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Öğretim Tasarımı Çalışmalarının İçerik Analizi: ADDIE Modeli Örneklemi 

 

   Öğr. Gör. Abdullah Bedir KAYA      Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ 

Hitit Üniversitesi      Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Teknolojik gelişmeler, nesiller arası farklılıkların artmasına neden olmuştur. Özellikle 2000 yılından sonra doğanlar “internet nesli” olarak 
adlandırılmaktadır. Dijital medya araçlarıyla sürekli iç içe olan bu neslin eğitim gereksinimleri, geçmiş nesillere göre oldukça farklıdır. Bilişim 
teknolojisinde yaşanan gelişmeler eğitim bilimleri alanını da etkilemektedir. Son yıllarda eğitim teknolojisi alanında yapılan çalışmaların 
sayısının giderek arttığı bilinen bir gerçektir. Yapılan bu tür çalışmaların temel amacı şüphesiz eğitim-öğretim süreçlerinin teknoloji ile uyumlu 
hale getirilmesidir. Böylece yeni nesillerin değişen eğitim gereksinimleri karşılanabilecektir. Eğitim-öğretim süreçlerinin doğru bir şekilde 
tasarlanması için öğretim tasarımı modelleri kullanılmaktadır. ADDIE modeli kullanım kolaylığı ve teknolojik süreçlere sağladığı uyum 
bakımından sıklıkla tercih edilen bir modeldir. Bu araştırmanın amacı 2009-2015 yılları arasında ADDIE Modeli referans alınarak yapılan 
çalışmaları incelemektir. Yedi farklı veri tabanı incelenmiş ve ADDIE Modelinin kullanıldığı 17 farklı çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırma 
kapsamında çalışmaların yayın yılı, başlığı, araştırmacı sayısı, araştırmacıların akademik titreleri, konu alanı gibi yayın karakteristikleri rapor 
edilmiştir. Ayrıca çalışmalarda kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler incelenmiştir. Özellikle çalışmaların teknolojiyle uyum durumu, 
model geliştirilen alan, model geliştirilen ortam (web, sınıf, karma vb.), çalışmaların teorik ya da pratik olma durumları ve araştırmalardan 
elde edilen sonuçlar incelenmiştir.  

Çalışmaların %71’i teknolojik süreçlerle yüksek derecede ilgili olarak değerlendirilmiştir. Çalışmalar %94’ü ders destek materyallerinin sınıf 
ortamında ya da çevrimiçi ortamlarda kullanılma süreciyle ve eğitim ortamlarının tamamen çevrimiçi hale getirilmesi süreciyle ilgilidir. 
Çalışmalar birbirinden bağımsız 16 farklı alanda ve dokuz farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. Bu durum ADDIE modelinin farklı kültürler ve farklı 
disiplinlerde rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda verilmesi gereken öğretim tasarımı ve tasarım modelleriyle 
ilgili literatür bilgisinin yeterince verilmediği görülmektedir. Bunun sebebi dergilerin makaleler için getirdiği kelime sayısı sınırı olabilir. Yazarlar 
alandan kazanmak için, bu kısımdaki bilgiyi kısaltmış olabilirler. Uygulama yaparken ADDIE modelinin basamaklarını nasıl uyguladıklarını 
çoğunlukla açıklamışlardır. Böylece hem ADDIE modelinin basamaklarına ait literatür bilgisi hem de uygulama süreci açıklanmıştır.  

Özellikle uzaktan eğitim, eğitsel web sitesi tasarlama, interaktif materyal geliştirme gibi süreçlerde ADDIE modelinin hemen her alan için 
geçerli ve olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. Eğitim süreçlerini teknolojik süreçlerle birleştirmek isteyen araştırmacıların ADDIE modelini 
kullanabileceği anlaşılmaktadır. Özellikle Türkiye’de pek çok üniversitede “Uzaktan Eğitim Merkezleri” kurulmuştur ve kurulmaya devam 
etmektedir. Üniversitelerin çeşitli düzeylerde gerçekleştirdiği uzaktan eğitim faaliyetlerinden istediği verimi alabilmesi için öğretim tasarımı 
süreçlerini işletmesi gerekmektedir. Öğretim tasarımı modellerinden ADDIE modeli, çeşitli düzeylerde gerçekleştirilen uzaktan eğitimin 
tasarlanmasında kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim tasarımı modelleri, eğitim teknolojisi, uzaktan eğitim.  

 

Technological advancements have contributed in distinctions among generations. Especially the generation born after 2000 is referred as 
“internet generation”. Educational needs of this generation who are intimately interfering with digital media tools are quite different with 
respect to older generations. Developments in the information technology are also effective on educational sciences. It is commonly known 
fact that studies on education technology have increased progressively. Undoubtedly, essential purpose of these studies is to harmonize 
education-teaching processes with technology so that evolving needs of new generations could be fulfilled. Teaching design models are 
utilized to design education-teaching processes accurately. The ADDIE model is frequently preferred due to its convenient usage and its 
compatibility to technological processes. The purpose of the present study is to review studies conducted in the period of 2009-2015, which 
referred the ADDIE Model. Seven different databases were researched and 17 different studies investigating the ADDIE Model were 
accessed. Within the scope of the study, characteristics of these studies such as publication year, title, number of researchers, their academic 
titles and majors were reported. Furthermore, the statistical methods and techniques use in these studies were investigated. Especially, 
technology compatibility of these studies, major and environment (web, classroom, hybrid etc.) in which the relevant model was developed, 
their status (theoretical or practical) and results of these studies were investigated. 

It was considered that 71% of reviewed studies were highly relevant with technological processes. 94% of studies were relevant with the 
utilization process of course support materials in classroom environment or in online environment and the process of transformation of 
education institutions into totally online form. Studies were conducted on 16 independent domains and in 9 different countries. This situation 
suggests that the ADDIE model could be employed in diverse cultures and in different disciplines. It was observed with these studies that 
literature knowledge concerning the teaching design and design models were not given sufficiently. The reason of this could be the limitation 
on number of words mandated by periodicals on articles. Accordingly, authors could disguise the literature information to save from the 
reserved article space. They usually explained steps of the ADDIE model during application. Thus, both literature information regarding steps 
of the ADDIE model and the application process was explained. 

Especially it was observed that the ADDIE model yielded valid and positive results for almost all majors in processes such as distance 
learning, educational web site design and interactive material development. It was understood that researchers in pursuit of combining 
educational processes with technological processes could utilize from the ADDIE model. Especially, “Distance learning centers” have been 
established in numbers of universities in Turkey. And this trend still continues. In order to ensure that universities to acquire aimed efficiency 
from the distance learning activities conducted at various levels, they need to operate teaching design processes. The ADDIE model, one of 
the teaching design models, could be utilized in design of the distance learning used at certain levels. 
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Bilişim teknolojisinde yaşanana gelişmeler, pek çok bilim alanı ile birlikte “Eğitim Bilimleri” alanında da köklü değişikliklere sebep olmuştur. 
Öyle ki eğitim fakülteleri lisans düzeyinde “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, lisansüstündeyse “Eğitim Teknolojisi” eğitimleri 
vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü”  eğitim ve öğretimin 
teknoloji ile desteklenmesi görevini yürütmektedir. Son birkaç on yıllık alanyazın incelendiğinde “Bilgisayar Destekli Eğitim”, “Uzaktan Eğitim”, 
“Web Destekli Eğitim”, “e-öğrenme”, “e-kitap”, “z-kitap”, “e-kütüphane”, “e-portfolyo” gibi kavramların araştırmalara konu edildiği 
görülmektedir. Teknolojik süreçlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine dâhil edilmesi, beraberinde öğrenme süreçlerinin yeniden tasarlanmasını 
gerektirmektedir. Teknolojik gelişmelerin hayatımıza hızla girmesi ile birlikte, eğitimin hedef kitlesinin eğitim gereksinimleri de değişmektedir. 
Bu bağlamda son yıllarda öğretim tasarımı modellerinden ADDIE modelinin, teknolojik gelişmelere paralel olarak nasıl kullanıldığı ve nasıl 
çözümler ürettiği, bu araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır.  

1980 ve sonrasında doğan nesiller “Dijital yerliler” olarak adlandırılmaktadır (Prensky, 2003). Bu nesil diğer nesillere göre teknolojik 
gelişmelerin hızlandığı bir çağda dünyaya gelmişlerdir. Böylece dijital medya araçlarının, günlük yaşamın bir parçası haline geldiği süreçte 
büyüyerek, teknoloji kullanımı konusunda önceki nesillere göre avantajlı hale gelmişlerdir. Bir başka nesil ayrımı X-Y-Z kuşakları üzerinden 
yapılmaktadır. Keleş’in (2011)  aktardığına göre 1965-1979 arası doğanlar X kuşağını, 1980-1999 arası doğanlar Y kuşağını, 2000-2021 
arasında doğan ve doğacak olanlar ise Z kuşağını temsil etmektedir. Z kuşağı, aynı zamanda “İnternet Kuşağı-Net Generation”, “Oyun Nesli-
The Gamer Generation”, “Siber Çocuklar-Cyber Kids”, “Binyılın Öğrencileri-Millennials” gibi isimlerle de anılmaktadır (Akt: Şahin, 2009). Z 
kuşağı her an dijital medya araçları ile iletişim halindedir (Keleş, 2011). 

Teknoloji hızla ilerlerken, eğitim-öğretim süreçleri de hızla teknolojiye uyum sağlamaktadır. Türkiye’de eğitim ile teknolojiyi bir araya 
getirebilmek için “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi “(FATİH Projesi) hayata geçirilmiştir. Fatih Projesi kapsamında 570.000 
dersliğe etkileşimli tahta düzeneğinin kurulması, tüm öğretmen ve öğrencilerin tablet sahibi olması hedeflenmektedir (Fatih Projesi, 2012). 
Bunlarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının geliştirdiği EBA (Eğitim Bilişim Ağı) dünyanın en büyük eğitim portali durumundadır (EBA, 2015). 
Ayrıca EBA 11.515.098 kayıtlı kullanıcıya, 11.518 videoya ve 2.060 e-kitaba sahiptir (EBA, 2016).  

Çok büyük yatırımların yapıldığı eğitimin teknoloji ile entegrasyonu konusunun başarıya ulaşılabilmesi için öğretim tasarımı ilkeleri dikkatle 
uygulanmalıdır. Öğretim tasarımı program geliştirme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Şimşek (2014) öğretim tasarımını; belirli bir hedef 
kitlenin eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere sistematik bir yaklaşımla işlevsel öğrenme sistemlerini geliştirme işi olarak tanımlar. Öğretim 
tasarımı yapılmadan yüksek kaliteli öğrenmeyi sağlamak ve amaçlanan hedeflere ulaşmak mümkün değildir (Siribaddana, 2010). Yeni 
sistemlerin gerekli eğitim gereksinimlerini karşılayabilmesi için belirli modelleri temel alması gerekmektedir. 

ADDIE modeli, öğretim tasarımı modelleri içerisinde en bilinen örneği oluşturmaktadır.  ADDIE; Analysis (Analiz), Desing (Tasarım), 
Development (Geliştirme), Implementation (Uygulama) ve Evaluation (Değerlendirme) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşur ve sürecin 
hangi aşamalardan oluştuğunu açık bir şekilde gösterir.  Eğitmenler öğrenciler için kişiselleştirilmiş ve anlamlı öğrenme/öğretme ortamları 
hazırlayabilmek için genelde oldukça popüler bir öğretim tasarımı modeli olan ADDIE’yi tercih etmektedir (Reiser & Dempsey, 2007). ADDIE 
modeli, öğretim tasarımının farklı adımları ve ders tasarımı hakkında düşünme hususunda tasarımcılara yardımcı olur (Kuo, 2013). 
Multimedya öğretim tasarımı ilkeleri, ADDIE modeli ile entegre bir şekilde geliştirilmiştir (Morrison, Ross ve Kemp; 2007). Farklı bir ifadeyle 
ADDIE multimedya geliştirmede sıklıkla kullanılan en iyi modeldir (Abd Rahman, Ismail & Nasir; 2014). Ayrıca ADDIE modeli bilgi, beceri ve 
tutumların öğretilmesi konusunda kolay bir şekilde uygulanabilir (Cheung, 2016). 

Araştırmanın amacı son yıllarda hızla artan eğitimin teknoloji ile entegrasyonu konusunda,  “ADDIE Modeli”nin kullanıldığı araştırmaları çeşitli 
açılardan analiz etmektir.  Özellikle çalışmaların teknoloji ile uyum süreçleri incelenmiştir. ADDIE modeli referans alınarak geliştirilen 
modellerin amaçlarına ulaşma durumları, bu alanda yapılan çalışma sayısı, çalışmaların yöntemleri özetlenerek, bu alanda yapılacak yeni 
çalışmalara rehberlik etmesi hedeflenmektedir. Böylece bu çalışma multimedya içeriğin sıklıkla üretildiği günümüzde, içerik üreticileri için yol 
gösterici olacaktır. Ayrıca son yıllarda öğretim tasarımı modelleri hakkında yapılan araştırmaların miktarı da incelenmiştir. Böylece 
alanyazında ADDIE modelinin yeri ve kullanım sıklığı konuları da açıklığa kavuşturulacaktır. 

Çalışmada yedi farklı veri tabanı incelenmiştir. İncelenen veri tabanları Ulakbim, Türk Eğitim İndeksi, DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), JSTOR, ERIC, Wiley Online Library, Taylor & Francis Online’dır. Bu veri tabanlarında 2009-2015 yılları arasında yayınlanan 
makaleler incelenmiştir. Tarama araştırmaların “Öz - Abstract” bölümlerinde yapılmıştır. Taramalarda anahtar kelime olarak öğretim tasarımı 
modellerinden, “Briggs Modeli”, “Dick ve Carey Modeli”, “Kemp, Morrison ve Ross Modeli”, “ASSURE Modeli”, “Amerikan Hava Kuvvetleri 
Modeli”, “Hızlı Prototipleme Modeli”, “ARCS Modeli” ve “ADDIE Modeli” kullanılmıştır. Yapılan aramalar sonrası 50 araştırmaya ulaşılmıştır.  
“Briggs Modeli”, “Kemp, Morrison ve Ross Modeli” ve “Amerikan Hava Kuvvetleri Modeli” ne yönelik birer çalışma, “Dick ve Carey Modeli”,  
“ASSURE Modeli” ve “Hızlı Prototipleme Modeli” ne yönelik beşer çalışma, “ARCS Modeli”ne yönelik 15 çalışma, “ADDIE Modeli”ne yönelik 
ise 17 çalışmaya ulaşılmıştır. İlgili 17 araştırmanın tamamı detaylı bir şekilde incelenmiş, içerik analizi ve metodolojik değerlendirme birlikte 
işe koşulmuştur. Çalışmalar araştırmacılar tarafından geliştirilen değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 
çalışmaların yayın yılı, başlığı, araştırmacı sayısı, araştırmacıların akademik titreleri, konu alanı gibi yayın karakteristikleri rapor edilmiştir. 
Ayrıca çalışmalarda kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler incelenmiştir. Özellikle çalışmaların teknolojiyle uyum durumu, model 
geliştirilen alan, model geliştirilen ortam (web, sınıf, karma vb.), çalışmaların teorik ya da pratik olma durumları ve araştırmalardan elde edilen 
sonuç incelenmiştir. 

Öncelikle ilgili yıllarda “Öğretim Tasarımı” konusunda yapılan çalışmalarda kullanılan modellerin istatistiki verileri incelenmiştir. Arama 
sonuçlarına ilişkin veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Aramalarda Ulaşılan Öğretim Tasarımı Modeli Sayıları 

Model Sayı Yüzde 

Briggs Modeli 1 2 

Dick and Carey Modeli 5 10 

Kemp, Morrison and Ross Modeli 1 2 

ASSURE Modeli 5 10 

Amerikan Hava Kuvvetleri Modeli 1 2 

Hızlı Prototipleme Modeli 5 10 

ARCS Modeli 15 30 

ADDIE Modeli 17 34 

Toplam 50 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretim tasarımı modelleri arasında en fazla yayının ADDIE Modeliyle ilgili olduğu (%34) görülmektedir. Bu sebeple 
bu çalışmada 17 ADDIE Modeli çalışması incelenmiştir. 

Örneklem olarak seçilen 17 makalenin tamamı okunarak, içerik analizi için çeşitli kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler; 

1. Yayın yılı 
2. Yazar sayısı 
3. Uygulama ülkesi 
4. Teknoloji ile uyum 
5. Model geliştirilen alan - konu 
6. Neden Model geliştirildiğine dair ihtiyacın açıklanma durumu 
7. Tasarım modeli nedir? Açıklanma durumu 
8. ADDIE Modeli nedir? Açıklanma durumu 
9. ADDIE basamaklarına dair açıklanma durumu 
10. Çalışma teorik mi? Pratik mi? Hem teorik hem pratik mi? 
11. ADDIE basamaklarının uygulanma durumu 
12. ADDIE uygulama basamaklarının açıklanma durumu 
13. Örneklem sayısı 
14. Güvenirlik çalışmalarının yapılma durumu 

Olarak araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. 

Makalelerin yayın yıllarına ilişkin verilen Tablo 2’deki gibidir 

Tablo 2: Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl Sayı Yüzde 

2009 1 5,9 

2010 2 11,8 

2011 2 11,8 

2012 3 17,7 

2013 5 29,5 

2014 3 17,7 

2015 1 5,9 

Toplam 17 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde, ADDIE Modeli ile ilgili yapılan çalışmaların en fazla 2013 yılında (%29,5) yapıldığı görülmektedir. İlgili makale 
taraması 23.12.2015 tarihinde yapılmasına rağmen ADDIE modeline dair yapılan çalışmalarda azalma görülmektedir. Yazar sayılarına ilişkin 
bilgiler Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3: Makalelerin Yazar Sayısına Göre Dağılımı 

Yazar Sayısı Makale Sayısı Yüzde 

1 7 41,3 

2 5 29,5 

3 2 11,8 

4 1 5,9 

5 1 5,9 

6 1 5,9 

Toplam 17 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde yayınların büyük çoğunluğunun (%41,3) tek yazarlı olduğu görülmektedir. Yayınların beşi (%29,5) iki yazarlı, ikisi 
(%11,8) üç yazarlı, birer makale ise dört, beş ve altı yazarlıdır.  Makaleleri yayınlayan araştırmacıların, uygulama yaptıkları ülkelere dair 
bilgiler Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: Makalelerin Uygulama Ülke Sayıları 

Ülke Makale Sayısı Yüzde 

Türkiye 1 5,9 

Sri Lanka 1 5,9 

Kolombiya 1 5,9 

Amerika  5 29,5 

Hindistan 1 5,9 

Tayland 1 5,9 

Endonezya 1 5,9 

5 Avrupa Ülkesi 1 5,9 

Çin  3 17,7 

Uygulama Yapılmamış 2 11,8 

Toplam 17 100 

 

ADDIE modeline dayalı yapılan araştırmaların Amerika’da daha yoğun gerçekleştirildiğini görülmektedir. Çin’de üç çalışma yapılmış, diğer 
ülkelerde de birer çalışma yapılmıştır. İki çalışma ise tamamen teorik olup, herhangi bir uygulama bilgisine yer verilmemiştir.  

ADDIE modeline dayanılarak yapılan çalışmaların teknolojik süreçlerle ilgili durumu Tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 5: Çalışmaların Teknolojik Süreçlerle İlgisi 

Teknolojiyle İlgisi Makale Sayısı Yüzde 

Yüksek Derecede İlgili 12 70,8 

Orta Derecede İlgili 3 17,7 

İlgisiz  2 11,8 

Toplam 17 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde 12 (%70,8)  makalenin teknoloji ile yüksek derecede ilgili olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar genel anlamda herhangi 
bir alan, ders ya da konuya dönük eğitim faaliyetinin bilgisayar destekli eğitim, online eğitim, eğitsel web sitesi, eğitsel oyun gibi teknolojik 
alanlara uyarlanma süreciyle ilgilidir. Bu süreçte araştırmacılar geliştirdikleri ortamı ADDIE modelini temel alarak tasarlamışlardır. Üç (%17,7) 
çalışmada teknoloji ilgi durumu “Orta Derecede İlgili” olarak değerlendirilmiştir. Bunun sebebi teknolojik eğitim ortamlarının sadece 
kullanılması, baştan tasarlanmamasıdır. İlgili çalışmalarda mevcut ortamlar ADDIE modeli referans alınarak tasarlanmıştır. İki (%11,8) 
çalışmanın ise teknolojik süreçlerle bir ilgisi yoktur. Bu çalışmalar “Proje Yönetimi” dersinin Öğretim Tasarımı ile olan ilişkisini konu 
edinmektedir. ADDIE modeline uygun olarak tasarlanan alanlar ya da konular Tablo 6’da gösterilmektedir. 
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Tablo 6: Model Geliştirilen Alan ve Teknoloji ile ilgisi 

Alan-Konu Teknolojiyle İlgisi Makale Sayısı Yüzde 

Disiplinler Arası Yüksek 1 5,9 

Tıp Yüksek 1 5,9 

Biyoloji-Böcek Yaşantıları Yüksek 1 5,9 

Beden Eğitimi Yüksek 1 5,9 

İngilizce Yüksek 1 5,9 

Hemşirelik Yüksek 1 5,9 

Tarih Yüksek 1 5,9 

Bilgisayar Programcılığı Yüksek 1 5,9 

Fizik-Hareket ve Vektörler Yüksek 1 5,9 

Yetişkin Eğitimi Yüksek 1 5,9 

Otelcilik Yüksek 1 5,9 

Oryantasyon Orta 1 5,9 

Dijital Hikayecilik Orta 1 5,9 

Second Life (Dijital Oyun) Orta 1 5,9 

Proje Yönetimi İlgisiz 2 11,8 

Toplam  17 100 

Tablo 6 detaylı bir şekilde incelendiğinde çalışmanın teknolojiyle olan ilgisiyle çalışma alanları gösterilmiştir. Hepsi birbirinden farklı alan ve 
disiplinlerde çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu durum teknolojik ortamların hemen her alanda kullanılabileceğini göstermektedir. 

Araştırmacıların bu çalışmaları yapma nedenleri incelenmiştir. Makaleler incelenirken daha çok hangi ihtiyacı gidereceği konusuna değinilmiş 
ve bu ihtiyaçlar gruplanmaya çalışılmıştır. Çalışmalarının hangi ihtiyacı gidereceği konusu Tablo 7’de gösterilmiştir 

Tablo 7: Çalışmaların Yapılma Nedenleri 

Yazılma Sebebi Makale Sayısı Yüzde 

Ders Destek Materyali Hazırlama 6 35,4 

Ders Destek Materyali Hazırlama ve Online Uygulama 
Ortamı Hazırlama 

5 29,5 

Online Eğitim Ortamı Hazırlama 4 23,6 

Proje Yönetimi Dersine Destek Olma 2 11,8 

Toplam 17 100 

Tablo 7 incelendiğinde çalışmaların altısı (%35,4) doğrudan ders destek materyali hazırlama ve bu materyalin sınıf ortamında uygulanma 
sürecini işlemektedir. Çalışmaların beşi (%29,5)’i hem ders destek materyali hazırlama hem de uygulamalı bilimlere yönelik online uygulama 
ortamı hazırlanmıştır. Dört (%11,8) çalışma eğitim öğretim ortamlarının tamamen online hale getirilmesi ile ilgilenmiştir. İki (%11,8) çalışma 
ise teknolojik süreçlerle ilgisi olmayan, proje yönetimi derslerinin öğretim tasarımı eğitimi ile irtibatını işleyen çalışmalardır. 

Çalışmalarda öğretim tasarımı ve tasarım modelleri konularının açıklanıp açıklanmadığı incelenmiştir. Tablo 8’de gerekli literatür 
açıklamasının verilme durumları incelenmiştir. 

 

Tablo 8: Öğretim Tasarımına Dair Literatürün Verilmesi Durumu 

Açıklanma Durumu Makale Sayısı Yüzde 

Detaylı açıklama yapılmış 5 29,5 

Yüzeysel açıklama yapılmış 8 47,2 

Açıklama yapılmamış 4 23,6 

Toplam 17 100 

Tablo 8’e bakıldığında çalışmaların önemli bölümünde öğretim tasarımı nedir? Öğretim tasarımı modelleri nelerdir? Gibi temel literatür 
bilgisinden ya yüzeysel olarak bahsedilmiş ya da bahsedilmemiştir. Bunun sebebi çalışmalarda kelime sınırının olması olabilir.  
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Çalışmalarda kullanılan ADDIE modelinin açıklanma durumları incelenmiştir.  

Tablo 9:ADDIE Modeline Dair Literatürün Verilmesi Durumu 

Açıklanma Durumu Makale Sayısı Yüzde 

Detaylı açıklama yapılmış 10 59 

Yüzeysel açıklama yapılmış 7 41 

Açıklama yapılmamış 0 0 

Toplam 17 100 

 

Çalışmaların tamamında temel alınan ADDIE modeli açıklanmıştır. Çalışmaların 10’unda bu açıklamalara detaylı bir şekilde yer verilirken, 
yedisinde yüzeysel olarak değerlendirilmiştir. Öğretim tasarımı ve tasarım modelleri hakkında literatür kısmının zayıf kalmasının sebebi, 
ADDIE modeline odaklanmak olabilir. Makalelerdeki yazı uzunluğu sorunu bu şekilde çözülmeye çalışılmıştır. 

Çalışmaların referans aldığı ADDIE modelinin basamaklarının açıklanma durumları incelenmiştir. 

Tablo 10:ADDIE Modelinin Basamaklarına Dair Literatürün Verilmesi Durumu 

Açıklanma Durumu Makale Sayısı Yüzde 

Detaylı açıklama yapılmış 8 47,2 

Yüzeysel açıklama yapılmış 8 47,2 

Açıklama yapılmamış 1 5,9 

Toplam 17 100 

 

Tablo 10 incelendiğinde çalışmaların 8 sekizinde (%47,2) ilgili basamaklar detaylı bir şekilde açıklanmışken, aynı sayıda çalışmada ilgili 
açıklama yüzeysel bir şekilde yapılmıştır. Bir çalışmada ise ADDIE basamakları açıklanmamıştır. 

Yapılan çalışmaların teorik ya da pratik olma durumlarına göre incelenmiştir.  

Tablo 11: Yapılan Çalışmaların Teorik ya da Pratik Olma Durumu 

Makale Durumu Makale Sayısı Yüzde 

Teorik  9 53,1 

Pratik 6 35,4 

Teorik-Pratik 2 11,8 

Toplam 17 100 

 

Tablo 11 incelendiğinde çalışmaların dokuz (%53,1) tanesinin yalnızca teorik olarak ortaya bir şeyler koyarken, altı (%35,4) çalışma doğrudan 
sahaya yönelik olarak hazırlanmıştır. İki çalışmada ise önce ortaya teorik anlamda bir model ortaya konulmuş ve bu teori pratiğe dökülmüştür. 

ADDIE modeli temel alınarak yapılan çalışmaların ADDIE modelini uygulama ve ADDIE modeline ait basamakları açıklama durumları 
incelenmiştir. 

Tablo 12: ADDIE Modelini Uygulama ve ADDIE Modelinin Basamaklarını Açıklama Durumu 

Açıklanma Durumu Makale Sayısı Yüzde 

Detaylı açıklama yapılmış 9 53,1 

Yüzeysel açıklama yapılmış 4 23,6 

Açıklama yapılmamış 4 23,6 

Toplam 17 100 

Tablo 12 incelendiğinde dokuz (%53,1) çalışmada ADDIE modeli basamaklarının uygulandığı ve bu uygulamanın detaylı bir şekilde 
açıklandığı, dört (%23,6) çalışmada ADDIE modeli basamaklarının uygulandığı ve bu uygulamanın yüzeysel bir şekilde açıklandığı, dört 
(%23,6) çalışmada ise ADDIE modelinin basamaklarının uygulanmasına dair herhangi bir bilgi verilmediği görülmektedir. 

 Çalışmalarda kullanılan örneklemler incelenmiştir. 
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Tablo 13:Çalışmalarda Kullanılan Örneklemlerin Durumu 

Örneklem  Makale Sayısı Yüzde 

Açıklanmış 7 41 

Açıklanmamış 10 59 

Toplam  17 100 

 

Tablo 13 incelendiğinde yedi (%41) çalışmada örneklem bilgisi verilmiş, on (%59) çalışmada ise örneklemden bahsedilmemiştir. Bu 
çalışmalar 91, 52, 20, 74, 100, 107 ve 253 kişi ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarda herhangi bir güvenirlik çalışması yapılıp yapılmadığı durumu incelenmiştir. 

Tablo 14: Çalışmalarda Güvenirlik Çalışması Yapılma Durumu 

Güvenirlik Çalışması Makale Sayısı Yüzde 

Yapılmış 5 29,5 

Açıklanmamış 12 70,5 

Toplam  17 100 

 

Tablo 14’e göre beş (%29,5) çalışmada güvenirlik çalışmalarından bahsedilirken, 12 (%70,5) çalışmada ise herhangi bir güvenirlik 
çalışmasından bahsedilmemiştir. Güvenirlik çalışması yapılan makalelerin üçünde uzman görüşüne başvurulurken, ikisinde Cronbach’s 
Alpha yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada 2009-2015 yılları arasında öğretim tasarımı modelleri konusunda yayınlanan makale sayısı incelenmiştir. Toplam 50 makaleye 
ulaşılmıştır. Öğretim tasarımı modelleri arasında en fazla yayının 17(%34) çalışmayla ADDIE Modeliyle ilgili olduğu görülmüştür. Bu sebeple 
bu çalışmada 17 ADDIE Modeli çalışması incelenmiştir. Bu çalışmaların 12 (%71)’si teknolojik süreçlerle yüksek derecede ilgili, 3(%18)’ü ise 
teknolojik süreçlerle orta derecede ilgili olarak değerlendirilmiştir. Bu veri eğitim ve öğretim faaliyetlerinin teknolojik gelişmelere uyumlu hale 
gelmesi konusunda ümit vericidir. İlgili çalışmalar birbirinden bağımsız 16 farklı alanda ve dokuz farklı ülkede gerçekleştirilmiş olması ADDIE 
modelinin, eğitim süreçlerinin teknoloji ile uyumlu hale getirilmesinde geçerli bir model olduğu göstermektedir.  

Çalışmaların altısı (%34) doğrudan ders destek materyali hazırlama ve bu materyalin sınıf ortamında uygulanma sürecini, beşi (%30)’i hem 
ders destek materyali hazırlama hem de uygulamalı bilimlere yönelik online uygulama ortamı hazırlama sürecini, dört (%12) çalışma eğitim 
öğretim ortamlarının tamamen online hale getirilmesi ile ilgilenmiştir. Çalışmaların farklı amaçlarla hazırlanması, eğitim ve öğretim 
ortamlarının teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde zenginleştirildiğini gösterebilir. Proje yönetimi dersini konu alan iki (%6) çalışma ise 
teknolojik süreçlerle ilgili olmamakla birlikte, ADDIE modelinin kullanım alanı genişliğine örnek teşkil etmektedir. Koçdar ve Görü Doğan 
(2015)’ın çalışmasına göre Türkiye’de 184 üniversitenin 68’i önlisans, lisans tamamlama, lisans ve yüksek lisans düzeyinde açık ve uzaktan 
öğrenmeyle sunulan toplam 505 program olduğunu tespit etmiştir. Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim merkezleri marifetiyle teknolojik 
süreçleri takip ettiği aşikardır. Üniversitelerin çeşitli düzeylerde gerçekleştireceği öğrenme faaliyetlerini ADDIE modelini referans alarak 
geliştirmesi tavsiye edilebilir.  

Bunlarla birlikte yapılan çalışmalarda verilmesi gereken öğretim tasarımı ve tasarım modelleri ile ilgili literatür bilgisinin yeterince verilmediği 
görülmektedir. Bunun sebebi dergilerin makaleler için getirdiği kelime sayısı sınırı olabilir. Yazarlar alandan kazanmak için, bu kısımdaki 
bilgiyi kısaltmış olabilirler. Uygulama yaparken ADDIE modelinin basamaklarını nasıl uyguladıklarını çoğunlukla açıklamışlardır. Böylece 
hem ADDIE modelinin basamakları literatür bilgisi olarak açıklanmış hem de uygulama süreci açıklanmıştır. Özellikle uzaktan eğitim, eğitsel 
web sitesi tasarlama, interaktif materyal geliştirme gibi süreçlerde ADDIE modelinin hemen her alan için geçerli ve olumlu sonuçlar verdiği 
görülmektedir. Eğitim süreçlerini teknolojik süreçlerle birleştirmek isteyen araştırmacıların ADDIE modelini kullanabileceği anlaşılmaktadır. 
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Etnokültürel Empati ve Temel Empati Farklı Yapılar: Cinsiyet, Etnik, Dinsel/Mezhep Ve Politik Farklılıklar 
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ÖZET 

Problem durumu: Türkiye, farklı ırksal ve etnik kökenlerden oluşan bir ülkedir. Farklı kültürel geçmişe sahip topluluklardan azınlıkta olanlara 
yönelik olarak ötekileştirme ve şiddete varan saldırılar olmaktadır. Gündelik yaşamda benzer bireyleri anlamak daha kolay olabilir. Çok 
kültürlü toplumda kendinden farklı olan bireyi anlamak daha farklı parametrelere sahip olmayı gerektirebilir. Her kültürün kendine özgü 
dinamikleri söz konusu olabilir. Çok kültürlü bir ülke olan Türkiye’de yaşayan bireylerin ırksal ve etnik olarak kendinden farklı bireyleri 
anlamaları, temel empatik eğilimleriyle örtüşüp örtüşmediğinin belirlenmesi önemlidir. Araştırmanın amacı:  Eğitim Fakültesindeki öğrencilerin 
etnokültürel empati ve empati eğilimleri arasındaki ilişkinin cinsiyet, etnik köken, din ve politik eğilim açısından incelenmesidir. Metot:  
Çalışmanın katılımcılar 190 öğrenciden (129-%70’i Kadın, 56-%30’u erkek) oluşmuştur. Katılımcıların yaşları 18-24 yaş (M:20.54, SD:1.24) 
arasındadır. Öğrencilere Etnokültürel  Empati Ölçeği (Waung, Davidson,  Yakushko, Savoy, Tan ve Bleier, 2003),  Kişilerarası Tepkisellik 
Ölçeği (Davis, 1980, 1983) ve demografik değişkenleri belirlemek için bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmanın Bulguları Araştırma bulguları, 
öğrencilerin etnokültürel empati ve temel empati eğilimleri arasında düşük olumlu korelasyonlar vermiştir. Bu eğilimler cinsiyet açısından 
değerlendirildiğinde, temel empatide kızlar ile erkekler arasında anlamlı fark bulunurken, etno kültürel empatide fark anlamlı düzeye 
ulaşmamıştır. Etnik köken açısında bu iki özellik incelendiğinde, Türkler ve diğer ve diğerleri arasında  temel empati açısından gruplar 
arasında fark anlamlı düzeye ulaşmazken, etnokültürel empatide Türkler aleyhinde anlamlı fark elde edilmiştir. Din/mezhep farklı açısından 
temel empatide gruplar arasında fark bulunmazken, etnokültürel empatide Sünni ve diğer mezhepleri arasındaki fark anlamlı düzeydedir.  
Politik açıdan incelendiğinde, temel empati açısından gruplar arasında fark anlamlı düzeye ulaşmazken, etnokültürel empati açısından 
sosyalist eğilimlilerin milliyetçi/muhafazakar eğilimlilerden anlamlı düzeyde daha yüksek puan elde etmişlerdir. Araştırmanın Sonuçları ve 
Önerileri: Sonuç olarak, Etnokültürel empati bakımından kendilerini Türk, Sünni ve Milliyetçi-Muhafazakar olarak tanımlayan kişilerin 
puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Etnik, mezhep ve politik farklılıklarla deneyimlerin sınırlığı diğer kişileri anlamayı güçleştiriyor olabilir. 
Sonuçlara bakıldığında, öğretmen/psikolojik danışman adaylarının farklılıkları anlama yönünde güçlüklerinin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Okul öncesinden başlayan bir süreçte, her kademede öğrencilerin dersleri ve kitaplarının çok kültürlü 
bir eğitim programı uygulamasının yapılmasına gereksinim bulunmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Etnokültürel empati, temel empati, demografik değişkenler ve öğretmen adayları  

 

Giriş 

Etnokültürel empati kişinin kendi ırk ya da etnik grubundan farklı ırksal ve etnik kökenli kişiler ya da gruplara karşı gösterdiği empati olarak 
belirlenmiştir.  Etnokültürel empati kendinden farklı ırk ya da etnik kökenli kişilere gruplara ve kültürlerine empati gösterebilme; bu farklılıkların 
farkında olmayı,  bilmeyi, anlamayı, hissetmeyi ve bunları empatik bir anlayışla ifade etmeyi içermektedir (Wang, Davidson, Yakushko, 
Savoy, Tan ve Bleier, 2003).  Alan yazın incelendiğinde, etnokültürel empati çalışmaları başlamadan önce çok karmaşık bir model olan 
kültürel empati çalışmaları başlamıştır. Kültüre duyarlı empati kişinin kendi kültüründen farklı kültürlere yönelik empatik tepkide bulunma ile 
ilişkili bir kişilik özelliği ve öğrenilen bir yetenek olarak değerlendirilmektedir (Ridley and Lingle (1996; akt: Rasoal, Jungert, Hau, ve  
Andersson, 2011). Kültürel empati için kişinin kendinden farklı kültüre ilişkin bilişleri, duyuşları ve bunları iletmesi gerekir. Bireyin kendi 
kültüründen farklı kültüre ilişkin perspektif alabilmesi empatinin bilişsel yönünü oluştururken, duyuşsal boyutu o kişinin duyuşlarını hissetme 
ve bunları karşı tarafa aktarması olarak tanımlanmaktadır (Rasoal ve diğerleri, 2011). Kültürel farklılıklar oldukça girift ve çok boyutlu bir 
alandır. Kültürel farklılıklar, ırksal ve etnik boyutun daha özgül bir alanını oluşturmaktadır. Kültürel farklılıkların ırksal ve etnik boyutun ölçümü, 
kişinin kendi ırksal ve etnik kökeninin dışındaki ırksal ve etnik kökendeki kişileri ve gruplara ilişkin empatik farkındalık,  empatik perspektif 
alma ve kültürel farklılıkların kabul etme ve bu kişi ve grupların duygularını anlama ve ifade edebilmeyi içermektedir (Wang ve diğerleri, 
2003).  

Temel empati, bireyin diğer bir bireyin yerine kendi koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru anlaması ve bu anlayışını iletmesi sürecidir. 
Davis (1983)’e göre, empati dört boyuttan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, empatinin bilişsel yönünü oluşturan perspektif almadır. Empatinin 
perspektif alma yönü, kendi bakış açısını başkalarının bakış açısına uydurma ve diğer kişinin durumunu anlama olarak tanımlanmaktadır. 
(Hatcher, Nadeau, Walsh, Reynolds, Galea ve Marz, 1994). İkincisi, empatinin daha çok duygusal yönünü oluşturan empatik ilgi 
oluşturmaktadır. Empatik ilgi, sorun yaşayan bireylerin sorunlarıyla ilgilenme ve onların sorunlarına sempati duymaktır (Davis,1983). 
Üçüncüsü, hayali katılım, kişinin bir roman ve şiir okurken duygusal olarak uyarılmasıyla ortaya çıkar (Stiff, Dillard, Somera, Kim ve Sleight, 
1988). Hayali katılım empati kurulmasını kolaylaştıran bir süreçtir. Kişi, bir başkası tarafından bir olay anlatılırken bazen bu olayların içine 
kendisini katar. Olayı kişi kendisi de yaşıyormuş gibidir. Bu durum, o kişinin başkasının perspektifini daha kolay almasını sağlar (Acun-
Kapıkıran, 2010). Diğer bir boyut kişisel gerilim; birinin diğer kişinin yerine kendisini koyma durumunda, o kişinin durumunu anlamakla birlikte 
gerilim hissetmesidir (Davis, 1983). Irksal ve etnik olarak kendilerinden farklı kişileri anlama ile temel empati becerisine sahip olma aynı 
yapılarla ilişkili olup olmadığına yönelik ilk çalışma Rasoal ve diğerleri (2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, 
İsveç’te farklı yaş gruplarını içeren bir örneklemle araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, etnokültürel empati ile temel empatinin toplamda 
yüksek ilişkili benzer yapılar olarak bulunmuştur. Ancak, bu iki özelliğin alt boyutları kıyaslandığında farklı yapılar olduğu rapor edilmiştir. Bu 
konuda Türkiye’de sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Özdikmenli-Demir ve Demir (2014) etnokültürel empati ile temel empati arasında 
düşük ilişki elde etmiştir. Etnokültürel empatide erkek öğrenciler ve Kürt kökenli öğrenciler daha yüksek puanlar elde ettiklerini rapor 
etmişlerdir. 
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Etnokültürel Empati ve Kültür 

İnsan davranışına ilişkin tüm kuramların gerçekte kültürel kuramlar olduğu belirtilmektedir (Silverstein, 2006). Toplumlar tarihleri, dinleri, 
politik ve ekonomik gelenekleriyle farklılaşırlar ve bu farklılıklar bilişte, duyguda ve davranışta önemli farklar yaratmaktadır (Oyserman, 
Kemmelmeir ve Coon, 2002). Bir toplumun geleneksel ahlaki, dini ve sosyo-kültürel değerleri batı kültüründen farklı olduğu için, toplumun bu 
özelliklerinin bireyleri farklı şekilde etkileyebilir (Gergen, Gülerce, Lock, ve Misra, 1996). Aynı zamanda kültür sadece ne düşündüğümüzü 
değil aynı zamanda nasıl düşündüğümüzü de etkileyebilir (Oyserman, Kemmelmeir ve Coon, 2002). Kültürün bireysel ve toplumsal anlamı 
aynı olmayabilir (Johnson, 1990).  Belli bir gruba özgü kültürde bile bireyler arasında bazı farklılıklar olabilir. Bundan dolayı kültür, yerel ya 
da emik (culturally localized)  ve etik (culturally generalized) olarak ayrılır (APA, 2003).  Son yıllarda tüm dünyada özellikle Batıda, etnik 
azınlıklara yönelik müdahale araştırmalarına daha fazla kaynak sağlanmakta olduğu rapor edilmiştir (Kağıtçıbaşı, 1995).. Etnik köken,  ırk 
ve kültür kavramına benzer ancak, belirleyicileri konusunda ortak bir anlaşma yoktur. Bu ilkelere göre etnik köken,  grup adetlerinin kabulü 
ve kişinin kültür orijini uygulamaları ve bu kültüre ait olma duygusu olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bireylerin farklı zamanlarda farklı 
durumda çok sayıda etnik kimliklere sahip olabilecekleri de belirtilmektedir (APA, 2003). Berry (1991) bireylerin kültürlenme düzeylerini 
bütünleşme, asimilasyon, ayrışma ve majinalleşme olmak üzere ayırmıştır.  Toplumda çok kültürlüğe karşı asimilasyon yapıldığında  bu 
durum önyargı ve ayrımcılığı besleyebilir (Prendes-Lintel, 2001:737) .   

 

Okullarda Etnokültürel Empati 

APA (American Psychological Assosation) ve NASP (National Association of School Psychologists), psikolojik danışmanların danışanlarının 
bireysel farklılıklarına duyarlı olmaları ve psikolojik danışmanların çok kültürlük konusunda yeterlikleri etik zorunluluk olduğu belirlemiştir.    
APA ve NASP’e göre, kişinin tam bir işlev görebilmeleri ve psikolojik iyilik halini sürebilmeleri için, psikologların yaş, ırk, etnik, kültür, cinsiyet, 
cinsiyet kimliği, sosyoekonomik durum, dil, engellilik (disability), din, ulus kökeni, cinsel yönelim gibi değişkenlerin göz önünde bulundurmaları 
gerektiğine ilişkin etik sorumluluğa sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir (APA, 2003). Eğitim ve öğretimin tüm alanlarında çok kültürlü bir 
program olmalı ve  olumlu kampüs iklimi yaratmada bu programlar etkili olmaktadır (Sue, Bingham, Porché-Burke ve Vasquez (1999). Yüksek 
nitelikli mesleki eğitim, çok kültürlü insanlarla çalışmalarda uzmanlaşma sağlanması gerekmektedir (Smith, Constantine, Dunn, Dinehart ve 
Montoya,  2006).  ABD’de psikolojik danışmada farklı etnik gruplara ilişkin modeller geliştirilmiştir. Örneğin Atteave (1982) Amerikalı Hintliler, 
Leong (1986)  Asyalı Amerikalılar, Jackson (1976)  Afrikalı Amerikalılarla ilgili modeller geliştirmişlerdir. Kültürel öz-farkındalık, öz-bilgi ve 
kültürel duyarlılık için psikolojik danışma uzmanları arasındaki uzlaşma önem taşımaktadır. Bu uzmanlar, çok kültürlülüğü belirleme, çok 
kültürlü yeterliği geliştirmek için ihtiyaç duyulan eğitim türü ve miktarı ve eğitim sonuçlarını etkili şekilde değerlendirmeyle çok kültürlü eğitimin 
gelişimini etkilemektedirler (akt:Tomlinson-Clarke, 2000). Okul ortamı kadar sağlıkta da DSM-IV göre kültüre özgü teşhis sınıflandırmalarını 
bilmek bir zorunluluktur.  Burkard, Knox, Groen, Perez ve Hess (2006) terapi sürecinde danışmanın danışanın ırkçılık ve baskıya ilişkin 
tepkilerini paylaştığında, terapide olumlu etki yaratmakta ve danışma ilişkisini geliştirmekte olduğu kaydedilmiştir 

 

Bu araştırma 

Psikoloji bilimi insanı anlamaya çalışırken, evrensellik ile yerellik arasında sürekli gelip gider. Bu yüzden, kültür psikoloji biliminde önemli bir 
yer tutar. İnsan davranışlarının çok azı kültürden bağımsız olarak düşünülebilir. Bu yüzden araştırmacılar,  farklı ülkelerdeki çalışmalarla 
kendi ülkelerindeki çalışmaları karşılaştırarak ortak ve farklı yanlarını ortaya koymaya çalışırlar. Her geçen gün bütün ülkeler değişik 
nedenlerle (savaş, işsizlik, baskılar vb.) gittikçe artan oranlarda ırksal ve etnik ve dinsel vb. farklıkları bünyelerine daha fazla katmaktadırlar 
(katmak zorunda kalıyorlar). Türkiye’deki bireyler yüzyıllardır farklı ırksal ve etnik kökendeki bireylerle yaşamıştır ve yaşamaktadır. Ancak 
farklı kültürel geçmişe sahip bireylerin birlikte yaşaması, tarihsel olarak da bakıldığında da zaman zaman sıcak çatışmaları içermektedir. 
Türkiye’de uzun yıllardır oldukça sıcak çatışmalar zaman zaman şiddet azalmasına rağmen devam eden bir sorundur. Birbirini doğru anlamak 
bağlamında bu deneyimler Türkiye’de yaşayan kişileri etkilemektedir. Bu konuyla ilişkili olarak Soner (2009) öğretmen adaylarının çok kültürlü 
kişilik özeliklerini incelemiştir. Öğretmen adayları kültürel empati, açıklık, sosyal girişkenlik ve esneklik alanlarında yüksek puan alırken, 
duygusal denge düzeyi orta düzeyde bulunmuştur. Bu durum bireylerin gündelik uyumsuz davranışlarıyla ilişkilidir. Bu durum öğrencilerin 
akademik ve psikolojik olarak etkileyebilir. Çok kültürlü toplumda kendinden farklı olan bireyi anlamak daha farklı değişkenlerle ilişkili ve her 
kültürün kendine özgü dinamikleri söz konusu olabilir. Azınlık grupları bazı ayrımcı davranışlara maruz kalabilmektedir.  Kültürel farklılıkları 
anlamada temel empati yeterli olduğu varsayımını kabul edersek, o zaman temel empati düzeyi yüksek olan öğretmen adayları 
sınıflarında/psikolojik danışmada gerçekten öğrencilerinin kültürel farklılıklarını anlamada başarılı olmaları beklenir. Ülkemizde okul 
ortamında psikolojik danışman ve öğretmenlerin kültürel özelliklerine yönelik sınırlı çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birisini  Başbay 
ve Kağnıcı (2011) gerçekleştirmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının çok kültürlü yeterliklerini belirlemek için ölçek geliştirmişlerdir. Soner 
(2009)’in çalışmasında  öğretmen adaylarının çok kültürlü kişilik özellikleri bağlamında yabancı dil eğitimi alanlar öğretmenlerin  daha yüksek 
sonuçlar elde ettiğini ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada özellikle İngilizce öğretmenliği ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) bölümlerinden öğrencilerin seçilmesi önceki 
çalışmalarda temel empati düzeylerinde bu iki bölüm arasında fark olmadığına yönelik çalışmaların varlığıdır (Duru, 2004). Aynı zamanda 
PDR ve İngilizce bölümünden seçilmesi çalışmanın empatik anlayış açısından iki bölüm katılımcılarının eğitimleri diğer bölümlerdeki 
öğrencilere göre fark yaratmaktadır. Yabancı dil eğitimi öğrencilerin yeni bir kültürle karşılaşmasını sağlarken, PDR öğrencileri psikolojik 
yardım sağlama bağlamında dersler almaktadır. Bu nedenle, bu grupların daha yüksek empatiye sahip gruplar olduğu düşünülebilir.  Rasoal 
ve diğerleri (2011) tarafından gerçekleştirilen etnokültürel ve temel empatiye ilişkin araştırmada bu iki yapının aynı yapı olduğu (toplamda 
yüksek korelasyon elde edilmesi) ancak, alt boyutlar bağlamında yapılar arasında fark olduğu ortaya konmuştur. Etnokültürel empati ile temel 
empati arasında yüksek olumlu ilişkinin varlığı düşünüldüğünde, Türkiye’deki öğretmen/psikolojik danışman adaylarının daha yüksek 
etnokülterel empati düzeyine sahip olması beklenir.  Aynı zamanda çok kültürlü ortam olan okullar/sınıfların adayların çok kültürlülük alanında 
bilgi, beceri ve yeterlilikleri onların öğrencilerine karşı daha empatik olmalarına yol açacaktır. Bu gerekçelerle, bu çalışmada yukarıda sözü 
edilen PDR ve İngilizce bölümü öğrencilerinin etnokültürel ve temel empati düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu ilişkide hangi 
değişkenlerin fark yarattığının saptanması amaçlanmıştır. 
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Yöntem 

Katılımcılar  

Katılımcılar Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Psikolojik Danışma - Rehberlik ve İngilizce öğretmenliği bölümündeki öğrencileri 
içermektedir. Bu bölümlerin seçilmesindeki gerekçe verilerin toplanması ve uygulama başlığında açıklandı. Katılımcılar 190 öğrenciden 
(129-%70’i kız, 56-%30’u erkek) oluşmaktadır. İki katılımcı cinsiyetini işaretlememiştir. Katılımcıların yaşları 18-24 yaş (M:20.54, SD:1.24) 
arasındadır. Katılımcıların %20’si birinci, %20’si ikinci, %44’ü üçüncü ve %16’sı dördüncü sınıftır. Etnik köken açısından bakıldığında 
katılımcıların %1’i Boşnak, % 05’i Ermeni, % 05’i Laz, %8’i Kürt ve % 90’ı Türk kökenlidir.  

 

Ölçme Araçları 

Kişisel Bilgi Formu:  Katılımcıların cinsiyet, yaş,  sınıf, etnik kimlik, din-mezhep ve politik yönelimlerini içeren bir form oluşturulmuştur. 

Etno-kültürel Empati Ölçeği (EEÖ): Etnokültürel Empati Ölçeği (Scale of Ethnocultural Empathy-SEE) Wang ve diğerleri (2003) tarafından 
geliştirilen bir ölçektir. Ölçek, değişik etnik grupların etnokültürel empati düzeylerini ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçek 31 maddeli ve altılı likert 
tipi (1- Kesinlikle beni tanımlamıyor- 6- Kesinlikle benim tanımlıyor) bir ölçme aracıdır.  Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı  α =.91 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği, iki hafta arayla hesaplanmış ve toplamda r=.76 bulunmuştur. Etnokültürel Empati Ölçeği 
Türkçe’ye Özdikmenli-Demir ve Demir (2014) tarafından çevrilmiş ve uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği, Cronbach Alfa 
katsayısı ile hesaplanması sonucunda, toplam ölçeğin iç tutarlığı. α = .93, empatik duygu ve  ifadeler  α =.87, empatik perspektif alma ve 
kültürel farklılıkların kabulü  α =.85 ve empatik farkındalık. α = .81 olarak bulunmuştur.  

 

Kişilerarası Tepkisellik İndeksi (KTİ): Kişilerarası Tepkisellik İndeksi (Interpersonal Reactivity Index-IRI) Davis (1983) tarafından 
geliştirilmiştir. Ölçek 28 maddeden oluşmakta olup beşli likert düründen bir dereceleme ölçeğidir (0-Beni hiç tanımlamıyor 4-Beni çok iyi 
tanımlıyor). Ölçek, ergen ve yetişkinlerde genel empatiyi ölçmekte olup dört alt boyutu vardır: perspektif alma, fantezi, empatik ilgi ve kişisel 
gerilimdir. Her bir alt ölçek empatinin farklı boyutlarını ölçmektedir: Ölçeğin iç tutarlığı .71-77 arasında değişirken, test tekrar test güvenirliği 
62-71 arasında değişmektedir (Davis, 1980, 1983). Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Engeler ve Yargıç (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin 
güvenirliği Spearman-Brown ve Gutmann korelasyon katsayıları  ile hesaplanmıştır. Ölçeğin empatik düşünce sırasıyla, r = .69 ve r =.68, 
perspektif alma her iki hesaplamada  r= .71 bulunmuş, kişisel rahatsızlık r =.61 ve r =.58  ve fantazi, r = .74. ve r = .73 olarak hesaplanmıştır. 
KTİ’nin ve alt boyutlarının test tekrar test güvenirliği r =.66-.80 arasında değiştiği belirtilmektedir. KTİ’nin ve alt boyutlarının Cronbach Alfa 
değerleri α =.72-86 arasında değişmekte olduğu hesaplanmıştır.. 

 

Verilerin Toplanması ve Uygulama  

Katılımcılar PDR ve İngilizce öğretmenliği bölümünden dört sınıf düzeyinden gönüllü öğrencilerden seçilmiştir. Ölçekler katılımcılara ders 
saatinde uygulanmıştır.. Katılımcıların yaklaşık yirmi dakikalık sürede ölçekleri doldurdukları gözlenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından 
toplanmıştır. 30-40 kişilik gruplar halinde ölçekler uygulanmıştır. Veriler SPSS- 20.0 paket programıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

Bulgular 

Yukarıda geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bilgilerin verildiği katılımcılara Etnokültürel Empati Ölçeği, Kişilerarası Tepkisellik İndeksi ve Kişisel  
Bilgi Formu verilmiştir. Etnokültürel empati ölçeğinin verileri normal dağılım göstermediği için Mann-Whitney U Testi ve çoklu değişkenler 
için Kruskall-Wallis-H testi kullanılmıştır.  Temel empati ölçümü için KTİ’dan elde edilen veriler normal dağılım göstermektir. Öncelikle 
betimleyici istatistiklere ve korelasyonlara yer verilmiştir. KTİ’nin demografik değişkenler bakımdan fark olup olmadığının belirlenmesi için 
tek-yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo-1’de görüldüğü gibi, etnokültürel empati ile temel empati arasında düşük olumlu ilişki 
bulunmaktadır (r=.223 p<.001).  EEÖ ve KTİ alt boyutlarına bakıldığında bazı alt boyutlarda çok düşük ilişkiler saptanırken, diğerlerinde ise 
hiçbir ilişki bulunmamıştır.  

          

Tablo-1:  Etnokültürel ve Temel Empati Ölçeklerinin ve Alt boyutlarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve Korelasyonları 

Değişkenler EDİ EP EP EEÖ PA

 F Eİ KG KTİ 

EDİ - .566** .635** 877** .127

 .110 .257** .217** .251** 

EP - - .391** .824** .218**

 .091 .178* -.026 .156* 

EF - - - .782** .050

 .070 .096 .206** .151* 

EEÖ - - - - .169**

 .110 .216** .144* .223** 

PA - - - - -

 .272** .509** .014 .596** 

F - - - - -

 - .484** .395** .767** 
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Eİ - - - - -

 - - .383** .834** 

KG - - - - -

 - - - .654** 

M 42.57 39.79 27.52 109.91 25.47

 25.87 27.90 22.94 102.20 

SD 5.86 7.09 5.30 15.23 4.21

 5.00 4.96 4.97 13.69 

EDİ: Empatik duygu ve ifade  EP: Empatik Perspektif alma  EF: Empatik farkındalık EEÖ: Etnokültürel empati ölçeği  PA: Perspektif alma F: 
Fantezi Eİ: Empatik ilgi  KG: Kişisel gerilim KTİ: Kişilerarası tepkisellik indeksi  
*P<.0.05** p<.0.001 

 

 

 
 

 
 
Tablo-3’te  etnokültürel empati  ile etnik (KWH: 15.19, p<.000), dini/mezhep (KWH:9.89, p<.002) ve politik (KWH(1-4): 26,10, p<.000) gruplar 
arasındaki farklar anlamlı düzeye ulaşmıştır. Kendilerini Türk, Sünni ve Milliyetçi-muhafazakar (4.grup) olarak tanımlayan grupların 
etnokültürel empati puanları anlamlı olarak diğer gruplardan düşük bulunmuştur. Aynı zamanda politik olarak kendilerini sosyalist olarak 
tanımlayanlarla sosyal demokrat-sol liberal (F(3.89):5.87 p<.01), liberal-sağ liberaller (F(3.89): 6.33,  p<.04) olarak tanımlayanlar arasında 
etnokültürel empati puanları açısında fark bulunmuştur. Yine, kendini sosyal demokrat-milliyetçi-muhafazakar (F(3.89): 14.33, p<.001) olarak 
tanımlayanlarla arasında fark anlamlı bulunmuştur. Kendilerini liberal-sağ liberal olarak tanımlayanlarla kendilerini muhafazakar (F(3.89): 
7.74 p<.005) olarak tanımlayanlar arasındaki fark da anlamlı düzeye ulaşmıştır. Yalnızca kendilerin sosyal demokrat- sol liberal olarak 
tanımlayanlarla liberal-sağ liberal olarak tanımlayanların (F(3.89):0.22 p>.63) etnokültürel empati puanları arasındaki fark anlamlı düzeye 
ulaşmamıştır. 
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Tablo-4’te katılımcıların temel empati ve alt ölçeklerinden elde ettiklerin puanların cinsiyet düzeyinde karşılaştırılmasını vermektedir. Kızların 
temel empati puanları (F(3.89): 11.48, p<.001), hayali katılım, F(3.89): 4.97, p<.02 empatik ilgi F(3.89): 10.36, p<.002 ve kişisel gerilim 
F(3.89): 8.01, p<.005 alt boyutlarında erkeklerden yüksek olduğu ancak perspektif alma (F(3.89): 1.19, p>.27) alt boyutunda cinsiyetin anlamlı 
bir fark oluşturmadığı kaydedilmiştir.  

 

Tablo-5’te görüldüğü gibi, katılımcıların temel empati puanlarını etnik köken, din/mezhep ve politik eğilimler farklılaşmamıştır. 

 

Tartışma 

Bu çalışmada öğretmen/psikolojik danışman adaylarının etnokültürel empati ve temel empati eğilimlerinin ilişkisi belirlenmiştir. Aynı zamanda 
adayların etnokültürel empati ve temel empatiyi cinsiyet, etnik köken, din/mezhep ve politik eğilimin farklılaştırıp farklılaştırmadığı 
belirlenmeye çalışıldı. 

Araştırmanın en önemli bulgularından birisi öğretmen/psikolojik danışman adaylarının etnokültürel empati ve temel empati düzeyleri arasında 
düşük olumlu ilişki elde edilmiştir (Tablo-1). Bu bulgu Özdikmenli-Demir ve Demir (2014) bulguları ile benzerlik gösterirken, Rasoal ve diğerleri 
(2011) tarafından İsveç’te gerçekleştirilen araştırma bulgularıyla uyuşmamaktadır. Rasoal ve diğerleri (2011) etnokültürel empati ile empatiyi 
yüksek düzeyde ilişkili yapılar olduğunu rapor etmiştir. Ancak, alt boyutlarda farklılıklar olduğunu belirtilmişlerdir. Her ne kadar iki ölçüm 
arasında toplamda yüksek korelasyon elde edilmiş olsa da, bu iki yapının aynı yapı olduğu doğrulanmamıştır. Mevcut çalışma sonuçlarıyla 
Özdikmenli-Demir ve Demir (2014)’in bulguları ile paralellik taşıması etnokültürel empatinin Türkiye’deki öğrencilerle İsveç’teki öğrenciler 
arasında farklı kültürel değişkenler söz konusu olduğunu göstermektedir. 

Cinsiyet açısından, kız ve erkek katılımcılar arasında etnokültürel empati arasında fark bulunmamıştır (Tablo-2). Ancak Özdikmenli-Demir 
ve Demir (2014) erkek öğrenciler lehinde bir fark hem SEE hem de alt boyutlarında rapor edilmiştir. Oysaki, Raosal ve diğerlerinin 
çalışmasında kız öğrenciler lehine fark bulunmuştur.  

Etnik köken açısından incelendiğinde, etnokültürel empati ile etnik köken arasında anlamlı fark bulunmuştur (Tablo-3). Türk katılımcıların 
Kürt ve diğer etnik kökenli katılımcılardan daha düşük düzeyde bir etnokültürel empati puanına sahip olduğu saptanmıştır. Özdikmenli-Demir 
ve Demir (2014) çalışması ile bu çalışma sonucu paralellik taşımaktadır. Bu iki çalışmada veriler Ege bölgesindeki iki  üniversitedeki 
öğrencilerden elde edilmiştir. Bu iki üniversite kendilerini Türk olarak tanımlayan öğrencilerin yoğun olduğu ve aynı zamanda kendilerini Türk 
olarak tanımlayan kişilerin daha yoğun yaşadığı illerdir.  

Din/mezhep farklı açısından incelendiğinde, etnokültürel empati puanları mezheplere göre anlamlı fark oluşmuştur (Tablo-4). Bu fark Sünni 
ve diğer mezhepleri arasında bulunmuştur. Diğer mezhebindeki katılımcıların etnokültürel empati puanları Sünni mezhebindeki 
katılımcılardan anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Temel empati ve alt ölçeklerinin puanları açısından kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı fark, perspektif alma alt boyutu hariç toplam ve 
diğer alt boyutlarda kızlar lehinde anlamlı düzeyde fark yarattıkları saptanmıştır (Tablo-4). Bu sonuç,  hem Türkiye’deki (Kapıkıran, Kapıkıran 
ve Başaran, 2010) hem yurtdışı çok sayıdaki çalışmada (Karniol, Gabay, Ochion, & Harari, 1998;  Kataoka, Koide,., Hojat, ve Gonnella, 
2012)  ile tutarlıdır. Bir çok çalışma ise, bu farkın cinsiyetten ziyade motivasyonel farklılıktan kaynaklanabileceği vurgulanmıştır (Ickes, Gesn 
ve Graham, 2000). Aynı zamanda cinsiyet farkının öz-bildirime dayalı ölçümlerle ilişkili olduğu, ancak psiko-fizyolojik ölçümlerde cinsiyet 
farkının elde edilmediği vurgulanmıştır (Eisenberg ve Lennon, 1983). 
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Politik eğilim ile etnokültürel empati arasında anlamlı fark bulunmuştur (Tablo-5). Bu fark,  kendilerini Sosyalist olarak tanımlayanlarla, sosyal 
demokrat-liberal sol, liberal-liberal sağ ve milliyetçi-muhafazakâr olarak tanımlayanlar arasında, Sosyalistler lehinde bulunmuştur. Benzer 
sonuçlar sosyal demokrat-liberal sol grupla milliyetçi-muhafazakar gruplar arasında fark anlamlı iken liberal-liberal sağ grup arasında anlamlı 
değildi. Yine, liberal-liberal sağ grup ile milliyetçi-muhafazakar grubun etnokültürel empati puanları anlamlı olarak fark oluşturmuştur. 

Özetle,  bu çalışmada etnokültürel empati ile temel empati arasında düşük ilişki bulunmuştur. Etnokültürel empati cinsiyet açısından farklılık 
oluşturmazken,  etnik köken, din/mezhep ve politik eğilim açısından farklar oluşturmuştur. Aksine,  temel empati cinsiyet açısından fark 
yaratırken, etnokültürel empatinin  etnik köken, din/mezhep ve politik eğilim açısından fark yaratmamıştır.  

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır: İlk olarak, araştırma Ege bölgesindeki bir üniversitede gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden, 
sonuçları genellemek yanıltıcı olabilir. Farklı bölgelerdeki üniversitelerde çalışmalara gereksinim vardır. Bu bölgedeki üniversiteleri 
çoğunlukla yakın yerleşim yerindeki öğrenciler tercih etmektedir. Bu nedenle farklı bölgelerde sonuçlar değişebilir. İkinci olarak, empati 
ölçümünde öz-bildirime dayalı ölçümlerin sınırlılıkları bu çalışmada da söz konusudur.  Üçüncü olarak, araştırma Eğitim Fakültesindeki 
öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Bu fakülteyi tercih eden öğrenciler toplumun daha çok orta SED kesimindendir. Farklı gruplardan elde 
edilecek sonuçların belirlenmesi önemlidir.  Dördüncü olarak, bu çalışmanın yapıldığı il orta büyüklüktedir. Büyük kentlerdeki üniversitelerde 
sonuçlar farlılık yaratabilir. Benzer çalışmanın Kürt nüfusunun daha yoğun yaşadığı illerdeki üniversitelerde diğer etnik kökenli ve Türk 
öğrenciler arasında fark olup olmadığı araştırılabilir. Sonuç olarak, Etnokültürel empati bakımından kendilerini Türk, Sünni ve Milliyetçi-
Muhafazakar olarak tanımlayan kişilerin puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Etnik, mezhep ve politik farklılıklarla deneyimlerin sınırlığı 
diğer kişileri anlamayı güçleştiriyor olabilir.  Sonuçlara bakıldığında, öğretmen/psikolojik danışman adaylarının farklılıkları anlama yönünde 
güçlüklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Okul öncesinden başlayan bir süreçte, her kademede 
öğrencilerin dersleri ve kitaplarının çok kültürlü bir eğitim programı uygulamasının yapılmasına gereksinim bulunmaktadır.  
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Ortaokullarda Görevli Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Derslerinde Drama Yöntemini Kullanma Düzeylerinin 
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ÖZET 

Bu araştırmada Kırşehir’de görevli fen ve teknoloji öğretmenlerinin derslerinde drama tekniklerini kullanım düzeyleri belirlenmeye 
çalışılmıştır.    

Problem durumunu “Ortaokullarda Görevli Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Bilme ve Öğrenme Öğretme Sürecinde 
Kullanma Düzeyleri Nasıldır? sorusu oluşturmaktadır. Bu problemin alt problemlerini ise;  

Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin çeşitli drama tekniklerini bilme oranları nasıldır?   

Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin çeşitli drama tekniklerini derslerinde kullanma oranları nasıldır?   

Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin çeşitli drama tekniklerini derslerinde kullanma sıklıkları nasıldır?  soruları oluşturmaktadır.  

Bu araştırma, Kırşehir ilinde görev yapan fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntemleri içerisinde yer alan drama yöntemini bilme ve 
eğitim öğretim aktiviteleri içerisinde bu yöntemi kullanma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Bu araştırma, betimsel tarama modelinde yapılandırılmış bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar genellikle doğal çevre içinde gerçekleşmektedir. 
Kaptan’a (1998) göre, bu tür çalışmalarda değişkenlerin deneysel ve fiziki olarak ayarlanması, olayların meydana gelme ya da gelmemesinin 
kontrolü diye bir olanak yoktur.   

Kırşehir’de görevli 65 erkek ve 53 bayan fen ve teknoloji öğretmenine hazırlanan anket çalışması uygulanmış, sonuçlar analiz edilmiştir.  

Bu analizlere göre fen ve teknoloji öğretmenlerinin ortalama % 58,7’sinin drama teknikleriyle ilgili bilgi sahibi oldukları, ortalama % 49,6’sının 
ise çeşitli drama tekniklerini derslerinde kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır.  Ayrıca drama yöntemini kullanım sıklıkları analiz edilmiştir.  
Bu analize göre tüm teknikleri çok az kullandığını belirten öğretmenlerin ortalaması % 22,3, orta sıklıkta kullandığını söyleyen öğretmenlerin 
ortalaması % 21,1 ve çok sık kullandığını söyleyen öğretmenlerin oranı % 6,2 olarak belirlenmiştir.    

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin çeşitli drama tekniklerini kullanım oranları ortalama olarak %49,6 olduğundan dolayı bu oranın artırılması 
amacıyla öğretmenlerin drama çalışmaları yapabilmelerini sağlayacak ortamlar zenginleştirilmelidir.   

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin drama teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olma oranları ortalama olarak %58,7 olduğundan dolayı bu oranın daha 
da artırılması amacıyla fen ve teknoloji ders kitaplarında drama etkinliklerine ve dramayla ilgili bilgilere yer verilmelidir.  

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin drama tekniklerini kullanım sıklıklarını artırabilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu 
öğretmenlere uygulamalı hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmelidir.  

Anahtar Sözcükler: Teknik, oyun, öğrenme, eğitim.  

Fen bilimlerinin ve teknolojinin etkilerinin yaşamımızın her alanında belirgin bir şekilde fark edildiği günümüzde, toplumların gelişmesi 
açısından Fen ve Teknoloji eğitiminin anahtar rolü oynadığı artık kabul edilen bir gerçektir (Ayas, Çepni, Akdeniz, Özmen, Yiğit ve Ayvacı 
2005). Bir toplumda yaşayan bireylerin yaşamları boyunca daha iyi düşünebilen, düşündüklerini daha iyi uygulayabilen, olaylara farklı bakış 
açıları getirebilen, araştıran, sorgulayan, kişiler olabilmeleri nitelikli bir fen ve teknoloji eğitimi almalarıyla doğrudan ilişkilidir. Fen ve teknoloji 
eğitiminin nitelikli bir şekilde verilebilmesinin yolunun da bu disiplini olabildiğince eğlenceli ve anlaşılabilir şekilde bireylere aktarabilmekten 
geçtiği söylenebilir.   

Bilgi çağının yaşandığı günümüz eğitim sisteminde temel amaç, öğrencilerimize mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini 
kazandırmaktır. Bu ise ezberden çok, kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni durumlarda ilgili problemleri çözebilme ve bilimsel yöntem 
süreci ile ilgili becerileri gerektirir. Bu becerilerin kazanıldığı derslerin başında “fen ve teknoloji” dersi gelir. Fen ve teknoloji öğretim 
programlarının geliştirilmesinde üzerinde durulan nokta, öğrenciyi bağımsız düşünmeye alıştırmaktır. Öğrenci problemleri kendi çözebilmeli 
ve mümkün olduğu kadar alışılmış yolu izlemeyecek şekilde çalışmalıdır. Fen ve teknoloji öğretimi çocuklara olay ve durumlar karşısında 
objektif düşünme ve doğru karar verme alışkanlığını kazandırır. Bu alışkanlık onların kendilerine, ailelerine ve çevrelerine yararlı olmalarını 
sağlar.  Öğrenci deneylerinde yapılan fen öğretimi öğrencilere, soru sormayı, problem belirlemeyi ve diğer kişilerle ortak çalışarak çözüm 
aramayı öğretir. Ayrıca, fen ve teknoloji öğretimi çocuklara genelleme yapma becerisini de kazandırır (Dursun ve Peker 2003). Fen öğretimi 
kısaca, çocukların hayatlarında karşılaştıkları nesneleri, olayları ve bunların ilişkilerini gözlemesi, incelemesi, araştırması ve sonuçlarına 
varması olarak tanımlanmaktadır (Gönen ve Dalkılıç 2003).  

Fen eğitiminin temel sorunlarından biri fen derslerinde izlenecek öğretim yöntemidir. Fen ve teknoloji dersi doğası itibariyle gözleme ve 
deneye dayanmaktadır. Bu nedenle fen ve teknoloji derslerinde öğrencilerin kendi yapacakları ve aktif olarak katılacakları gözlem ve 
deneylerle öğrenmeleri daha kolay olacaktır. Öte yandan fen ve teknoloji derslerinde öğrencinin zihinsel gelişimi de amaçlanmaktadır. Bu 
nedenle öğrencinin düşünerek ve problem çözerek öğreneceği metotlar ve yöntemler sıkça kullanılmalıdır. Dolayısıyla Fen ve Teknoloji dersi 
içerisinde kullanılan öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bu dersin öğrenciler tarafından daha anlamlı öğrenilebilmesi açısından büyük önem 
kazanmaktadır. Bu kazanımları sağlamak adına günümüzde Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin farklı öğretim yöntem ve tekniklerini ders 
aktiviteleri içerisinde kullanma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  
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Bu zorunluluk klasik öğretim anlayışından uzaklaşılarak öğreneni merkeze alan ve öğretmeni öğrenme sürecine rehber kılan pek çok yeni 
öğretim yöntem ve tekniklerinin gelişmesine olanak sağlamıştır (Özsoy 2003). Eğitim öğretimin sürecindeki bu yeni oluşumlardan biri de 
drama yöntemidir (Karakaya 2007).   

Drama yöntemi; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir 
yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” 
süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır (San 1990; İpşiroğlu 1998). Drama bir bilim dalıdır. Bir alanın bilim dalı olabilmesi için 
yönteminin olması gerekir. Bilimler alanına giren olay ve olguları kendine has olan yöntemlerle inceleyerek doğru olan bilgileri ortaya 
koyarlar. Dramanın kendine özgü yöntemlerinin başında iletişim, pandomin (sözsüz iletişim), doğaçlama, beden dilini kullanma, gösterip 
yaptırma, taklit ettirme, empati kurma, rol oynama, hayal kurma, canlandırma, değerlendirme gelir. Ayrıca drama, eğitim ve öğretimde 
kullanılan her türlü öğretim yöntem ve tekniklerinden de yararlanır. Böylece ortaya bir sanat eseri çıkar (Aris 1995). Drama okul öncesi 
eğitimden başlayarak üniversite ve lisansüstü eğitime kadar bütün kademelerde ve farklı alanlarda uygulanabilen bir yöntemdir (Akyol 2003).   

Cottrel (1987), drama kavramını eğitimle bağlantılı olarak şöyle açıklamaktadır:  Drama çocuklar için üç önemli rol oynayan bir sanat olarak 
tanımlanabilir; performans sanatları öğretim programının önemli bir ortağı olarak, okuryazarlık ve sözel becerilere katkılarından dolayı dil 
sanatları eğitim programının değerli bir parçası olarak ve çocuklara anlayış, tolerans ve kendilerinden farklı insanlara değer verme, onları 
takdir etme gibi davranışları kazandırarak onların kültürel uyum ve sosyalleşme becerilerini geliştirmelerinde önemli bir yöntem olarak yer 
almaktadır.  

İlköğretimde drama; yaparak-yaşayarak öğrenmenin kalıcı olmasına, ders konularının kolaylaşmasına, soyut kavramların 
somutlaştırılmasına, etkin ve anlamlı bir öğrenmenin sağlanmasına çalışır (Hatipoğlu 2006). Drama, bu yönüyle öğrencilerin kavramları ve 
kavramlar arasındaki ilişkileri doğru oluşturabilmesinin, etkili ve anlamlı bir öğrenme süreci geçirebilmesinin oldukça önemli olduğu Fen ve  

Teknoloji dersinde uygulanabilen bir yöntemdir (Sağırlı ve Gürdal 2002). Jackson’a (1997) göre, öğretmenin işi, dersler ve yaşantılar yoluyla 
öğrencilerin yeni bilgilerle önceki bilgiler arasında bağlar kurabilmelerini sağlayarak bilgiyi kazanmalarını kolaylaştırmaktır. Yaratıcı drama 
çoğu konuda özellikle tarih, edebiyat ve fen bilgisinde bilginin yapılandırılmasını kolaylaştırabilen bir araçtır.  

Fen öğretiminde, çocuğun merak duygusunu uyandırarak işe başlanmalıdır.  Burada önemli olan öğrencinin soru sormasıdır. Çocuk 
sorularına cevap bulabilmek için gözlemlerde bulunur, araştırma yapar ve de vardığı sonuçları tartışır. Bu bahsedilen süreçleri izleyen 
çocuklar, deneyerek, görerek, dokunarak, yaşantısı ile ilişki kurarak hayatının ileriki dönemlerine katkıda bulunur. Eğitimde kullanılan drama 
da çocukların aktif olarak tecrübeyle yoğrulmuş olmasına olanak sağlayacaktır (Karadağ ve Çalışkan 2008).  

Fen ve teknoloji dersinde; bireylerin evrendeki yerini anlama, bilimsel sonuçlara ulaşmada gözlem ve incelemelerden yararlanma, bilim ve 
teknoloji arasındaki ilişkileri anlama ve diğer konularla birlikte, maddenin nitelendirilmesinde kullanılan renk, saydamlık, koku, ad, sertlik, 
yumuşaklık vb. özelliklere ilişkin kavramları bilme söz konusudur. İşte soyut olan bu kavramları somutlaştırmada ve duyu organları ile 
algılama gibi özel konularda yaratıcı drama etkinlikleri kullanılabilir (Başkan 2006).  Labow ve Sewell (1993) tarafından, 4. sınıf, 5. sınıf ve 
6. sınıf fen programlarını içeren 20 ve 30 dakikalık Newton, Arshimed gibi bilim adamlarının hayatları hakkında yazılan ve sunulan oyunların 
etkisi araştırılmıştır.  Oyunlarda sunumlar öğrencilerin yaratıcılığına bırakılmıştır.  Oyunlar hazırlanırken çalışmalar, sınıfların bazen kendi 
başlarına, bazen de birkaç sınıf bir araya gelmesi şeklinde yapılmıştır.  Yapılan testler sonucunda, öğrencilerin oldukça başarılı oldukları 
tespit edilmiştir. Pantidos vd. (2001) “Fen Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımı” adlı çalışmalarında ‘The Blegdamsvej Faust’ 
adlı oyunun planlaması ve bunun Goethe’nin ünlü oyunu ‘Faust’ ile arasındaki ilişkiye değinmektedirler.  1932 yılında Bohr’un öğrencileri 
tarafından yazılan ve canlandırılan bu oyun fiziğin o yıllarda hızlı bir şekilde gelişmesinde ilham kaynağı olmuştur.  Çalışmalar tuhaf bir fikir 
olan ağırlıksız cisimlerin gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  Ayrıca bu çalışma yeni bir fikir olan fiziğin daha elde edilebilir, daha 
anlaşılır ve daha tanıdık olmasını drama yoluyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.   

Bu araştırma ile, Kırşehir ilinde görev yapan fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntemleri içerisinde yer alan drama yöntemini bilme 
düzeyleri ve eğitim öğretim aktiviteleri içerisinde bu yöntemi kullanma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bu araştırma, betimsel tarama modelinde yapılandırılmış bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar genellikle doğal çevre içinde gerçekleşmektedir. 
Kaptan’a (1998) göre, bu tür çalışmalarda değişkenlerin deneysel ve fiziki olarak ayarlanması, olayların meydana gelme ya da gelmemesinin 
kontrolü diye bir olanak yoktur.   

Bu araştırmanın çalışma evreni, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Kırşehir ilindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında 
görev yapan fen ve teknoloji öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2010–2011 eğitim öğretim yılında Kırşehir merkez 
ve bütün ilçelerde görev yapmakta olan fen ve teknoloji öğretmenleri arasından seçilmiştir. Örneklemde yer alan öğretmen sayısı 118 olup, 
bu öğretmenlerden 65’i erkek ve 53’ü bayandır. Örneklem seçimi sırasında tüm ilçelerde ve köylerde görev yapan fen ve teknoloji 
öğretmenlerine ulaşabilme esası göz önünde bulundurulmuştur. Ancak uygulama yapıldığı sırada bazı öğretmenlerin raporlu, izinli ya da 
görevli izinli olmalarından ve bazılarının ise anketi cevaplamak istemediklerinden dolayı anket 118 öğretmene uygulanabilmiştir.  

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersinde kullanılabilecek drama teknikleri hakkında bilgi sahibi olma düzeylerini ve ne düzeyde 
kullandıklarını ortaya çıkarmak için araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Anketin geliştirilmesinde, anket geliştirme sürecindeki 
temel adımlar izlenmiştir. Buna göre araştırmanın kapsamı belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların incelenmesinin ardından araştırmada 
kullanılacak anketi oluşturmak üzere 40 maddelik bir anket oluşturulmuştur. Daha sonra bu 40 maddelik anket 18 maddeye düşürülmüştür. 
18 maddelik anket sekiz uzman tarafından incelenip değerlendirilmiştir. Anket 18 maddelik haliyle 60 fen ve teknoloji öğretmenine 
uygulanmış, elde edilen sonuçlarla ilgili geçerlilik ve güvenirlilik testi hesaplamaları yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenirlik testlerinin ardından 
ankette bulunan 18 maddeden 3 tanesi çıkarılarak anketin nihai şekli uygulamaya konulmuştur.  

Araştırma amacına uygun olarak belirlenen katılımcıların drama teknikleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarına, drama tekniklerini 
kullanıp kullanmadıklarına ve drama tekniklerini hangi sıklıkta kullandıklarına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları incelenmiştir.  

Bu bölümde Kırşehir ilindeki ortaokullarda görev yapan olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin öğrenme öğretme sürecinde drama yöntemini 
kullanma düzeylerinin belirlenmesi için belirlenen alt problemlere ilişkin gerçekleştirilen analizler ve sonuçlar yer almaktadır.  
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4.1. Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin çeşitli drama tekniklerini bilme oranları nasıldır?   

Tablo 1.’e bakıldığında öğretmenlerin drama teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olup olmadıkları, frekans ve yüzde değerleri ile incelenmiştir.  

Tablo 1. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Drama Teknikleri İle İlgili Bilgi Sahibi Olup Olmadıklarına Dair Frekans ve Yüzde Değerleri  
DRAMA  
TEKNİKLERİ  

Evet Bilgim Var   Hayır Bilgim Yok   Toplam  

n  %  n  %  n  %  

PANDOMİN  59  50,0  59  50,0  118  100  

KUKLA  58  49,2  60  50,8  118  100  

ALTI ŞAPKA  85  72,0  33  28,0  118  100  

BALIK KILÇIĞI  52  44,1  66  55,9  118  100  

DOĞAÇLAMA             92  78,0  26  22,0  118  100  

ROL OYNAMA  98  83,1  20  16,9  118  100  

PARMAK OYUNU  32  27,1  86  72,9  118  100  

ÖYKÜNME  72  61,0  46  39,0  118  100  

HAYAL OYUNU  59  50,0  59  50,0  118  100  

ROL DEĞİŞTİRME  73  61,9  45  38,1  118  100  

ZİHİNDE  
CANLANDIRMA  90  76,3  28  23,7  

   
118  

100  

OLAY  
CANLANDIRMA  92  78,0  26  22,0  

  
 118  

100  

BENZETİM  77  65,3  41  34,7  118  100  

İSTASYON  31  26,3  87  73,7  118  100  

ORTALAMA    58,7    41,3      

  

Fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından drama tekniklerinden parmak oyunu tekniği % 27,1 ile en az oranda bilinmekte, rol oynama tekniği 
ise % 83,1 ile en fazla oranda bilinmektedir. Tüm tekniklerin ortalama bilinme oranı ise % 58,7 olup yarıdan daha fazladır.  

 

4.2. Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin çeşitli drama tekniklerini derslerinde kullanma oranları nasıldır?  

Tablo 2.’ye bakıldığında öğretmenlerin drama tekniklerini derslerinde kullanıp kullanmadıkları, frekans ve yüzde değerleri ile incelenmiştir.  

   

Tablo 2. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Drama Tekniklerini Derslerinde Kullanıp Kullanmadıklarına Dair Frekans ve Yüzde Değerleri  
DRAMA     
TEKNİKLERİ               

Kullanıyorum      Kullanmıyorum       Toplam  

  n       %       n       %   n   %  

PANDOMİN  22  18,6  96  81,4  118  100  

KUKLA  14  11,9  104  88,1  118  100  

ALTI ŞAPKA  73  61,9  45  38,1  118  100  

BALIK KILÇIĞI  56  47,6  62  52,5  118  100  

DOĞAÇLAMA           84  71,2  34  28,8  118  100  

ROL OYNAMA  91  77,1  27  22,9  118  100  

PARMAK OYUNU  20  16,9  98  83,1  118  100  

ÖYKÜNME  68  57,6  50  42,4  118  100  

HAYAL OYUNU  66  55,9  52  44,1  118  100  

ROL DEĞİŞTİRME  55  46,6  63  53,4  118  100  

ZİHİNDE  
CANLANDIRMA  

97  82,2  21  17,8  
  118  100  

OLAY CANLANDIRMA  90  76,3  28  23,7   118  100  
BENZETİM  80  67,8  38  32,2  118  100  

İSTASYON  29  24,6  89  75,4  118  100  

ORTALAMA    49,6    50,4      

Bu teknikler arasında fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından en az kullanım oranına sahip olan teknik %11,9 ile kukla tekniği, en fazla 
kullanım oranına sahip olan teknik ise %82,2 ile zihinde canlandırma tekniğidir. Tüm tekniklerin ortalama kullanım oranı %49,6 ile yarı yarıya 
seviyesine çok yakındır.  
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 4.3. Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin çeşitli drama tekniklerini derslerinde kullanma sıklıkları nasıldır?  

Tablo 3.’e bakıldığında drama tekniklerinin kullanım sıklıklarına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları incelenmiştir.  

  

Tablo 3. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerin Drama Tekniklerini Kullanma Sıklıklarına İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları  

 

Hiç Kullanmıyorum  
 

Çok Az Kullanıyorum  
 Orta Sıklıkta 

Kullanıyorum  

 Çok Sık 
Kullanıyorum  

n  %  n  %  n  %  n  %  

PANDOMİN  96  81,4  14  11,9  8  6,8  0  0,0  

KUKLA  104  88,1  9  7,6  4  3,4  1  0,8  

ALTI ŞAPKA  
45  38,1  38  32,2  31  26,3  4  3,4  

BALIK KILÇIĞI  62  52,5  23  19,5  28  23,7  5  4,2  

DOĞAÇLAMA  
34  28,8  41  34,7  32  27,2  11  9,3  

ROL OYNAMA  
27  22,9  33  28,0  48  40,6  10  8,5  

PARMAK OYUNU  98  83,1  9  7,6  10  8,5  1  0,8  

ÖYKÜNME  
50  42,4  40  33,9  23  19,5  5  4,2  

HAYAL OYUNU  
52  44,1  32  27,1  30  25,4  4  3,4  

ROL DEĞİŞTİRME  
63  53,4  33  28,0  17  14,4  5  4,2  

ZİHİNDE  
CANLANDIRMA  

21  17,8  35  29,7  39  33,0  23  19,5  

OLAY  
CANLANDIRMA  

28  23,7  33  28,0  40  33,9  17  14,4  

BENZETİM  
38  32,2  25  21,2  30  25,4  25  21,2  

İSTASYON  
89  75,4  10  8,5  14  11,9  5  4,2  

ORTALAMA    50,4    22,3    21,1    6,2  

Tüm teknikleri çok az kullandığını belirten öğretmenlerin ortalaması % 22,3 iken, orta sıklıkta kullandığını söyleyen öğretmenlerin ortalaması 
% 21,1 ve çok sık kullandığını söyleyen öğretmenlerin oranı % 6,2 olarak belirlenmiştir.  

Öğretmenlerin drama teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olup olmadıklarının incelendiği analizde Tablo.1’e göre parmak oyunu (%27,1) ve istasyon 
(26,3) teknikleri hakkındaki bilgi sahibi olma oranının oldukça düşük olduğu, altı şapka (%85), doğaçlama (%78), rol oynama (%83,1), 
zihinde canlandırma (%76,3) ve olay canlandırma (%78) teknikleri hakkındaki bilgi sahibi olma oranının ise yüksek olduğu görülmektedir. 
Pandomin, kukla, balık kılçığı, öykünme, hayal oyunu, rol değiştirme ve benzetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olma oranları ise yarıya 
yakın şekildedir. Ortalama olarak drama teknikleri hakkındaki bilgi sahibi olma oranı %58,7 olarak belirlenmiştir. Bulut (2010)’un yaptığı 
araştırmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin benzetim tekniği hakkındaki bilgi sahibi olma oranı %92,3, rol oynama tekniği hakkındaki bilgi 
sahibi olma oranı %91,2, altı şapkalı düşünme tekniği hakkındaki bilgi sahibi olma oranı %82,4, benzetim tekniği hakkındaki b ilgi sahibi 
olma oranı %92,3 olarak bulunmuştur. Bulut (2010) tarafından yapılan aynı araştırma sonucunda fen ve teknoloji öğretmenlerinin rol oynama 
yönteminde %8,8’inin hiç, %7,4’ünün az, %14,7’sinin orta, %39,7’sinin iyi, %29,4’ünün çok iyi bilgi sahibi olduğu görülmüştür.   

Öğretmenlerin drama tekniklerini ders içerisinde kullanıp kullanmadıklarının incelendiği analizde pandomin (%18,6), kukla (%11,9), parmak 
oyunu (%16,9) ve istasyon (%24,6) teknikleri öğretmenler tarafından oldukça düşük oranda kullanılırken, diğer teknikler öğretmenlerin yarıya 
yakını tarafından kullanılmaktadır.  

Drama tekniklerinin fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından derslerinde ortalama kullanım oranı bu analiz sonucunda %49,6 olarak 
belirlenmiştir. Bulut (2010)’un yaptığı araştırmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin derslerinde benzetim tekniğini kullanma oranı %91,2, altı 
şapkalı düşünme tekniğini derslerinde kullanma oranı %69,1, rol oynama tekniğini derslerinde kullanma oranı %86,7 olarak belirlenmiştir. 
Tablo.2’deki sonuçlarda ise öğretmenlerin benzetim tekniğini derslerinde kullanma oranı %67,8, altı şapkalı düşünme tekniğini derslerinde 
kullanma oranı %61,9 ve rol oynama tekniğini derslerinde kullanma oranı ise %77,1 olarak belirlenmiştir. Timur ve İmer (2013) tarafından 
yapılan bir araştırma sonucunda ise 40 fen ve teknoloji öğretmeninden yalnızca 5’inin (%12,5) öğretim yöntemlerinden eğitsel oyunları 
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(drama) kullandıklarını ortaya çıkmıştır. Bu oran Tablo.2’de ortaya çıkan tüm drama tekniklerinin ortalama kullanım oranı olan %49,6 oranı 
arasında oldukça büyük fark bulunmaktadır.  

Öğretmenlerin çeşitli drama tekniklerini kullanım sıklıklarının analiz edildiği alt probleme ilişkin olarak; pandomin, kukla, parmak oyunu, rol 
değiştirme ve istasyon teknikleri en az sıklıkta kullanılan tekniklerdir. Olay canlandırma ve benzetim teknikleri ise en çok sık kullanılan 
tekniklerdir. Bu teknikleri hiç kullanmayan ya da çok az kullanan öğretmen oranı ortalaması oldukça fazla iken (%72,7), orta sıklıkta ve sık 
kullanan öğretmen oranı ortalaması (%27,3) buna göre oldukça azdır.   

Saracaloğlu ve Yenice (2013) tarafından yapılan bir araştırmaya göre çalışma grubu içerisinde yer alan 12 Fen ve Teknoloji öğretmeninden 
üçü (%25’i) drama yönteminden, biri ise (%8’i) pandomin yönteminden sıklıkla yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Şimşek, Hırça ve Coşkun 
(2012) tarafından yapılan bir araştırmada Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin yaklaşık %30’unun öğretim tekniklerinden altı şapkalı düşünme 
tekniğini “hiçbir zaman” kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu oran Tablo.3’de ortaya çıkan %38,1 oranına oldukça yakındır.  

Öneriler   

1. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin çeşitli drama tekniklerini kullanım oranları ortalama olarak %49,6 olduğundan dolayı bu oranın artırılması 
amacıyla öğretmenlerin drama çalışmaları yapabilmelerini sağlayacak ortamlar zenginleştirilmelidir.   

2. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin drama teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olma oranları ortalama olarak %58,7 olduğundan dolayı bu oranın 
daha da artırılması amacıyla fen ve teknoloji ders kitaplarında drama etkinliklerine ve dramayla ilgili bilgilere yer verilmelidir.  

3. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin drama tekniklerini kullanım sıklıklarını artırabilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu 
öğretmenlere uygulamalı hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmelidir.  
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Şarkılarla Dil Öğretimi İşleniş Sürecinde Kontrol ve Geçiş Kavramlarıyla 5D Yaklaşımı 
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ÖZET 

Müzik evrensel bir dildir. Şarkı yolu ile farklı dillerin öğretiminde, yabancı dil eğitiminde kullanılan önemli bir tekniktir. Dolayısıyla günümüzde 
insanların birbirleriyle iletişim kurmasında ortak bir dilin kullanılması küreselleşen dünyamızda kaçınılmaz olmuştur. 

Yabancı dil öğretiminde belli başlı iki kuram vardır. Bunlar davranışçı öğrenme ve bilişsel öğrenme kuramlarıdır. Davranışçı yaklaşımda 
öğrenmeye koşullanma söz konusu iken; bilişsel kuramlarda Gestalt öğretisi ve alana odaklanma söz konusudur. Yabancı dil öğretiminde 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında; durumsal dil öğretimi, işitip-tekrarlama, iletişimsel dil öğretimi, tümel fiziksel tepki, toplumsal 
dil öğretimi, doğal yaklaşım ve önericilik gelmektedir. 

Araştırmamızda dil-kulak alışkanlığı (Audio-Lingual) yönteminde düzenlenen oyun, bulmaca ve okuma/yazma çalışmalarını içeren şarkı 
yoluyla dil öğretimi daha etkili olabilir mi? Problem cümlesi oluşturulmuş ve buna göre dil öğretim sürecinde kontrol ve geçiş kavramları 
geliştirilmiştir. Araştırmada ayrıca, 5D ile ifade edilen, Düşünelim/Öğrenelim, Düşünelim/Bulalım, Düşünelim/Oynayalım, 
Dinleyelim/Söyleyelim ile Düşünelim/Boyayalım aşamalarında etkinlik işleniş süreci örnekleriyle model önerisi geliştirilmiştir. 

Yabancı dil öğretiminde uygulanan şarkılarla öğretim tekniği yöntemlerin geçerli ve İş görür hale gelmesi için daha yaygın kullanılmalıdır. Bu 
yüzden araştırmamızda oyun, bulmaca ve okuma gibi öğretim tekniklerinde şarkı yoluyla öğretim etkinliği kapsamında yardımcı destek 
stratejisi olarak değerlendirilmiştir. 

Bu araştırmada dil öğretiminde iki örneğe yer verilmiştir. Birincisi yabancı dil olarak İngilizce, ikincisi de işitme engelliler için işaret dili 
öğretimidir. Burada şarkıların seslerle öğretimi yanında, şarkının ritim ögesinden hareketlede etkili olabileceği ve kullanılabilirliği vurgulanmak 
istenmiştir. 

5D yaklaşımında Düşünelim/Öğrenelim aşamasında düzenlenen bilgi yaprağı ile, şarkının sözlerini oluşturan sözcük ve işaretleri 
okuma/yazma ve tekrar etme uygulamalarına yer verilirken bilgi düzeyinde sesleri fonetik olarak algılama düşünülmüştür. Böylece sesleri 
tanıma ve belleğe yerleştirme ile telaffuza dikkat ederek okuma ve yazma çalışmaları düzenlenmiştir. 

Düşünelim/Bulalım aşamasında düzenlenen bulgu yaprağıyla yine şarkının sözlerini içeren harf ve kelimelerden oluşan bir bulmacaya yer 
verilmiş ve çıkan sözcüklerin içinden bulmacada kelime kazanımı için (key word) uygulaması düşünülmüştür. 

Düşünelim/Oynayalım aşamasında düzenlenen oyun yaprağında şarkının sözleri grupla öğretime yönelik bir teknikle bir oyun etkinliğine 
dönüştürülmüştür. Ayrıca bu bölümde şarkının sözlerinin işaret dili ile öğretilebilmesi için işaret dili sembolleri bir levhada sunulmuştur. 

Dinleyelim/Söyleyelim aşamasında düzenlenen işitsel yaprak ile şarkının öğretiminde iki yol izlenmiştir. Önce ezgi enstrümantal olarak 
(playback) dinletilmiş daha sonra da sözlü örneği dinletilerek (halfplayback) öğrencilerden şarkıyı bellekte tutarak hatırlamaları ve sözlü 
örneğe göre diksiyon ve telaffuzu dikkate alarak aynen tekrar etmeleri istenmiştir. Bu aşamada işaret dili ile söyleme değil sadece ritmik 
hareketle şarkının sözlerini anlamaları söz konusu olacaktır. 

Düşünelim/Boyayalım aşamasında düzenlenen görsel yaprak ile şarkının sözlerini konu alan bir görselin resmedilmesi, çizilmesi ya da verilen 
bir levhanın renklendirmesi ile öğretim tamamlanacaktır. 

Bu aşamalarda şarkının dil öğrenimini desteklemesi için Düşünelim / Bulalım aşamasında playback, Düşünelim/Boyayalım aşamasında da 
halfplayback olarak eğitim ortamında dinletilmesi önerilmektedir. 

Bu araştırmada tarihi survey, kaynak tarama inceleme ile betimsel taramanın tekil tarama türü kullanılmıştır. İncelemenin evreni şarkılarla 
yabancı dil öğretimi, örneklemini ise şarkılarla İngilizce öğrenimi, şarkılarla işaret dili ile İngilizce öğrenimi oluşturmaktadır. 

Yöntemin uygulanmasında konu ile ilgili görsel, işitsel ve yazısal dokümanlar ayrıntıları ile incelenerek dil öğretiminde uygulanan yöntemleri 
destekleyici şarkılarla öğretim tekniği temel alınmıştır. 

Bu araştırmada yabancı dil öğretimindeki amaçlar tek tek incelenerek onların; eğitim, dil, dil bilim açılarından özellikleri tespit edilmiş ve 
öğretim teknolojileriyle uygulanabilirliği gözlenmiştir. Özellikle yabancı dil öğretimindeki öğrenme kuramları analiz edilerek, yabancı dil 
öğretimindeki yaklaşımlar incelenerek, öğretim yöntemleri ayrıntılı olarak farklı kaynaklardan araştırılmıştır. 

Bu araştırmada genel öğretim yöntemlerinin ışığında dil öğretiminde kullanılan ilkeler ve tekniklere özel bir yer ayrılmıştır. Bu iki nokta yabancı 
dil öğretiminde sınıf ortamında ve dil süreçlerinde öğrenci merkezli aktif öğrenme temelli bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.  

Şarkılarla dil öğretimi işleniş sürecinde; şarkının öğretilecek konuya göre düzenlenmesiyle Düşünelim/Öğrenelim aşaması kalıcı bir 
öğrenmeyle daha zevkli bir boyut alacaktır. Şarkı odaklı düzenlenen bulmacalarda öğrencilerin yeni kavramlar bulması ve kelime kazanımları 
daha çok gelişebilecektir. Düşünelim/Oynayalım aşamasında şarkının öykülenmesi sağlanacak böylece öğrenme yaratıcı drama becerileriyle 
daha çok anlam kazanacaktır. Dinleyelim/Söyleyelim aşamasında şarkı ile telaffuz, seslendirme, diksiyon ve konuşma becerileri daha kolay 
öğrenilebilecektir. Düşünelim/Boyayalım aşamasında ise yaratıcılık, tamamlama ve resimleme gibi yeteneklere yer verilerek şarkıyı ifade 
eden kavram ve terimlerin görsellerle daha renkli ve zevkli bir öğretim atmosferinde sürdürülmesini sağlayacaktır. 

Tüm bu uygulamaların ışığında şarkılarla dil öğrenme özellikle bireysel ve grupla gelişen uygulamalar çok boyutlu bir öğretim yöntemine 
dönüşerek, öğrenci merkezli aktif bir öğrenme ortamı sağlamış olacaktır. Özellikle öğrenciler bireysel kazanımlarını özümseyerek, gruplar 
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oluşturup arkadaşlarıyla uygulayabileceklerdir. Böylece Dinleme/Dinletme, Bulma/Buldurma, Oynama/Oynatma, Söyleme-Çalma/Söyletme-
Çaldırtma ve Yaratıcılık/Özgünlük öğrenme alanlarında kontrol ve geçiş kavramalarıyla örnek uygulamalar ve performanslar 
sergilenebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, bulmaca, oyun, resim, müzik, işaret dili. 

 

Bu araştırma, dil-kulak alışkanlığı (Audio-Lingual) yönteminde düzenlenen oyun, bulmaca ve okuma/yazma çalışmalarını içeren şarkı yoluyla 
dil öğretimi daha etkili olabilir mi? problem cümlesinden hareketle oluşturulduğu için buna göre dil öğretim sürecinde kontrol ve geçiş 
kavramları geliştirilmiş ve 5D ile ifade edilen; 

Düşünelim/Öğrenelim, Düşünelim/Bulalım, Düşünelim/Oynayalım, Dinleyelim/Söyleyelim ve Düşünelim/Boyayalım aşamalarında etkinlik 
işleniş süreci örnekleriyle model önerisi geliştirilmiştir. Müzik evrensel bir dildir. Şarkı yolu ile farklı dillerin öğretiminde, yabancı dil öğretiminde 
kullanılan önemli bir tekniktir. Dolayısıyla günümüzde insanların birbirleriyle iletişim kurmasında ortak bir dilin kullanılması hızla küreselleşen 
dünyamızda kaçınılmaz olmuştur. 

Yabancı dil öğretiminde belli başlı iki kuram vardır. Bunlar davranışçı öğrenme ve bilişsel öğrenme kuramlarıdır. Davranışçı yaklaşımda 
öğrenmeye koşullanma söz konusu iken; bilişsel kuramlarda Gestalt öğretisi ve alana odaklanma söz konusudur. Yabancı dil öğretiminde 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında; durumsal dil öğretimi, doğal yaklaşım ve önericilik gelmektedir.(Ceyhan, 2007)Şarkılarla dil 
öğretiminde öğrenmeye daha iyi odaklanmak için bu öğretim tekniğinin yanında okuma, oyun ve bulmaca gibi tekniklerden destek stratejisi 
olarak yararlanmak gerekir. Böylece şarkının içinde geçen sözlerin okunma süreci, şarkının oyunlaştırılması ve bulmaca ile kavram kazanımı 
ve kelime türetme kendiliğinden sağlanmış olur. 

Şarkılarla dil öğretiminde müziğin üç temel öğesi olan söz, ezgi ve ritim yapısı dil-kulak alışkanlığı yönteminde etkili unsurlardır. Bu etki 
ezginin okulda kalıcılığı, sözlerin doğru-düzgün ifade edilmesi ve belli bir ritim kalıbında söylenmesiyle daha kalıcı bir uygulamaya 
dönüşmektedir. Örneğin, müziğin ritim değerini işaret dili ile kullandığımızda duyma engellilere kolaylıkla alfabeyi öğretebiliriz. 

Şekil 1. 

 

5D yaklaşımı düşünme ve dinleme temelli, öğrenme, bulma, oyun, söyleme ve resimleme / renklendirme etkinliklerinden oluşmaktadır. Bu 
yaklaşım ile şarkılarla dil öğretim tekniği ele alınmış ve her bir adımda kontrol ve geçiş kavramları geliştirilmiştir. 
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Şekil 2. 

 

Düşünelim/Öğrenelim aşamasında düzenlenen bilgi yaprağı ile, şarkının sözlerini oluşturan sözcük ve işaretleri okuma/yazma ve tekrar etme 
uygulamalarına yer verilmiştir. Burada bilgi düzeyinde seslerin fonetik olarak algılanması için seslerin tanınması, belleğe yerleştirilmesi ve 
telaffuzuna dikkat ederek okuma yazma çalışmaları düzenlenmiştir. 

 

Örneğin; 

   Kazanımlar: 

   1-İngilizcenin alfabesini oluşturan harfleri doğru söyleyebilme, 

   2-İngilizcenin alfabesini oluşturan harfleri doğru yazabilme, 

   3-Alfabemizdeki harflerle İngilizcenin alfabesindeki harflerin farklılıklarını ayırt edebilme. 

   İşleniş: 

Read(oku) 

                            A     B     C      D       E      F      G      H        I       J        K        L      M     N 

                         (ey)  (bi) (si)  (di)    (i)   (ef)   (ci)  (eyç) (ay) (cey) (key)  (el) (em)  (en) 

                           O      P     Q        R      S       T     U      V         W            X         Y        Z 

                        (ou)  (pi) (kyu)  (ar)  (es)   (ti)  (yu)  (vi)  (dablyu)   (exs)  (vay) (zed)  

                 Write(yaz)  

                             A     B     C     D     E     F     G     H     I      J      K       L     M    N 

                         ............................................................................................................ 

                               O     P     Q      R     S     T     U     V       W          X        Y       Z 

                         ............................................................................................................ 

Read the dialogue (Diyaloğu oku) 

                       A-What is this? (C) 

                       B-This is C. 

Complete the dialogue (Diyaloğu tamamla) 

       A-What is this? (G) 

       B-This …………..                                          

Read the dialogue                                           

      A-Is this K? (K) 

      B-Yes, it is.   

      A-Is this S? (S) 

      B-Yes, it is.   

      A-Is this N? (M) 

      B-No, it isn’t.   
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Complete the dialogue 

     A-Is this Y? (Y) 

     B-Yes,………….                            

     A-Is this O? (Q)  

     B-No,………….  

 Memorize (Ezberle) 

This is A. 

This is B. 

This is C. 

This is D. 

 

Tablo 1. 

 

Complete the dialogue (Diyaloğu tamamla) 

       A-What is this? (G) 

       B-This …………..                                          

Read the dialogue  

      A-Is this K? (K) 

      B-Yes, it is.   

      A-Is this S? (S) 

      B-Yes, it is.   

      A-Is this N? (M) 

      B-No, it isn’t.   

Complete the dialogue 

     A-Is this Y? (Y) 
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     B-Yes,…………. 

     A-Is this O? (Q)  

     B-No,………….  

Özetle 1.adım Düşünelim/Öğrenelim basamağında kazanımlara dayalı olarak oku ve yaz kısmındaki kavram kazanımlarından sonra diyalog 
okuma ve diyalog tamamlama aşamalarına ayrılmış ve kazanımların geri bildirimi hafıza/bellek kısmında kontrol edilmiştir. Bu adımda 
kullanılan kontrol ve geçiş kavramları Dinleme/Dinletme’dir. Bu noktada bireysel öğretimde ‘dinleme’, grupla öğretimde de ‘dinletme’ tekniği 
uygulanmaktadır. Düşünelim/Bulalım aşamasında düzenlenen bulgu yaprağıyla yine şarkının sözlerini içeren harf ve kelimelerden oluşan bir 
bulmaca düzenlenmiş ve çıkan sözcüklerin içinden bulmacada kelime kazanımı için ‘key word’ uygulamasına yer verilmiştir. Örneğin; 

Şekil 3: 

 

Across (SoldanSağa): 

  1-Bir tane “si”,bir tane “ar” harfini sırasıyla yazınız. 

  3-Bir tane “ti”,bir tane “i” harfini sırasıyla yazınız. 

Down (Yukarıdan Aşağıya): 

  1-Bir tane “si”,bir tane “ey” harfini sırasıyla yazınız. 

  3-Bir tane “ar”,bir tane “yu” harfini sırasıyla yazınız. 

Key Word (Anahtar Kelime)   

         

Tablo 2: 
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Özetle 2.adım Düşünelim /Bulalım basamağında, öğrencilerin konuyla ilgili kelime kazanımını arttırmak için düzenlenen bulmacalardan 
yararlanılır. Her bir bulmaca yeni kelime ve kavram öğretmeye yönelik hazırlanır. Bu adımda işleniş süreci bireysel olarak ‘bulma’, grupla 
çalışma tekniğinde de ‘buldurma’ olarak kontrol ve geçiş kavramlarıyla sürdürülür. 

Düşünelim/Oynayalım aşamasında, öğrenme alanı ve belirlenen konulara göre kavram kazanımları oyunlaştırılarak işleme alınmaktadır. 
Oyun etkinliği önceden planlanabileceği gibi, dersin işleniş sürecine göre rastlantısal olarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla da sürdürülebilir. 
Örneğin; 

Alfabe Şarkısına göre seçilen bir «Alfabetik Sıralama Etkinliği» şarkının oyunla pekiştirilerek dilin öğrenilmesinde oldukça etkili bir 
yaklaşımdır. Bu etkinlikte grupla öğretim tekniği uygulanmaktadır. İki grup seçilir, grup temsilcileri öğrenme alanı ve kazanımlara göre eşit 
harflerle aynı anda kelimelerini söylerler. Grup üyeleri harfleri alfabetik sıraya koyarlar. En önce tamamlayan grup başarılı bulunur ve 
öğrendikleri şarkıyı seslendirmeleri istenir. Aynı gruba işaret dili çalışma kartı dağıtılarak, müziğin ritim dilinden işitme engelliler için belli bir 
ritim kalıbı ile İngilizce alfabe öğretimine gidilebilir. 

 

Şekil 4: 

 

Tablo 3: 
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Özetle Düşünelim/Oynayalım aşamasında, düzenlenen oyun yaprağında şarkının sözleri grupla öğretime yönelik bir teknikle oyun etkinliğine 
öykünerek dönüştürülmüş ayrıca bu bölümde işaret dili öğretimi uygulamalarıyla müziğin ritmik yapısından hareketle alfabe öğretiminin 
yapılabileceği örneklenmiştir. Bu adımda işleniş süreci ise bireysel olarak ‘oynama’, gruplarda ‘oynatma’ başlıklarında kontrol ve geçiş 
kavramı olarak ele alınmıştır. 

Dinleyelim/Söyleyelim aşamasında, düzenlenen işitsel yaprakla şarkının öğretiminde iki yol izlenmiştir. Önce ezgi sözsüz olarak (playback) 
dinletilmiş daha sonra da sözlü örneği (halfplayback) dinletilerek öğrencilerden şarkıyı bellekte tutarak hatırlamaları ve sözlü örneğe göre 
diksiyon ve telaffuzu dikkate alarak aynen tekrar etmeleri istenmiştir. Bu işaret dilinde söyleme değil sadece ritmik hareketlerle şarkının 
anlama söz konusudur. 

Şekil 5: 

 

Tablo 4. 
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Özetle Dinleyelim/Söyleyelim aşaması, önceki adımlarda kazanılan kavramların yer aldığı şarkıyı öğrenme yaklaşımı dinleyerek aralıklı 
tekrar etmekten geçmektedir. Bu aşamada şarkının cümle ve prozodi(ses-söz uyumu) yabancı dil öğretiminde dil-kulak alışkanlığı için 
oldukça etkili olmaktadır. Bu adımda işleniş süreci bireysel olarak ‘söyleme-çalma’, grupla ise ‘söyletme-çaldırma’ kontrol ve geçiş 
kavramlarıyla işlenmiştir. 

Düşünelim/Boyayalım aşamasında, konuyu pekiştireceğimiz kavramları, seçeceğimiz resimlerde serbestçe renklendirmekten geçmektedir. 
Bu aşamada öğrencilere yabancı dilde şarkı örneği sözlü olarak dinletilmeye devam edilerek uygulanır. Ayrıca isteğe bağlı olarak öğrencilerin 
özgün bir resim ya da çizim üretmesi içinde fırsat tanınır. Örneğin:  

Şekil 6. 

 

         Özetle Düşünelim/Boyayalım aşaması düzenlenen görsel yaprakla şarkının sözlerini konu alanı bir görselin resmedilmesi, çizilmesi ya 
da verilen bir levhanın renklendirilmesiyle tamamlanır. 

Tablo 5. 

 

Şarkılarla dil öğretimi işleniş sürecinde 5D yaklaşımında geliştirilen kontrol ve geçiş kavramları bireysel ve grupla değerlendirmeye 
alınacaktır.  
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Tablo 6. 

 

Bu kavramlar 5 işleniş aşamasında öğrencinin; dinleme, bulma, oynama, söyleme/çalma ve yaratıcılıklarının bireysel olarak ön planda olduğu 
oto-kontrolü sağlarken; kazanımlarını eğitim ortamında arkadaşlarıyla benzetleme ve paylaşmayla, grupla işbirliği uygulamalarıyla 
sürdürülmektedir. Böylece kazanımları edinen öğrenci arkadaşlarından dinletme, buldurma, oynatma, söyletme/çaldırtma ve özgünlük 
örneklerini isteyerek onların dil öğrenimindeki becerilerini paylaşarak geliştirmelerine ortam yaratacaktır. Böylece rehber uygulayıcı 
denetiminde öğrenci merkezli bir yaklaşım gerçekleştirilebilecektir. 

Araştırmanın tarama türünde dil öğretimindeki yöntemler genel ve yeni olmak üzere sınıflandırılarak incelenmiştir. Geleneksel yöntemlerden 
dilbilgisi çeviri yönteminde ( grammer-translation ) daha çok kelimelerin okunması, kullanımları ve örnekleri incelenmiştir. Geleneksel 
yaklaşımla incelenen doğrudan yöntemde  (direct method ) öğretmenin dil öğretiminde verdiği örnekler incelenmiş ve tüme varım yöntemiyle 
okumadan sonra yazma örneklerinde sorular sorularak öğrenci ile sürekli iletişim sağlanması düşünülmüştür. 

Bu araştırmada dil-kulak alışkanlığı ( audio-lingual ) temel olarak alınmıştır. Burada Düşünelim/Bulalım ile bulmacada kazanılan kelimelerle, 
Düşünelim/Öğrenelim kısmında ‘oku’ ve ‘yaz’ işlemlerinde alınan kavram ve cümlelerle dialoglar başlatılmıştır. Daha sonra 
Düşünelim/Oynayalım kısmında canlandırma ve oyun etkinliği şarkılarla desteklenmiştir. Burada hafızada kayıtlanması ve bellekte 
kodlanmasıyla dil ve kulak alışkanlığı geliştirme önerilmiştir. 

Araştırmada yabancı dil öğretimindeki bilişsel yöntemlerden ( cognitive-code ) konuşma, dinleme, okuma ve yazma üzerinde yapılan yayınlar 
incelenmiş ve şarkılarla verilecek mesajın bütün olarak algılanmasında etkili olacağı ileri sürülerek çalışma eğitsel oyunlar ve bulmacalarla 
da desteklenmiştir. 

Bu araştırmada işaret diliyle öğretimde sessiz yol (silent way ) yöntemine başvurulmuştur. Şarkıları oluşturan sözcükler ya da harfler ritim 
eşliğinde işaret diliyle uygulamaya çalışılmıştır. Burada işitme engellilerde bazı mimik el/kol hareketleriyle yabancı dil alfabesininde 
öğretilebileceği örneklerle sunulmaktadır. 

Bu araştırmada Düşünelim/Boyayalım aşamasında görsel işitsel yöntem (St.Cloud Method) kullanılmıştır. Buradaki uygulamada öğrenciler 
resimleri müziği dinleyerek izlerken, sözcüklerle kavramları zihinde oluşturarak öğrenme düşünülmüştür. Böylece resimlere baktıklarında 
yâda tamamladıklarında şarkıları hatırlamaları ile kelime ya da sözcükleri zihinsel tekrar sürecine almaları sağlanmıştır. Yabancı dil 
öğretimindeki zekâ, güdülenme, arzu, öğrenci tutumu, öğrenci koşulları, öğrenme koşulları, öğrenme amaçları, bireysel farklılıklar, içeriğin 
düzenlenmesi, katılım, dönüt, pekiştirme, tekrar ve uygulama konuları; SSCI, HERDC, SCOPUS, EBSCO ve ULAKBİM indexlerinde ilgili 
yayın ve makalelerden incelenerek, yabancı dil öğretiminde 5D yaklaşım modeli geliştirilmiştir. 

Bu araştırmada nitel olduğu için evren ve örneklem tayin edilememiştir. Ancak araştırmanın evreni şarkılarla dil öğretim teknikleri, örneklemi 
ise şarkılarla yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde ki yeni yaklaşımlar olarak varsayılabilir. Bu varsayımla araştırmada evrenini oluşturan 
tekniklerin kullanılabilirliği ve yaygınlığı dikkate alınarak örneklemde işleniş süreçlerinde kontrol ve geçiş kavramları geliştirilmiş ve böylece 
dil öğretiminde çok boyutlu öğrenme modelleri oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Araştırma nitel bir özellik taşıdığı için veri toplamada doğrudan dil öğretim teknikleri ve müzik başlığında ki kaynaklara ulaşılmış ve 
ayrıntılarıyla incelenerek analiz edilmiştir. Konu alanı kitap inceleme kapsamında doğrudan ve dolaylı olarak dil-bilim ve müzik-bilim 
kaynakları taranarak eğitim-bilim ölçeğinde gözden geçirilmiş ve bildiri şekline getirilmiştir. Ayrıca konu alanı uzmanlarıyla sözlü yapılan 
görüşme ve mülakatlarla araştırmaya nasıl bir bakış açısı geliştirileceği rapor tekniğiyle şekillendirilmiştir. Şarkıların dil öğretimindeki 
kazanımlarını gözlemek için Muğla ilinde seçilen bir kaç okulda öğretmenlik uygulamaları kapsamında aday öğretmenlerin ders işleniş 
süreçlerinde İngilizce şarkı öğretimi örneklerine yer verilmiştir. Uygulamada 5 ve 7. sınıflar düzey olarak belirlenmiş öğretim uygulamaları 
sonuçları orta öğretimdeki dal öğretmenleri ve üniversitedeki uzman eğitimcilerle değerlendirilmiş ve veriler tespit edilmiştir. 

Verilerin analizinde yabancı dil ve müzik öğretiminde işleniş ders işleniş süreçleri sınıflandırılmış, okul uygulamalarında ki öğretmen adayların 
açık uçlu görüşleri frekans olarak sıralanmış ve konu alanı uzman ve öğretmenlerin önerileri alınarak kontrol ve geçiş kavramları oluşturularak 
ve 5D yaklaşımı önerilmiştir. 

Şarkılarla Dil Öğretimi İşleniş Sürecinde Kontrol ve Geçiş Kavramlarıyla 5D Yaklaşımında sonuç olarak: 

 Düşünelim/Öğrenelim aşamasında; şarkılarla dil öğretimi daha akılda kalıcı ve öğretimi daha zevkli bir boyut alacaktır. 

 Düşünelim/Bulalım aşamasında; şarkı odaklı düzenlenen bulmacalarda öğrencilerin yeni kelime ve kavram kazanımları gelişebilecektir. 

 Düşünelim/Oynayalım aşamasında; şarkının öykülenmesi sağlanarak yaratıcı drama becerileriyle öğretim yaşantısının içinde öğrenme 
sürecinde kalıcı izli bir davranış değişikliği sağlayacaktır. 

 Dinleyelim/Söyleyelim aşamasında; şarkı odaklı dil öğrenmede telaffuz, seslendirme, diksiyon ve konuşma becerileri kolayca gelişecek 
ve öğrenme hızı artacaktır. 
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 Düşünelim/Boyayalım aşamasında; yine şarkı odaklı yaratıcılık, tamamlama ve resimleme gibi yeteneklere yer verilerek, şarkıdaki 
kavram ve terimlerin görsellerle belleğe kodlanmasında daha renkli ve daha zevkli bir eğitim-öğretim atmosferi sağlayacaktır. 

 

Şarkılarla dil öğretiminde 5D yaklaşımıyla; bireysel ve grupla gelişen uygulamalar çok boyutlu bir öğretim yöntemine dönüşerek öğrenci 
merkezli aktif bir öğrenme ortamı sağlamış olacaktır. 

 Düşünelim/Öğrenelim aşamasında, şarkılarla dil öğrenmenin kalıcı izli olması için öğretim durumları ders ileniş süreçlerinde daha aktif 
düzenlenmeli ve güncel örneklerle web tabanlı öğretimle desteklenmelidir. 

 Düşünelim/Bulalım aşamasında, öğrencilerin bellek gelişimi için rehber öğretmen tarafından verilen hikâye, öykü, fıkra vb. Örneklerle 
bulmacalar sıklıkla düzenlenmeli ve öğrenciler tarafından bunların oluşturulması istenmelidir. 

 Düşünelim/Oynayalım aşamasında, öğrencinin bilgi kazanımını vücut dilini kullanabileceği drama, şiir vb. Projelerle desteklenerek 
onların yaratıcılıklarını kullanma becerileriyle sergilemeleri sağlanmalıdır. 

 Düşünelim/Söyleyelim aşamasında, çocuğun ve gencin dünyasında var olan örnekler seçilmeli ve ders işleniş süreçlerinde halfplayback 
müzik örnekleriyle playback söyleme yani sözlü söyleme çalışmalarıyla da geliştirilmelidir. Öğrencinin kolayca öğrenmesine 
odaklanabileceği yabancı dilde örneklere özenle yer vermelidir. 

 Düşünelim/Boyayalım aşamasında, müziğin renklerle ifadesi üzerinde durulmalı bu bakış açısı dil öğretimindeki objelerle birleşmeli ve 
çocukların öğrendiği kavramlara göre resimleme yeteneğinin geliştirilmesine fırsat verilmelidir. 
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Müzik Öğretiminde Etkinlik Temelli İşleniş Sürecinde Yeni Yaklaşımlar ile 5 Öğretim Modülü Önerisi 
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ÖZET 

Problem Durumu: Bu araştırmada müzik öğretiminde 5E modeli ve yapılandırmacı yaklaşıma göre beş modül oluşturularak onların etkinlik 
işleniş süreçlerine yeni bakış açıları getirilecektir. 

Müzik öğretiminde öğrenci hazırbulunuşluğu ilk adımdır. Daha sonra bilginin paylaşılabilmesi için öğrenci seviyelerinin durum 
değerlendirmesine gidilir. Tabiki içinde bulunduğumuz öğretim programı, çevre faktörleri, öğrencinin psiko-sosyal gelişimi ve kültürel 
kazanımları, öğrencilerin yaş cinsiyet ve gelişim çağı özellikleri ile öğrenme alanları bizim uygulayacağımız etkinliklerin doğrudan belirleyicisi 
olacaktır. Bu noktadan hareketle öğrencilere verilecek eğitim seviyelerini; başlangıç, temel, ilk, orta ve yüksek olarak sınıflandırabiliriz. 

Hangi müzik eğitimi ve öğretimi ortamında bulunursak bulunalım müzik dersi işleniş sürecinde unutmayınız ki derslere öğretmenin ne bildiği 
ile değil öğrencinin farklılığını kabullenerek ve işlevsel bir yaklaşımla onların ne bildiği ile hazırlanmalı ve müzik öğretim etkinliklerini 
planlayarak adım adım etkinliklerle uygulamalıyız. 

Bu bildiride günümüzde öğretim ilke yöntem ve uygulamalarının müzik derslerinde daha etkili olabilmesi için yeni yaklaşımlarla geliştirilebilir 
mi? problem cümlesinden hareket edilmiş ve etkinliklerle işleniş süreçlerine yeni kavramlar önerilerek stratejiler geliştirilmiştir. 

Araştırmanın Amacı: Araştırmada etkinlik işleniş süreçleri adım adım ele alınmış öğrenme-öğretme durumları performans kavramları ile 
karşılaştırmalı olarak kontrol edilmek için önerilmiştir. Ayrıca her bir modül için plan içeriğine dayalı etkinlik işleniş stratejisi yani yaklaşımı 
geliştirilerek düzenlenmiştir. Böylece ders işleniş sürecinde performansa dayalı kavramlar ölçeğinde her bir adım yeni yaklaşım modülleriyle 
uygulanabilir duruma getirilmiştir. 

Araştırmada önerilen 5 öğretim modülü öğretim programlarında yer alan öğrenme alanlarına kolaylıkla uygulanabileceği gibi performans 
kavramlarıyla da programın kazanımlarını takip ve izlemek daha da kolaylaşacaktır. Bu anlamda önerilen modülleri deneyerek ilköğretim ve 
ortaöğretimde performans uygulamaları daha geçerli ve işlevsel olacaktır. 

Öğrenci merkezli aktif bir öğrenme anlayışı ile uygulanabilecek olan  yeni öğretim modüllerini öğrenme-öğretme süreçlerine otokontrol 
getirecek ve işleniş basamakları ve etkinlikler arası geçişler aktivite olacaktır. 

Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmada tarihi survey, kaynak tarama inceleme ile betimsel taramanın tekil tarama türü kullanılmıştır. 
İncelemenin evreni öğretim ilke yöntem ve teknikleri, örneklemini ise öğretim stratejileri oluşturmaktadır. 

Yöntemin uygulanmasında konu ile ilgili eğitim-öğretim literatürü genelden özele ayrıntıları ile incelenmiş, ders işleniş sürecinde model alınan 
5E yaklaşımı ve yapılandırmacı yaklaşıma göre yeni stratejiler ve performans kavramlarıyla 5 ara öğretim modülü düzenlenerek önerilmiştir. 
Ayrıca bu modüllerin ölçme-değerlendirme işlemleri MEB’nın 2006 öğretim programında verilen ölçütlere uyumlu olarak geliştirilmiştir. 

Bu araştırmada okulda öğrenme ve öğretme kapsamında kaynak taramayla ele alınırken tekil taramada; gözlem yoluyla öğrenme, biliş ve 
öğrenmeyle öğrenme ilkeleri ve teknikleri analiz edilmiş ve 5 farklı modül geliştirilerek sunulmuştur. 

Gözlem yoluyla öğrenmede özellikle model olma, taklit, zihinsel hazırlık ve pekiştirme aşamaları ön planda tutulmuştur.Her bir modülde 
öğrencinin hazırbulunuşluğuna dikkat edilmiştir. Öğrenci merkezli bu modüllerde öğrencinin tamamlayıcılığı, gelişmesi ve eleştirel düşünce 
kazanması için farklı adımlarda etkinlikler düzenlenmiştir. 

Biliş ve öğrenme düzeyinde kuram kazanımlarını uygulamaya dönüştürmek için, görsel ve işitsellerin kullanımından ziyade onların 
öğrenmede aktif olabilecekleri eğitim ortamları yaratılmaya çalışılmıştır. Böylece ortaya çıkan öğrenme ürünlerinde değerlendirme ve görüş, 
düşünce ve öneriler kısmına da yer verilmiştir. 

Modüllerde genel olarak anlamlı öğrenme modeli örnek alınırken, buluş yoluyla,sunuş yoluyla ve araştırma-inceleme yoluyla öğrenme 
yaklaşımlarına dair etkinliklere modüllerin akış şemasında yer verilmiştir. 

Araştırmanın Sonuç ve Önerileri: Bu noktadan hareketle Modül 1’in işleniş süreci performans kavramları Gözle/Üstlen/Oluştur olarak 
önerilirken, etkinlik işleniş stratejisi ise Algıla/Kaydet/Çözümle/Seslendir/Yorumla (AKÇSY) olarak geliştirilmiştir. Bu modülde bireylerin 
müziksel algı yönetiminin geliştirilmesi beklenmektedir. 

 Modül 2’nin işleniş süreci performans kavramları Bul/Gör/Farket olarak önerilmiş, etkinlik işleniş stratejisi ise Dinle-Oku/Kayıtla Kontrol Et, 
Söyle-Çal/ Kayıtla Kontrol Et, Yorumla-Tekrar Et Kayıtla Kontrol Et  (DKSKYK) olarak düzenlenmiştir. Bu modülde öğrencilerin bireysel 
denetim ve öz yeterlilikleri kolaylıkla değerlendirilebilecektir. 

 Modül 3’ün işleniş süreci performans kavramları Farket (Düşün) /Seç (Taşın) / Uygula (Tamamla) olarak belirlenirken, etkinlik işleniş stratejisi 
ise Bak-Kayıt Et/Dinle-Tekrar Et/ Oku-Anlat/ Tekrar Et/ Çal-Söyel/ Tekrar Et (BDOÇ) olarak önerilmiştir. Bu modül bireyin otokontrol sistemini 
geliştirmek için planlanmıştır. 

 Modül 4’ün işleniş süreci performans kavramları Seç/ Tasarla/ Uygula olarak belirlenmiş, etkinlik işleniş stratejisi ise Hazırlan (İzle-Düşün) / 
Tasarla (Renklendir-Seslendir) / Uygula (Tamamla-Değerlendir) (HTU) olarak düzenlenmiştir.Bu modül bireyin yaratıcılığını geliştirmeye 
yönelik olarak önerilmiştir. 
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Modül 5’in işleniş süreci performans kavramları ise Ara-Bul / Yaz-Çiz / Dinle-Anlat / Çal-Söyle / Model Öner olarak oluşturulmuş, etkinlik 
işleniş stratejisi ise Özümseme/ Dönüştürme / Kayıtlama / Uygulama / Değerlendirme olarak önerilmiştir. Bu modülde de bireyin müzik 
etkinliğinde aktif öğrenmeye göre çıkarımlar yapması ve öneriler geliştirmesi beklenmektedir. 

Bu araştırmada müzik öğretiminde 5E modeli ve yapılandırmacı yaklaşım ölçütlerinden hareketle 5 öğretim modeli olarak geliştirilmiş ve 
etkinlik işleniş süreçlerine önerilen stratejilerle yeni bakış açıları getirilmiştir. 

Müzik öğretiminde öğrenci hazır bulunuşluğu ilk adımdır. Daha sonra bilginin paylaşılabilmesi için öğrenci seviyelerinin durum değerlendirmesine 
gidilmeli ve içinde bulunduğumuz öğretim programı, çevre faktörleri, öğrencinin psiko-sosyal gelişimi ve kültürel kazanımları, öğrencilerin yaş 
cinsiyet ve gelişim çağı özellikleri ile öğrenme alanları bizim uygulayacağımız etkinliklerin doğrudan belirleyicisi olamalıdır. 

Hangi müzik eğitimi ve öğretimi ortamında bulunursak bulunalım müzik dersi işleniş sürecinde unutmayınız ki derslere öğretmenin ne bildiği 
ile değil öğrencinin farklılığını kabullenerek ve işlevsel bir yaklaşımla onların ne bildiği ile hazırlanmalı ve müzik öğretim etkinliklerini 
planlayarak adım adım etkinliklerle uygulanmalıdır. Araştırmada etkinlik işleniş süreçleri adım adım ele alınmış öğrenme-öğretme durumları 
performans kavramları ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilmek için önerilmiştir.Ayrıca her bir modül için plan içeriğine dayalı etkinlik işleniş 
stratejisi yani yaklaşımı geliştirilerek düzenlenmiştir. Böylece ders işleniş sürecinde performansa dayalı kavramlar ölçeğinde her bir adım 
yeni yaklaşım modülleriyle uygulanabilir duruma getirilmiştir. 

Tablo 1. 

Kuramdan Uygulamaya Modül 1’in Etkinlik İşleniş Süreci (Planı) 

 

 

Birinci adımda; derse bir kavram sorularak girilir. Öğrencilerle birlikte kavram haritası oluşturulur ve daha sonra öğrencilerden zihinde bir 
kavram ağacı tasarlanması istenir. 

İkinci adımda; kavramın günlük yaşamdaki önemine değinilir ve öğrencilerden görüşler istenerek kavramların yaşamımızda işimize nasıl 
yarayacağı paylaşılır. 
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Üçüncü adımda; kavramların içinde yer aldığı bir şarkı seçilir ve notalar ile kavramlar arasındaki bağ birlikte gözlenir.Her öğrenci kavrama 
göre bir nota olur ve şarkı içinde yeri gelince kavrama göre müzik hareketini vücut diliyle serbestçe ifade eder.Şarkıyı çalar/söyler.Bu adımda 
kısa bir dinlenme arası verilerek şarkıda öğrenilen kavramları içeren bir öykü yazılması istenir. 

Dördüncü adımda; birlikte söylenen ve öykülenen şarkının kavram ağacı için,elişi ve fon kağıtlarıyla materyal tasarımı yapılır.Ayrıca 
öğrencilerden bildikleri bir şarkı için kavram ağacı materyali oluşturması istenir. 

Beşinci adımda; derste kazanılan becerilerle oluşturulan 2 adet kavram ağacı etkinliği,öğrenci ürün dosyası tekniği ile değerlendirilir. 

Bu modülde Öğrenme-Öğretme sürecinde “Gözle/Üstlen/Oluştur” kelimeleri kontrol ve geçiş sağlayıcı kavramlar olarak düşünülmüştür. 

Şekil 1. 

 AKÇSY Etkinlik İşleniş Yaklaşımıyla (Stratejisi) Modül 1 

 

  

Tablo 2. 

Kuramdan Uygulamaya Modül 2’nin Etkinlik İşleniş Süreci (Planı) 
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Birinci adımda; yüksek çözünürlüklü kaliteli ses veren bir kaynaktan farklı farklı sözsüz (entrumantal) müzik örnekleri dinletilir.Öğrencilerden 
dinledikleri klasik,sanat,halk ve pop müzik türlerinden hissettiklerini kısaca defterlerine yazmaları yada söylemeleri istenir.(İçsel zekâ).Daha 
sonra örneklerin görselleri izletilerek ve sözlü halleri de dinletilerek onlara dönütler vermelidir. 

İkinci adımda; okul müziği örneklerinden biri seslendirilir ve diğer örneklerin türlerine uygunluğu karşılaştırılarak paylaşılır. Ayrıca müzik türleri 
ve özellikleri ile ilgili kısa bilgiler verilir. (Tarih, dönem vb.) Öğrencilerden bu bilgilere ne ölçüde sahip oldukları sorulur ve dönütlerle sınıf 
içinde görüş birliği sağlanır. 

Üçüncü adımda; derste dinlenen örneklere benzeyenleri öğrencilerin araştırarak çevre, aile/arkadaşlarıyla paylaşmaları istenirken, 
beğendikleri bir müzik türüne benzer örnekleri araştırarak bir ezgileme yada ritimleme çalışması istenir. 

Dördüncü adımda;öğrenci seçtiği bir müzik türü örneğini yani şarkıyı çalıp söyleyerek arkadaşlarına dinletir ve becerilerini sergiler. 

Beşinci adımda;derste kazanılan becerileri dikkate alınarak ürün-süreç değerlendirmesi ile gözlem formu tekniği uygulanır. 

Bu modülde Öğrenme-Öğretme sürecinde “Bul/Gör/Farket” kelimeleri kontrol ve geçiş sağlayıcı kavramlar olarak düşünülmüştür. 

 

Şekil 2. 

DKSKYK Etkinlik İşleniş Yaklaşımıyla (Stratejisi) Modül 2 
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Tablo 3. 

Kuramdan Uygulamaya Modül 3’ün Etkinlik İşleniş Süreci (Planı) 

 

 

 

Birinci adımda;öğretmen derse bir ritim kalıbı vererek başlar.Tahtaya yazdığı ritmi basit sembollerle(el,ayak vb.) göstererek öğrencilerin 
katılmasını ister. 

İkinci adımda; ritim kalıbının zaman özelliğine girer davul yardımıyla ana zamanları 2/4, 3/4 ve 4/4’lük kalıplarda nasıl olduğunu anlatarak 
öğrencilerin sezgilemesini sağlar.Öğrencilerden tahtada verdiği ritim kalıbında; el, ayak ve kalem vuruşlarının kendilerince düzenlenmesini 
ister. 

Üçüncü adımda; 2/4’lük seçilen bir şarkının davul ritimleriyle söylenmesini sağlar ve davulun kuvvetli ve yarı kuvvetli vuruşlarında 
çocuklardan serbest devinimler yapmasını ister.Arkasından davulun sesini yükseltip alçaltarak sınıfta gizlenen bir eşya yada arkadaşını 
bulma oyununu oynar. 

Dördüncü adımda; derste seçtikleri şarkının ritmine uygun başka bir şarkıyı belirler ve onun resimleme,ritimleme ve öyküleme çalışmalarını 
öğrencilerinden ister. 

Beşinci adımda;derste kazanılan becerileri dikkate alınarak ürün,süreç yada ürün-süreç değerlendirmesi ile mülakat/görüşme tekniği 
uygulanır. 

Bu modülde Öğrenme-Öğretme sürecinde “Düşün/Taşın/Tamamla” kelimeleri kontrol ve geçiş sağlayıcı kavramlar olarak düşünülmüştür. 
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Şekil 3. 

BDOÇ Etkinlik İşleniş Yaklaşımıyla (Stratejisi) Modül 3 

 

Tablo 4. 

Kuramdan Uygulamaya Modül 4’ ün Etkinlik İşleniş Süreci (Planı) 

 

 

Birinci adımda; öğretmen ülkemizdeki müzik türlerinde kullanılan çalgıların örnek resimleriyle girer.(Kanun,org,zurna,gitar vb.)Karton 
üzerinde ki resimleri tahtaya asarak yada yapıştırarak öğrencilerin seçecekleri bir çalgıyı kısa sürede “Siz olsaydınız nasıl çizerdiniz?” diyerek 
ister. 
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İkinci adımda; tasarlanan resmi,karton,makas,yapıştırıcı ve renkli fon kağıtlarıyla bir çalgı olarak yapmalarını ister.Etkinliğe ülkemiz müzik 
türlerinden seçeceği bir örneğin sözlerini şiir okuma tekniğiyle selendirir ve anlamıyla onlara sunar ve paylaşarak görüşlerini alır. 

Üçüncü adımda; öğrencilerin seçeceği bir müzik türünde onların görüş ve tasarımlarına göre, sosyal ve fen alanlarıyla ilşkilendirilmesini ve 
kısaca açıklamalarını görüşlerini ister. 

Dördüncü adımda;okul müziği örneklerinden uygun bir örnekle hem türkçesini hemde varsa yabancı dilde söylenişini dil özelliklerine 
değinerek öğretir. 

Beşinci adımda;etkinlikte öğrenilen şarkının anlamlarını sorarak onu serbestçe dansa dönüştürmelerini ister. 

Altıncı adımda; şarkının onların üzerinde bıraktığı etkiyi yaratıcı drama ile oyunlaştırarak sınıfça çalınıp söylenmesi ile ders tamamlanır. 

Yedinci adımda;derste kazanılan becerileri dikkate alınarak proje değerlendirmesi tekniği uygulanır. 

Bu modülde  Öğrenme-Öğretme sürecinde “Seç/Tasarla/Uygula” kelimeleri kontrol ve geçiş sağlayıcı kavramlar olarak düşünülmüştür. 

Şekil 4. 

HTU Etkinlik İşleniş Yaklaşımıyla (Stratejisi) Modül 4 

 

Tablo 5. 

Kuramdan Uygulamaya Modül 5’in Etkinlik İşleniş Süreci (Planı) 
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Birinci adımda; Türk Halk Müziği ile ilgili bir örneği dinler ve izler. Sevilen bir halk müziği örneği ritim ve ezgi yapısına değinilerek öğrencilerle 
seslendirilir. 

İkinci adımda; halk müziğinin sözsüz örnekleri dinletilir ve onlardan hissettiklerini ifade etmeleri istenir. Daha sonra sözlü örnekler birlikte 
incelenir ve karşılaştırmalar yapılır. Halk ezgisine basit ritim eşlikleri yazma istenir. 

Üçüncü adımda; öğrenciden ritim eşliği yaptığı türküyü vücut dilini kullanarak seslendirmesi istenir.Sınıfta oluşturulan hetorojen gruplar 
türkünün söz, ezgi ve ritim ögelerini halka yada çember tekniğinde seslendirirler. 

Dördüncü adımda; öğrendiği türküde kullanabileceği riltim-ezgi çalgısını tasarlar ve onu uygun malzemelerle yapmaya çalışır.Örneğin.gazoz 
kapakları,çakıl taşları, kum ve pet şişelerden vurmalı çalgı tasarımı vb. 

Beşinci adımda; Okulda öğrendiği veya dağarcığında ki bir türküyü doğaçlama ile öykülendirir,canlandırır ve renklendirerek ürettiği ritim 
çalgısınıda bu etkinlikte kullanır. 

Altıncı adımda; derste kazanılan becerileri dikkate alınarak performans değerlendirmesi tekniği uygulanır. 

Bu modülde  Öğrenme-Öğretme sürecinde “Ara-Bul / Yaz-Çiz / Model Öner / Dinle-Anlat / Çal-Söyle” kelimeleri kontrol ve geçiş sağlayıcı 
kavramlar olarak düşünülmüştür. 

Şekil 5. 

ÖDKUD Etkinlik İşleniş Yaklaşımıyla (Stratejisi) Modül 5 
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Araştırmada önerilen 5 modülün genel olarak giriş ve hazırlık aşamalarında, katılımın sağlanması için bilgiyi sezdirme, paylaşma, 
motivasyon, pekiştirme ve kontrol-geçiş kavramlarıyla öğretim durumlarının işleniş süreci adım adım geliştirilmiştir. 

Bu araştırmada uygulanan en önemli yöntemde her bir modülün kendi performans kavramlarıyla ölçülebilirliği ve gözlenebilirliği üzerinde 
odaklanmasıdır.Böylece önerilen modüller etkinlik temelli ders işleniş süreçlerinde yeni yaklaşımlar yani yeni stratejilerlede uygulamaya 
alınabilecektir. 

Araştırma Gagne’nin sekiz çeşit öğrenme kapsamında ele alındığında, önerilen modüllerde; kavram öğrenme, sözel bağ kurma ve işaret 
öğrenmeden söz edebiliriz.Her bir modül bireyin derse başlangıcından bitimine kadar farklılıkları göz önüne alarak sunulan etkinliklerden 
oluşmaktadır. Modüllerin giriş safhalarında bilişsel yaklaşımcıların, işleniş ve öğretim süreçlerinde de davranışçı yaklaşımcıların görüş ve 
ilkeleri ışığında aşamalılık esasına göre stratejiler belirlenmiş ve araştırma sürdürülmüştür. 

Araştırma için alan indexleri taranmış, ilgili model önerileri incelenmiş ve SSCI, HERD, ERA, SCOPUS, EBSCHO ile ULAKBİM veri 
tabanlarındaki kaynaklar incelenerek müzik öğretiminde 5 ara yüzey öğretim modülü olarak geliştirilmiştir.Araştırmanın kaynak tarama 
aşamasında genelden özele öğretim yöntemleri, tekil taramada ise öğretim teknikleri incelenmiştir. Bu aşamada ders işleniş süreçleri 
incelenerek yeni öğretim yaklaşımları ve öğretim modülleri geliştirilmiştir. 
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Modüllerin desenlerinde kuramdan uygulamaya adımlar belirlenmiş ve etkinlikle işleniş süreçleri oluşturulurken, öğretme-öğrenme durumları 
için kontrol ve geçiş kavramları geliştirilmiştir. Adım adım ilerleyen işleniş süreçlerinde yeni yaklaşımlar ve stratejiler tablolar halinde 
düzenlenmiştir. 

Bu araştırma nitel biryapıda olup elde edilen bilgilerin genellenmesi söz konusu olamayacağından evren ve örneklem tayin 
edilememiştir.Anacak araştırmanın evreni müzik öğretiminde uygulanan etkinlik temelli yaklaşımlar, örneklemi ise müzik öğretiminde etkinlik 
temelli yeni yaklaşımlarla 5 öğretim modülü olarak varsayılabilir.Diğer bir ifadeyle evren, müzik öğretiminde etkinlik işleniş süreçlerinden, 
örneklem ise modüllerde geliştirilen etkinlik işleniş yaklaşımları olatrakta tanımlanabilir. 

Araştırma betimsel nitelikte olup kaynak tarama ve incelemeyle nitel bir çalışma olduğu için, veri toplamaya literatür tarama ve fişlemeyle 
başlanmış olup eğitim bilimleri kapsamında öğretim yöntem ve tekniklerini içeren kaynaklar incelenerek sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada 
yöntem teknik ve yaklaşımlar alt başlıklarda ele alınmış ve karşılaştırmalar yaparak öğrenme-öğretme süreçleri kavramlaştırılmaya 
çalışılmıştır.Bu çalışmada etkinliklere yepyeni işleniş yaklaşımları geliştirilerek tablolar halinde sunulmuştur.Uygulama aşamasında öğrenme-
öğretme süreçleri üç kavramla kontrol altına alınırken, geliştirilen yeni yaklaşımlar (stratejiler) her bir kelimenin baş harfiyle sıralanarak 
kodlanmıştır. 

Bu araştırmada geliştirilen etkinlik temelli yeni yaklaşımlar MSKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin okul deneyimi 
ve okul uygulamaları derslerinde bir yıl süreyle uygulanmıştır. 

Bu aşamada, okul uygulamaları içinde etkinlik işleniş süreci olarak ilköğretim 4. ve 6. sınıflarında uygulanan sonuçlar etkinlik planlarındaki 
düşünceler kısmındaki yorum ve uygulama sonuçlarına göre frekans değerleriyle en üstten en alta doğru sıralanarak öğretmen adayı, 
öğretmen ve uzman eğitimcilerin görüşleriyle biçimlendirilmiş ve tablolar her bir modülde yeni yaklaşımlar olarak ifade edilmiştir. 

 Modül 1’in işleniş süreci performans kavramları Gözle/Üstlen/Oluştur olarak önerilirken, etkinlik işleniş stratejisi ise 
Algıla/Kaydet/Çözümle/Seslendir/Yorumla (AKÇSY) olarak geliştirilmiştir. Bu modülde bireylerin müziksel algı yönetiminin 
geliştirilmesisöz konusu olacaktır. 

 Modül 2’nin işleniş süreci performans kavramları Bul/Gör/Farket olarak önerilmiş, etkinlik işleniş stratejisi ise Dinle-Oku/Kayıtla 
Kontrol Et, Söyle-Çal/ Kayıtla Kontrol Et, Yorumla-Tekrar Et Kayıtla Kontrol Et  (DKSKYK)olarak düzenlenmiştir.Bu modülde 
öğrencilerin bireysel denetim ve öz yeterlilikleri kolaylıkla değerlendirilebilecektir. 

 Modül 3’ün işleniş süreci performans kavramları Farket (Düşün) /Seç (Taşın) / Uygula (Tamamala) olarak belirlenirken,etkinlik 
işleniş stratejisi ise Bak-Kayıt Et/Dinle-Tekrar Et/ Oku-Anlat/ Tekrar Et/ Çal-Söyel/ Tekrar Et (BDOÇ) olarak önerilmiştir.Bu modül 
bireyin otokontrol sistemini geliştirmek için katkı sağlayacaktır. 

 Modül 4’ün işleniş süreci performans kavramları Seç/ Tasarla/ Uygula olarak belirlenmiş, etkinlik işleniş stratejisi ise Hazırlan(İzle-
Düşün)/ Tasarla (Renklendir-Seslendir) /Uygula (Tamamla-Değerlendir) (HTU) olarak düzenlenmiştir.Bu modül bireyin 
yaratıcılığını geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiştir. 

 Modül 5’in işleniş süreci performans kavramları ise Ara-Bul/ Yaz-Çiz/Dinle-Anlat/Çal-Söyle/Model Öner olarak 
oluşturulmuş,etkinlik işleniş stratejisi ise Özümseme/Dönüştürme/Kayıtlama/Uygulama/Değerlendirme olarak önerilmiştir.Bu 
modülde de bireyin müzik etkinliğinde aktif öğrenmeye göre çıkarımlar yapması ve öneriler geliştirmesi arzu edilmektedir. 

 Araştırmada önerilen 5 öğretim modülü öğretim programlarında yer alan öğrenme alanlarına kolaylıkla uygulanabileceği gibi 
performans kavramlarıylada programın kazanımlarını takip ve izlemek daha da kolaylaşacaktır.Bu anlamda önerilen modülleri 
deneyerek ilköğretim ve ortaöğretimde performans uygulamaları daha geçerli ve işlevsel olacaktır. 

 Bu araştırmada özetle sonuç olarak; öğrenci merkezli aktif bir öğrenme anlayışı ile uygulanabilecek olan  yeni öğretim modüllerini 
öğrenme-öğretme süreçlerine otokontrol getirecek ve işleniş basamakları ve etkinlikler arası geçişler daha hızlı aktivite olacaktır. 

Tartışma ve Öneriler: 

 Modül 1’de ilk dört adımda “Gözle/Üstlen/Oluştur” kavramları ile öğrenme-öğretme sürecinde kontrol oluşturulmalı, 
‘Algıla/Kaydet/Çözümle/Seslendir/Yorumla’ yaklaşımıylada eğitim durumlarına geçiş sağlanarak öneriler geliştirmelidir. 

 Modül 2’ de ilk dört adımda “Bul/Gör/Farket” kavramları ile öğrenme-öğretme sürecinde kontrol oluşturulmalı, ‘Dinle-Oku/ Söyle-
Çal/ Yorumla-Tekrar et’ yaklaşımıylada eğitim durumlarına geçiş sağlanarak öneriler geliştirmelidir. 

 Modül 3’ de ilk dört adımda “Fark et (Düşün) / Seç (Taşın) / Uygula (Tamamla)” kavramları ile öğrenme-öğretme sürecinde kontrol 
oluşturulmalı, ‘Bak (Kayıtla) / Dinle (Tekrar et) / Oku-Anlat (Tekrar et) / Çal-Söyle (Kayıt et)’ yaklaşımıylada eğitim durumlarına 
geçiş sağlanarak öneriler geliştirmelidir. 

 Modül 4’ de altı adımda “Seç /Tasarla /Uygula” kavramları ile öğrenme-öğretme sürecinde kontrol oluşturulmalı, ‘Hazırlan (İzle-
Düşün) / Tasarla (Renklendir-Seslendir) / Uygula (Tamamla-Değerlendir)’ yaklaşımıylada eğitim durumlarına geçiş sağlanarak 
öneriler geliştirmelidir. 

 Modül 5’de ilk beş adımda “Ara-Bul(Model öner) / Yaz-Çiz(Model öner) / Çal-Söyle(Model öner) / Dinle-Anlat(Model öner)’ 
kavramları ile öğrenme-öğretme sürecinde kontrol oluşturulmalı, ‘Özümseme/Dönüştürme/Kayıtlama/Uygulama ve 
Değerlendirme’ yaklaşımıylada eğitim durumlarına geçiş sağlanarak öneriler geliştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Modül, öğretim, yaklaşım, müzik, performans, ders işleniş süreci. 
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ÖZET 

Bilindiği gibi sunuş yoluyla öğretim stratejisi Ausubel; buluş yoluyla öğretim stratejisi Bruner ve araştırma/inceleme yoluyla öğretim stratejisi 
Dewey tarafından kurulmuştur. Araştırmamızda ele aldığımız Müzik Yoluyla Öğretim Stratejisinin asıl merkezi etkinlik temelli oluşudur ve 
işleniş süreçleri adım adımdır. Müzik öğretim uygulamalarında atılan adımlar, uygulanan yaratıcılık, yöntem ve tekniklerle yeni bir yürüyüş 
ve yeni bir yol demektir. 

Bildirimizde 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalma tekniğiyle, müzik öğretiminde kuramdan uygulamaya çoklu öğrenme yaklaşımı kapsamında 
ele aldığımız bu strateji; görsel-işitsel kaynakların öğrenci ile birlikte araştırılması, incelenmesi, hazırlanması ve değerlendirilmesi ile başlar. 
Öğrenme alanı ve kazanımlara göre seçilen kavramlar bilgi paylaşarak geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Bu yaklaşım  kavramların uygulandığı müzikli örneklerle çalma ve söyleme olarak gerçekleştirilir. Daha sonra müzik yoluyla seçilen kavramlar 
üzerinde öğrencilerin izlenim ve tasarımları ile materyal oluşturma, resimleme vb.etkinlikler yapılır. Bu bildiride müzik öğretiminde kuramdan 
uygulamaya giderken öğrenme alanı ve kazanımlara göre bu teknikle, seçilen kavramların bilgiyi paylaşmaya / geliştirmeye ne ölçüde katkı 
getireceği problem olarak düşünülmüştür. Bu araştırmada problem cümlesi , etkinlik temelli uygulamalarda müziksel algı yönetimini 
sürdürebilmek için seçicilik ve müziksel farkındalık nasıl yaratılabilir? olarak belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle genelden özele tüm öğretim 
yöntemleri düşünüldüğünde etkinliğe dayalı müzik öğretim yöntemi etkinlik temelli müzik öğretim kuramının sistemetik işleyişini içeren üç ara 
yüzey ya da tamamlayıcı ara modülden oluşturulmuştur. 

Bu araştırmada öğretim yönteminin uygulanış aşamalarında eğitim amaçlı düzenlenen, öğrencilerin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını 
sergiledikleri etkinlik alanında aktif öğrenmeyi gerçekleştirerek, müziksel algı oluşturmak için PATA; öğrenci merkezli yaklaşımla seçicilik 
geliştirmek için DATA ve öğrenme yaşantılarını dikkate alıp araştırıcılığı geliştirme anlayışı için de SATA modülleri uygulanacaktır. 

Araştırmada geliştirilen bu tekniğin adı notaların renklerle ifade gücüne dayalı 7 Eldivenli Dinleme/Söyleme/Çalma tekniğidir. Bu teknik ile 
araştırmanın amacı,  müzik öğretiminde algıda seçicilik ve farkındalık ile öğrencinin oyun dans ve devinimini esas almaktadır. Öğrencilerin 
motor becerilerde etkinlikleri renklerle ve seslerle ifade etmesi ve yaratıcılığını geliştirmesi üzerinde de temellendirilmiştir. 

Bu bildiri nitel bir araştırma olup, ‘durum çalışması’ ve ‘kuram oluşturma çalışmaları’ türleri yöntem olarak kullanılmıştır. Bu araştırmanın 
genel olarak evreni müzik öğretiminde kullanılan teknikler; örneklemi ise 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalma tekniği olarak yorumlanabilir. 
Nitel araştırmaların yapısı gereği evren ve örneklem belirtmeye gerek kalmamıştır. 

Durum çalışmasında özel müzik öğretimi yöntem ve teknikleri derinlemesine incelenmiş ve 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalma tekniği 
özelleştirilerek bir örnek olay çalışması oluşturulmuştur. Bu çalışmada, bu tekniğin oluşumunu sağlayan özellikler tanımlanmış, tekniğin 
kullanımı açıklanmış ve tekniğin etkinliklerde kullanılabilirliği için değerlendirme ölçütleri geliştirilmiştir. İkinci olarak kuram oluşturma 
çalışmaları türünde araştırmacının konu alanı uzmanı olarak mesleki deneyim ve tecrübelerine dayalı sistematik olarak toplanan veriler 
sınıflandırılarak analiz edilmiş ve kuram geliştirilmiştir. 

Araştırmada müzik yoluyla kuramdan uygulamaya gidilebilmesi için, müzik öğretim ilkesi, stratejisi, düşünce biçimi, öğretim yöntemi, öğretim 
tekniği, ölçme ve değerlendirme boyutlarında kuram geliştirme için kaynak tarama, gözlem, açık görüş, okul uygulamaları ve uzman 
görüşlerine yer verilmiştir. 

Araştırmanın Sonuç ve Önerileri: 

Araştırma sonucunda etkinlik temelli bir ders için dinleme-söyleme-çalma eksenli bir teknikle öğrencilerde müziksel algı daha da geliştirilebilir 
ve müziksel farkındalık büyük ölçüde oluşturulabilir kanaati gerçekleşmiştir. Bunun için müziksel seçicilik boyutunun önemi öğrencilerin 
gelişiminde büyük önem arz eder. 

Renklerle öğretiminde içinde yer aldığı 7 eldivenli teknikle söyleme-çalma ile dinleme; bilgilenme-kültürlenme ile müziksel algı ve 
değerlendirmede de yaratıcılık ve model olma ilke edinilmiştir. 

7-14 yaş grubunda uygulanabilirliği önerilen bu teknik, öğretim programlarında yer alan öğrenme kazanımlarına göre kolaylıkla çevrilerek 
kullanılabilir. Ses, renk ve hareketin buluştuğu bu tekniğin okul öncesi gruplarda da uygulanabilmesi söz konusudur.  

Etkinliğe Dayalı Müzik Öğretimi İlkesi 

Bu ilke müziğin elementleri olan; ezgi, söz, ritim üçlüsünden başlayarak , ses, çalgı, kulak, beğeni ve yaratıcılık  eğitimi gibi boyutlarda  işlerlik 
kazanacaktır. Böylece beğeni geliştirme ve yaratıcılık boyutlarında oyun, dans ve devinim ile oluşturulan etkinliklerde tüme yani bütüne 
varma gerçekleşecektir. 

Etkinliğe Dayalı Müzik Öğretimi Stratejisi 

Bu stratejinin asıl merkezi etkinlik temelli oluşudur ve işleniş süreçleri adım adımdır. Müzik öğretim uygulamalarında atılan adımlar, uygulanan 
yaratıcılık, yöntem ve tekniklerle yeni bir yürüyüş ve yeni bir yol demektir. 

Bu strateji; görsel-işitsel kaynakların öğrenciyle birlikte araştırılması, incelenmesi, hazırlanması ve değerlendirilmesiyle başlar. Öğrenme 
alanı ve kazanımlara göre seçilen kavramlar bilgi paylaşarak geliştirilmeye çalışılır. Kavramların uygulanadığı müzikli örneklerle çalma ve 
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söyleme olarak gerçekleştirilir. Daha sonra müzik yoluyla seçilen kavramlar üzerinde öğrencilerin izlenim ve tasarımları ile materyal 
oluşturma, resimleme vb. etkinlikler yapılır. Yapılan materyaller seçilen müzik etkinliğini oyunlaştırma da kullanılırken, öğrencilerden 
doğaçlama ile dans ve devinim figürleri istenir. Öğretmenin kısa bilgilerle aydınlatacağı öğrendiği müzikli etkinliğin türü işlevi ve tarihi 
hakkında bilgiler paylaşılarak müzik kültürü kazanımlarından sonra son aşamada öğrencilerin bilgiyi kullandıkları yaratıcılıkları uygulanır. 

Bu aşamada öğrenciler öğrenilen şarkı veya dağarcığında olan bir şarkıyı müziksel üretme kapsamında, eşlikleme, öyküleme, tamamlama, 
besteleme vb. etkinliklerle sergiler. Değerlendirme bu stratejide yedi uygulama etkinliğine dayalı süreci içererek; gözlem, sunum, ürünler, 
proje ve performanslar üzerinde yapılmaktadır.  

Müziksel Beceri Kazanım Stratejisi 

 

Etkinliğe Dayalı Müzik Öğretimi Düşünce Biçimi 

Yaratıcı, yansıtıcı, eleştirel ve üstbilişten sonra etkinliklerle adım adım müziksel beceri kazanım için görme, işitme ve dokunma duyularına 
dayalı, proje ve performans temelli bir düşünce biçimidir. Müzik öğretimi boyutlarını bir dersin akış yada işleniş planına göre 
düşündüğümüzde; oluşturacağımız etkinliklerden %75 görsel, %13 işitsel ve %6 dokunsal ile öğrenme alanı kazanımlarını %94 ile 
uygulayabilmiş olacağız. Özetle bu düşünce de öğrenci merkezli bir yaklaşımla görsel-işitselin incelenip değerlendirimesinden sonra bilginin 
kullanıldığı yaratıcılığın ön planda olduğu projeler ödevler ve performansların sergilenerek bütünden parçaya değerlendirilmesi yer 
almaktadır. 

Bütünsel Düşünce Çemberi: 

 

Bu çemberde müzik öğretimi boyutlarının düşünce biçimi ile ilişkisini ise şöyle yapılandırabiliriz. Gözlemsel / algısalda ‘ses-kulak’; Duyumsal 
/ sezgiselde ‘kulak-ses’; Dokunsal/tasarımsalda ‘yaratıcılık’; Projesel/ödevselde ‘beğeni’ ve Sunumsal/görüşmeselde de ‘çalgı-ses’ eğitimidir. 

 Böylece başlangıçta, görsel/işitselde % 88 ile ses ve kulak eğitiminin hassasiyetine dikkat edilerek müziksel algı ve bilgilenme öğrenme 
alanına ağırlık verilmiştir. 
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Etkinliğe Dayalı Müzik Öğretiminde Öğrenme-Öğretme Kuramı 

 

 

ETMÖK kuramı etkinlik alanı içerisinde bireyin algılarını müzik yolu ile nasıl öğrendiğini geliştirerek seçicilik kazanmasını ve duygu düşünce 
tasarım ve izlenimlerini bu yolla ifade ederek müziksel farkındalık kazanmasını ifade eder. Bu kuramda öğrenciler ders işleniş sürecinde 
onlara sorulan soruları duyarak düşünecek, hissettiklerini ifade edecektir. 

Daha sonra zihinsel bir kurulum ile etkinlikleri tasarlayacak örneklerini izleyecek ve kazanımları paylaşarak yorumda bulanacaklardır. Böylece 
müziksel algıları bir noktaya gelecek ve seçici davranarak algı yönetimini kazanacaklardır. Seçici bir bakışta etkinlikte olanı biteni görme, 
etkinlik aşamalarını ayırt etme ile tercih geliştirerek seçeceği rolleri belirleyecek ve bilgisini kullandığı uygulama aşamasını gerçekleştirip 
anlam çıkarımında bulunup yorumlama gücü kazanacaktır. 

Artık bu kurama göre; müzik etkinliğine dayalı farkındalık kazanımlarla yerini bulacaktır. Müziksel farkındalık kazanan öğrenci düşünme, 
seçme, kayıtlama, seslendirme, adlandırma ve üstbiliş yorumlama ile yeteneğini geliştirmiş demektir.  

Etkinliğe Dayalı Müzik Öğretim Yöntemi (EDMÖY) 

 

 Genelden özele tüm öğretim yöntemleri düşünüldüğünde etkinliğe dayalı müzik öğretim yöntemi etkinlik temelli müzik öğretim kuramının 
sistemetik işleyişini içeren üç ara yüzey yada tamamlayıcı ara modülden oluşmaktadır. Öğretim yönteminin uygulanış aşamaları şöyledir: 

Eğitim amaçlı düzenlenen, öğrencilerin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergiledikleri etkinlik alanında aktif öğrenmeyi gerçekleştirerek, 
müziksel algı oluşturmak için PATA; öğrenci merkezli yaklaşımla seçicilik geliştirmek için DATA ve öğrenme yaşantılarını dikkate alıp 
araştırıcılığı geliştirme anlayışı için de SATA modülleri uygulanacaktır. Şimdi diğer bir deyişle etkinlik temelli kuram ve yöntemin zincirleme 
ilişkilerine özetle tabloda görüldüğü gibi göz atalım. 
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Etkinliğe dayalı aşamalık tablodanda görüldüğü gibi şöyle ifade edilebilir.İlk olarak,müziksel algıyı geliştirmek için;bilgiyi parçalara bölen,daha 
önceki yaşantılarını anımsatan,nasıl öğrendiğini ifade ederek kavramları tanımlayan,öğrenme anlayışını açıklayabilen PATA yöntemi 
kullanılır.İkinci olarak,müzik yoluyla seçiciliği geliştirmek için müzik boyutlarını gözeterek dinleyen,etkinlik ve müzik arasında algılama ve 
analiz yapan,uygulamaları tartışarak tasarlayan ve doğru algılarla işlevselliği anlatan DATA yöntemi kullanılır. 

Son olarak da etkinliklerde bireysel ve toplumsal ilişkileri geliştirmek ve sosyal çevre içerisinde müzikle öğrenme kazanımlarını farkındalık 
yaratarak SATA yöntemini uygularız.Bu aşamada, performans işlevselliği ile çalma-söyleme,ülkemiz ve dünyada ki gelişimlerin neler 
olduğunu tartışarak müzik kültürümüzde adlandırma,kazanımları farklı oyun,etkinlik ve kültürlere transfer etme  ile kişilik ve öz güven 
gelişimlerini yapacağı yeni araştırma,incelenme ve materyal üretimlerine aktarma ele alınmaktadır.  

Etkinliğe Dayalı Müzik Öğretim Tekniği (EDMÖT) 

Müzik öğretiminde etkinliğe dayalı kuram ve yöntemin 3 bölümlü ve 9 aşamalı bir işleniş süreci vardır. Her bir adım bir etkinlik olarak ele 
alınabileceği gibi en iyi kullanım için  EDMÖT tavsiye edilmektedir. 

 

  İşleniş Süreci 

 

Etkinliği sürdüren müzik eğitimcisi birinci aşamada dinleme/dinletme; söyleme/söyletme ve çalma/çaldırmayı tasarlar. İkinci aşamada, 
müziksel algı/farkındalık; bilgi/bilgilenme ve müzik kültürü/kaynak incelemeyle devam eder. 

Üçüncü aşamada da müziksel yaratıcılık, model olma/oluşturma ve değerlendirmeyle işleniş sürecini tamamlar. Bunun için öğretmen derse 
öğrenme alanı ve kazanımlara göre belirlediği bir örnekle dinleterek giriş yapar. Daha sonra beğeni eğitimiyle örnek söyleme ve çalma 
becerileri ile sezdirmede bulunur. İsteğe bağlı olarak bu kısımda serbestçe eşlikleme ve vücut dilini kullanmayı tavsiye eder. 

İkinci aşamada,müzikli etkinlikte neler hissettiğini sorarak kazanımlar doğrultusunda bilgiyi paylaşır.Bu aşamada harflerden 
notalara,notalardan renklere,ordan ritimleme ve ton bulmaya kadar bir dizi müzikli oyun ve uygulama ile kültürel kazanımları sorgular ve 
paylaşır.Üçüncü aşamada ise yapılan etkinlikte  öğrencinin kişilik özgüven ve estetik birikimiyle yaratıcılığına fırsat verir.Öykünerek hikayeler 
oluşturma,ritimleme,ezgileme vb.çalışmalarına motor becerilerini sergileyecek şekilde ortam yaratır.Ayrıca yapılan etkinliği örnek alarak 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

57 
 

seçeceği bir müzik örneği ve oyunu geliştirerek model oluşturmasını ister.En sonundada ürün-süreç yaklaşımıyla ; proje,performans ve ürün 
dosyaları ile değerlendirmeye gidilir.  

7 Eldivenli Dinleme/Söyleme/Çalma Tekniği 

Bu teknik müzik öğretiminde algıda seçicilik ve farkındalık ile öğrencinin oyun dans ve devinimini esas almaktadır. Öğrencilerin motor 
becerilerde etkinlikleri renklerle ve seslerle ifade etmesi ve yaratıcılığını geliştirmesi üzerinde de temellendirilmiştir. Öncelikle notaların rakam 
ve harfleri ile renklerin dilini bir kez daha hatırlayalım ve müziksel algı için notaların renklerle ifadelerine gözatalım. Renklerle müzik 
öğretiminde anımsadığımız gibi notalar şu renklerle ifade edilmektedir. 

   

Bu teknikte renklerin anlatım gücü notaların tınılarında hissedilmeye çalışılacak ve bu kazanım için eldivenler araç olarak kullanılacaktır. 
Şimdi genel olarak notaların renkleri bize neyi anımsatır onu inceleyelim. 

 Do notası, sesi//kırmızı renk; hareket, dinamizm, genellik, mutluluk, duygusal azim  ve kararı, 

 RE notası, sesi//beyaz renk; saflık, temizlik ve istikrarı, 

 Mİ notası, sesi//sarı renk; neşe, zekâ, incelik ve pratikliği, 

 FA notası, sesi//kahverengi renk; toprağı ve doğallığı, 

 SOL notası, sesi//mavi renk; sonsuzluğu ve özgürlüğü, 

 LA notası sesi//yeşil renk; doğa ve huzuru, 

 Sİ notası, sesi//mor renkte; asalet, lüks ve itibarı anlatmaktadır. Birde klavyede yer alan değiştirici işaretler (Bemol/Diyez) içinde 
siyah rengi kullanabiliriz. Siyah renk de gücü, tutkuyu ve matemi anlatmaktadır. 

Bu noktadan hareketle tonları ayırt etme ve adlandırmada majör ve minör kalıpları kadanslarında ki renk ve tını özelliklerine dikkat 
ederek de tanımlayabiliriz. Böylece duygu, düşünce tasarım ve izlenimlerimizi renkler yoluylada kolaylıkla ifade etmiş oluruz. 

         

Seslerin tını özelliğine göre majör ve minör kalplarda tanımların tınıyı tamamlayan eş anlamlı ifadelerinden de faydalanılmıştır. Örneğin majör 
tınılarda renk kavramları; Do sesi-notası / mutluluk, Re sesi-notası / istikrar, Mi sesi-notası / neşe, Fa sesi-notası / doğallık, Sol sesi-notası / 
sonsuzluk, La sesi-notası / huzur, Si sesi-notası / itibarı ifade etmiştir. Minör tınılardaki renk kavramlarında ise; Do sesi-notası / hareket, Re 
sesi-notası / saflık, Mi sesi-notası / incelik, Fa sesi-notası / toprak, Sol sesi-notası / özgürlük, La sesi-notası / doğa, ve Si sesi-notası / asalet 
olarak ifade edilmiştir. 
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Yine aynı yaklaşımla tampere sistemde yer alan siyah tuşların yani değişimlerin kullanıldığı tonlarda siyah renkde açık ve parlak bir tını 
içinmajör tonda gücü, aynı renk de kapalı ve mat bir tını için minör tonda da matemi ifade etmesi yorumlanmıştır. 

7 eldivenli çalma/söyleme/dinleme tekniğini Türk Müziği öğretiminde buselik, kürdi, rast, uşşak, hicaz, hüsyni, nihavent, mahur, 
kürdilihicazkar, saba, segah, hüzzam vb. makamlarda kolaylıkla uygulayabiliriz. Bunun için yapılması gereken tek şey sol elimize giyeceğimiz 
siyah eldivenin içerisinde koma işaretlerini gösteren donanımları eldivenin ön ve arka yüzüne yapıştırmamız olacaktır. 

Bu teknik notaları ifade eden eldivenlerle seslerin öğretimini renklerle oyunlaştırarak dinleme/söyleme/çalma becerilerini geliştiren etkinliklere 
dayalı bir uygulamadır. Ön hazırlık, giriş, işleniş, yaratıcılık, ödevler ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. 

Ön Hazırlık: 

Bu bölümde öğretmen ve öğrenciler öğrenme alanlarındaki kazanımları gerçekleştirecek etkinliklere hazırlık yaparlar. Görsel-işitsel 
materyaller ile derste uygulanacak kaynak araç gereçler birlikte araştırılarak hazırlanır. Öğretmende 8 adet eldiven bulunur. 1 adet siyah 
eldivenle 7 adet notaların renklerini taşıyan eldivenler hazırlanır. Siyah eldivenin ön yüzünde (#), arka yüzünde de (b) işareti bulunur. Sınıf 
mevcuduna göre 7’şerli gruplar oluşturularak öğrencilerin eldivenleri takarak gruplarla derse hazırlık yapmaları gerekir. 

Giriş: 

Öğretmen derse elinde renklendirilmemiş bir resim ve 8 renkli kartonla girer. Resimi sınıfın bir köşesine asar ve kartonlarla hazırladığı 
görselleri öğrencilerine sunar. Kartonların arkasında notaların dizek üzerinde yazılmış şekli ve blokflüt parmak pozisyonları bulunur. 

Öğretmen – “Sizce renkler neyi anlatır? Hiç düşündünüz mü?” sorusuyla dikkat çekerek, “Her rengin bir ifadesi vardır biz bu ifadeleri müzikteki 
seslerlede anlatabiliriz” diyerek onların kısaca görüş ve düşüncelerini alır ve renkler şarkısını sözsüz(enstrumantal) olarak dinletir. 

Şarkının bitiminde öğrencilere neler hissettiklerini sorar ve dersin başında getirdiği resmi dinlediğiniz müziğe göre renklendirerek boyamaya 
çalışınız der. Daha sonra renklerin adlarını söyleyerek notalara göre öğrencilerin sağ ellerine eldivenlerini giymelerini ister ve eldivenli ellerini 
‘Ben burdayım’ der gibi yukarıya kaldırmalarını söyleyerek derse hazırlanmalarını sağlar. 

İşleniş: 

Birinci etkinlikte onlara bir örnek göstererek tahtaya iki levha asar ve öğrencilerden renk ve nota kavramlarını birbirleriyle karşılaştırmalarını 
ister ve onlara tamamlamalı çalışma yapraklarını dağıtır. Örneğin, diğer notalarıda sıralayarak iki sütunda verilen kutucukları birbirleriyle ok   
işaretleriyle karşılaştırmasını ister. 

 

İkinci etkinlikte her öğrenci elini kurşun kalemle üzerinden geçerek deftere çizer ve tamamladığı eldivenlerin içine notaların adlarını yazarak 
onları renkli kalemlerle boyar. Daha sonra renkli fon kağıtlarının üzerinde iki katlı kesilerek öğrencinin kendi eldivenini yapması istenir.Bu 
etkinlikte renkler şarkısı entrumantal olarak sınıfa dinletilir onların müziksel belleğinin gelişmesi sağlanır. 

Daha sonra, şarkının notaları tahtaya yazılır yada çalışma yapraklarında öğrencilere dağıtılarak öğretmen tarafından hızlıca söylenen 
notalarda renk söyleme, hızlıca söylenen renklerde de nota adlarını söyleme oyununa geçilir. Bu arada öğrenciler notalarla renkleri 
karşılaştırırlarken hem söyleyerek hemde ellerini yukarıya doğru kaldırak ifade ederler. 

Üçüncü etkinlikte öğretmen sınıfın önün içiçe 3 çember çizer ve öğreteceği şarkının dizisinin notalarını tek tek söylerken gönüllü öğrencilerin 
her bir halkada renkleriyle notaların seslerini söyleyerek yer almasını ister.  

Birinci halkaya gelen öğrenciler ellerini üstüste koyarak diziyi tamamlarken, ikinci halkaya gelen öğrenciler yere eğilerek ele ele tutuşur, 
üçüncü halkada ki öğrencilerde ellerini yukarı kaldırıp arkadaşlarıyla birleştirerek diziyi öğrenmiş olurlar. 

Bu arada öğretmen sınıfta kalan öğrencilerin bir kısmına şarkının notalarınında olduğu renklerle gösterilen flaşkartlardaki blokflüt pozisyonlu 
kartları dağıtarak onların sessiz konumda yani blokflütleri çenelerinin üstüne koyarak notaları çözümleme ve çalma çalışmalarına 
yönlendirirken; çalgısı ile katılmak istemeyen öğrencilerine yine  flaşkartlarda hazırlanmış basit ritim kalıbını dağıtarak onların vızıltı grupları 
ile ritim eşliğini çözümlemelerini istemektedir. 

Dördüncü etkinlikte sınıfta bulunan bir eldiven tahtada bulunan öğrencilerden biri tarafından bir yere gizlenir.Tüm sınıf gizlenen eldivenin 
yerine sınıftan seçecekleri bir öğrencinin yaklaşıp uzaklaşmasına göre seslerini alçaltıp yükselterek notanın rengini , sesini/notasını 
söyleyeyerek yada çalarak bulunmasını sağlarlar.Bu etkinliği uygularken en fazla  2-3 kez tekrarlanmalı dersin akışına ve zamanlamasına 
dikkat edilmelidir.Bu etkinliğin adı nüansla ses bulma yada nüansla renk bulma oyunudur. 

İşlenişe sınıf önündeki 3 halka yada çemberde görev alan öğrencilerle devam edilir. Öğretmen burada müziksel algıyı ve bilgilenmeyi 
geliştirmek için 7 eldivenli teknikle sesler ve bunların temel özelliklerini tınılarını tanıtmak için ‘halkada ses bulma’ , ‘halkada aralık olma’ ve 
‘halkada akor tamamlama’ oyunlarına geçer. Bu oyunlarda seslerin algılanması sezdirilmesi planlanmaktadır.  
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Beşinci etkinlikte öğretmen şarkının seslerini önce dizi olarak sonra da tek tek vererek halkada görevli öğrencilerin söyleyerek ve ellerini 
kaldırarak; sınıfta yer alan öğrencilerinde okul çalgılarıyla çalarak etkinliğe katılmalarını sağlar. 

Öğretmen 1. ve 2. Halkaya 2 ses söyler ve öğrencilerin bu sesleri tutarak birbirlerine halka içinde dönmeleri ve eldivenli ellerini yukarıda 
birleştirerek tınlatmalarını ister. Sonra bu uygulamayı 2. ve 3. halkadan ister. Sınıfta bulunan diğer öğrencilerden de verilen seleri 
hetorojen/homojen gruplarda çalmaları istenir. Öğretmen daha sonra şarkının akor yapısına göre belirlediği sesleri 1., 2. ve 3. halkayı 
oluşturan gruplardan ister. Bu arada sınıfta ki öğrencilerde üçe bölünerek istenilen sesleri çalgılarıyla çalmaya çalışırlar.  

Bu etkinlik ‘notalarla merhaba’ oyunu ile sürdürülür. Gruplarda değişiklik yapmak isteyen öğrencilere fırsat verilerek müzikle tanışma oyununa 
geçilir. Öğretmen karışık düzende yerleşen öğrencilere 3 nota söyler. Örneğin DO-Mİ-SOL der.  

Bu sesleri halkalarda fark eden öğrenciler saat yönünde döndürerek birbirleri ile aynı hizzaya gelmeye çalışırlar.        Birinci halkada ki öğrenci 
sınıftan çalgı desteğiyle sesi alır ve ikinci halkaya dönerek oradaki arkadaşı ile tokalaşarak ‘Benim adım DO, rengim ise kırmızıdır merhaba!’ 
diyerek do sesini arkadaşına iletir. Bu sesi alan öğrenci arkasına dönerek 3. halkadaki öğrenciye döner ve ‘Benim adım Mİ, rengim ise sarıdır 
Merhaba!’ diyerek arkadaşına iletir. 3. halkadaki öğrenci ‘benim adımda SOL, rengim ise mavidir, tanıştığımıza memnun oldum diyerek akoru 
tamamlar.  

Akorun tınlatılmasında halka içindeki öğrenciler notaların seslerin söyleyerek ellerini yukarıda birleştirirler. Sınıfta bulunan öğrencilerde 
seslerin tınlaması için üç grup halinde öğretmen trafından belirlenen sürelerde birlikte işbirliğiyle öğrenmeyi gerçekleştirirler. Bu etkinliği 
öğretmen dersin ileri aşamalarında şarkıyı öğrenip söylerlerken temel akorları çaldırarak eşlik etmede de kullanabilecektir.  

Öğretmen gruplarda değişiklik yaparak sınıftaki gönüllü diğer öğrencilerin katılımıyla şarkıyı bir kez daha dinletir. Bu esnada şarkıyı tüm 
sınıfın kapalı ağızla söylemesini ister. Onların rezonans gelişimlerini sağlayıcı bilgiler vererek şarkıda geçen notalarda her öğrencinin dikkat 
geliştirerek notasının geçtiği renkli eldivenini omuz mesafesinde kaldırarak hareketle ifadesini ister. Altıncı etkinlikte ‘renklerle nota toplama 
ve balonla ses verme’ oyununa geçilir.  

 

Öncelikle her öğrenci kendi renginde ki balonu alarak üfleme ve söndürme çalışmalarıyla nefes çalışmasını ve diyafram kullanımını hatırlamış 
olur. Asetatlı kalem ile şişirilmiş balonların üzerine notaların adlarının yazılması istenir. Daha sonra sınıfta öğrencilere yukarıda asılı olan 
balonlardan “ -Uzanarak toplamaya çalışın bakalım en çok notayı balonu kim toplayabilecek!” denerek öğrencinin vücut ısınması ile dış 
yumuşama sağlanmış olur. 

Daha sonra akor seslerini oluşturan balonlar önce halkadaki öğrencilerde sonrada sınıftakilerle elden ele parmak ucuyla dokunularak sınıfta 
gezdirilir. Bu uygulamada ortada dolaşan balonun sesi öğretmen tarafından bir blokflütle çalınırken öğrenciler sağ ellerinde bulunan rengin 
notasını sesiyle tutarak ve vücut dilini de kullanarak her dokunuşunda ses kaybetmemeye çalışarak müziksel algısını aralık ve akor bilgisini 
geliştirecektir. 

Öğretmen müziksel algıyı pekiştirmek tasarladığı bu etkinliğe en fazla 3-5 dakikalık bir zaman ayırarak şarkının sözsüz örneğini bir kez daha 
dinleterek onların duygu ve düşünceleri ile içten yumuşamayı sağlayarak sınıf içinde kısa bir görüş taraması ve beyin jimnastiği yaptıktan 
sonra şarkının sözlü örneğini dinletir. 

Öğrenciler bu aşamada öğrenirken grup içerisinde yine notaları ve renklerini düşünerek serbest hareketlerle vücut dillerini kullanarak şarkıya 
doğaçlama eşlik ederler ve şarkıyı sözleriyle söyleyerek öğrenirler. 

Altıncı etkinlikte 3’lü halka tekniği bu kez çalma, söyleme ve devinme gruplarına dönüştürülür 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

60 
 

                                         

Bu gruplamada yine 3’lü halka tekniği kullanılır.Dersin bu aşamasında öğrenme alanları ve kazanımlara göre; söyleme/çalma becerilerinde 
müziksel algı,söyleme/devinme becerilerinde müziksel seçicilik ve söyleme/devinme becerilerinde de müziksel farkındalık oluşturmaya özen 
gösterilir ve öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunulur.Ayrıca bu aşamada müzik kültürü kazanımları açısından öğretmen tarafından çalma 
ve söyleme tekniklerine değinilerek sesi ve çalgıyı doğru ve kurallara uygun kullanabilmeleri için bilgiler verilir. 

Şarkının etkinlikle uygulama aşamasında 3’lü halka içiçe düşünüleceği gibi bir birlerini görecek şekilde kesişimli çemberler olarakta uygulama 
yapabilirler. Bu uygulamada 1. halka çalar, 2. halka devinir ve 3. halka da şarkıyı söyler. Çalma aşamasında flaşkartlardaki blokflüt çalma 
pozisyonları olan çalışma yapraklarından faydalanılırken; devinim aşamasında notaları eldivenleriyle serbestçe doğaçlama gösterek dans 
etme uygulanır.  

Söyleme aşamasında da öğrenciler şarkıyı dinledikleri örneğe göre renkleri ve notaları düşünerek söylerler. Bu esnada sınıfta bulunan diğer 
öğrencilerde dersin başında onlara verilen ritim kalıbına göre el, ayak ve ritim çubuklarıyla eşlik ederler. 

      

Bu uygulamada halkaların sıralaması 1-2-3/2-3-1/3-2-1 şeklinde değişimli olarak uygulanırken her bir değişimde sınıftaki öğrencilerin ritim 
eşliklerini kendilerine göre içlerinden geldiği gibi yapmaları ve sonrada farklı yaptıkları ritim buluşlarını notaları ile deftere yazmaları istenir. 

 Böylece tüm sınıfın aktif olarak roller alması ve “Renklerle Notalarım” şarkısıyla dinleme,çalma,söyleme becerileri grupetkinlikleriyle 
tamamlanmış olur. 
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Yaratış: 

Bu bölümde müziksel seçiciliği meydana getirmek için etkinliğe dayalı öğretim yöntemi yaklaşımı(EDMÖY)  esas alınır.Yani  DATA modülü 
ile yaratıcılık öğrenme alanında dinleme,algılama/analiz,tasarla/tartışma ve yapılan uygulamaları anlatmaya özen gösterilecektir.Dersin son 
aşamasında öğrenme alanlarına ve kazanımlara göre belirlediğimiz etkinliklerin yaratıcılık ve yeteneklerini müzikle üreterek geliştirmek için; 
tamamlama, resimleme, ritimleme, ezgileme, öyküleme ve oyunlaştırma becerilerine yer verilerek öğretimde işlevsellik sağlanır. 

 

Tamamlama etkinliğinde; şarkının içinde geçen notalar ve süreleri boşluk bırakılarak ve renklendirerek tamamlanır. Ayrıca işleniş boyunca 
öğrenme-öğretme sürecinde geçen kavramların kazanaılması ve kavram yanılgılarının önlenmesi için öğretmen tarafından verilen 
bulmacalar tamamlatılır. 

Resimleme etkinliğinde; derste dinlediği müziği renklerle düşünerek onun serbestçe seçeceği bir çizim yapması ve resim çizmesi istenir. 

Ritimleme etkinliğinde; ders işleniş sürecinde öğrendiği ritim kalıbından esinlenerek yeni bir ritim kalıbı oluşturması istenir. 

Ezgileme etkinliğinde; derste öğrendiği şarkıya benze bir ezgi yazması onu çalması ve söylemesi istenir. Bu çalışmada öğrencilerden 
bestelenme ile söz yazamalarıda istenerek onların duygu düşünce tasarım ve izlenimlerini kazandıkları bilgilerle oluşturmaları istenir. 

Öyküleme etkinliğinde; derste dinlediği şarkının sözlerine dikkat ederek kısa bir hikaye ve öykü oluşturması istenir. 

Oyunlaştırma etkinliğinde de; öğrendiği şarkının öyküleştirdiği hikayesini arkadaşlarıyla paylaşabileceği rolleri düşünerek vücut dilini ve 
devinimleri nasıl kullanmak istediğini serbestçe ifade eder. Böylece öğrencinin kazanımları aktive edilmiş olur. 

Ödev: 

Bu bölümde yeni bir sayfa açılır.Öğrencilerden bir şarkı belirlemeleri istenir..Her öğrenci kendi eldivenine onun rengine ve anlatım ifadesine 
göre kısa bir öykü ile duygu düşünce tasarım ve izlenimlerini ifade eder.Buna göre Kırmızı renkte DO eldiveni dinlediği müziği “hareket, 
dinamizm, genellik, mutluluk, duygusal azim ve karar” başlıklarında yorumlarken beyaz renkl RE eldiveni ‘saflık, temizlik ve istikrar’ 
konularında, sarı renkli Mİ eldiveni ‘neşe, zekâ, incelik ve pratiklik’ başlıklarında; kahverengi Fa eldiveni ‘toprak temalı doğallık’temelarında 
ifade ederler.Mavi renkli SOL eldiveni ‘sonsuzluk ve özgürlük’ kavramlarında, yeşil renkli LA eldiveni ‘doğa ve huzur’ ikilisinde işlerken mor 
renkli Sİ eldiveni de ‘asalet, lüks ve itibar’ başlıklarında öykünürler.Dinlenilen şarkının içinde diyez ve bemol değişimleri varsa siyah renkli 
eldivenlerde konuyu ‘güç,tutku ve matem’ başlıklarında yorumlamaya çalışırlar. 
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Yaratıcılık basamağında belirlenen etkinlikte 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalma tekniğini kullanarak PATA, DATA ve SATA modüllerini 
seçeceği bir şarkı üzerinde de uygulamaya çalışır ve yeni bir model önerisi geliştirir. 

Etkinliğe Dayalı Müzik Öğretiminde Değerlendirme 

Bu bölümde ise müziksel seçiciliği kazanmak için etkinliğe dayalı öğretim yöntemi yaklaşımından PATA modülü ile dinleme, müziksel algı ve 
bilgilenme öğrenme alanlarında; parçala, anımsa, tanımla ve açıkla ile gözden geçirilecek; müzik kültürü, yaratıcılık ve söyleme-çalma 
öğrenme alanlarında farkındalık oluşturmak için SATA yani söyle/çal, adlandır, transfer et ve aktar ölçütlerinde değerlendirilecektir. 

Ölçümlemede ders işleniş ve öğretme-öğrenme aşamalarında ki uygulanabilirliğe göre süreç, ürün yada ürün/süreç değerlendirmesi ile proje, 
performans ödevleri, mülakat (görüşme), gözlem, öğrenci ürün dosyası ve sunum gibi kazanım kategorileri ve ölçme teknikleride 
uygulanabilecektir. 

Buna göre yapılandırmacı yaklaşımla bireyin öğrenmesini ve farklılığını ele alarak bu iki modül çoklu zekâ yöntemi ile düşünülmüş ve 
değerlendirme ölçütleri geliştirilmiştir.  

Rehber ilkelerin başında parantez içinde belirtilen harfler PATA ve SATA modüllerinin baş harfleri olarak simge durumunda verilmiş ve 
akrostiş tekniği ile sıralanarak çoklu zekâ uygulamalarıyla ilişkilendirilmiştir. 

En iyi kullanım için rehber ilkeler: 

(P)Etkinlikle öğrendiği şarkıyı notasıyla, sesiyle, eldiven ile ritim vuruşlarını hesaplayarak değerlerini parmakları ve rakamlarla ifade 
edebilmelidir. (Matematiksel Zekâ) 

(A) Etkinlikle öğrendiği şarkının motiflere ve cümlelere göre sözlerinin bulabilmeli, müziğini duyunca sözlerini hecelere ayırabilmelidir. (Sözel-
Dilbilimsel Zekâ) 

(T) Etkinlikle öğrendiği şarkıyı söylerken vücut dilini ve perküsyonunu kendi yaptığı eldiven ile notaların geçtiği yeri belirterek hissettiklerini 
doğaçlama devinimlerle ifade edebilmelidir. (Bedensel-Kinestetik Zekâ) 

(A) Etkinlikle öğrendiği şarkıyı resimleyebilmeli, notaları yazarak renklendirebilmelidir. (Görsel-Uzamsal Zekâ) 

(S) Etkinlikle öğrendiği şarkıyı 3’lü halka uygulaması ile eldiven renklerine bakarak notaları söyleyebilmeli, rengi söylenen notaları grup içinde 
rol üstlenerek çalabilmelidir. (Sosyal-Kişilerarası Zekâ) 

(A) Etkinlikle notaların renklerini düşünerek öğrendiği şarkının etkisiyle hissettiği duygu düşünce tasarım ve izlenimleri öyküleyerek ifade 
edebilmelidir. (Öze dönük-İçsel Zekâ). 

(T) Etkinlikle öğrendiği şarkının sözlerini doğa ile ilişkilendirebilmeli ve transfer ederek açıklayarak ifade edebilmelidir. (Doğa Zekâsı) 

(A) Etkinlikle öğrendiği şarkıyı seslendirebilmeli, çalabilmeli, söyleyebilmeli ve devinerek seçeceği başka bir etkinlikte de müzik yoluyla 
uygulayabilmelidir. (Müziksel-Ritmik Zekâ) 

Etkinliğe dayalı müzik öğretim tekniğini uygularken yapılacak değerlendirmede öğrenci merkezli bir yaklaşım sergilenmeli onların görüş ve 
düşünceleri dersin işleniş sürecinde uygulamalara dâhil edilebilmelidir.Bu açıdan bakıldığı zaman etkinliğe müzik yolu ile hazırlık,etkinliğin 
ismi,etkinlik içinde yer alacak roller ve olası problem durumları ile genel bir değerlendirmeye de gidecek esneklikte olmalıdır.Etkinlikler müzik 
öğretim programı kapsamında öğrenci düzeyi ve hazırbulunuşluğu dikkate alınarak uygulanmalı ve yardımcı kaynaklar araç-gereç ve 
materyallerden eğitim teknolojisi kapsamında yararlanılmalıdır.  

Bu anlamda öğretmenin bu teknikte kullanabileceği materyaller; fotoğraflar/ Resimler, Resim Setleri/ Şekiller,Tablolar/ Grafikler,Flaşkartlar/ 
Çalışma Yaprakları,Ses Kayıtları, Filmler, Örnek Etkinlik Görsel/ İşitseli,Çalgılar/ Şarkılar Gözlem ve Değerlendirme Formlarıdır.Öğrenciler 
de  ise Resimler, Çalgılar,Harita-Şemalar, Kavram Ağları/ Haritaları, Çalışma Yaprakları, materyal metot tasarımı için kırtasiye malzemeleri, 
kavram karikatürleri ve bulmacalar vb.gibi bir sıra yardımcı ekipmanı bulundurmalıdır.Bu açıdan bakıldığında da bu tekniğin ölçülmesinde 
etkinliklerde kullanılan ve ekipmanın sonucunda çıkan yaratıcı örnekler kazanım kategorilerine göre öğrenci ürün dosyası ölçme tekniğiyle 
değerlendirilmelidir.Etkinliğe dayalı müzik öğretiminde ölçme ve değerlendirme sürecini şöyle formüle edebiliriz. 

 

Tablodan da görüldüğü gibi,Müzik Öğretim Programı kapsamında yer alan öğrenme alanlarını etkinliğe dayalı müzik öğretimi 
uygulamalarında ilke,kuram ve yönteme göre şekillenirken;kazanımlar ise 7 eldivenli çalama/söyleme/dinleme tekniğine göre 
belirlenecektir.Bu süreçteki uygulamadaki görünüm ise ders işleniş sürecindeki etkinlik düşünce biçimi ile biçimlendirilip,etkinliğe dayalı müzik 
öğretim tekniği ile değerlendirilecektir. 
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Etkinliğe dayalı müzik öğretiminde ölçme sürecini ise şöyle ifade edebiliriz: 

 

Tablodan da anlaşıldığı üzere etkinliğe dayalı müzik öğetiminde ki ölçme işlemi kazanımların özellikleriyle ilgilidir.Çünkü öğretim programında 
belirtilen her bir kazanım öğrenme alanlarına göre belirlenmiş ayrı ayrı özellikler ifade etmektedir.Ders işleniş sürecinde öğrenme-öğretme 
durumlarında yapılan gözlem ile tercih edeceğimiz ölçme araçlarından uygun alanını seçebileceğimiz gibi daha çok motor becerilerin 
sergilendiği performanslar ile araştırma ve incelemeye dayalı proje,ödev ve öğrenci ürün dosyalarıyla not vermeyi gerçekleştirebiliriz.  

Etkinliğe dayalı müzik öğretiminde değerlendirme sürecini de şöyle ifade edebiliriz: 

 

Tablodan da görüldüğü üzere değerlendirme aşamalarını kısaca şöyle özetleyebiliriz. Örneğin bir öğrenci etkinlik ölçümü sonunda 4 almıştır. 
Müzik temelli bu uygulamada çoklu zekâ yaklaşımına göre geliştirilen SATA/PATA modüllü ölçütlerde kendi zekâ alanına göre müzik 
dersinden geçmek için en az 3 alması gerekmektedir.  

O zaman anlam çıkarımı yani değer yargısında bulunurken bu öğrenci başarılıdır diyebiliriz. Etkinlik kararı ise bu öğrenci dersten geçmiştir 
ifadesi ile yerini bulurken, etkinlik sonu değerlendirmede ki başarı göstergesi de sayısal olarak ifade edilecektir. Etkinlik temelli müzik öğretim 
yaklaşımını için kullanabileceğimiz kazanım kategorileri ve değerlendirme teknikleri ise aşağıda verildiği gibidir. 

 

Son olarak etkinliklere dayalı müzik öğretimi işleniş sürecinde; öğrenme alanı disiplini ile öğrenme-öğretme durumları ve kazanımların 
özelliklerine göre test tekniklerinin dışında öğretmen; açık uçlu sorular, kısa yanıtlı maddeler, eleştirme maddeleri, çoktan seçmeli madeler 
ve doğru/yanlış maddelerini içeren değerlendirme tekniklerinide isteğe göre tercih ederek uygulayabilecektir. 

Bu araştırmayla müzik öğretimi boyutlarını bir dersin akış ya da işleniş planına göre düşündüğümüzde; oluşturacağımız etkinliklerden %75 
görsel, %13 işitsel ve %6 dokunsal ile öğrenme alanı kazanımlarını %94 ile uygulayabilmiş olacağız. Bu düşünce de öğrenci merkezli bir 
yaklaşımla görsel-işitselin incelenip değerlendirimesinden sonra bilginin kullanıldığı yaratıcılığın ön planda olduğu projeler ödevler ve 
performansların sergilenerek bütünden parçaya değerlendirilmesi daha işlevsel olacaktır. 

Etkinliğe dayalı 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalama tekniğiyle geliştirilen müzik öğretimi boyutlarının bütünsel düşünce biçimiyle ilişkisi bize 
şunları sağlayacaktır. Gözlemsel/algısalda ‘ses - kulak’; Duyumsal / sezgiselde ‘kulak - ses’; Dokunsal / tasarımsalda ‘yaratıcılık’; Projesel / 
ödevselde ‘beğeni’ ve Sunumsal / görüşmeselde de ‘çalgı-ses’ eğitimidir. Böylece başlangıçta,  görsel / işitselde %88 ile ses ve kulak 
eğitiminin hassasiyetine dikkat edilerek müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı ağırlık kazanacaktır. İkinci sırada %13 ile dinleme öğrenme 
alanı; üçüncü sırada %6 ile yaratıcılık öğrenme alanı; dördüncü sırada araştırma inceleme ödev ve bilimsel yaklaşımları içeren projelerle 
müzik kültürü öğrenme alanına ve son olarakta performans ve etkinliklere ağırlık verilerek çalma-söyleme öğrenme alanları kapsam altına 
alınabilecektir. 
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Bu araştırmada nicelyöntemlerden tarihi ve betimsel methotlar kullanılmıştır. Tarihi yöntemde, geçmişte kullanılan müzik öğretim 
dökümanları ayrıntılı olarak incelenmiş ve gnümüzdeki kullanımları dikkate alınarak karşılaştırmalar yapılmış ve öğretim tekniği 
oluşturulurken bu verilerdenfaydalanılmıştır. 

Araştırmanın deseni oluşturulurken, müzik öğretmenleri, öğretmen adayları, öğrenciler, akademisyenler ve konu alanı uzmanlarıyla odak 
grup görüşmeleri, katılımcı gözlemler, derin görüşmeler ile geliştirilen teknikte anlam üzerinde düşünmelere büyük ölçüdeönem verilmiştir. 

Bu araştırma bir durum çalışması özelliğide taşımaktadır. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımında öğrenme alanları ve kazanımlarına göre 
uygulanabilirliği en önemli özelliğidir. Ayrıca müzik dersini etkinlikler bütünü olarak ele alıpprogram ve uygulamadaki görünümüne göre 
desenin ikinci basamağı oluşturulmuştur. 

Bu araştırmada nitel bir yapı nedeniyle evren ve örneklem tayin edilmemiştir. Çünkü, elde edilen bilgilerin genellemesi söz konusu değildir. 
Araştırmanın içeriği gereği birey ve gruplara her seferinde yniden yapılanma söz konusu olabilir.Ancak ele alınan konuyu temsil etmesi 
açısından araştırmanın evreni müzik öğretiminde uygulanan teknikler, örneklemi ise 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalma tekniği olarak 
düşünülebilir.Bu yöntemde örneklem ygulamaları en az üç gruptan oluşmaktadır.  

İlgili literatür, yöntemler ve tekniklerbaşlığında ayrıntılı ve kesit alınarak taranmış ve geliştirilen teknikte öğretmen ve öğrenci görüşlerinden 
yararlanılmıştır. Ayrıca ğretmenlik uygulamaları derslerinde ve özelöğretim yöntemleriderslerinde tekniğin uygulanabilirliği denenmiş ve elde 
edilen sonuçlar frekans değerlerine göre cümleler hainde sınıflandırılmıştır. Veri toplama aracı en son uzman görüşlerine baş vurularak 
biçimlendirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. 

Uygulama Eğitim Fakültelerinde Okul deneyimi ve uygulamalarına çıkan 15 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Muğla ilinde ilköğretim 3 ve 7. 
Sınıflarda müzik derslerinde bir dönem uygulanan 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalma tekniğinin işleniş ve aksaklıkları tekrar öğretmen ve 
öğrenci görüşlerine sunulmuş ve son değerlendirmeden geçirilmiştir. 

Verilerin analizinde uygulamalar sonunda belirlenen görüşler frekans olarak en üstten aşağıya doğru sıralanmış ve en çok görüş birliğine 
varılan noktalar belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır. 

Bu sıralama öğrenci görüşlerinden uzman görüşlerine ve uygulamadaki değerlendirme ve düşüncelere göre şekillendirilmiş ve öğrenme 
alanındaki kazanımlara göre düşünce biçimi geliştirilmiştir. 

Bu araştırma ile; 

 Kuramdan uygulamaya etkinliğe dayalı müzik öğretim ilkesi oluşturulmuştur. 

 Kuramdan uygulamaya etkinliğe dayalı müzik öğretim yaklaşımı oluşturulmuştur. 

 Kuramdan uygulamaya etkinliğe dayalı müzik öğretiminde düşünce biçimi geliştirilmiştir. 

 Müzik öğretiminde müzik yoluyla farkındalık ve seçicilik diyagramı ile kuramdan uygulamaya etkinliğe dayalı bir yaklaşımla 
öğrenme-öğretme kuramı oluşturulmuştur. 

 Pata, data, sata modülleri ve müzik etkinliği akış diyagramında kuramdan uygulamaya yeni bir yaklaşımla öğrenme-öğretme 
yöntemi oluşturulmuştur. 

 Kuramdan uygulamaya etkinliğe dayalı müzik öğretim tekniği geliştirilmiştir. 

 Kuramdan uygulamaya etkinliğe dayalı müzik öğretiminde değerlendirme ölçütleri geliştirilmiştir. 

 Müziksel algı, müziksel seçicilik ve müziksel farkındalık için yeni ara yüzeyler olarak pata, data, sata başlıklarında öğretim modülü 
olarak geliştirilmiştir. 

Tartışma ve Öneriler: 

 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalma tekniği 7-14 yaş grubunda uygulanabileceği gibi; okul öncesi 60-72 aylık gruplarda da 
uygulanabilir. 

 Etkinlik temelli yaklaşımda öğrencilerin müziksel beceri kazanması için öğretim programları yeniden düzenlenmelidir. 

 Müziksel seçicilikve farkındalık için müziksel algıyı geliştirici müzik kültürü derslerine programlarda kredisi arttırılarak yer verilmesi 
gerekir. 

 Etkinliğe dayalı müzik öğretim yöntemlerinde geliştirilen sata, data ve pata öğretim modülleri okul öncesinden yüksek öğretm 
programlarına göre düzenleyerek yeniden yapılandırıp uygulamak mümkündür. 

 Renklerle seslerin düşünülerek vücut diliyle uygulandığı 7 eldivenli dinleme/söyleme/çalma tekniği için gerekli olan araç-gereç ve 
materyallerin öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafından pratik olarak üretilmesi grupların etkinlikte uygulamalarını 
kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler:  

Müzik öğretimi, müzik öğretim tekniği, müzik öğretim yaklaşımı, müzik öğretim kuramı, müzik öğretim modülleri.  

 

Kaynakça 

  Abel, J.L., & Larkin. K.T. (1990). Anticipation of performance among musicians: Physiological arousal, confidence, and state-anxiety. 
Psychology of Music. 

Austin, J. R., & Vispoel, W. (1998). How American adolescents interpret success and failure in classroom music: Relationships among 
attributional beliefs, self-concept and achievement. Psychology of Music. 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

65 
 

Açıkgöz, K.(2001). Aktif öğrenme. Tarım Ekonomisi Dergisi.6,52-61. 

Büyüköztürk;Ş.,Çakmak.E.K.,Akgün.Ö.E.,Karadeniz,Ş. ve Demirel.F.(2014).Bilimsel  Araştırma Yöntemleri.Ankara:Pegem Akademi;2-24. 

Brodsky, W. (1996). Music performance anxiety reconceptualized: a critique of current research practices and findings. Medical Problems 
ofPerforming Artists. 

Başar, H. (2007). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 

Conner, N.(1998).Can You Teach Creativity? UK: British Educational Research Journal;482-490. 

Çılgın, A.S.(2007).Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 

Decarbo, J.& Nelson, J. (2002). Music and early childhood education. In R. Colwell & C.  Richardson (Eds.), The new handbook of 
research on music teaching and learning. New York: Oxford University Press. 

Dansereau, D.F.(1985).Learning Strategy Research. New Jersey: Hillsdale;209-237. 

Dawson, D ve Acay, S.(1997).Müzik Öğretimi. Ankara:YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen 
Eğitimi.3.1-3. 

Erden, M. ve Altun, S.(2006).Öğrenme Stilleri.İstanbul:Morpa Kültür Yayınları;79-90. 

Ertürk, S.(1981).Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 5-12. 

Ensari, H ve Tüysüz, B.(2007).İlköğretimde Kalite Araçları ve Sınıf İçi Uygulamalar.  İstanbul : Morpa Kültür Yayınları. 

Flett, G. L., Hewitt, P. L., & Martin, T. R. (1995). Dimensions of perfectionism and procrastination. In J.R. Ferrari, J. L. Johnson, & W. G. 
McCown (Eds.), Procrastination and task avoidance: Theory, research and treatment. New York: Plenum. 

Facione, P.A.(2007). Critical Thinking: What It is and Why It Counts. http://www.insightassessment.com/articles.html. 

Gürgen, E. (2006). Müzik Egitiminde Yaratıcılıgı Geliştiren Yöntem ve Yaklasımlar. Malatya: İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi; 81-93 

Gürgen, E.T.(2009). Müzik EğitimindeYaratıcılığı Geliştiren Yöntem ve Yaklaşımlar. http://yaratici-drama.blogspot.com.tr 

Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intellegencies.New York: Basic Books 

Gardner, H. (1993). Multıple Intellegences: The Theory  in Practice .New York:Basic Books. 

Greenberg, M. (1970). Musical achievement and the self-concept. Journal of Research in Music Education. 

Gates, T.J.(1998).Music education in the United States: Contemporary Issuses. Tuscaloosa and London: The University of Alabama 
Press. 

Gordon, E. A. (1997) Music Learning Theory for Newborn and Young Children. 2nd ed, Chicago: GIA Publications. 

Haley, K.A. (1999). " Aplication of research measurement to a measure of musical  performance". (Vol 3) USA: Journal of Outcome 
Measurement . 

İpşiroğlu, N.(1995).Resimde Müziğin Etkisi.(2.Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Kurtuluş, Y.(2001).Sanat Eğitiminde İşbirlikçi Öğrenme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi;201-205. 

Küçükahmet, L.(1995).Öğretim İlke ve Yöntemleri.(6.Baskı).Ankara: Gazi Büro Kitapevi. 

Kocabaş, A.(2003).Müzik Öğretiminin Temelleri. İzmir: Egetan Basın Yayın Tanıtım;63-178. 

Kocabaş, A.(2003).Erken Çocukluk Dönemi Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Müziği Öğrenme Stratejileri ve Çoklu Zekâ Alanlarının 
Karşılaştırılması. Aydın: OMEP Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı;30-45. 

Kaptan, F.(1998).Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara:Anı Yayıncılık;157-208. 

Kılıçoğlu,M.(2007).Aktif Öğrenme İçin Etkili Öğretmen.İstanbul:Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.;47-62. 

Kuyumcu, N.(2007)Oyun ve Ders. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 

Kuyumcu, N.(2007)Oyun ve Ders. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 

Kenny D. T., Davies P. J., & Oates J. (2004). Music performance anxiety and occupational stress amongst opera chorus artists and their 
relationship with state and trait anxiety and perfectionism. USA: Journal of Anxiety Disorders. 

Komisyon.(2014).Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık;83-137. 

Morgül,M..(2001).Müzik Nasıl Öğretilir?.Ankara:Yurtrenkleri Yayınevi.23-210. 

Mark, A.(1986).Contemporary music education. Second edition. New York: A Division of Mcmillan,Inc. 

McPherson, G. E., & Hendricks, K. S. (2010). Students’ motivation to study music: The United States of America. Research Studies in 
Music Education. 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

66 
 

Macleod, M., Bowden, R., Bevan, N. and Curson, I. (1997). “The Music Performance Measurement Method” (Vol 16). USA: Journal of 
Behavior and Information Technology.  

Pehlivan, H.(2012).Oyun ve Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.15-31. 

Piaget, J .(1952).The Origins of Intelligence In Children. USA New York: Intenational Universities Press; 1-7. 

Palmer, C ; Mayer, R.K.(2000). " Conceptual and motor learning in music performance" .(Vol 11).Colombus: Psychol Sci. 

Selçuk, Z.(1999).Gelişim ve Öğrenme –Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Sands, M, Özçelik,D.A,Gardner,B.(1996).Okuldaki Çalışmalar.Ankara:MEGP Hizmet    Öncesi Öğretmen Eğitimi;3-57. 

Sands,M,Özçelik,D.A.Busbridge,J,Dawson,D.(1997).Okullarda Uygulama Çalışmaları.Ankara:YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme 
Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi;51-68.otmg.meb.gov.tr/alanmuzik.html 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

67 
 

Örgütsel Adalet Ölçeğinin Güvenirlik Genelleme Çalışması: Bir meta-analiz 
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İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 

Son yıllarda ilgi çeken bir araştırma yöntemi olarak meta-analizin ölçme araçlarının psikometrik özelliklerini sentezlemede kullanımı dünyada 
giderek artmaktadır. Ölçme uzmanları bir ölçme aracının geçerlik ve güvenirliğinin her kullanımda bağımsız örneklemler için yeniden 
yapılması gerektiğini savunmaktadırlar. Güvenirlik genellemesinin (reliability generalization-RG) amacı, aynı ölçeğe ait güvenirlik 
sonuçlarının ölçeğin kullanıldığı çalışmalarla ortaya konulması, güvenirlik sonuçlarının çalışmadan çalışmaya değişkenliğinin (variability) 
ortaya çıkarılması ve bu değişkenliğin olası nedenlerinin (moderatör) irdelenmesidir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda kullanılan örneklemler 
üzerinde Örgütsel Adalet Ölçeğinin uygulama sonuçlarının güvenirliğine ilişkin genel bir güvenirlik tahminini (overall reliability estimate) elde 
etmek ve ölçme aracının güvenirlik katsayılarındaki olası değişimleri çeşitli moderatörler ile irdelemek bu araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi sistematik sentezleme yöntemlerinden biri olan meta-analiz yöntemidir. Türkiye örnekleminde 
yapılmış tez ve makalelerle sınırlı olan bu araştırma dâhil edilme kriterlerine göre 33 çalışmayı kapsamaktadır. 15.388 katılımcıyı kapsayan 
33 adet araştırmanın dâhil edildiği bu meta-analiz çalışmasının bir sonucu olarak, ölçek toplam puanı veren 28 çalışmada (n= 14.271) 
Örgütsel Adalet Ölçeği genel güvenirliği (Rastgele Etkiler Modeli) 0.956 [0,950-0,962] olarak hesaplanmıştır. Meta-analiz sonucu hesaplanan 
güvenirlik katsayısı güvenirlik sınırı olan 0.70’in çok üzerindedir. Sonuçlar çok yüksek düzeyde bir güvenirlik değerini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güvenirlik Genellemesi, Örgütsel Adalet Ölçeği, Meta-analiz  

One of the attention-grabbing research methods recently is using meta-analysis to examine and synthesize psychometric attributes of 
measurement tools. Measurement experts argue that validity and reliability procedure of a scale should be repeated for each independent 
samples. The aim of reliability generalization is to present reliability coefficients of the same scale using the relevant samples, reveal the 
variability of coefficients among differing samples and examine the possible causes of this variability. Thus, the aim this study is to get an 
overall reliability estimates regarding Organizational Justice Scale frequently used in Turkish sample studies, do moderator analysis to 
examine the variability of estimates and present the potential causes of this variability. The method is meta-analysis, one of the systematic 
research methods. Limited to articles, master and doctoral theses done in Turkish samples, the study consists of 33 included studies with 
15.388 participants. As a result of the study, overall reliability estimate of Organizational Justice Scale is 0.956 [0.950-0.962] in Random 
Effect Model, from the 28 studies (n=14.271) having scale total score. This overall result is well above the threshold, 0.70 used in social 
sciences. Therefore results indicate high level reliability for the scale.  

Keywords: Reliability Generalization, Organizational Justice Scale, Meta-analysis  

Örgüt ortamında çalışanların uyumlu ve doyumlu çalışmasını sağlayan birleştirici bir etken de örgütsel adalettir. Özellikle hizmet sektöründe 
ve insan ilişkilerinin yoğun olarak gözlendiği eğitim örgütlerinde örgütsel adalet olgusu eğitim araştırmalarında da öne çıkan araştırma 
konulardan biri olmuştur ve bu konuda yapılan araştırmalar günden güne artmaktadır. Sonuçları dikkate alındığında, adalet, çalışanlarla 
yönetim arasındaki ilişkinin özünü belirlerken, adaletsizlik de bir örgütteki bağların çözülmesine neden olabilir (Cropanzono vd. 2007). 
Değişimin çok hızlı olduğu bu çağda örgütlerin başarıları bireysel çabadan çok kollektif başarılarda gizlidir.  Örgüt çalışanlarının adalet algıları 
örgütün bir bütün olarak etkili işleyebilmesi için yaşamsal önemdedir (Greenberg, 1990). Dolayısıyla, örgütsel adalet hem kollektif yeterlik 
hem de motivasyonun çok önemli olduğu eğitim örgütlerinde de en sık araştırmaların yapıldığı bir konudur. Örgütsel adalet algısının örgüt 
ortamında birçok değişkenle ilişkili olduğu araştırmalarla ortaya konulmaktadır. Bu değişkenlerden bazıları örgütsel bağlılık, örgütsel 
vatandaşlık ve örgütsel performanstır. Adalet algısı sadece örgütsel değişkenlerle değil bireye ait değişkenlerle de ilişkilidir. Bireysel 
değişkenlerden bazıları ise stres, tükenmişlik, iş doyumudur. 

Örgütsel adalet kısaca bir örgüt çalışanının örgütün karar alma süreci, kaynaklarının dağıtımı ve diğer çalışanlarla olan ilişkilerine yönelik 
algılarıdır. Araştırmalara göre, kendilerine adil davranıldığına inanan örgüt çalışanları örgütlerine karşı olumlu bir tutum takınacaklar ve örgüt 
lehine davranışta bulunacaklardır (Barling ve Philips, 1992). Örgüt çalışanının yeterliği ve motivasyonu etkileyen ve istenmeyen birçok 
sonuca yol açabilen adalet olgusunu örgütsel yaşamda ortaya koyabilmek için birçok ölçek geliştirilmiştir. Örgütsel adaleti ölmek için 
geliştirilen ölçekleri içerisinde en sıklıkla kullanılan ölçek Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen “Örgütsel Adalet Ölçeği”dir. Bu 
ölçek dağıtımsal adalet, işlemsel adalet, etkileşimsel adalet olmak üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. Örgüt çalışanlarının algılarıyla ilgili bir 
konunun sürekli ölçümlerle ortaya konması kullanılan ölçeklerin psikometrik özelliklerinin sürekli gözden geçirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 
Çünkü elde edilecek bulguların isabetli bir şekilde yorumlanması ve doğurgularının doğru belirlenmesi yapılan ölçümün doğru olmasına 
bağlıdır. Bu ölçeğin şu ana kadar yapılan Türkçe uyarlamaları ve Türkiye’deki eğitim örgütlerine ait örneklemlerde kullanılması ve örnekleme 
özgü (sample specific) geçerlik ve güvenirlik sağlanması ortaya farklı sonuçlar da çıkarabilmektedir (Çelik, 2011; Dündar, 2011; Polat ve 
Celep, 2008; Yıldırım vd. 2012). Dolayısıyla bu noktada güvenirlik sonuçlarının genellenebilir olup olmadığının test edilmesi ve doğrulanması 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma Örgütsel Adalet Ölçeğine ait güvenirlik sonuçlarının (Cronbach Alpha) homojenliğini test etmek ve 
sonuçlardaki olası yayılmaların nedenlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Bilimsel araştırmalarda yapılan her ölçme sonunda, ölçeğe ait iki psikometrik özelliğe ilişkin bilgi verilmesi istenmektedir: Güvenirlik ve 
geçerlik. Güvenirlik, ölçme aracındaki maddelerin birbiriyle tutarlı olması, tamamının aynı şeyi ölçüyor olması ve kararlı ölçme sonuçlarına 
sahip olması ile ilgili bir özelliktir (Tezbaşaran, 1997). Likert tipi ölçeklerde ölçme sonuçlarının güvenirliğinin hesaplanmasında başvurulan 
yöntem Cronbach (1951) alpha katsayısının hesaplanmasıdır. Yıllar boyunca bir ölçek çeşitli örneklemler üzerinde uygulanmakta ve ölçeğin 
güvenirliğine ilişkin birçok veri elde edilmektedir. Kimi örneklemlerde yüksek kimlerinde ise düşük cronbach alpha sonuçları elde edilmektedir. 
Üstelik bunların raporlaştırılmasında da çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bazı çalışmalar çalışmaya ait örneklem (sample specific) için 
güvenirlik hesaplarken, bazıları alan yazında mevcut güvenirlik sonuçlarını kullanmakta ya da güvenirlikten hiç söz etmemektedirler.  
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Son yıllarda ilgi çeken bir araştırma yöntemi olarak meta-analizin ölçme araçlarının psikometrik özelliklerini sentezlemede kullanımı dünyada 
giderek artmaktadır (Ottenbacher vd. 1996, Chen vd. 2002, Rohner ve Khaleque 2003, Aertgeerts vd. 2004, Kriston vd. 2008). Ancak 
Türkiye’deki çalışmalar için bu yöntem henüz pek bilinmemektedir. (YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, 2016). Ölçme uzmanları bir ölçme 
aracının geçerlik ve güvenirliğinin her kullanımda bağımsız örneklemler için yeniden yapılması gerektiğini savunmaktadırlar (Nunnally ve 
Bernstein 1994, Vache-Haase 1998). Böylece ölçme aracının maddeleri için verilen yanıtlardaki tutarlılığın ne dereceye kadar sağlanabildiği 
görülecek ve ölçüm sonuçlarının güvenirliği bilimsel olarak desteklenmiş olacaktır. İlk kez Vache-Haase (1988) tarafından kullanılan 
güvenirlik genellemesi (reliability generalization, RG) ile birçok çalışmada kullanılan bir ölçeğin güvenirliği için kullanılan içtutarlılık 
katsayılarındaki (Cronbach Alpha coefficent) değişimleri değerlendirmek ve olası değişim nedenlerini incelemek mümkün hale gelmiştir. 
Güvenirlik genellemesinin bir meta-analiz yöntemiyle yapılmasının bir diğer yararı da ölçme aracının ölçüm hatasına odaklanılabilmesidir. 
Bu hatanın olası kaynağının belirlenmesi ölçme aracının hatasının ölçme sonuçlarını ne dereceye kadar etkileyebildiğini gösterebilir (Vache-
Haase 1998, Vacha-Haase vd. 2002).  Artık ölçme uzmanları kullanılan herhangi bir ölçme aracının kullanıldığı örneklem için güvenirliğine 
tekrar bakılması gerektiği konusunda hemfikirlerdir.    

Örgütsel Adalet ölçeği 20 maddeden ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Hem toplam puan hem de altboyut puanları hesaplanmaktadır. Türkiye’de 
uyarlanmış ve sıklıkla kullanılan formunda (Polat, 2007) Likert tipi 1’den 5’e seçeneğe sahip bu ölçeğin uygulanması ve değerlendirilmesi 
kolaydır. Ölçeğin dili sade ve ifadeler kısadır. Uygulanması ise sadece birkaç dakika sürer. 

Ölçek orjinali ve uyarlaması ile ilgili bilgiler ve cronbach alpha değerleri verilecek 

Ölçek puanlarının güvenilir olup olmadığının bilinmesi alan için de önemlidir. Araştırmanın tüm yorumları bu sonuçlara dayalı olarak 
yapılmaktadır.  Ancak yaygın olarak araştırmacılar ölçek kullanırken kendi verileri için güvenilirlik testi yapmak yerine kullandıkları ölçeğin 
önceki güvenirliğini kullanmayı (induct reliability) tercih etmektedirler (Vacha-Haase, Kogan, ve Thompson, 2000; Whittington, 1998).  

Vacha-Haase (1998) tarafından önerilen güvenirlik genellemesinin (reliability generalization-RG) amacı, aynı ölçeğe ait güvenirlik 
sonuçlarının ölçeğin kullanıldığı çalışmalarla ortaya konulması, güvenirlik sonuçlarının çalışmadan çalışmaya değişkenliğinin (variability) 
ortaya çıkarılması ve bu değişkenliğin olası nedenlerinin (moderatör) irdelenmesidir. Alan yazında çeşitli ölçekler için güvenirlik genelleme 
çalışması yapılan birçok çalışma mevcuttur (Capraro, Capraro, & Henson, 2001; Caruso, 2000; Caruso,Witkiewitz, Belcourt-Dittloff, & 
Gottlieb, 2001; Helms, 1999; Henson, Kogan, & Vacha-Haase, 2001; Vacha-Haase, 1998; Vacha-Haase, Kogan, Tani, & Woodall, 2001; 
Vacha-Haase, Tani, Kogan, Woodall,&Thompson, 2001;Viswesvaran & Ones, 2000;Yin&Fan, 2000). Zaten APA alanyazındaki bir algı 
yanlışlığını işaret ederek bir ölçeğin güvenilir ya da güvenilmez olmadığını, güvenirliğin örneklemden elde edilen ölçek puanlarına ait bir 
özellik olduğunu hatırlatmaktadır (Wilkinson & APA Task Force on Statistical Inference, 1999). Dolayısıyla her araştırmacı, araştırmasının 
odağı psikometri olmadığında bile, kendi çalışmasına ait veriler üzerinde (sample-specific) güvenirlik analizleri yapmalı ve sonuçlarının rapor 
etmelidir çünkü çalışmasının sonuçlarının yorumlanmasında ölçek sonuçlarının güvenilir olması önemlidir.    

Ölçeğin güvenirlik sonuçlarına ilişkin alanyazında farklı uygulamalar mevcuttur. Bazı çalışmalar güvenirliği yapılan çalışmaya ait veriler 
üzerinden yeniden hesaplarken bazı çalışmalarda orijinal güvenirlik değerleri verilmiş ve yeni araştırma örnekleminde güvenirlik testi 
yapılmamıştır. Bazı çalışmalar ise ölçeğin hem orijinal hem de önceki çalışmalarda elde edilen güvenirlik değerlerini vermiş ama kullanılan 
çalışmaya ilişkin bir güvenirlik hesaplaması yapmamışlardır. Halbuki ölçme uzmanlarının tavsiyesi bir araştırmada kullanılan her ölçeğin 
kullanıldığı araştırmanın verileriyle (sample-specific) her defasında yeniden güvenirlik testinin yapılması yönündedir (Nunnally ve Bernstein 
1994, Vache-Haase 1998). 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda kullanılan örneklemler üzerinde Örgütsel Adalet Ölçeğinin uygulama sonuçlarının güvenirliğine ilişkin genel 
bir güvenirlik tahminini (overall reliability estimate) elde etmek ve ölçme aracının güvenirlik katsayılarındaki olası değişimleri çeşitli 
moderatörler ile irdelemek bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Ulaşılacak sonuç, bu ölçme aracının meşruiyetini kullanılan örneklemler 
açısından ortaya koyacaktır. Türkiye’de bu konuda yapılmış herhangi bir meta-analiz çalışmasına rastlanmamış olması ve bu araştırmanın 
sonuçlarının dünyada yapılmış benzer meta-analiz sonuçlarıyla karşılaştırmak bu araştırmanın alana bir diğer katkısı olacaktır.  

İnsan yoğun hizmet sektörlerinde çalışanların örgütsel adalet algı düzeylerinin belirlenmesi için bu ölçeğin sıklıkla kullanılması ve elde edilen 
sonuca göre politikalar geliştirilmesi ölçme aracının psikometrik özelliklerinin de doğru şekilde belirlenmiş olmasını daha da önemli hale 
getirmektedir. Güvenirlik hesaplamaları için kullanılan iç tutarlık katsayısı da bir ölçeğin psikometrik olarak kalitesinin bir göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. Yapılan ölçümlerin tutarlı olması klinik tanılarda çok önemlidir. Nunnally ve Bernstein’e (1994) göre 0.95 ve üzeri cronbach 
alpha değerleri klinik teşhisler söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken düzeydir. Bu çalışmanın amacı Örgütsel Adalet Ölçeğinin 
teşhis amaçlı kullanımının uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için çeşitli örneklemden elde edilmiş güvenirlik katsayılarının meta-analiz 
yoluyla sentezlenmesidir. Bu amaçla, Türkiye’de farklı örneklemlerde kullanılan Örgütsel Adalet Ölçeğine ilişkin güvenirlik tahminlerindeki 
tutarlılığın olup olmadığını belirlenecek ve moderatör değişkenlere göre çalışmalar arasındaki olası değişimler irdelenecektir.  

Sistematik sentezleme yöntemlerinden, meta-analiz yöntemi, bu araştırmanın yöntemini oluşturmaktadır. Gerçekleri ortaya çıkarabilmek için 
aynı konuda ama farklı yer ve zamanlarda yapılmış çalışmalardan elde edilen bulguları birleştirmek için kullanılan meta-analiz, örneklem 
sayısını artırarak niceliksel olarak en doğruya ulaşabilmeyi amaçlamaktadır (Cumming, 2012; Ellis, 2012; Petticrew ve Roberts, 2006).  

Araştırmaya dâhil edilecek kaynakların elde edilmesinde tezler için YÖK Ulusal Tez Merkezi Veritabanı, makaleler için ise ULAKBİM, ERIC, 
JSTOR, Google Scholar vb. veri tabanları ve arama motorlarına tarama yapılmıştır. Bu çalışmanın bir sınırlılığı dâhil edilen çalışmaların 
sadece Türkiye örnekleminde yapılmış tez ve makalelerle sınırlı olmasıdır. Örgütsel Adalet Ölçeğini kullanan tüm ampirik çalışmalara 
ulaşabilmek için yukarıda sözü edilen veri tabanlarının tarama modülleri kullanılarak “adalet”, “justice” sözcükleri tez dizinlerinde ya da 
anahtar sözcüklerinde; “ölçek”, “ölçeği” “scale” sözcükleri ise tez veya makale özetlerinde (abstract) tarandı. Dâhil edilme kriterlerine göre 
110 adet tez ve makalenin ulaşılabilir olduğu belirlenmiş ve bu tez ve makalelerin tam metinleri meta-analiz çalışması için bilgisayara 
indirilmiştir. İlk taramada ulaşılan çalışma sayısı ve son olarak araştırmaya dâhil edilen çalışma sayısına nasıl ulaşıldığını gösteren akış 
diyagramı Şekil-1’de verilmektedir. 
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Şekil-1 Dâhil edilen çalışmalara ilişkin akış diyagramı 

 

Tam metinleri bilgisayara indirilen 110 adet tez iki bağımsız değerlendirici tarafından tablo 1’deki dâhil edilme kriterlerine göre gözden 
geçirilmiştir. İki bağımsız değerlendiricinin mükemmel düzeydeki uyuşma oranı (Cohen’s Kappa 0,96) ve tartışmalı bazı maddeler üzerinde 
konsensüs ile anlaşma sağlanmasını takiben bu meta-analize 33 adet çalışma dâhil edilmiştir. Bu çalışmaların 5 adedi doktora tezi 26 adedi 
yüksek lisans tezi ve 2 adedi ise akademik makaledir.  

Tablo-1 Meta-analize dâhil edilen çalışmalar için dâhil edilme kriterleri 

Dâhil edilme kriterleri 

2000 – 2015 arası yıllara  ait yüksek lisans, doktora tezleri ve makaleler 

Örneklem büyüklüğü verilmiş çalışmalar 

Ölçeğin tamamına ait örnekleme-özgü (sample-specific) güvenirlik katsayısı 

Ölçeğin her bir boyutuna ilişkin örnekleme-özgü güvenirlik katsayısı 

Çalışmanın dilinin Türkçe ya da İngilizce olması 

Çalışma örnekleminin Türkiye sınırları içinde olması 

 

Araştırmaya ait verilerin toplanması ve kodlanmasında meta-analiz için kullanılan standartlar izlenmiştir (Lipsey ve Wilson, 2001; Cumming, 
2012; Card, 2012). Kodlaması yapılan bilgi alanları şunlardır: Çalışmanın yazarı, araştırmanın yılı, araştırmanın türü, örneklem büyüklüğü, 
örneklem türü, örnekleme-özgü güvenirlik katsayısı, çalışanın yapıldığı yer.   

Verilerin analizinde Comprehensive Meta-analysis (CMA Ver.2.0) yazılımı (Borenstein et.al, 2005) kullanılmıştır. Araştırmanın anlamlılık 
düzeyi 0,05’tir. Araştırma için kullanılan etki büyüklüğü çeşidi her bir araştırmadan elde edilen Örgütsel Adalet Ölçeği toplam puanı ve her 
bir alt boyut için hesaplanan cronbach alpha güvenirlik katsayısıdır. Araştırma için kullanılan verilerde normal dağılımı elde edebilmek için 
cronbach alpha güvenirlik katsayıları için Fisher’Z dönüşümü yapılmıştır (Borenstein vd., 2009). Çalışmalar arası etki büyüklüklerinin 
homojenliğini test etmek için Q ve I2 istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmaların yaygın genel bir etkiyi paylaşmadığı, çeşitli örneklemler 
üzerinde verilerin elde edildiği ve çalışmalar arası ortaya çıkacak varyansın örneklem hatasından daha fazlası ile açıklanabileceği 
varsayıldığından bu araştırmada rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Sonuçları yorumlama aşamasında Z değerleri tekrar güvenirlik 
katsayılarına yani r’ye dönüştürülmüştür.  

Detaylı taramaya geçmeden önce, 110 çalışma içinde dâhil edilme kriterlerine göre bu araştırma için veri içerme olasılığı olan 50 çalışmaya 
ait güvenirlik sonuçlarının mevcut durumu Tablo 2’de gösterilmektedir.  

 

 

 

İlk tarama tez ve 
makale 

110 adet

Diğer Ölçekler

37 adet

Nitel çalışmalar

9 adet

Farklı adalet kavramları  

14 adet 

Cronbach Alpha 
vermeyen 

6 adet

Orjinalin/uyarlayanın 
Cronbach Alphasını 

veren 

11 adet 

Dahil edilme 
kriterlerine göre  

araştırmaya dahil edilen 

33 adet
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Tablo 2. 50 çalışmadaki güvenirlik katsayısının rapor edilmesi  

Çalışmalar n % 

Araştırmaya ait örneklem üzerinde güvenirlik katsayısı hesaplanan çalışma 33 66,00 

Araştırmaya ait örneklem üzerinde güvenirlik katsayısı hesaplanmayan çalışma 11 22,00 

Güvenirlik katsayısı bilgisi içermeyen çalışma  6 12,00 

Toplam 50 100,00 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Örgütsel Adalet Ölçeğini kullanan çalışmaların çok az bir kısmında (k=6, %12) ölçeğin güvenirliğine yönelik hiçbir 
bilgiye yer verilmemiştir. Ölçeği kullanıp çalışmaya ait veri üzerinde güvenirlik hesaplaması yapmayan çalışma sayısı ise 11 adettir (% 22).  
Bu çalışmalarda, çalışmadaki verileri üzerinde güvenirlik testi yapılmamış ve ölçeğin önceki çalışmalarda hesaplanmış ölçeğin orjinali ya da 
uyarlayana ait güvenirlik sonuçları rapor edilmiştir. Çalışmaların büyük bir çoğunluğu ise (k=33, %66) kendi örneklemi için güvenirlik 
hesaplaması yapmış ve bunu rapor etmiştir. Sonuç olarak, bu bulgudan hareketle denilebilir ki, Türkiye örnekleminde yapılan ve Örgütsel 
Adalet Ölçeği kullanan çalışmalarda APA’nın önerdiği standartlar çoğunlukla düzeyinde karşılanmaktadır (Wilkinson & APA Task Force on 
Statistical Inference, 1999). 

Dâhil edilen 33 adet çalışmanın örneklem büyüklüğü 103 ile 1463 arasındadır. Bu meta analiz çalışması açısından toplam katılımcı sayısı 
15.388 kişidir. Çalışmaların örneklemleri Eğitim, Sağlık, İşletme ve Spor olarak gruplandırılmıştır. Eğitim grubunda her düzeyden ve türden 
okullar ile çalışanları (öğretmen, yönetici ve diğer çalışanlar);  sağlık grubunda hastaneler, diğer sağlık kurumları ve çalışanları (doktor, 
hemşire, ebe, idari personel vb.); işletme grubunda özel teşebbüsler ve çalışanları (otel, banka, işletmeler vb.) ve spor grubunda ise 
sporcuların katılımcı olduğu çalışmalar bulunmaktadır. 

Birleştirilmiş Sonuçlar : Ölçek Toplam Puanı  

Dâhil edilen çalışmalara ait cronbach alpha değerlerinin (toplam puan veren çalışmalar için) orman grafiği, her bir çalışmaya ait % 95 Güven 
Aralığı (Confidence Interval) ve Rastgele Etkiler Modelinde hesaplanan genel etki büyüklüğü (overall mean weighed effect size) grafik 1’de 
verilmektedir. 

Grafik 1. Dâhil edilen çalışmalara ait istatistikler ve orman grafiği    
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Tablo 3 ölçek toplam puanına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçlarını göstermektedir. Rastgele etkiler modeline göre, ölçek toplam 
puanı için birleştirilmiş cronbach alpha değerinin 0,956 [%95 GA (0,950-0,962)] ve bu sonuca ait istatistiksel anlamlılık değerinin p<0.000 
olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Ölçek toplam puanına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçları (Rastgele Etkiler Modeli) 

Ölçek  Dâhil 
edilen 
çalışma 
sayısı 

Genelleştirilmiş 

Cronbach Alpha 

Alt Sınır Üst Sınır Q değeri I2 değeri Toplam 
Örneklem 
Sayısı 

Toplam Puan 28 0,956 0,950 0,962 
462,980 

p=0,000 
94,168 14.271 

 

Birleştirilmiş Sonuçlar : Ölçek Alt Boyut Puanları 

Dâhil edilen çalışmalara ait cronbach alpha değerlerinin (ölçek alt boyut puanlarına göre) % 95 Güven Aralığında (Confidence Interval) 
Rastgele Etkiler Modelinde hesaplanan genel etki büyüklükleri (overall mean weighed effect sizes) Tablo 4’te verilmektedir.  

 

Tablo 4. Ölçek alt boyutlarına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçları (Rastgele Etkiler Modeli) 

Boyut Dâhil 
edilen 
çalışma 
sayısı 

Genelleştirilmiş 

Cronbach Alpha 

Alt Sınır Üst Sınır Q değeri I2 değeri Toplam 
Örneklem 
Sayısı 

Dağıtımsal Adalet 

33 

0,865 0,842 0,885 
882,568 

p=0,000 
96,374 

15.388 İşlemsel Adalet 0,918 0,903 0,931 
1014,614 

p=0,000 
96,846 

Etkileşimsel Adalet 
0,935 0,922 0,946 

1104,672 

p=0,000 
97,103 

 

Dâhil edilen çalışmalardaki cronbach alpha güvenirlik değerleri için hesaplanan etki büyüklüklerinin dağılımlarına ait homojenlik testi Q ve I2 
istatistiği ile yapılmıştır. Ölçek toplam puanı veren 28 çalışma için bu değerler sırasıyla (Q=462,980 p=0,000; 94,168)’dir. Ölçeğin birinci alt 
boyutu (Dağıtımsal Adalet) puanı veren 33 çalışma için bu değerler sırasıyla (Q=882,568 p=0,000 ; 96,374); ikinci alt boyutu (İşlemsel Adalet) 
puanı veren 33 çalışma için bu değerler sırasıyla (Q=1014,614 p=0,000 ; 96,846); üçüncü alt boyutu (Etkileşimsel Adalet) puanı veren 33 
çalışma için bu değerler sırasıyla (Q=1104,672 p=0,000 ; 97,103)’dür. Bu sonuçlar dâhil edilen tüm çalışmalar açısından gözlenen değişimin 
(variance) örneklem hatasından daha fazla olabileceği anlamına gelmektedir. Ancak sabit ve rastgele etkiler modellerinde hesaplanan ve 
birbirine çok yakın genel etki sonuçları bu senteze dâhil edilen çalışmaların homojen olabileceği şeklinde de yorumlanabilir (Cumming, 2012: 
209). Bu sonuçlar Tablo 5’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 5. Ölçek toplam puanına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçları 

Model Dâhil edilen 
çalışma sayısı 

Genelleştirilmiş 

Cronbach Alpha 

Alt Sınır Üst Sınır 

Sabit Etkiler Modeli 
28 

0,957 0,956 0,958 

Rastgele Etkiler Modeli 0,956 0,950 0,962 

 

Tablo 5’e benzer durum ölçek alt boyut puanları için de geçerlidir. Ölçek alt boyutlarına ait sabit ve rastgele etkiler modeli sonuçları Tablo 
6’da gösterilmektedir. 
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Tablo 6. Ölçek toplam puanına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçları 

Model Alt Boyut Dâhil edilen 
çalışma sayısı 

Genelleştirilmiş 

Cronbach Alpha 

Alt Sınır Üst Sınır 

Sabit Etkiler Modeli 

Dağıtımsal Adalet 

33 

0,867 0,863 0,871 

İşlemsel  

Adalet 
0,928 0,926 0,930 

Etkileşimsel Adalet 0,928 0,925 0,930 

Rastgele Etkiler Modeli 

Dağıtımsal Adalet 0,865 0,842 0,885 

İşlemsel  

Adalet 
0,918 0,903 0,931 

Etkileşimsel Adalet 0,935 0,922 0,946 

 

Moderatör Analizleri 

Bu çalışma kapsamında çalışmalar arası gözlenen varyansın kaynağını açıklayabilecek moderatör analizleri yapılmıştır. Çalışmada 
kullanılan moderatörler şunlardır: Örneklem türü ve çalışmanın yılı. Tablo 7 moderatör analizlerinin sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 7. Örneklem Türü Moderatör analiz sonuçları (Mixed Effect Analysis) 

 Moderatör Alt 
gruplar 

k* Cronbach 
Alpha  

QBetween Df (Q) p 

 Eğitim 21 0,959    

 İşletme 4 0,947    

 Sağlık 2 0960    

Ölçek Toplam Puanı  27 0,957 1,884 2 0,390 

 Eğitim 23 0,869    

 İşletme 7 0,869    

 Sağlık 2 0,832    

Dağıtımsal Adalet Boyutu  32 0,867 0,566 2 0,753 

 Eğitim 23 0,930    

 İşletme 7 0,873    

 Sağlık 2 0,910    

İşlemsel Adalet Boyutu  32 0,920 9,241 2 0,010* 

 Eğitim 23 0,934    

 İşletme 7 0,939    

 Sağlık 2 0,960    

Etkileşimsel Adalet Boyutu  32 0,937 1,775 2 0,412 

* Örneklem türü olarak kodlanan “spor” kategorisinden sadece 1 ad. çalışma bulunduğundan moderatör analizie dâhil edilmemiştir. 

 

Tablo 7’ye göre ölçek toplam puanına göre cronbach alpha değerleri arasında moderatör alt grupları açısından istatistiksel anlamlılık 
bulunmaz iken, ölçeğin alt boyutlarına göre cronbach alpha değerleri arasında moderatör alt grupları açısından sadece ölçeğin 2. Boyutu 
olan İşlemsel Adalet boyutu için istatistiksel anlamlılık bulunmuş diğer iki alt boyut açısından istatistiksel anlamlılık tespit edilememiştir. Bu 
anlamlılığın nedeni “işletme” alt grubundaki çok az sayıda çalışmanın var olması olabilir.  

Çalışmanın bir diğer moderatörü ise çalışma türüdür. 3 alt grubun [Doktora tezi (TR), Yüksek Lisans Tezi (YL) ve Makale (M)] moderatör 
analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 8. Çalışma Türü Moderatör analiz sonuçları (Mixed Effect Analysis) 

 Moderatör Alt 
gruplar 

k* Cronbach 
Alpha  

QBetween Df (Q) p 

 DR 4 0,952    

 YL 3 0,957    

Ölçek Toplam Puanı  27* 0,956 0,336 1 0,562 

 DR 5 0,872    

 YL 26 0,833    

 M 2 0,866    

Dağıtımsal Adalet Boyutu  33 0,865 0,460 2 0,795 

 DR 5 0,901    

 YL 26 0,922    

 M 2 0,903    

İşlemsel Adalet Boyutu  33 0,918 1,093 2 0,579 

 DR 5 0,906    

 YL 26 0,937    

 M 2 0,962    

Etkileşimsel Adalet Boyutu  33 0,935 4,836 2 0,089 

 

Tablo 8’e göre ne ölçek toplam puanı ne de ölçeğin alt boyutlarına göre cronbach alpha değerleri arasında moderatör (çalışma türü) alt 
grupları açısından istatistiksel anlamlılık tespit edilememiştir. Bu sonuç çalışma türünün (doktora, yüksek lisans tezleri ya da makale) elde 
edilen genel cronbach alpha sonucunu etkilemediğini göstermektedir. 

Çalışmada kullanılan ikinci moderatör analizi ise çalışmaların yayın yılı baz alınarak yapılmıştır. Bu analizin sonuçları da Tablo 9’da 
gösterilmektedir.  

Tablo 9. Yayın Yılı Moderatör analiz sonuçları (meta-regresyon, method of moments) 

  Cronbach Alpha Std. hata Z değeri p değeri 

Eğim (slope)  0,01093 0,01445 0,75628 0,44948 

Yıl (intercept)  -20,0929 29,078 -0,69098 0,48958 

 

Tablo 9’a göre, dâhil edilen çalışmalara ait (toplam puan veren çalışmalardaki) cronbach alpha değerlerindeki değişim yıllara göre istatistiksel 
olarak değişmemektedir (p > 0.05).  

Yayın Yanlılığı  

Araştırma bulgularında yayın yanlılığının olup olmadığının belirlenmesi için yayın yanlılığı testleri yapılmıştır. Yayın yanlılığı, yayınlanmamış 
çalışmaların mevcut senteze katılamaması, dolayısıyla da sonuçların geçerliğini etkileyebilecek ve genel etki büyüklüğünü olması 
gerekenden daha fazla çıkarabilen bir durumdur (Borenstein vd., 2009). Yayın yanlılığı testlerinden Orwin korumalı sayısı, Egger ve Begg-
Mazumdar testleri bu çalışmadaki yayın yanlılığı testleridir. Test sonuçları Tablo 10’da gösterilmektedir.  

Tablo 10. Yayın yanlılığı sonuçları (Orwin, Egger, Begg-Mazumdar testleri) 

 k Orwin Korumalı sayısı 

(0,50 düzeyi için-önemsiz düzey) 

Egger testi  

(2 kuyruk) 

Begg-Mazumdar 

Sıra korelasyonu 

Ölçek Toplam Puan 28 70 adet çalışma 0,61 0,18 

Dağıtımsal Adalet boyutu 

33 

47 adet çalışma 0,60 0,69 

İşlemsel Adalet boyutu 66 adet çalışma 0,01* 0,004* 

Etkileşimsel Adalet boyutu 66 adet çalışma 0,03* 0,42 
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Görsel olarak değerlendirilen huni grafiğindeki (funnel plot) olası asimetrinin belirlenmesi için kullanılan Egger testi sonucunun istatistiksel 
olarak anlamlı olması (p<0.05) meta-analize dâhil edilen çalışmalar açısından yayın yanlılığı olabileceğinin bir göstergesi kabul edilmektedir. 
Yayın yanlılığının belirlenmesinde kullanılan bir diğer test de Orwin korumalı sayısının hesaplanmasıdır. Elde edilen etki büyüklüğünün (bu 
çalışma için cronbach alpha) önemsiz düzeye (bu çalışma için 0.50) düşürülebilmesi için daha kaç adet çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteren 
bir testtir. Yayın yanlılığı için kullanılan üçüncü test ise Begg-Mazumdar testidir ve bu testte de istatistiksel anlamlılık yayın yanlılığının bir 
göstergesi kabul edilebilir Ölçek toplam puanı (k=28) için yapılan yayın yanlılığı test sonuçlarına göre Orwin Korumalı sayısı önemsiz düzey 
için (0,50) 70 adet daha çalışma göstermektedirki dâhil edilme kriterleri dikkate alındığında Türkiye örnekleminde yapılmış bu kadar sayıda 
eksik çalışma bulunma olasılığı neredeyse yoktur. Egger ve Begg-Mazumdar test sonuçlarının da istatistiksel anlamlı olmaması ölçek toplam 
puanları açısından yayın yanlılığının olmadığını göstermektedir. Ölçek boyutları açısından (k=33) ise 2. boyut olan işlemsel adalet boyutunda 
hem Egger testi hem de Begg-Mazumdar testi ve 3. Boyut için ise sadece Egger testinin istatistiksel anlamlılığına rağmen diğer tüm sonuçlar 
yayın yanlılığının olmadığını göstermektedir. Özellikle Orwin korumalı sayısının 2. ve 3. Boyut için dâhil edilen çalışma sayısının iki katı 
çıkmış olması bu iki boyut açısından da yayın yanlılığı olmayabileceği şeklinde yorumlanabilir.  

15.388 kişiyi kapsayan 33 adet araştırmanın dâhil edildiği bu meta-analiz çalışmasının bir sonucu olarak, ölçek toplam puanı veren 28 
çalışmada (n= 14.271) Örgütsel Adalet Ölçeği genel güvenirliği (Rastgele Etkiler Modeli) 0.956 [0,950-0,962] olarak hesaplanmıştır. Meta-
analiz sonucu hesaplanan güvenirlik katsayısı güvenirlik sınırı olan 0.70’in çok üzerindedir (Nunnally & Bernstein, 1994). Sonuçlar çok yüksek 
düzeyde bir güvenirlik değerini göstermektedir.  

Ölçeğin boyutlarıyla ilgili sonuçlara gelince, cronbach alpha değerleri dağıtımsal adalet için 0,865 [0,842-0,885], işlemsel adalet için 0,918 
[0,903-0,931], etkileşimsel adalet için ise 0,935 [0,922-0,946] olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar 15.388 kişiden oluşan örneklem toplamı 
olan 33 çalışmaya ait sonuçlardır. Bu sonuçlar Örgütsel Adalet Ölçeği sonuçlarının güvenilirliğini göstermektedir.  

Bu meta-analize dâhil edilen çalışmaların cronbach alpha değerlerinde gözlenen çeşitlik (variability) her ne kadar yalnızca örneklem hatası 
olarak açıklanabilir olmaktan uzak olsa da sabit ve rastgele etkiler modele ait çok yakın sonuçlar dikkate alındığında bu çeşitlilik göz ardı 
edilebilir ve sonuçlarda homejenliğe yorumlanabilir. Ancak yine de bu çeşitliliğin nedenlerini belirlemeye dönük moderatör analizleri yapılabilir 
(Cooper & Hedges, 1994). Bu çalışmada yapılan moderatör analizi sonucunda örneklem grubunun (eğitim, işletme, sağlık), çalışma türünün 
(doktora ve yüksek lisans tezleri ile makaleler) ve çalışma yılının birer moderatör olmadığı, yani sonuçlardaki değişkenliğin bir nedeni 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Herhangi bir meta-analizde olabilecek sınırlılıklar bu meta-analiz için de geçerlidir. Güvenirlik sonuçlarındaki değişkenliğin olası nedenleri 
çalışma sayılarının ve örneklem sayısının azlığı, metodolojik farklılıklar, coğrafik farklılıklar, örneklem çeşitliliği, örnekleme ait özellikler hatta 
kullanılan istatistik yazılımları ve güvenirlik hesaplamaları olabilir. Yayınlanan çalışmalarda bir meta-analizde kullanılabilecek tüm verilerin 
verilmesindeki tutarsızlıklar etki büyüklüklerindeki değişimin nedenlerini irdelemeyi zorlaştırmıştır. 
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Maslach Tükenmişlik Ölçeği Güvenirlik Genelleme Çalışması: Bir meta-analiz 
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ÖZET 

Yıllar boyunca bir ölçek çeşitli örneklemler üzerinde uygulanmakta ve ölçeğin güvenirliğine ilişkin birçok veri elde edilmektedir. Kimi 
örneklemlerde yüksek kimlerinde ise düşük cronbach alpha sonuçları elde edilmektedir. Üstelik bunların raporlaştırılmasında da çeşitli 
uygulamalar mevcuttur. Bazı çalışmalar çalışmaya ait örneklem (sample specific) için güvenirlik hesaplarken, bazıları alan yazında mevcut 
güvenirlik sonuçlarını kullanmakta ya da güvenirlikten hiç söz etmemektedirler. Son yıllarda ilgi çeken bir araştırma yöntemi olarak meta-
analizin ölçme araçlarının psikometrik özelliklerini sentezlemede kullanımı dünyada giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı Maslach 
Tükenmişlik Ölçeğinin teşhis amaçlı kullanımının uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için çeşitli örneklemden elde edilmiş güvenirlik 
katsayılarının meta-analiz yoluyla sentezlenmesidir. Bu amaçla, Türkiye’de farklı örneklemlerde kullanılan Maslach Tükenmişlik Ölçeğine 
ilişkin güvenirlik tahminlerindeki tutarlılığın olup olmadığını belirlenecek ve moderatör değişkenlere göre çalışmalar arasındaki olası 
değişimler irdelenecektir. 20.093 kişiyi kapsayan 71 adet tezin dahil edildiği bu meta-analiz çalışmasının bir sonucu olarak, ölçek toplam 
puanı veren 37 çalışma göz önüne alındığında (n=10.491) Maslach Tükenmişlik Ölçeği genel ortalama güvenirliği 0.83 olarak hesaplanmıştır. 
Meta-analiz sonucu hesaplanan güvenirlik katsayısı güvenirlik sınırı olan 0.70’in çok üzerindedir. Sonuçlar çok yüksek düzeyde bir güvenirlik 
değerini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güvenirlik Genellemesi, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Meta-analiz  

 

Abstract 

Over the years, a scale is administered on various samples and a lot of reliability coefficients are calculated. In some samples a high reliability 
coefficient is obtained while in others lower coefficients are gained. Also different reporting styles are applied when reporting these 
coefficients. Some studies calculate and report sample specific reliability coefficient, whereas some use precalculated reliability coefficients 
or even some report no coefficients at all. Recently, there is a trend to use meta-analysis to synthesize psychometric specifications of 
measurement tools. The aim of this study is synthesize the reliability coefficients of Maslach Burnout Inventory to determine whether it is 
suitable to use to diagnose, using various samples’ coefficients. To this end, consistency of reliability coefficients of Maslach Burnout 
Inventory used in different samples in Turkey is to be determined and possible variability among studies will be examined through moderator 
analysis. As a result of the study, with 71 included theses and consisting of 20.093 participants, 0.83 mean reliability coefficient was calculated 
for 37 theses reporting scale total score and 10.491 participants. This result indicates that it is well above the recommended level of such 
studies, that is 0.70. Results suggest that MBI is a very reliable instrument to use in researches.      

Keywords: Reliability coefficient, Maslach Burnout Inventory, Meta-analysis  

İnsan etkileşimlerinin yoğun olarak yaşandığı mesleklere yönelik araştırmalarda ele alınan konuların başında tükenmişlik gelmektedir. 
Sağlıkta doktor, hemşire ve diğer yardımcı personel; eğitimde öğretmen ve yöneticiler; kamu hizmetlerinde polis, itfaiyeci vb. personel hizmet 
verdikleri alanlarda ve kurumlarda bu olguyu yaşamaktadırlar. Bir örgüt ortamında çalışanların yaşadıkları tükenmişliğin belirlenmesinde 
çeşitli ölçekler kullanılmakla birlikte alan yazında en sık kullanılan ölçek Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ)’dir (Schaufeli ve Enzman, 1998). 

Bilimsel araştırmalarda yapılan her ölçme sonunda, ölçeğe ait iki psikometrik özelliğe ilişkin bilgi verilmesi istenmektedir: Güvenirlik ve 
geçerlik. Güvenirlik, ölçme aracındaki maddelerin birbiriyle tutarlı olması, tamamının aynı şeyi ölçüyor olması ve kararlı ölçme sonuçlarına 
sahip olması ile ilgili bir özelliktir (Tezbaşaran, 1997). Likert tipi ölçeklerde ölçme sonuçlarının güvenirliğinin hesaplanmasında başvurulan 
yöntem Cronbach (1951) alpha katsayısının hesaplanmasıdır. Yıllar boyunca bir ölçek çeşitli örneklemler üzerinde uygulanmakta ve ölçeğin 
güvenirliğine ilişkin birçok veri elde edilmektedir. Bazı çalışmalar çalışmaya ait örneklem (sample specific) için güvenirlik hesaplarken, bazıları 
alan yazında mevcut güvenirlik sonuçlarını kullanmakta ya da güvenirlikten hiç söz etmemektedirler.  

Son yıllarda ilgi çeken bir araştırma yöntemi olarak meta-analizin ölçme araçlarının psikometrik özelliklerini sentezlemede kullanımı dünyada 
giderek artmaktadır (Ottenbacher vd. 1996, Chen vd. 2002, Rohner ve Khaleque 2003, Aertgeerts vd. 2004, Kriston vd. 2008). Ancak 
Türkiye’deki çalışmalar için bu yöntem henüz pek bilinmemektedir. (YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, 2016). Ölçme uzmanları bir ölçme 
aracının geçerlik ve güvenirliğinin her kullanımda bağımsız örneklemler için yeniden yapılması gerektiğini savunmaktadırlar (Nunnally ve 
Bernstein 1994, Vache-Haase 1998). Böylece ölçme aracının maddeleri için verilen yanıtlardaki tutarlılığın ne dereceye kadar sağlanabildiği 
görülecek ve ölçüm sonuçlarının güvenirliği bilimsel olarak desteklenmiş olacaktır. İlk kez Vache-Haase (1998) tarafından kullanılan 
güvenirlik genellemesi (reliability generalization, RG) ile birçok çalışmada kullanılan bir ölçeğin güvenirliği için kullanılan içtutarlılık 
katsayılarındaki (Cronbach Alpha coefficent) değişimleri değerlendirmek ve olası değişim nedenlerini incelemek mümkün hale gelmiştir.  

Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) insanların yoğun olarak çalıştığı sektörlerde çalışanların tükenmişliklerini ölçmek için sıklıkla kullanılan 
bir ölçektir. Ölçek 22 maddeden ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Hem toplam puan hem de altboyut puanları hesaplanmaktadır. Türkiye’de 
uyarlanmış ve sıklıkla kullanılan formunda (Ergin, 1992) Likert tipi 1’den 5’e seçeneğe sahip bu ölçeğin uygulanması ve değerlendirilmesi 
kolaydır. İlk formatı insan yoğun çalışılan meslekler (MBI-Human Services, MBI-HSS) olarak tasarlanan bu ölçekteki anahtar sözcük 
(recipient) öğrenci olarak değiştirilmiş ve tükenmişlik ölçeği eğitmen formu (MBI-Educator Survey, MBI-ES) oluşturulmuştur (Maslach & 
Jackson, 1986). Her iki ölçek de aynı sayıda maddeye ve 3 boyuta sahiptir: Duygusal tükenmişlik (DT), Duyarsızlaşma (DZ) ve Azalmış 
Kişisel Başarı (KB). Maslach ve Jackson (1981) ölçeği geliştirmede kullandıkları örneklemden farklı bir örneklem (n= 1316) üzerinde 
güvenirlik testlerini yapmışlar ve şu sonuçlara ulaşmışlardır:  Duygusal Tükenmişlik: 0.90; Duyarsızlaşma: 0.79 (Azalmış) Kişisel Başarı: 
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0.71. Türkiye’deki örneklemlerde en sık kullanılan uyarlama formunun güvenirlik çalışması (n=552) ise Ergin (1992) tarafından yapılmış ve 
şu sonuçlar elde edilmiştir: Duygusal Tükenmişlik: 0.83; Duyarsızlaşma: 0.65 (Azalmış) Kişisel Başarı: 0.72.  

Ölçek puanlarının güvenilir olup olmadığının bilinmesi alan için de önemlidir. Araştırmanın tüm yorumları bu sonuçlara dayalı olarak 
yapılmaktadır.  Ancak yaygın olarak araştırmacılar ölçek kullanırken kendi verileri için güvenilirlik testi yapmak yerine kullandıkları ölçeğin 
önceki güvenirliğini kullanmayı (induct reliability) tercih etmektedirler (Vacha-Haase, Kogan, ve Thompson, 2000; Whittington, 1998). Vacha-
Haase (1998) tarafından önerilen güvenirlik genellemesinin (reliability generalization-RG) amacı, aynı ölçeğe ait güvenirlik sonuçlarının 
ölçeğin kullanıldığı çalışmalarla ortaya konulması, güvenirlik sonuçlarının çalışmadan çalışmaya değişkenliğinin (variability) ortaya 
çıkarılması ve bu değişkenliğin olası nedenlerinin (moderatör) irdelenmesidir. Alan yazında çeşitli ölçekler için güvenirlik genelleme çalışması 
yapılan birçok çalışma mevcuttur (Capraro, Capraro, & Henson, 2001; Caruso, 2000; Caruso,Witkiewitz, Belcourt-Dittloff, & Gottlieb, 2001; 
Helms, 1999; Henson, Kogan, & Vacha-Haase, 2001; Vacha-Haase, 1998; Vacha-Haase, Kogan, Tani, & Woodall, 2001; Vacha-Haase, 
Tani, Kogan, Woodall,&Thompson, 2001;Viswesvaran & Ones, 2000;Yin&Fan, 2000). Zaten APA alanyazındaki bir algı yanlışlığını işaret 
ederek bir ölçeğin güvenilir ya da güvenilmez olmadığını, güvenirliğin örneklemden elde edilen ölçek puanlarına ait bir özellik olduğunu 
hatırlatmaktadır (Wilkinson & APA Task Force on Statistical Inference, 1999).  

Ölçeğin güvenirlik sonuçlarına ilişkin alanyazında farklı uygulamalar mevcuttur. Bazı çalışmalar güvenirliği yapılan çalışmaya ait veriler 
üzerinden yeniden hesaplarken bazı çalışmalarda orijinal güvenirlik değerleri verilmiş ve yeni araştırma örnekleminde güvenirlik testi 
yapılmamıştır. Bazı çalışmalar ise ölçeğin hem orijinal hem de önceki çalışmalarda elde edilen güvenirlik değerlerini vermiş ama kullanılan 
çalışmaya ilişkin bir güvenirlik hesaplaması yapmamışlardır. Halbuki ölçme uzmanlarının tavsiyesi bir araştırmada kullanılan her ölçeğin 
kullanıldığı araştırmanın verileriyle (sample-specific) her defasında yeniden güvenirlik testinin yapılması yönündedir (Nunnally ve Bernstein 
1994, Vache-Haase 1998). 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda kullanılan örneklemler üzerinde Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uygulama sonuçlarının güvenirliğine ilişkin 
genel bir güvenirlik tahminini (overall reliability estimate) elde etmek ve ölçme aracının güvenirlik katsayılarındaki olası değişimleri çeşitli 
moderatörler ile irdelemek bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Ulaşılacak sonuç, bu ölçme aracının meşruiyetini kullanılan örneklemler 
açısından ortaya koyacaktır. Türkiye’de bu konuda yapılmış herhangi bir meta-analiz çalışmasına rastlanmamış olması ve bu araştırmanın 
sonuçlarının dünyada yapılmış benzer meta-analiz sonuçlarıyla karşılaştırmak bu araştırmanın alana bir diğer katkısı olacaktır.  

Güvenirlik hesaplamaları için kullanılan iç tutarlık katsayısı bir ölçeğin psikometrik olarak kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
Yapılan ölçümlerin tutarlı olması klinik tanılarda çok önemlidir. Nunnally ve Bernstein’e (1994) göre 0.95 ve üzeri cronbach alpha değerleri 
klinik teşhisler söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken düzeydir. Bu çalışmanın amacı Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin teşhis amaçlı 
kullanımının uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için çeşitli örneklemden elde edilmiş güvenirlik katsayılarının meta-analiz yoluyla 
sentezlenmesidir.  

Maslach Tükenmişlik Ölçeğini kullanan çeşitli ampirik çalışmalara ulaşabilmek önce YÖK tez tarama modülü yardımıyla “Maslach” sözcüğü 
tez özetlerinde ve dahil edilme kriterlerine göre 213 adet tezin ulaşılabilir olduğu belirlenmiş ve bu tezlerin tam metinleri meta-analiz çalışması 
için bilgisayara indirilmiştir. İlk taramada ulaşılan çalışma sayısı ve son olarak araştırmaya dahil edilen çalışma sayısına nasıl ulaşıldığını 
gösteren akış diyagramı Şekil-1’de verilmektedir. 

                          

Şekil-1 Dahil edilen çalışmalara ilişkin akış diyagramı 

Tam metinleri bilgisayara indirilen 213 adet tez iki bağımsız değerlendirici tarafından tablo 1’deki dahil edilme kriterlerine göre gözden 
geçirilmiştir. İki bağımsız değerlendiricinin mükemmel düzeydeki uyuşma oranı (Cohen’s Kappa 0,98) ve tartışmalı bazı maddeler üzerinde 
konsensüs ile anlaşma sağlanmasını takiben bu meta-analize 71 adet çalışma dahil edilmiştir. Bu çalışmaların 70 adedi yüksek lisans tezi 
ve 1 adedi ise doktora tezidir.  

 

 

 

İlk tarama tez sayısı : 
213

2 ad. çıkarılan tez (Maslach stres ölçeği, 
MTÖ öğrenci formu)

55 ad. güvenirlik katsayısı içermeyen tez

85 ad. örnekleme özgü güvenirlik katsayısı 
olmayan tez

71 ad. araştırmaya dahil edilen tez
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Tablo-1 Meta-analize dahil edilen çalışmalar için dahil edilme kriterleri 

Dahil edilme kriterleri 

 2010 – 2015 arası yıllara (6 yıl) ait yüksek lisans ve doktora tezleri 
 Örneklem büyüklüğü verilmiş çalışmalar 
 Ölçeğin tamamına ait örnekleme-özgü (sample-specific) güvenirlik katsayısı 
 Ölçeğin her bir boyutuna ilişkin örnekleme-özgü güvenirlik katsayısı 
 Çalışmanın dilinin Türkçe ya da İngilizce olması 
 Çalışma örnekleminin Türkiye sınırları içinde olması 

 

Araştırmaya ait verilerin toplanması ve kodlanmasında meta-analiz için kullanılan standartlar izlenmiştir (Lipsey ve Wilson, 2001; Cumming, 
2012; Card, 2012). Kodlaması yapılan bilgi alanları şunlardır: Çalışmanın yazarı, araştırmanın yılı, araştırmanın türü, örneklem büyüklüğü, 
örneklem türü, örnekleme-özgü güvenirlik katsayısı, çalışanın yapıldığı yer.   

Verilerin analizinde Comprehensive Meta-analysis (CMA Ver.2.0) yazılımı (Borenstein et.al, 2005) kullanılmıştır. Araştırmanın anlamlılık 
düzeyi 0,05’tir. Araştırma için kullanılan etki büyüklüğü çeşidi her bir araştırmadan elde edilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği toplam puanı ve 
her bir alt boyut için hesaplanan cronbach alpha güvenirlik katsayısıdır. Araştırma için kullanılan verilerde normal dağılımı elde edebilmek 
için cronbach alpha güvenirlik katsayıları için Fisher’Z dönüşümü yapılmıştır (Borenstein vd., 2009). Çalışmalar arası etki büyüklüklerinin 
homojenliğini test etmek için Q ve I2 istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmaların yaygın genel bir etkiyi paylaşmadığı, çeşitli örneklemler üzerinde 
verilerin elde edildiği ve çalışmalar arası ortaya çıkacak varyansın örneklem hatasından daha fazlası ile açıklanabileceği varsayıldığından 
bu araştırmada rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Sonuçları yorumlama aşamasında Z değerleri tekrar güvenirlik katsayılarına yani r’ye 
dönüştürülmüştür.  

Detaylı taramaya geçmeden önce, bu araştırma için veri içerme olasılığı olan 211 çalışmaya ait güvenirlik sonuçlarının mevcut durumu tablo 
2’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 2. 211 çalışmadaki güvenirlik katsayısının rapor edilmesi  

Çalışmalar n % 

Araştırmaya ait örneklem üzerinde güvenirlik katsayısı hesaplanan çalışma 71 33,65 

Araştırmaya ait örneklem üzerinde güvenirlik katsayısı hesaplanmayan çalışma 85 40,28 

Güvenirlik katsayısı bilgisi içermeyen çalışma  55 26,07 

Toplam 211 100,00 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Maslach Tükenmişlik ölçeğinin kullanan çalışmaların ¼’ünde (%26,07) ölçeğin güvenirliğine yönelik hiçbir bilgiye 
yer verilmemiştir. Çalışmaların yarıya yakınında (% 40,28) ise çalışmadaki verileri üzerinde güvenirlik testi yapılmamış ve ölçeğin önceki 
çalışmalarda hesaplanmış güvenirlik sonuçları rapor edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan çalışmanın örneklemine dayalı olarak elde edilmesi 
gereken cronbach alpha katsayısının çalışmaların 2/3’ünde (% 66,35) hesaplanmadığı görülmektedir. İlk tarama sonucu 221 çalışma ile 
başlayan bir meta analiz çalışmasında (Wheeler vd., 2011) çalışma örneklemi üzerinde güvenirlik hesaplaması yapan 84 çalışma (% 38) ve 
hiçbir güvenirlik sonucu vermeyen 79 çalışma (%36) bulgusuna ulaşılmıştır. Bu meta-analiz çalışması da bulguları desteklerken; 
araştırmacıların çoğunluğunun APA’nın önerisini (Wilkinson & APA Task Force on Statistical Inference, 1999) dikkate almadığı söylenebilir. 

Dahil edilen 71 çalışmadaki örneklem büyüklüğü 51 ile 1137 arasındadır. Bu meta analiz çalışması açısından toplam katılımcı sayısı 20.093 
kişidir. Çalışmaların örneklemleri eğitim, sağlık, işletme ve kamu olarak gruplandırılmıştır. Eğitim grubunda her düzeyden ve türden okullar 
ile çalışanları (öğretmen, yönetici ve diğer çalışanlar);  sağlık grubunda hastaneler, diğer sağlık kurumları ve çalışanları (doktor, hemşire, 
ebe, idari personel vb.); işletme grubunda özel teşebbüsler ve çalışanları (otel, banka, işletmeler vb.) ve kamu sektörlerinde ise güvenlik 
personeli (emniyet ve cezaevi çalışanları) ve diğer kamu görevlileri (itfaiye çalışanları, orman görevlileri vb.) bulunmaktadır. 

2010-2016 yılları arası tükenmişlik üzerine nicel yöntemle yapılan, bu ölçeği kullanan ve güvenirlik katsayısı hesaplaması yapan tezlerin 
neredeyse yarıya yakını (k=29, % 40,85) eğitim alanında, üçte biri (k=24, % 33,80) sağlık alanında yapılmıştır. Geriye kalan tezler ise (k=18, 
% 25,35) işletme örgütleri ve diğer kamu çalışanları üzerine yapılmıştır.  Yıllar itibariyle bakıldığında ise tezlerin % 80’inin (k=57) 2010, 2013, 
2014 ve 2015 yıllarında neredeyse eşit sayıda yapıldığı (13-15 adet) görülürken, 2011 ve 2012 yılları arası yapılan 14 tez (7+7) dahil edilen 
çalışmaların % 20’sini oluşturmaktadır.  

Birleştirilmiş Sonuçlar: Ölçek Toplam Puanı  

Dahil edilen çalışmalara ait cronbach alpha değerlerinin (toplam puan veren çalışmalar için) orman grafiği, her bir çalışmaya ait % 95 Güven 
Aralığı (Confidence Interval) ve Rastgele Etkiler Modelinde hesaplanan genel etki büyüklüğü (overall mean weighed effect size) grafik 1’de 
verilmektedir. 
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Grafik 1. Dahil edilen çalışmalara ait istatistikler ve orman grafiği    

 

Tablo 3 ölçek toplam puanına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçlarını göstermektedir. Rastgele etkiler modeline göre, ölçek toplam 
puanı için birleştirilmiş cronbach alpha değerinin 0,827 [%95 GA (0,802 - 0,849)] ve bu sonuca ait istatistiksel anlamlılık değerinin p<0.0000 
olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3. Ölçek toplam puanına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçları (Rastgele Etkiler Modeli) 

Ölçek  Dahil 
edilen 
çalışma 
sayısı 

Genelleştirilmiş 

Cronbach Alpha 

Alt Sınır Üst Sınır Q değeri I2 değeri Toplam 
Örneklem 
Sayısı 

Toplam Puan 37 0,827 0,802 0,849 
520,196 

p=0,000 
93,080 10.491 
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Birleştirilmiş Sonuçlar: Ölçek Alt Boyut Puanları 

Dahil edilen çalışmalara ait cronbach alpha değerlerinin (ölçek alt boyut puanlarına göre) % 95 Güven Aralığında (Confidence Interval) 
Rastgele Etkiler Modelinde hesaplanan genel etki büyüklükleri (overall mean weighed effect sizes) Tablo 4’te verilmektedir.  

Tablo 4. Ölçek alt boyutlarına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçları (Rastgele Etkiler Modeli) 

Boyut Dahil 
edilen 
çalışma 
sayısı 

Genelleştirilmiş 

Cronbach Alpha 

Alt Sınır Üst Sınır Q değeri I2 değeri Toplam 
Örneklem 
Sayısı 

Duygusal Tükenme 

58 

0,859 0,847 0,870 
416,673 

p=0,000 
86,320 

16.738 Duyarsızlaşma 0,734 0,711 0,755 
510,832 

p=0,000 
88,842 

Azalmış Kişisel Başarı 
0,762 0,742 0,780 

485,347 

p=0,000 
88,256 

 

Dahil edilen çalışmalardaki cronbach alpha güvenirlik değerleri için hesaplanan etki büyüklüklerinin dağılımlarına ait homojenlik testi Q ve I2 
istatistiği ile yapılmıştır. Ölçek toplam puanı veren 37 çalışma için bu değerler sırasıyla (Q=520,196 p=0,000; 93,080)’dir. Ölçeğin birinci alt 
boyutu (Duygusal Tükenmişlik) puanı veren 58 çalışma için bu değerler sırasıyla (Q=416,673 p=0,000 ; 86,320); ikinci alt boyutu 
(Duyarsızlaşma) puanı veren 58 çalışma için bu değerler sırasıyla (Q=510,832 p=0,000 ; 88,842); üçüncü alt boyutu (Azalmış Kişisel Başarı) 
puanı veren 58 çalışma için bu değerler sırasıyla (Q=485,347 p=0,000 ; 88,256)’dır. Bu sonuçlar dahil edilen tüm çalışmalar açısından 
gözlenen değişimin (variance) örneklem hatasından daha fazla olabileceği anlamına gelmektedir. Ancak sabit ve rastgele etkiler modellerinde 
hesaplanan ve birbirine çok yakın genel etki sonuçları bu senteze dahil edilen çalışmaların homojen olabileceği şeklinde de yorumlanabilir 
(Cumming, 2012: 209). Bu sonuçlar Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5. Ölçek toplam puanına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçları 

Model Dahil edilen 
çalışma sayısı 

Genelleştirilmiş 

Cronbach Alpha 

Alt Sınır Üst Sınır 

Sabit Etkiler Modeli 
37 

0,824 0,818 0,830 

Rastgele Etkiler Modeli 0,827 0,802 0,849 

 

Tablo 5’e benzer durum ölçek alt boyut puanları için de geçerlidir. Ölçek alt boyutlarına ait sabit ve rastgele etkiler modeli sonuçları Tablo 
6’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 6. Ölçek toplam puanına göre birleştirilmiş cronbach alpha sonuçları 

Model Alt Boyut Dahil edilen 
çalışma sayısı 

Genelleştirilmiş 

Cronbach Alpha 

Alt Sınır Üst Sınır 

Sabit Etkiler Modeli 

Duygusal 
Tükenmişlik 

58 

0,856 0,852 0,860 

Duyarsızlaşma 

 
0,724 0,716 0,731 

Azalmış Kişisel 
başarı 

0,759 0,752 0,765 

Rastgele Etkiler Modeli 

Duygusal 
Tükenmişlik 

0,859 0,847 0,870 

Duyarsızlaşma 

 
0,734 0,711 0,755 

Azalmış Kişisel 
başarı 

0,762 0,742 0,780 

Moderatör analizleri 
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Bu çalışma kapsamında çalışmalar arası gözlenen varyansın kaynağını açıklayabilecek moderatör analizleri yapılmıştır. Çalışmada 
kullanılan moderatörler şunlardır: Örneklem türü ve çalışmanın yılı. Tablo 7 moderatör analizlerinin sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 7. Örneklem Türü Moderatör analiz sonuçları (Mixed Effect Analysis) 

 Moderatör Alt 
gruplar 

k Cronbach 
Alpha  

QBetween Df (Q) p 

 Eğitim 15 0,831    

 İşletme 7 0,849    

 Kamu 2 0,764    

 Sağlık 13 0816    

Ölçek Toplam Puanı  37 0,827 1,979 3 0,577 

 Eğitim 27 0,854    

 İşletme 9 0,883    

 Kamu 4 0,870    

 Sağlık 18 0,850    

Duygusal Tükenmişlik Boyutu  58 0,859 4,914 3 0,178 

 Eğitim 27 0,737    

 İşletme 9 0,764    

 Kamu 4 0,711    

 Sağlık 18 0,716    

Duyarsızlaşma Boyutu  58 0,734 2,323 3 0,508 

 Eğitim 27 0,777    

 İşletme 9 0,750    

 Kamu 4 0,733    

 Sağlık 18 0,749    

Azalmış Kişisel Başarı Boyutu  58 0,762 2,512 3 0,473 

 

Tablo 7’ye göre ne ölçek toplam puanına göre ne de ölçeğin alt boyutlarına göre cronbach alpha değerleri arasında moderatör alt grupları 
açısından istatistiksel anlamlı bir farklılık gözükmemektedir.   

Çalışmada kullanılan ikinci moderatör analizi ise çalışmaların yayın yılı baz alınarak yapılmıştır. Bu analizin sonuçları da Tablo 8’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 8. Yayın Yılı Moderatör analiz sonuçları (meta-regresyon, method of moments) 

 Cronbach Alpha Std. hata Z değeri p değeri 

Eğim (slope) -0,00215 0,02418 -0,08896 0,92911 

Yıl (intercept) 5,50797 48,668 0,11317 0,90989 

 

Tablo 8’e göre, dahil edilen çalışmalara ait (toplam puan veren çalışmalardaki) cronbach alpha değerlerindeki değişim yıllara göre istatistiksel 
olarak değişmemektedir (p > 0.05).  

Yayın yanlılığı  

Araştırma bulgularında yayın yanlılığının olup olmadığının belirlenmesi için yayın yanlılığı testleri yapılmıştır. Yayın yanlılığı, yayınlanmamış 
çalışmaların mevcut senteze katılamaması, dolayısıyla da sonuçların geçerliğini etkileyebilecek ve genel etki büyüklüğünü olması 
gerekenden daha fazla çıkarabilen bir durumdur (Borenstein vd., 2009). Yayın yanlılığı testlerinden Orwin korumalı sayısı, Egger ve Begg-
Mazumdar testleri bu çalışmadaki yayın yanlılığı testleridir. Test sonuçları Tablo 9’da gösterilmektedir.  
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Tablo 9. Yayın yanlılığı sonuçları (Orwin, Egger, Begg-Mazumdar testleri) 

 k Orwin Korumalı sayısı 

(0,50 düzeyi için-önemsiz düzey) 

Egger testi (2 
kuyruk) 

Begg-Mazumdar 

Sıra korelasyonu 

Ölçek Toplam Puan 37 42 adet çalışma 0,33 0,13 

Duygusal tükenme boyutu 

58 

77 adet çalışma 0,26 0,34 

Duyarsızlaşma boyutu 39 adet çalışma 0,11 0,04* 

Azalmış kişisel başarı boyutu 47 adet çalışma 0,52 0,26 

 

Görsel olarak değerlendirilen huni grafiğindeki (funnel plot) olası asimetrinin belirlenmesi için kullanılan Egger testi sonucunun istatistiksel 
olarak anlamlı olması (p<0.05) meta-analize dahil edilen çalışmalar açısından yayın yanlılığı olabileceğinin bir göstergesi kabul edilmektedir. 
Hem ölçek toplam puanı (k=37) hem de ölçeğin üç alt ölçeği (k=58) açısından Egger sonuçlarının istatistiksel anlamlılığa sahip olmadığı 
(p>0.05) dolayısıyla bu test sonuçlarına göre bu meta analiz için yayın yanlılığı olmadığı sonucuna varılabilir. Yayın yanlılığının 
belirlenmesinde kullanılan bir diğer test de Orwin korumalı sayısının hesaplanmasıdır. Elde edilen etki büyüklüğünün (bu çalışma için 
cronbach alpha) önemsiz düzeye (bu çalışma için 0.50) düşürülebilmesi için daha kaç adet çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteren bir testtir. 
Dahil edilme kriterleri dikkate alındığında Orwin testi sonucu elde edilen sayıda çalışmaya ulaşılabilmesi mümkün görülmediğinden bu test 
açısından da yayın yanlılığının olmadığı söylenebilir. Yayın yanlılığı için kullanılan üçüncü test ise Begg-Mazumdar testidir ve bu testte de 
istatistiksel anlamlılık yayın yanlılığının bir göstergesi kabul edilebilir. Sadece duyarsızlaşma boyutu için istatistiksel anlamlılık gösteren bu 
testin sonuçları da diğer sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde yayın yanlılığı olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Yayın yanlılığı testlerinin tüm 
sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, bu meta-analiz çalışmasının sonuçları açısından yayın yanlılığının söz konusu olmadığı 
söylenebilir. 

20.093 kişiyi kapsayan 71 adet araştırmanın dahil edildiği bu meta-analiz çalışmasının bir sonucu olarak, ölçek toplam puanı veren 37 
çalışma göz önüne alındığında (n=10.491) Maslach Tükenmişlik Ölçeği genel ortalama güvenirliği 0.83 olarak hesaplanmıştır. Meta-analiz 
sonucu hesaplanan güvenirlik katsayısı güvenirlik sınırı olan 0.70’in çok üzerindedir (Nunnally & Bernstein, 1994). Sonuçlar çok yüksek 
düzeyde bir güvenirlik değerini göstermektedir.  

Ölçeğin boyutlarıyla ilgili sonuçlara gelince, cronbach alpha değerleri duygusal tükenme için 0.86, duyarsızlaşma için 0.73, azalmış kişisel 
başarı için ise 0.76 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar 16.738 kişiden oluşan örneklem toplamı olan 58 çalışmaya ait sonuçlardır. Ölçeğin 
orjinalindeki (Maslach ve Jackson, 1981) cronbach alpha değerleriyle çok yakın sonuçlara ulaşılmış olması ölçek sonuçlarındaki tutarlılığın 
bir kanıtı sayılabilir (sırasıyla, 0.90, 0.79, 0.71). Bu çalışmada ölçek boyutlarına ait bulunan değerler 221 çalışmayı kapsayan bir meta-analiz 
çalışması (Wheeler vd., 2011) ve 45 çalışmayı kapsayan bir diğer meta-analiz çalışmasının (Aguayo vd., 2011) sonuçları ile de örtüşmektedir. 
Hem ölçeğin orjinalindeki hem de bu ve diğer iki meta-analiz çalışmasına dahil edilen çalışmalarla hesaplanan genel cronbach alpha değerleri 
referans noktanın üzerindedir (0.70). Bu sonuçlar MTÖ’nin sonuçlarının güvenilirliğini göstermektedir. Ancak bu referans noktası bir ölçeğin 
minimum olması gereken değerdir. Araştırma amaçlı çalışmalar için bu değerler yeterli iken, eğer ölçeğe ait bir kesim noktası (cutoff) varsa 
bu değerin 0.80 ve yukarısı olması ve hatta ölçek sonuçlarıyla önemli kararlar alınacak ise bu değerin 0.90 ve yukarısı önerilmektedir. Bu 
gibi durumlar için bir standart olarak 0.95 değeri kullanılmaktadır (Henson, 2001; Wheeler vd., 2011). Eğitim örgütleri, güvenirliği yüksek 
ölçekler kullanılarak yapılan araştırma sonuçlarına ihtiyaç duymaktadır. Politika belirlemede araştırma sonuçları önem arzederken, araştırma 
sonuçlarının güvenirliği araştırmacının titizliğine bağlıdır. Bu çalışma ile ulaşılan değerler, bu ölçeğin eğitim, sağlık ve diğer kamu 
hizmetlerinde araştırma yaparken kullanılabileceğini ve elde edilecek sonuçların araştırmaların devam ettirilmesinde güvenilir olacağını 
ancak teşhis ve tanı amaçlı olarak bu ölçek sonuçlarının kullanılmaması gerektiğini göstermektedir.  

Bu meta-analize dahil edilen çalışmaların cronbach alpha değerlerinde gözlenen çeşitlik (variability) her ne kadar yalnızca örneklem hatası 
olarak açıklanabilir olmaktan uzak olsa da sabit ve rastgele etkiler modele ait çok yakın sonuçlar dikkate alındığında bu çeşitlilik göz ardı 
edilebilir ve sonuçlarda homejenliğe yorumlanabilir. Ancak yine de bu çeşitliliğin nedenlerini belirlemeye dönük moderatör analizleri yapılabilir 
(Cooper & Hedges, 1994). Bu çalışmada yapılan moderatör analizi sonucunda örneklem grubunun (eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu) ve 
çalışma yılının birer moderatör olmadığı, yani sonuçlardaki değişkenliğin bir nedeni olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Herhangi bir meta-analizde olabilecek sınırlılıklar bu meta-analiz için de geçerlidir. Güvenirlik sonuçlarındaki değişkenliğin olası nedenleri 
çalışma sayılarının ve örneklem sayısının azlığı, metodolojik farklılıklar, coğrafik farklılıklar, örneklem çeşitliliği, örnekleme ait özellikler hatta 
kullanılan istatistik yazılımları ve güvenirlik hesaplamaları olabilir. Yayınlanan çalışmalarda bir meta-analizde kullanılabilecek tüm verilerin 
verilmesindeki tutarsızlıklar etki büyüklüklerindeki değişimin nedenlerini irdelemeyi zorlaştırmıştır. 
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ÖZET 

Problem durumu. Öğrenmeyi kılavuzlayan ve sağlayan kişi öğretmendir. Öğrenme, öğrencinin öğrenme yaşantıları sonucu meydana gelen, 
kendisi tarafından elde edilen bir sonuçtur. Günümüzün en önemli öğretmen yeterliklerinden biri etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip 
olmaktır. Öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştiği bir sınıf ortamının oluşturulmasında sınıf yönetimi becerileri, öğretmenlerin en önemli 
araçlarındadır. Öğrenmeyi, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi destekleyen bir sınıf ortamının oluşturulması sınıfın etkili bir şekilde yönetilmesi 
ile gerçekleştirilebilir 

Araştırmanın amacı. Bu çalışmada öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi”ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki 
görüşleri araştırılmıştır. Bu çerçevede ele alınan alt problem şunlardır: (1) Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin 
yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşleri nedir? (2) Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne 
ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşleri (a) cinsiyete (b) öğretim türüne (c) anabilim dalına göre farklılık göstermekte midir? 

Metot. Araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarıdır. 
Örneklemi ise Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 4. sınıf öğretmen adaylarından amaçlı, oranlı küme ve random örnekleme 
yoluyla seçilen 839 öğretmen adayı oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracında 
“öğretimin yönetimi”ne ilişkin 25 soruya yer verilmiştir. Kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Seçeneklerde “Kendimi çok 
yeterli görüyorum”, “Kendimi iyi düzeyde yeterli görüyorum”, “Kendimi orta düzeyde yeterli görüyorum”, “Kendimi az yeterli görüyorum”, 
“Kendimi hiç yeterli görmüyorum” şeklinde beşli Likert tipi dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Cronbach Alpha değeri 0.93 olarak bulunmuştur. 
Dağılımın normal olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov Simirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre verilerin normal 
dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-s)-z =1,132 p=0.154). Çözümlemelerde de yüzde, aritmetik ortalama; parametrik testlerden ise T-testi ve 
Annova kullanılmıştır.  

Bulgular ve sonuç. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi”ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşleri 3.71 
aritmetik ortalamayla “Kendimi iyi düzeyde yeterli görüyorum” şeklindedir. Öğretmen adaylarının cinsiyetine ve öğretim türüne göre görüşleri 
arasında farklılık yoktur, fakat anabilim dalına göre görüşleri arasında farklılık vardır.  

Anahtar kelimeler:  öğretmen adayı, sınıf yönetimi becerileri, öğretimin yönetimi, yeterlik, görüş 

Abstract 

Problem statement. The person being a guide and making learning happen is teacher. Learning, occur the result of learning life of the student 
and achieved by himself is a result. One of the most important teacher’s proficiencies nowadays is getting the ability of classroom 
management. Classroom management abilities are one of the most important means at forming a classroom environment including the 
highest level of learning.  Forming a classroom environment supporting learning, creative and critical thinking can happen by the effective 
classroom management. 

Purpose of study. In this study, the ideas of teacher candidates about one of the classroom management skills "management of teaching" 
are studied. These are the sub-problems in this perspective: 1) What are views of teacher candidates about the sufficiency of classroom 
management abilities “learning management”?2) Is it different that the views of the teacher candidates about the sufficiency’s of classroom 
management abilities “learning managements” according to a) gender b) types of learning c) department?   

Method. This is a descriptive research. The research population consists of the teacher candidates at Pamukkale University, Faculty of 
Education. Its sample consists of 839 teacher candidates who were elected among final year undergraduate students at Faculty of Education 
in Pamukkale University. The means of database was developed by the researcher. There are 25 questions about "management of teaching" 
in means of data gathering. For the validity of scope, the ideas of an expert were consulted. Five point likert scale type is used as a way of 
grading in multiple choice. The so-called choices are: "I am a very sufficient person", "I am a high-level sufficient person" , " I am a middle-level 
sufficient person", "I am a low-level sufficient person", "I am not a sufficient person" . The level of Cronbach Alpha level is 0,93. Simirnov test 
was used so as to check the normality of variation. According to the results, the outcome was defined to be normal (K-s)-z =1,132 p=0.154). 
While resolving percent, arithmetic mean; T-test and Annova test in parametric tests were used.  

Finding and results. The opinions of teacher candidates about one of the classroom management skills, "management of teaching" are 
concluded as 3.71 with the arithmetic mean which can be concluded as "I am a high-level sufficient person". These opinions non-differentiates 
depending on the teacher candidates' sex, kind of education but differentiates depending on the teacher candidates' department.  

Keywords teacher candidate, classroom management skills, management of teaching, sufficiency, opinion. 

Öğrenmeyi kılavuzlayan ve sağlayan kişi öğretmendir. Öğrenme, öğrencinin öğrenme yaşantıları sonucu meydana gelen, kendisi tarafından 
elde edilen bir sonuçtur. Günümüzün en önemli öğretmen yeterliklerinden biri etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip olmaktır. Öğrenmenin en 
üst düzeyde gerçekleştiği bir sınıf ortamının oluşturulmasında sınıf yönetimi becerileri, öğretmenlerin en önemli araçlarındadır. Öğrenmeyi, 
yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi destekleyen bir sınıf ortamının oluşturulması sınıfın etkili bir şekilde yönetilmesi ile gerçekleştirilebilir. Sınıf 
yönetimi; öğrencilerin derse katılımını, motivasyonunu olumlu bir biçimde etkileyerek öğrenme performanslarını ve gelişimlerini etkileyen 
faktörlerden biri olarak tanımlanmaktadır. Sınıf yönetimini disiplin olarak kabul eden yaklaşımlar öğretmenin rolünü sınıfı kontrol etmek ve 
disiplini sağlamak olarak tanımlamaktadır. Sınıf yönetimini sistem olarak tanımlayan yaklaşımlar ise öğretmenlerin öğretme-öğrenme 
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ortamındaki olumsuz uyarıcıları ve davranışları en aza indirerek öğretimi planlama ve düzenleme işlevini belirtmektedir. Öğretim ve sınıf 
yönetimi birbiriyle ilişkilidir. Öğretimin yönetimi boyutu, öğrenci çalışmalarını gözlemleme, günlük rutinleri yapılandırma ve kaynakları uygun 
bir şekilde tahsis etme gibi öğretmen rollerini içermektedir. Ayrıca demokrasi anlayışının kazandırılmasında sınıf ortamının önemli olması 
öğretimin yönetimi boyutunda öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrenciyi farklı 
bir birey olarak önem veren bir eğitim anlayışını gerektirmektedir (Çelik, 2002; Yeşil, 2003; Aydın, 2008; Ekici, 2008; Memişoğlu, 2008; Okut, 
2011; Arsal, 2014; Gökyer & Özer, 2014; Şentürk & Oyman, 2014; Çiftçi, 2015; Kayıkçı, 2015; Okut & Öntaş, 2015; Tok, 2015). 

Sınıf Yönetiminde Öğretimi Yönetebilmenin Önemi 

Etkili bir sınıf yönetimi, sınıf ortamının fiziksel düzeni, plan-program etkinlikleri, sınıfta kuralların belirlenmesi, geliştirilmesi, öğretmenin liderlik 
özellikleri, iletişim ve sunum becerisi, motivasyon yönetimi, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu ve etkili bir öğretme ortamı için 
olumlu bir sınıf iklimi oluşturma gibi çok geniş bilgi ve beceri alanını kapsamaktadır. Etkili sınıf yönetiminde eğitimin amaçlarının üst düzeyde 
gerçekleştirilebilmesi açısından öğretmenlerin öğretimi yönetebilmeyle ilgili yeterlikleri oldukça önemlidir. Etkili bir öğrenme-öğretme süreci 
gerçekleştirmek isteyen öğretmenin sahip olması gereken en önemli beceri, sınıfındaki öğrencileri ve kaynakları sınıfın amaçları 
doğrultusunda harekete geçirme, başka bir deyişle yönetme becerisidir. Etkili öğretimin yönetimi bilgi ve becerisine sahip öğretmen, aynı 
zamanda öğretim yöntemlerini, sınıftaki araç-gereçleri etkili olarak kullanabilmektedir ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde de 
önderdir (İmer, 2000; Yalçınkaya & Tonbul, 2002; Celep, 2004; Çakmak & Kayabaşı & Ercan, 2008; Erişen, 2008; Çetin, 2012; Okut & Öntaş, 
2015).  

Öğretmenlerin önemli görevlerinden biri de eğitimin amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere öğrenme çevresinin 
düzenlenmesidir. Helvacı & Özer’e (2008: 21) göre Türkçe öğretmenlerinin “Öğretimi Planlama” boyutunda yeterlikleri “çoğu zaman” 
düzeyindedir. Okut’a (2011: 39) göre öğretmenlerin % 10’unun aktarmacı, % 37’sinin eklektik, % 53’ünün ilerlemeci inancı benimsediklerini 
göstermiştir. Ayrıca öğretmenlerin, sınıf yönetiminin öğretimin yönetimi alt boyutunda müdahaleci inanca, insanın yönetimi alt boyutunda ise 
müdahaleci olmayan inanca sahip oldukları bulunmuştur. Okut & Öntaş’a (2015: 117) göre ilköğretim matematik ile fen ve teknoloji 
öğretmenlerinin sınıf yönetiminin dersin yönetimi alt boyutunda müdahaleci inanca, insanın yönetimi alt boyutunda ise müdahaleci olmayan 
inanca sahip olduklarını göstermiştir. 

Öğretmen adayları hizmet öncesi eğitimde öğretimin yönetimiyle ilgili bilgi ve becerileri kazanmak için sınıf yönetimi başta olmak üzere 
pedagojik formasyon ve özel alan yeterlikleriyle ilgili aldığı derslerin içinde bir konu olarak eğitim almaktadır. “Öğretimin yönetimi” boyutunda 
“yeterlik” algısı ile ilgili araştırma sonuçları öğretmen adaylarının kendilerini “yeterli” gördüklerini göstermektedir. Yavuz Konokman & Yanpar 
Yelken’e (2013: 183) göre öğretmen adayları dersi planlama, materyal hazırlama, öğrenme ortamlarını düzenleme, ders dışı etkinlikleri 
düzenleme, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirme,  konusunda kendilerini oldukça yeterli görmektedir. Kubat’a (2015: 
611) göre fen bilgisi öğretmen adayları öğretme-öğrenme sürecinde zengin bir öğrenme ortamı düzenlemeye yönelik öğrencilerin bireysel 
farklılıkları dikkate alacaklarını, U şeklinde sınıf düzenlemesi ve deneyler yapacaklarını belirtmişlerdir. Gökyer & Özer’e (2014: 691) göre 
aday öğretmenler kendilerini “sınıfta ilişki yönetimi” nde diğerlerine göre daha yeterli görürken, “öğretimin yönetimi”, “öğrenciyi/çevreyi 
tanıma” da ise daha az yeterli görmektedir. Demirtaş’a (2012: 380) göre sınıf öğretmenliği adayları sınıf yönetimi yeterliklerini çok yüksek 
düzeyde algılamaktadır. “Öğretimin yönetimi” boyutunda “tutum” ile ilgili araştırma sonuçları öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin 
“müdahaleci inanca” sahip olduklarını göstermektedir.  Sadık & Bulut Özsezer’e (2015: 749) göre öğretmen adaylarının öğretimin 
yönetiminde müdahaleci, insan ve davranış yönetimi boyutlarında ise etkileşimci bir tutuma sahip oldukları saptanmıştır.  

Bu çalışmada öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. 
Bu çerçevede ele alınan alt problem şunlardır: (1) Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri 
hakkındaki görüşleri nedir? (2) Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki 
görüşleri (a) cinsiyete (b) öğretim türüne (c) anabilim dalına göre farklılık göstermekte midir? 

Araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarıdır. 
Örneklemi ise Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 4. sınıf öğretmen adaylarından amaçlı, oranlı küme ve random örnekleme 
yoluyla seçilen 839 öğretmen adayı oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracında 
“öğretimin yönetimi” ne ilişkin 25 soruya yer verilmiştir. Kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Seçeneklerde “Kendimi çok 
yeterli görüyorum”, “Kendimi iyi düzeyde yeterli görüyorum”, “Kendimi orta düzeyde yeterli görüyorum”, “Kendimi az yeterli görüyorum”, 
“Kendimi hiç yeterli görmüyorum” şeklinde beşli likert tipi dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Cronbach Alpha değeri 0.93 olarak bulunmuştur. 
Dağılımın normal olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov Simirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre verilerin normal 
dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-s)-z =1,132 p=0.154). Çözümlemelerde de parametrik testlerden yüzde, aritmetik ortalama; parametrik 
testlerden ise T-testi ve Annova kullanılmıştır. Süreksiz olan ölçekteki cevap seçenekleri, istatistiksel işlemlerle elde edilen sonuçların 
yorumlanabilmesi için geliştirilen bir ölçekle “sürekli” hale getirilmiştir. Sorunla karşılaşma derecesi bölümündeki 4 aralık 5 seçeneğe 
bölünmüş (4: 5 = 0.80);  bulunan sayı seçenekleri temsil eden en alt sayıdan itibaren ilave edilerek: 1.00 – 1.80 Kendimi hiç yeterli 
görmüyorum, 1.81 – 2.60 Kendimi az yeterli görüyorum, 2.61 – 3.40 Kendimi orta düzeyde yeterli görüyorum, 3.41 – 4.20 Kendimi iyi düzeyde 
yeterli görüyorum, 4.21-5.00 Kendimi çok yeterli görüyorum şeklinde yorumlanmıştır.   

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki 
görüşleri nedir?” şeklinde belirtilmişti. Araştırmaya katılan öğretmen adayları “sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin 
yeterlikleri hakkında” 3,71 ortalama ile “Kendimi iyi düzeyde yeterli görüyorum şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının “öğretimin 
yönetimi” yeterliklerini yüksek düzeyde algılamaları, öğretmen yeterlikleri açısından olumlu bir göstergedir. Öğretmen adaylarının “öğretimin 
yönetimi” yeterliklerini yüksek düzeyde algılamaları aynı zamanda öğretmenlik mesleğini uygulamada kendilerine güven duyma olarak da 
yorumlanabilir. Öğretimin yönetimini yüksek düzeyde yeterli algılayan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini uygularken öğrenme 
ortamını etkili bir şekilde düzenlemede daha başarılı olması beklenir. Bu bulgu bazı araştırma sonuçlarıyla örtüşmekte, bazı araştırma 
sonuçlarıyla da örtüşmemektedir.  Konokman & Yelken’e (2013: 183) göre öğretmen adayları dersi planlama, materyal hazırlama, öğrenme 
ortamlarını düzenleme, ders dışı etkinlikleri düzenleme, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirme konusunda kendilerini 
oldukça yeterli görmektedir. Kubat’a (2015: 611) göre fen bilgisi öğretmen adayları öğretme-öğrenme sürecinde zengin bir öğrenme ortamı 
düzenlemeye yönelik öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alacaklarını, U şeklinde sınıf düzenlemesi ve deneyler yapacaklarını 
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belirtmişlerdir. Gökyer & Özer’e (2014: 691) göre aday öğretmenler kendilerini “sınıfta ilişki yönetimi” nde diğerlerine göre daha yeterli 
görürken, “öğretimin yönetimi”, “öğrenciyi/çevreyi tanıma” da ise daha az yeterli görmektedir. 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşleri 

SIRA 

 

 

Ölçek Maddeleri 

N  

𝑋 

Ss KATILIM DÜZEYİ 

 

s17 Akademik öğrenmeler kadar sosyal öğrenmelere de önem 
vermede 

839 4,02 0,855 
Kendimi iyi 
düzeyde yeterli 
görüyorum 

s7 Öğrenme etkinlikleriyle güncel hayat arasında bağlantı kurmada 839 3,95 0,838 

s18 Öğrencilere öğrenme için bireysel olarak yeterli zamanı tanımada 839 3,86 0,836 

s6 Öğrenilecek konuya öğrencilerin dikkatini çekmede 839 3,85 0,899 

s5 Dersin hedeflerini gerçekleştirecek doğru araç-gereçleri seçmede 839 3,83 0,885 

s8 Bireysel ve grupla öğrenme etkinliklerine öğrenciyi aktif katmada 839 3,82 0,847 

s24 Değerlendirme etkinliklerinde öğrencinin kapasitesini dikkate 
almada 

839 3,82 0,870 

s13 Bireysel ve grupla öğrenme etkinliklerinde amaca göre oturma 
biçimlerini gerçekleştirmede 

839 3,81 0,924 

s9 Bireysel ve grupla öğrenme etkinliklerinde öğrenciye etkin rehberlik 
yapmada 

839 3,74 0,789 

s22 Performans çalışmalarını değerlendirmede 839 3,73 0,851 

s4 Dersin hedeflerini gerçekleştirecek doğru materyaller hazırlamada 839 3,73 0,909 

s14 Bireysel ve grupla öğrenme etkinliklerinde öğrenciyi araştırmaya 
yönlendirmede 

839 3,72 0,856 

s19 Bireysel ve grupla öğrenme etkinlikleri sürecini değerlendirmede 839 3,71 0,876 

s20 Bireysel ve grupla öğrenme ürünlerini değerlendirmede 839 3,70 0,858 

s16 Bireysel ve grupla proje çalışmalarında karşılaşılan sorunların 
çözümünde rehberlik yapmada 

839 3,69 0,888 

s21 Bireysel ve grupla proje çalışmalarını değerlendirmede 839 3,65 0,896 

s12 Grupla öğrenme etkinlikleri için öğrenci özelliklerine göre gruplar 
oluşturmada 

839 3,64 0,980 

s11 Bireysel ve grupla öğrenme etkinliklerinde bilişim teknolojisini etkin 
kullanmada 

839 3,64 0,947 

s10 Bireysel ve grupla öğrenme etkinliklerinde öğrencinin karşılaştığı 
öğrenme güçlüklerini çözmek için etkin rol almada 

839 3,62 0,837 

s25 Değerlendirme sonuçlarını gelecekteki öğrenme-öğretme 
etkinliklerini planlamada-uygulamada işe koşmada 

839 3,60 0,950 

s15 Bireysel ve grupla proje çalışmalarında öğrenci özelliklerine göre 
proje konusu seçiminde rehberlik yapmada 

839 3,58 0,946 

s23 Öğrenme etkinliklerini çoklu değerlendirmede 839 3,57 0,894 

s3 Öğrencileri planlama sürecine etkin katmada 839 3,56 0,854 

s1 Öğrenci ihtiyaçlarına göre planlama yapmada 839 3,50 0,766 

s2 Öğrencinin gelecekteki ihtiyaçlarına göre planlama yapmada 839 3,44 0,815 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının “Akademik öğrenmeler kadar sosyal öğrenmelere de önem verme” 
maddesine 4,02 ortalama ile en yüksek düzeyde katılım gösterilirken, “Öğrencinin gelecekteki ihtiyaçlarına göre planlama yapma” maddesine 
3,44 ortalama ile en düşük düzeyde katılım gösterilmiştir. Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden 
“öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşleri (a) cinsiyete (b) öğretim türüne (c) anabilim dalına göre farklılık göstermekte 
midir?” şeklindedir.  
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Tablo 2 Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin “cinsiyet” e göre 
farklılığı (Independent Samples T-Testi)   

Gruplar 
N X SS t p 

Fark 

Kız  579 3,7136 ,55013 0,250 
0,803* 

Yok 

Erkek  260 3,7032 ,56352  
  

*p>0,05 

 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri 
hakkındaki görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı görülmektedir (T=0,250; p=0,803). 

Tablo 3 Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin “öğretim türü” 
ne göre farklılığı (Independent Samples T-Testi)   

Gruplar 
N X SS t p 

Fark 

Normal öğretim 493 3,7168 0,55369 0,398 
0,691 

Yok  

İkinci öğretim 346 3,7013 0,55510  
  

*p>0,05 

Tablo 3’ de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri 
hakkındaki görüşlerinin öğretim türüne göre anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı görülmektedir (T=0,398; p=0,691). 

Tablo 4 Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin “anabilim dalı” 
na göre farklılığı (One-way Anova Testi) 

Varyans Kaynağı Kareler toplamı Serbestlik derecesi Kareler 
ortalaması 

F P Fark 

Gruplar arası 13,729 8 1,716 5,851 0,000* Var  

Grup içi 243,460 830 0,293    

Toplam 257,189 838     

* p<0,05 

Tablo 4’ de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri 
hakkındaki görüşlerinin “anabilim dalı” na göre göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (F= 5,851;  p=0,000). Farkın hangi anabilim 
dalları arasında olduğunu anlamak için Tukey HSD testine başvurulmuştur. Sonuçlar tablo 5’da verilmiştir. 

 

Tablo 5 Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin “anabilim dalı” 
na göre farklılığı (Tukey HSD testi)  

Anabilim 
Dalları  
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1-Sınıf öğretmenliği  *   *     
2-Okulöncesi öğretmenliği  *     *  * 
3-Sosyal bilgiler öğretmenliği          
4-Fen bilgisi öğretmenliği          
5-PDR  *     *  * 
6-Müzik öğretmenliği          
7-Resim-iş öğretmenliği  *   *     
8-Türkçe öğretmenliği          
9-İngilizce öğretmenliği  *   *     
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Tukey HSD testi sonuçlarında anabilim dalları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir görüş farklılığın olduğu anlaşılmaktadır. Sınıf 
öğretmenliği, okulöncesi öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR), resim-iş öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği adaylarının 
görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkındaki görüşleri 3.71 
aritmetik ortalamayla “Kendimi iyi düzeyde yeterli görüyorum” şeklindedir. Öğretmen adaylarının “öğretimin yönetimi” yeterliklerini yüksek 
düzeyde algılamaları, öğretmen yeterlikleri açısından olumlu bir göstergedir. Öğretmen adaylarının “öğretimin yönetimi” yeterliklerini yüksek 
düzeyde algılamaları aynı zamanda öğretmenlik mesleğini uygulamada kendilerine güven duyma olarak da yorumlanabilir. Öğretimin 
yönetimini yüksek düzeyde yeterli algılayan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini uygularken öğrenme ortamının etkili bir şekilde 
düzenlemede başarılı olması beklenir. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri 
hakkındaki görüşleri arasında cinsiyete ve öğretim türüne göre farklılık yoktur, fakat anabilim dalına göre farklılık vardır. Sınıf öğretmenliği, 
okulöncesi öğretmenliği, resim-iş öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) adaylarının görüşleri 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. Araştırma bulgularına göre şunlar önerilebilir: (1) Araştırmaya katılan öğretmen adayları sınıf yönetimi 
becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri hakkında “Kendimi iyi düzeyde yeterli görüyorum” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 
Öğretmen adayının “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterliklerini özellikle “öğretmenlik uygulaması”nda işe koşmasının uygulama öğretmeni 
ve sorumlu öğretim elemanı tarafından gözlenmesi ve geri bildirim verilmesi yeterliğin artırılması açısından yararlı olabilir. (2) Araştırmaya 
katılan öğretmen adayları “Öğrencinin gelecekteki ihtiyaçlarına göre planlama yapma” maddesine en düşük düzeyde katılım gösterilmiştir. 
Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitiminde öğrencinin gelecekteki ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlama yapabilme konusunda 
uygulamalı çalışmalar yaptırılabilir. (3) Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin 
yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin 5 anabilim dalı arasında anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi 
becerilerinden “öğretimin yönetimi” ne ilişkin yeterlikleri arasındaki farklılığı en aza indirgemek için farklı anabilim dallarında sınıf yönetimi 
dersine giren öğretim elemanları arasında eşgüdüm sağlanabilir.   
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Turizm Sektöründe Kalma Eğilimlerine Etkisi:  
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ÖZET 

İnsanın her davranışı, konuşması, susması, dinlemesi, duruşu ve oturma biçimi, kendini ifade etmesi, kısaca çevresine mesaj iletmesidir. 
İletişim; mesaj üretme, iletme ve algılama sürecidir. İletişim kurmakta asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum 
ve davranışlarında değişiklik yapmaktır. İletişim “Birbirlerine ortamdaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişmeleri haber veren, bunlara 
ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular 
taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce ve 
duygu bildirişimleri” dir. Birey, aile içi iletişimden başlamak üzere hayatı boyunca içerisinde bulunduğu sosyal gruplar ve bireyler ile yaşadığı 
iletişim süreçlerini doğru yönetebilmelidir. İletişim süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar bireyin mesleki ve özel hayatında problemler 
yaşamasına neden olabilecektir. Bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ya da iletişim becerilerine uygun meslekler tercih etmeleri mesleki 
alanda başarılı olabilmeleri açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışma iletişim becerilerini gerekli kılan önemli sektörlerden biri olan turizm alanında eğitim alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin 
iletişim becerileri düzeylerinin turizm sektöründe kalma eğilimleri üzerindeki etkisini ölmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel 
araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış olup araştırma evreni olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu 
belirlenmiştir. 315 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda öğrencilerin iletişim becerileri faktörlerinden bazılarının turizm 
mesleğine bakış açıları ve bu mesleği yapma eğilimleri üzerinde etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde bulgular 
doğrultusunda mesleki eğitime yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Mesleki Eğitim, Turizm, Meslekte Kalma Eğilimi 

İletişim kavramının temeli Latincede ‘communicare’ kelimesinde dayanmaktadır ve Türkçeye ‘ortak kılma’ olarak çevrilmektedir (Tutar, 2009: 
39). Kavramda yer alan ‘ortak’ kökü, bireylerin iletişim kurabilmeleri için ortak anlama sahip sembollerin ve kavramların kullanılması 
gerekliliğini ifade etmektedir (Ceylan, 1025, s.26; Donnely vd., 1987, s.416). Literatürde iletişim kavramı üzerine yirminci yüzyılın başından 
itibaren çok sayıda çalışma yer aldığı görülmektedir. Öyle ki, Merten (1977), iletişimin 160’ın üzerinde tanımı olduğunu belirtmiştir (aktaran 
Telman ve Ünsal, 2005: 19). İletişimi açıklamaya yönelik olarak yapılan bu çalışmalarda iletişim; sembolsel etkileşim, yönetimsel etkileşim, 
siyasal propaganda ve psikolojik savaştan başlayarak insan ilişkileri ve toplum yapısı ve faaliyetleriyle ilgili alanlar üzerinde açıklanmaya 
çalışılmıştır (Erdoğan, 2005: 23).   

En kısa tanımı ile iletişimi; “insanların birbirleri ile anlaşmalarını sağlama süreci” olarak ifade etmek mümkündür (Tutar, 2009: 39). İletişim; 
insanların toplu halde yaşamaya başlamalarından itibaren, toplumsal etkileşimlerde rol oynayan, sembolik mesajların karşılıklı 
ulaştırılmasıyla bazı anlamları aralarında paylaşmaları sürecidir (Telman ve Ünsal, 2005: 19). Duygu, düşünce ve bilgilerin farklı araçlarla 
kaynaktan hedefe doğru aktarım süreci olarak tanımlanabilecek iletişim; sözlü, yazılı ve sözsüz olarak gerçekleşebilmektedir. Bir iletişim 
sürecinin temel gerekliliklerinin başında kaynak ve alıcı arasında (insan, örgüt, toplum vb.) karşılıklı bir etkileşim olması zorunluluğudur 
(Tutar, 2009: 40).  Odabaşı ve Oyman (2009: 15) iletişimin gerçekleşebilmesi için üç temel nokta olduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan ilki (1) 
kaynak ve alıcı olmak üzere en az iki tarafın bulunması zorunluğudur. Zira tek taraflı bir bilgi aktarımı iletişim olarak tanımlanmamaktadır. (2) 
Ayrıca bu iki taraf arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurulması amaçlanmaktadır. Taraflar algılayabildikleri ve anlayabildikleri ortak dil 
ve sembolleri kullanarak etkileşim kurma eğilimindedirler. Ve son olarak (3) iletişim bir süreçtir. İletişimin gerçekleşebilmesi için mesajın bir 
iletişim kanalı tercihi ile kaynak tarafından kodlanması, alıcının kodlanan mesajı çözmesi ve geri bildirimde bulunmasına dayanan bu süreç 
tamamlanabilmelidir.  

İletişim kavramı ve iletişim sürecinden hareketle iletişim becerileri kavramı incelendiğinde; bireyin göndermek istediği mesajı doğru biçimde 
kodlaması ve doğru iletişim kanalını kullanması, kendisine iletilen mesajlarda ise mesajın kodunu doğru bir şekilde çözmesi 
(anlamlandırması) ve etkili geri bildirimde bulunma yeterliliğine sahip olması düzeyini iletişim becerileri tanımlamak mümkündür (Çetinkaya 
ve Alparslan, 2011, s.367). Bu genel tanımın ötesinde iletişim becerilerini detaylandırmak gerekirse; sözlü iletişim becerisi, göz teması, 
konuşmayı teşvik etme, övgüde bulunma, beden dilini etkin kullanma gibi pek çok unsurun iletişim becerileri içerisinde yer aldığını ifade 
etmek mümkündür (Cihangir, 2004: 8). Literatürde yer alan farklı çalışmalar iletişim becerilerini farklı şekilde sınıflandırmaktadır (Gölönü ve 
Karcı, 2010; Gaskar ve Özyağcıolğlu, 2014; Korkut Owen ve Bugay, 2014). Her ne kadar farklı araştırma alanları için farklı sınıflandırmalar 
söz konusu olsa da iletişim becerilerinin öğrenilebilir/geliştirilebilir olduğuna dair literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır (Egan, 2002; 
Kutlu vd., 2007; Levy vd., 2008).  

Bireyin özel ve mesleki yaşamını sürdürmesinde zorunlu olarak çevresi ile sürekli iletişim halinde bulunuyor olması iletişim becerilerinin 
üzerine farklı alanlarda çalışma yapılmasına neden olmuştur. Literatürde en sık rastlanan iletişim becerileri çalışmaları doktor ve hemşirelerin 
iletişim becerileri düzeylerinin hastalarla ilişkileri veya kanser gibi iyileşmek için motivasyonun etkili olduğu kimi hastalıklarda doktorların 
iletişim becerilerinin iyileşme üzerindeki etkisi gibi alanlarda gerçekleştirilmiştir (Bowles vd., 2001; Finset vd., 2003; Chant vd., 2002). 
Eğitimde iletişim becerilerinin kullanımı da literatürde ilgi gören bir diğer alan olmuştur. Örneğin Çevik (2011), müzik öğretmeni adaylarının 
iletişim becerilerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği çalışmasında öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeyini orta düzeyde tespit etmiştir. 
Araştırmacı ayrıca iletişim becerilerinin cinsiyete ve mezun olunan lise türüne göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini tespit etmiştir. Tunçeli’nin 
(2013) öğretmen adayları üzerine gerçekleştirmiş olduğu çalışmada ise iletişim becerilerinde cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin anlamlı farklılık 
yaratmadığı ortaya konmuştur. Ayrıca mesleğe yönelik tutumda iletişim becerilerinin düşük düzeyde etkisi olduğu tespit edilmiştir. 
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Telekomünikasyon sektörü (Örücü ve Kıvrak, 2013), satış elemanları (Ricks vd., 2008; Wachner vd., 2009) gibi farklı çalışma alanları da 
iletişim becerilerinin ölçüldüğü alanlar içerisinde yer almıştır.  

Korkut Owen ve Bugay (2014) ise literatürden faydalanarak geliştirdikleri ve güvenilirlik-geçerlilik analizlerini gerçekleştirdikleri iletişim 
becerileri ölçeğinde üniversite öğrencilerini araştırma evreni olarak belirlemişlerdir. Örneklem benzerliği ve araştırma amaçlarına uygunluğu 
nedeniyle bu araştırmada da tercih edilen İletişim Becerileri Ölçeğinde (İBÖ) araştırmacılar becerilerin dört boyut altında toplandığını ortaya 
koymuşlardır. Araştırmacılar geliştirdikleri ölçek üzerinden yaptıkları analizlerde cinsiyetler açısından iletişim becerilerinde anlamlı farklılıklar 
bulunduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre iletişim becerilerinin daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır.  

Turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buradaki, 
genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalardan doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür (Kozak vd., 
2006). Turist ise kendi ülkesinde veya yabancı ülkelerde gerçekleştirilen turizm faaliyetlerine katılan kişi olarak tanımlanmaktadır (Hazar, 
2010). Turizm pek çok farklı sektörü içerisinde barındıran bir sistemdir. Turizm ulaşım, konaklama ve yiyecek içecek sektörleri başta olmak 
üzere pek çok sektörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir sistem olarak değerlendirilebilir (Akış Roney, 2011). Söz konusu sektörler 
incelendiğinde hizmet ağırlıklı ürünler sunan ‘emek yoğun’ bir sistemle karşı karşıya olunduğu görülmektedir (İçöz ve Kozak, 2002). 
Dolayısıyla turizm ürünlerini yaratan çalışanlar ile bu ürünleri satın alan turistler arasında sürekli bir iletişimin var olduğunu ifade etmek 
mümkündür.  

Turist tatil satın alma karar sürecinden itibaren turizm çalışanları ile karşı karşıyadır. Ulaşım/konaklama rezervasyonu gibi işlemlerde ulaşım 
firması ya da seyahat acentası personeli ile başlayan bu iletişim süreci tatil boyunca farklı turizm işletmelerinin çalışanları ile 
gerçekleştirilmektedir. Satın alma karar sürecinde ikna temelli başlayan turist-çalışan ilişkisi turistik ürünün kullanımı sürecinde ise ‘şikayet 
yönetimi’, ‘memnuniyet sağlanması’ ve ‘ilave ürün satışları için ikna’ temellerinde devam etmektedir. Turizm literatüründe yer alan pek çok 
çalışma turist şikayetlerinin ve yaşanan ürün problemlerinin pek çoğunun çalışan kaynaklı olduğunu göstermektedir (Kozak, 2007; Fan vd., 
2015). Bu nedenle turizmde çalışan personelin iletişim becerilerinin yüksek olması gerektiği düşünülmektedir. İletişim beceri düzeyi yüksek 
olan personelin gerek müşteriyi satın almaya ikna etme ve gerekse müşteri memnuniyeti sağlama konularında daha başarılı olacakları 
düşünülmektedir. İletişimin bu denli yoğun yaşandığı bir sektörde, iletişim beceri seviyesi yüksek olan çalışanların sektörde kalma 
eğilimlerinin de artacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışma turizm meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri seviyelerinin mezuniyetlerinden sonra sektörde kalma eğilimlerini 
ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin tanımlayıcı verilerinin iletişim beceri düzeyleri ve sektörde kalma eğilimleri üzerindeki 
etkisinin incelenmesi de araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için nicel araştırma yöntemlerinden 
anket tekniğine başvurulmuştur. Literatürde farklı amaçlarla geliştirilmiş farklı iletişim becerileri ölçekleri bulunmaktadır. Ancak araştırma 
amaçlarına ve araştırmada tercih edilecek örnekleme uygunluğu açısından Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen İletişim 
Becerileri Ölçeği (İBÖ) tercih edilmiştir.  Araştırmacıların Egan (1994; 2002) ve Gordon’un (2002) çalışmalarını temel alarak ve literatürde 
yer alan diğer ölçeklerden de faydalanarak geliştirdikleri ölçek 25 ifadeden oluşmaktadır. Araştırmacılar bu 25 ifadenin; İletişim İlkeleri ve 
Temel Beceriler  (IITB), Kendini İfade Etme (KIE), İletişim Kurmaya İsteklilik (IKI) ve Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (EDSOI) olmak 
üzere dört faktör altında toplandığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin sektörde kalma eğilimlerini ölçmek amacıyla ise Çatı ve Bilgin’in (2013) 
çalışmalarında kullandıkları ölçeğin araştırmaya uygun boyutlarının alınması ve araştırma içeriğine uygun hale getirilmesi yoluna gidilmiştir. 
Söz konusu ölçek se 7 ifadeden oluşmaktadır. Her iki ölçeğin birleştirilmesi ve bu sorulara 6 soruluk tanımlayıcı verilerin eklenmesiyle birlikte 
38 soruluk bir soru seti elde edilmiştir.  

Araştırma evreni olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu seçilmiştir. Söz konusu okulda; Turizm ve Otel 
İşletmeciliği (TOİ), Turizm ve Seyahat Hizmetleri (TSH), Turizm Rehberliği (TRP) ve Aşçılık (AŞÇ) olmak üzere toplam dört programda turizm 
eğitimi verilmektedir. Söz konusu programlarda eğitim gören kayıtlı öğrenci sayısı 819 olmakla birlikte aktif öğrenci sayısının 500 civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Anket 1.03-31.03 2016 tarihleri arasında derslere devam eden öğrencilere yaptırılmıştır. Bu yöntemle analiz 
edilmeye uygun 315 ankete ulaşılmıştır. Elde edilen sayı araştırmada amaçlanan analizlerin gerçekleştirilebilmesi açısından yeterli 
bulunmuştur.  

Araştırma verileri öncelikle tanımlayıcı veriler açısından incelenmiştir. Tablo 1’de verilen tanımlayıcı veriler incelendiğinde katılımcıların 
%40’ının (n=126) kız öğrencilerden, %60’ının ise (n=189) erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Öğrencilerin eğitim gördükleri 
programlar incelendiğinde ise katılımcıların %29,8’inin (n=94) Turizm ve Otel İşletmeciliği, %31,4’ünün (n=99) Turizm ve Seyahat Hizmetleri, 
%25’inin (n=79) ise Turizm rehberliği programı öğrencisi olduğu görülmektedir. En küçük grup olan Aşçılık programı öğrencilerinin ise oranı 
%13,7 (n=43) olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların %51,7’si (n=163) birinci sınıf, %48,3’ü ise (n=148) ikinci sınıf öğrencilerinden 
oluşmaktadır.  

Tablo 1. Tanımlayıcı Veriler (n/315) 

Cinsiyet Dağılımı f %  Program f % 

Kız 126 40,0  Turizm ve Otel İşletmeciliği 94 29,8 

Erkek 189 60,0  Turizm ve Seyahat İşletmeciliği 99 31,4 

    Aşçılık 43 13,7 

Sınıf f %  Turizm Rehberliği 79 25,1 

Birinci sınıf 163 51,7     

İkinci sınıf 152 48,3  Mezun olunan lise f % 

    Turizm lisesi 101 32,1 
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    Diğer 214 67,9 

       

Yaş Dağılımı f %  Deneyim f % 

20’nin altı 72 22,9  Hiç çalışmadım 100 31,7 

20 yaş 101 32,1  Staj yaptım 78 24,8 

21 yaş 73 23,2  1 yıl 29 9,2 

22 yaş 31 9,8  2 yıl 18 5,7 

23 yaş ve üzeri 38 12,1  3 yıl ve üzeri 90 28,6 

Araştırmada öğrencilerin turizm lisesi mezunu olup olmama durumlarının da mesleğe bakış açılarında farklılıklar ortaya koyabileceği 
düşünüldüğünden katılımcılara lise mezuniyetleri de sorulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların %32,1’i (n=101) turizm lisesi 
mezunu olduklarını belirtirken %67,9’u (n=214) düz lise, Anadolu lisesi gibi diğer lise türlerinden birinden mezun olduklarını ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların mesleğe bakış açıları be iletişim becerilerinde sektörel tecrübenin de rol oynayabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle deneyim 
sürelerine ilişkin yöneltilen soruda katılımcıların %31,7’sinin (n=100) hiçbir şekilde mesleki deneyimi olmadığı tespit edilmiştir. %24,8 (n=78) 
sadece staj yaptığını belirtirken, %9,2 (n=29) 1 yıl, %5,7’si (n=18) 2 yıl ve %28,6’sı ise (n=90)  3 yıl ve üzerinde mesleki deneyime sahip 
olduklarını belirtmişlerdir. Tablo 1 son olarak katılımcıların yaş dağılımı açsından incelenecek olursa; katılımcıların %22,9’unun (n=72) 20 
yaş ve altında olduğu görülmektedir. %32,1 (n=101) 20 yaşında, %23,2 (n=73) 21 yaşında, %9,8 ise (n=31) 22 yaşında olduğunu belirtmiştir. 
23 yaş ve üzerinde yaşa sahip olanların oranı %12,1 (n=38) olarak gerçekleşmiştir.  

Tanımlayıcı veriler incelendikten sonra iletişim becerileri ölçeği ve mesleğe bakış açısına ilişkin ifadelerin normal dağılıma sahip olup 
olmadıkları incelenmiştir. İfadelerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin ±2 arasında kalması nedeniyle verilerin normal dağılıma sahip olduğu 
ve parametrik testlere uygunluğuna karar verilmiştir. Daha sonra faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. İletişim Becerileri Ölçeği’ne ilişkin faktör 
analizinde KMO (,83) ve Barlett Küresellik testi (,00) sonuçlarından hareketle verilerin faktör analizine uygunluğuna karar verilmiştir. İBÖ’de 
birden fazla ifadeyi %40’ın üzerinde açıkladığı belirlenen bir ifade analizden çıkarıldıktan sonra geriye kalan 24 ifadenin literatüre paralel 
olarak 4 faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Söz konusu faktörler; İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler  (IITB), İletişim Kurmaya İsteklilik 
(IKI), Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (EDSOI) ve Kendini İfade Etme (KIE) olarak sıralanmaktadır.  

Tablo 2. İletişim Becerileri Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 A.O. S.S. 
Faktör 
Yükü 

Öz 
Değer 

Açıklanan 
Varyans 

C. Alpha 

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler  (IITB)    25,16 20,01 ,86 

IBO15_IITB 4,13 ,82 ,77    

IBO16_IITB 4,20 ,86 ,74    

IBO23_IITB 4,22 ,83 ,73    

IBO21_IITB 4,05 ,82 ,73    

IBO24_IITB 3,94 ,88 ,69    

IBO1_IITB 3,99 ,99 ,65    

IBO25_IITB 4,17 ,95 ,65    

IBO6_IITB 4,00 ,97 ,64    

IBO3_IITB 3,93 ,99 ,63    

IBO13_IITB 3,89 1,25 ,50    

İletişim Kurmaya İsteklilik (IKI)    12,96 11,60 ,77 

IBO7_IKI 3,81 1,07 ,81    

IBO8_IKI 3,91 1,10 ,69    

IBO9_IKI 4,22 ,86 ,67    

IBO4_IKI 4,05 ,96 ,60    

IBO14_IKI 3,68 1,06 ,56    

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (EDSOI)   8,39 10,82 ,75 

IBO19EDSO 4,23 ,78 ,78    
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IBO22_EDSO 4,20 ,86 ,75    

IBO18_EDSO 4,03 ,87 ,69    

IBO12_EDSO 3,97 ,94 ,60    

IBO11_EDSO 4,03 ,84 ,53    

Kendini İfade Etme (KIE)    6,44 10,52 ,77 

IBO20_KIE 4,10 ,89 ,78    

IBO17_KIE 3,96 ,98 ,76    

IBO2_KIE 4,04 ,96 ,72    

IBO5_KIE 4,02 ,96 ,64    

KMO: ,83; Barlett’s Test of Sphericity: ,00; Kümülatif Açıklanan Varyans: % 52,96; C.Alpha: ,86 

Tablo 2 incelendiğinde, elde edilen 4 faktörün varyansı açıklama oranının %52,96 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran düşük bir oran 
olmakla birlikte literatürle örtüşmektedir. Ayrıca söz konusu kavram iletişim becerileri olduğu için bu kavramı açıklayabilecek daha farklı 
faktörlerin de olabileceği düşünülmektedir. 24 ifadenin güvenilirlik katsayısı %86 olarak gerçekleşmiştir. Her bir faktör iç güvenilirlikleri 
açısından ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise en düşük güvenilirlik katsayısının %75 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.  

Tablo 3. Mesleği Gerçekleştirme Eğilimi Faktör Analizi Sonuçları  

 A.O. S.S. 
Faktör 
Yükü 

Öz Değer 
Açıklanan 
Varyans 

C. Alpha 

Faktör 1 Mesleğe Bakış Açısı    58,09 35,09 ,80 

ME2 Turizmin, kişisel özelliklerimle uyumlu bir meslek olduğunu 
düşünüyorum. 

3,57 ,96 ,76    

ME3 Turizmin bıkkınlığa yol açmayacak bir meslek olduğunu 
düşünüyorum. 

3,32 1,09 ,74    

ME1 Turizmin zevkli bir meslek olduğunu düşünüyorum. 3,86 1,12 ,71    

ME4 Turizmin, sevilen bir meslek olduğunu düşünüyorum. 3,64 ,89 ,70    

Faktör 2 Mesleği Yapma Eğilimi    10,65 33,64 ,83 

ME11 Turizm mesleğini yakınlarıma tavsiye ederim. 3,24 ,92 ,85    

ME10 Tekrar tercih etme hakkım olsa yine turizm alanında eğitim 
almak isterdim. 

3,04 ,87 ,83    

ME12 Mezuniyetten sonra çalışma yaşamına turizm alanında 
devam etmeyi düşünüyorum. 

3,67 1,05 ,72    

KMO: ,86; Barlett’s Test of Sphericity: ,00; Kümülatif Açıklanan Varyans: % 68,74; C.Alpha: ,87 

İBÖ’den sonra katılımcıların mesleğe bakış açılarını ölçmeye yönelik sorulan ifadeler de faktör analizine tabii tutulmuştur. Analiz sonucu elde 
edilen KMO (,86) ve Barlett Küresellik testi (,00) sonuçları verilerin faktör analizine uygunluğunun bir göstergesidir. Faktör analizinde, analize 
tabii tutulan 7 ifadenin 2 faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Söz konusu iki faktörün varyansı açıklama oranı %68,74 olarak 
gerçekleşmiş, güvenilirlik katsayısı ise %87 olmuştur. Elde edilen iki faktörün ayrı ayrı güvenilirlik katsayıları incelendiğinde ise birinci faktörün 
%80, ikinci faktörünse %83’lük bir güvenilirlik katsayısına sahip olduğu görülmektedir. Bu değerler ölçeğin yüksek derecede güvenilir 
olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4. Faktörlerin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması 

 Toplam (n/315) Kız (n/126) Erkek (n/189)  

 A.O S.S A.O S.S A.O S.S p 

IITB 4,08 ,48 4,11 ,44 4,06 ,51 ,32 

KIE 4,04 ,64 4,07 ,68 4,02 ,60 ,54 

IKI 3,85 ,66 3,84 ,66 3,85 ,67 ,84 

EDSOI 4,08 ,55 4,11 ,50 4,06 ,59 ,48 

MBA 3,60 ,91 3,60 ,89 3,59 ,93 ,84 

MYE 3,32 1,13 3,32 1,12 3,32 1,14 ,99 
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Faktör analizlerinden sonra elde edilen faktörlerin birer değişken haline dönüştürülebilmesi için faktörleri oluşturan ifadelerin aritmetik 
ortalamalarının alınarak sıralı hale getirilmesi yolu izlenmiştir. Bu sayede elde edilen; iletişim becerilerini ölçmeye yönelik 4, mesleğe bakış 
açılarını ölçmeye yönelik 2 faktör öncelikle tanımlayıcı veriler açısından anlamlı farklılıklar bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla analize 
tabii tutulmuştur. Tablo 4’de katılımcıların tamamının değerlendirmesi ve cinsiyetler açısından karşılaştırmaları bulunmaktadır. Tablo 4 
incelendiğinde hiçbir faktör için p değerinin ,05’den küçük değer almadığı, diğer bir ifade ile cinsiyetler açısından faktörlerde anlamlı farklılık 
bulunmadığı görülmektedir. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde ise katılımcıların IITB (4,08), EDSOI (4,08) ve KIE (4,04) faktörlerine en 
yüksek katılımı gösterdikleri görülmektedir. MBA (3,60) ve MYE (3,32) faktörlerine katılım düzeylerinin düşük olması öğrencilerin sektöre 
olumlu bakış açısında sahip olmadıklarının bir göstergesidir. Katılımcıların geneli için ortaya çıkan bu sonuçlar cinsiyetler ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde de benzer şekilde görülmektedir.  

Araştırmada, iletişim becerilerinin ve mesleğe bakış açılarının öğrencilerin turizm lisesi mezunu olup olmamalarına göre farklılık 
gösterebileceği düşünülmüş ve bu varsayımın test edilebilmesi için bağımsız iki örnek t testi gerçekleştirilmiştir. Tablo 5’de turizm lisesi 
mezunları (n=101) ile diğer lise türlerinden mezun olanların (n=214) karşılaştırılmasını görmek mümkündür. Tablo 5’de de görüldüğü gibi 
EDSOI faktöründe (p<,05) gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Aritmetik ortalamalar değerlendirildiğinde ise turizm lisesi 
mezunlarının (3,98) diğer lise mezunlarına göre (4,13) daha düşük bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. bu sonuçlar turizm lisesi 
mezunlarının etkin dinleme ve sözel olmayan iletişimde diğer lise mezunlarına göre daha başarısız olduklarının bir göstergesidir.  

Tablo 5. Faktörlerin Lise Mezuniyeti Açısından Karşılaştırılması 

 Turizm Lisesi (n/101) Diğer (n/214)  

 A.O S.S A.O S.S p 

IITB 4,03 ,47 4,10 ,49 ,24 

KIE 4,00 ,61 4,07 ,65 ,35 

IKI 3,78 ,70 3,88 ,64 ,25 

EDSOI 3,98 ,51 4,13 ,57 ,01 

MBA 3,57 1,03 3,61 ,86 ,75 

MYE 3,21 1,16 3,36 1,11 ,15 

Katılımcıların sınıfları ile faktörler arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi için de bağımsız iki örnek t testine başvurulmuştur. Analiz sonucunda 
iletişim becerileri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ancak MBA ve MYE faktörlerinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir 
(p<,05). Her iki faktörde de birinci sınıf öğrencileri ikinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. Bu sonuçlar öğrencilerin 
eğitim süreçlerinde mesleğe bakış açılarında olumsuza doğru bir gelişme olduğunu göstermektedir.  

Tablo 6. Faktörlerin Öğrencilerin Sınıfları Açısından Karşılaştırılması 

 Birinci Sınıf (n/163) İkinci Sınıf (n/152)  

 A.O S.S A.O S.S p 

IITB 4,09 ,49 4,07 ,48 ,62 

KIE 4,06 ,69 4,03 ,58 ,69 

IKI 3,89 ,68 3,81 ,64 ,28 

EDSOI 4,11 ,57 4,05 ,53 ,38 

MBA 3,73 ,86 3,45 ,95 ,00 

MYE 3,49 1,10 3,13 1,13 ,00 

Katılımcıların yaş grupları açısından faktörler arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığı varyans analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları 
Tablo 7’de verilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi katılımcıların yaş aralığı 20 ile 22 yaş aralığına sıkışmıştır. Bu nedenle bu kadar dar bir 
aralıkta anlamlı bir farklılık bulunması beklenmemektedir. Zira analiz sonucunda da faktörlerin hiç birinde anlamlı farklılık bulunmadığı (p>,05) 
tespit edilmiştir.  

Tablo 7. Faktörlerin Yaş Grupları Açısından Karşılaştırılması 

  IITB KIE IKI EDSOI MBA MYE 

 n A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O. S.S. 

20< 72 4,11 ,42 3,94 ,73 3,79 ,68 4,18 ,53 3,83 ,91 3,62 1,05 

20 101 4,09 ,47 4,08 ,61 3,94 ,61 4,10 ,54 3,58 ,91 3,27 1,15 

21 73 3,96 ,48 4,01 ,56 3,75 ,65 4,04 ,49 3,43 ,84 3,18 1,22 

22 31 4,14 ,56 3,94 ,71 3,81 ,74 3,86 ,63 3,64 ,97 3,35 ,93 

<22 38 4,18 ,54 4,28 ,53 3,92 ,70 4,10 ,66 3,50 ,97 3,09 1,10 

p  ,15 ,06 ,32 ,10 ,10 ,08 
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Katılımcıların eğitim gördükleri programlar açışından faktörler arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığının analizi için de varyans 
analizine başvurulmuştur. Analiz sonucunda iletişim becerileri faktörlerinden KIE ve EDSOI faktörlerinde anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit 
edilmiştir (p<,05). Gruplar arasında tespit edilen bu anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi için ise Scheffe testine 
başvurulmuştur. Scheffe testi sonucuna göre KIE faktörü için anlamlı farklılık TRP (3,89) faktörü ile TOİ (4,16) ve TSH (4,11) faktörleri 
arasında gerçekleşmiştir. Bu sonuçtan hareketle, turizm rehberliği programı öğrencilerinin otelcilik ve seyahat acentacılığı programları 
öğrencilerine göre kendini ifade etme düzeyinin daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. EDSOI faktörü açısından da Scheffe testi benzer bir 
sonuç ortaya koymuş, TRP grubunun (3,91) TOİ (4,17) ve TSH (4,16) grupları ile arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.  

Tablo 8. Faktörlerin Programlar Açısından Karşılaştırılması 

  IITB KIE IKI EDSOI MBA MYE 

 n A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O. S.S. 

TOİ 94 4,11 ,52 4,16 ,55 3,86 ,66 4,17 ,51 3,40 ,94 3,19 1,14 

TSH 99 4,14 ,45 4,11 ,70 3,87 ,70 4,16 ,56 3,66 ,83 3,43 1,17 

AŞÇ 43 4,03 ,40 3,93 ,58 3,84 ,61 4,02 ,47 3,68 ,91 3,24 ,95 

TRP 79 4,00 ,51 3,89 ,65 3,80 ,64 3,91 ,60 3,70 ,96 3,37 1,15 

p  ,19 ,01 ,91 ,00 ,10 ,48 

 

Katılımcıların sektörel deneyimlerinin gerek iletişim becerileri ve gerekse mesleğe bakış açıları üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu 
etkinin varlığını test etmek için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. Analiz sonucunda iletişim becerileri faktörlerinden IITB 
faktöründe ve MBA faktöründe gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir (p<,0%). Söz konusu anlamlı farklılıkların hangi 
gruplar arasında gerçekleştiğini ortaya koyabilmek için yapılan Scheffe testi sonucuna göre IITB faktörü için 2 yıl (3,81) deneyim sahibi olan 
grup 1 yıl (4,23) deneyimi olan ve hiç deneyimi olmayan (4,13) gruptan ayrışmıştır. MBA faktörü için ise sadece staj yapmış grubun (3,30) 
en düşük ortalamaya sahip olduğu ve hiç çalışmamış (3,74) ve 3 yıl üzerinde deneyime sahip olan (3,70) gruplardan ayrıştığı görülmüştür.  

 

Tablo 9. Faktörlerin Deneyim Açısından Karşılaştırılması 

  IITB KIE IKI EDSOI MBA MYE 

 n A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O. S.S. 

Hiç Çalışmamış 100 4,13 ,50 4,04 ,70 3,89 ,66 4,16 ,56 3,74 ,79 3,40 1,13 

Staj yapmış 78 4,05 ,47 4,08 ,58 3,75 ,67 4,08 ,50 3,30 ,97 3,15 1,07 

1 yıl 29 4,23 ,45 4,07 ,62 3,82 ,69 4,08 ,69 3,61 ,90 3,44 1,20 

2 yıl 18 3,81 ,54 3,84 ,65 3,60 ,85 3,92 ,72 3,62 ,92 3,35 1,37 

3 yıl ve üzeri 90 4,06 ,46 4,05 ,61 3,94 ,59 4,03 ,51 3,70 ,95 3,31 1,10 

p  ,04 ,72 ,17 ,42 ,02 ,63 

 

Katılımcıların tanımlayıcı verilerine göre faktörler arasında anlamlı farklılıklar bulunup bulunmadığının analizinden sonra faktörler arasındaki 
ilişkinin ölçülebilmesi için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizinde en yüksek korelasyonun %69 ile MBA ve MYE 
faktörleri arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. İletişim becerileri faktörlerinin de birbirleri ile pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı 
korelasyonlara sahip olduğu görülmüştür. Bu faktörlerin birbirleri ile aralarındaki ilişkiler incelendiğinde IITB ile EDSOI (%55) ve IITB ile IKI 
(%55) arasında en yüksek korelasyonların gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 10, MBA faktörü ile iletişim becerileri faktörleri arasındaki 
ilişkiler açısından değerlendirildiğinde iletişim becerileri faktörleri ile MBA arasında pozitif yönlü, düşük düzeyde, anlamlı korelasyonlar olduğu 
görülmektedir. En yüksek ilişki ise %23 ile IITB faktörü ile gerçekleşmiştir. MYE faktörü açısından ise KIE ile MYE arasında anlamlı bir ilişki 
tespit edilemediği görülmektedir (p>,05). MYE’nin en yüksek ilişkide olduğu faktör ise IKI (%22) olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

96 
 

Tablo 10. Korelasyon Analizi Sonuçları 

   IITB KIE EDSOI IKI MBA 

KIE 
Korelasyon ,51     

p ,00     

EDSOI 
Korelasyon ,55 ,50    

p ,00 ,00    

IKI 
Korelasyon ,55 ,53 ,51   

p ,00 ,00 ,00   

MBA 
Korelasyon ,23 ,09 ,14 ,20  

p ,00 ,08 ,01 ,00  

MYE 
Korelasyon ,17 ,04 ,15 ,22 ,69 

p ,00 ,38 ,00 ,00 ,00 

Korelason analizi faktörler arasındaki ilişki düzeyini açıklamakla birlikte bağımlı-bağımsız değişken ilişkisini ortaya koymakta yetersiz 
kalmaktadır. Bu nedenle araştırmanın temel hipotezi olan, iletişim becerileri düzeyinin turizm sektöründe kalma eğilimine etkisinin 
ölçülebilmesi amacıyla doğrusal regesyon analizine başvurulmuştur. Faktör analizinde, sektörde kalma eğilimini açıklayan MBA ve MYE 
olmak üzere iki ayrı faktör olduğu için her iki faktörün bağımlı değişken olduğu iki ayrı regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. İBÖ’nün MBA 
üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlayan ilk analizin sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.  

 

Tablo 11. Regresyon Analizi Sonuçları (MBA) 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Standart Hata F p 

1 ,35 ,16 ,15 ,89 5,48 ,00 

2 ,35 ,16 ,15 ,89 7,32 ,00 

3 ,35 ,16 ,15 ,89 10,41 ,00 

4 ,33 ,15 ,15 ,89 18,37 ,00 

 

 Standartlaşmamış Katsayılar Standartlaşmış Katsayılar   

Model  B Std. Hata Beta t Sig. VIF 

1 

Sabit  1,78 ,46  3,88 ,00  

IITB ,37 ,13 ,20 2,76 ,00 1,75 

KIE -,10 ,10 -,07 -1,05 ,29 1,62 

EDSOI ,00 ,11 ,00 ,06 ,94 1,67 

IKI ,17 ,09 ,12 1,75 ,08 1,71 

2 

Sabit  1,79 ,44  4,07 ,00  

IITB ,38 ,13 ,20 2,93 ,00 1,59 

KIE -,10 ,09 -,07 -1,07 ,28 1,53 

IKI ,17 ,09 ,12 1,81 ,07 1,63 

3 

Sabit  1,68 ,42  3,93 ,00  

IITB ,33 ,12 ,18 2,73 ,00 1,43 

IKI ,14 ,09 ,10 1,54 ,12 1,43 

4 
Sabit  1,79 ,42  4,23 ,00  

IITB ,44 ,10 ,23 4,28 ,00 1,00 

Bağımlı Değişken: Mesleğe Bakış Açısı 

İBÖ faktörlerinin MBA üzerindeki etkisini incelemek için yapılan regresyon analizinde ‘Backward’ yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde bağımlı 
değişken üzerinde etkisi olduğu düşünülen tüm faktörler analize dahil edilmekte, her işlem basamağında etkisi olmadığı tespit edilen bir 
faktör analizden çıkarılmaktadır. Bu bağlamda birinci regresyon analizinin dört işlem basamağında gerçekleştiği ve MBA üzerinde sadece 
IITB faktörünün anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Beta değeri incelendiğinde IITB’nin MBA’yı %23 oranında açıkladığı görülmektedir. 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

97 
 

Diğer İBÖ faktörlerinin MBA üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Tablo 11’de R2 değeri incelendiğinde modelin bağımlı değişkeni 
%15 oranında açıkladığı görülmektedir. Bu sonuç MBA üzerinde etkisi olan başka faktörlerin de varlığının bir göstergesidir.  

İBÖ faktörlerinin ikinci bağımlı değişken olan MYE üzerindeki etkisini incelemek için gerçekleştirilen regresyon analizinde de ‘backward’ 
yöntemi tercih edilmiştir. Bu analizin iki işlem basamağında sonuçlandığı görülmektedir. Düzeltilmiş R2 değerinden hareketle modelin bağımlı 
değişkeni %15 oranında açıkladığını ifade etmek mümkündür. Bu değer düşük bir değer olmakla birlikte MYE’yi etkileyen pek çok farklı 
faktörün de olduğunun bir göstergesidir ki MYE’nin sadece iletişim becerileri ile açıklanmasını beklemek zaten doğru olmayacaktır. Tablo 12 
incelendiğinde birinci işlem basamağında EDSOI faktörünün anlamlı bulunmayarak analizden çıkarıldığı, diğer üç faktörün MYE üzerinde 
anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir. Beta değerlerinden hareketle en yüksek etkiye sahip olan faktörün IKI (%22) olduğu ifade edilebilir. 
İkinci etki düzeyi yüksek olan faktör KIE (%-13) olmuş, ancak bu faktörün etkisi negatif yönlü olarak gerçekleşmiştir. Son faktör olan IITB’nin 
etki düzeyi ise %12 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 12. Regresyon Analizi Sonuçları (MYE) 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Standart Hata F p 

1 ,35 ,16 ,15 1,09 5,56 ,00 

2 ,35 ,16 ,15 1,09 7,11 ,00 

 

 Standartlaşmamış Katsayılar Standartlaşmış Katsayılar   

Model  B Std. Hata Beta t Sig. VIF 

1 

Sabit  1,49 ,56  2,63 ,00  

IITB ,23 ,16 ,10 1,41 ,15 1,75 

KIE -,25 ,12 -,14 -2,10 ,03 1,62 

EDSOI ,13 ,14 ,06 ,95 ,33 1,67 

IKI ,35 ,12 ,20 2,86 ,00 1,71 

2 

Sabit  1,64 ,54  3,02 ,00  

IITB ,28 ,16 ,12 1,79 ,07 1,59 

KIE -,23 ,12 -,13 -1,93 ,05 1,53 

IKI ,37 ,11 ,22 3,15 ,00 1,63 

Bağımlı Değişken: Mesleği Yapma Eğilimi 

 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan ilki katılımcıların mesleğe bakış açısı ve mesleği yapma eğilimlerinin düşük ortalamalar almasıdır. Her 
iki faktör de öğrencilerin turizm sektöründe kalma eğilimleri hakkında bilgi vermekte olduğu için bu faktörlerin düşük değerler alması 
öğrencilerin turizm sektörüne olumsuz bir bakış açısına sahip olduklarını göstermektedir. Bu sonuçlardan hareketle, öğrencilerin mezun 
olduktan sonra bu mesleği gerçekleştirme ihtimallerinin düşük olduğunu ifade etmek mümkündür ki literatürde yer alan pek çok çalışma da 
benzer sonuçları ortaya koymaktadır. Bu sonuç turizm mesleki eğitiminin temel sorunlarından biri olup, bu sonucun nedenler ve nasıl ortadan 
kaldırılabileceği konusunda çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

Bir diğer önemli sonuç ise mesleğe bakış açısında ve mesleği yapma eğiliminde birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencileri arasında oluşan anlamlı 
farklılıktır. Söz konusu farklılık olumsuz yöndedir. Diğer bir ifade ile birinci sınıf öğrencilerinin sektörde kalma eğilimleri daha yüksekken ikinci 
sınıfa geldiklerinde bu eğilimleri düşmektedir. Deneyim süreleri açısından yapılan karşılaştırma bu sonucun nedenini de ortaya koymaktadır. 
Bu karşılaştırmada staj yapan öğrencilerin sektörde kalma eğilimlerinde ciddi bir düşüş olduğu tespit edilmiştir. Sektörle ilk defa staj 
ortamında karşılaşan öğrenciler edindikleri deneyimler doğrultusunda turizm sektöründen farklı arayışlarda bulunma eğilimine girmektedirler. 
Bu durum, öğrenciye sektörü tanıtmak, mesleğin uygulama alanları konusunda deneyim kazandırmak gibi amaçları olan staj uygulamalarının 
amaçlarını gerçekleştirmekten çok uzak olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle meslek stajlarının tekrar gözden geçirilmesi ve amaçlarına 
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.  

Sınıflar arasında iletişim becerileri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemesi de önemli bir sonuçtur. Analiz sonuçlarında iletişim 
becerileri faktörlerinin aritmetik ortalamalarının yükselmesi beklenirken aksine düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. İletişim becerileri 
geliştirilebilen becerilerdir. Ancak ortaya çıkan bu durum mesleki eğitimde iletişim becerilerinin geliştirilemediğinin bir göstergesidir. Bu 
sonucun üzerinde durulması ve eğitim içeriğinin öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirici derslerle zenginleştirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir.  

Eğitim programları açısından iletişim becerilerinde ise turist rehberliği programı öğrencilerinin gerek ‘etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim’ 
ve gerekse ‘kendini ifade etme’ konularında diğer program öğrencilerine göre beceri seviyelerinin düşük olduğu görülmektedir. Turist 
rehberliği turizm sektörü içerisinde iletişim becerilerinin ön plana çıkacağı en önemli mesleklerden biridir. Sürekli olarak turistlerle ve diğer 
turizm çalışanları ile iletişim içerisinde bulunacak olan bir rehberin başarılı olabilmesi için iletişim becerilerinin de yüksek olması 
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gerekmektedir. Ancak ortaya çıkan bu sonuç turist rehberliği öğrencilerinin iletişim becerilerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Araştırmanın temel hipotezi açısından analizler incelendiğinde, iletişim ilkeleri ve temel becerilerin mesleğe bakış açısı üzerinde anlamlı bir 
etkisi olduğu görülmektedir. Bu faktör aynı zamanda kendini ifade etme ve iletişim kurmaya isteklilik faktörleri ile beraber mesleği yapma 
eğilimi üzerinde de anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu sonuçlar doğrultusunda kısmen de olsa öğrencilerin iletişim beceri seviyelerinin turizm 
sektöründe kalma eğilimleri üzerinde bir etkiye sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu nedenle turizm mesleki eğitimi verilen meslek 
yüksekokullarında ve diğer mesleki eğitim kurumlarında öğrencilerin iletişim becerilerini ölçmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların 
yapılması gerektiği düşünülmektedir. Hâlihazırda verilen ders içeriklerinin iletişim becerilerini geliştirme konusunda yetersiz kaldığı açıktır. 
Bu nedenle yeni içerik ve yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışma turizm mesleki eğitimi alan öğrencilerin iletişim becerilerinin sektörde kalma eğilimlerini ölçmüştür. Bu alanda literatürde benzer 
çalışmaya rastlanmamış olması araştırmanın güçlü yanını oluşturmaktadır. Ancak öğrencilerin iletişim becerilerinin öznel değerlendirme 
formaları ile ölçülmüş olması araştırmanın bir sınırlılığıdır. Bu bağlamda, ileride yapılacak çalışmalarda iletişim becerilerinin ölçülebilmesi 
için farklı yöntemlerin tercih geliştirilmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada iletişim becerilerinin sektörde kalma 
eğilimini yüzde on beş gibi bir oranda açıkladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle öğrencilerin sektörde kalma eğilimlerini etkileyen başka 
faktörlerin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu faktörlerin belirlenmesi, bulunacak faktörler konusunda öğrencilere daha iyi mesleki 
eğitim verilebilmesi için uygulanacak yolların incelenmesine yönelik çalışmaların da literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Kültürel zekâ; farklı kültürlerden bireylerle etkileşime girme konusunda bazı bireylerin neden daha başarılı oluğu sorusuna yanıt olarak ortaya 
çıkmıştır.  Kültürel zekâyı; bireyin etkileşimde bulunduğu kültürlerin gereklerine göre davranışlarını ayarlayabilme, farklı kültürlerden 
bireylerle etkili bir şekilde iletişime girebilme ve kültürel farklılıklara uyum sağlayabilme kapasitesi olarak tanımlamak mümkündür. Turist 
rehberleri meslekleri gereği pek çok farklı kültürle karşı karşıya gelme ve sürekli yeni kültürler hakkında bilgi edinme gerekliliği içerisindedirler. 
Bu araştırma kültürel zekâ seviyesinin turist rehberliği mesleğine bakış açısı ve bu mesleği gerçekleştirme eğilimleri üzerinde etkisinin 
bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Turizm rehberliği alanında lisans ve önlisans eğitimi alan öğrenciler 
üzerinde nicel yöntemle gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerin mesleğe bakış açılarında kültürel zekânın ‘biliş’ ve motivasyon faktörlerinin; 
mesleği yapma eğiliminde ise ‘biliş’, ‘üst biliş’ ve ‘davranış’ faktörlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde 
öğrencilerin kültürel zekâ seviyelerinin geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel Zekâ, Turist Rehberliği, Sektörde Kalma Eğilimi, Mesleki Eğitim 

 

Zekâ, insanların düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı olarak 
tanımlanmaktadır (TDK Sözlük, 2016). Literatürde IQ olarak adlandırılan ve ölçülen klasik zekâ yaklaşımı tek boyutlu bir zekâ teoremi üzerine 
oturtulmuştur. IQ testlerinden başarılı olanların zekâ seviyesinin de yüksek olduğu ve gerek eğitim gerekse çalışma yaşamında daha başarılı 
olacakları varsayılmıştır. Ancak yapılan araştırmalar IQ’nun eğitim hayatında bir ölçü ifade etmekle birlikte sosyal hayattaki başarıya 
katkısının %20 ile sınırlı olduğunu göstermektedir (Goleman, 2014). Bu nedenle başarıda rol oynayan diğer konular araştırmacıların ilgi 
alanına girmiştir. Salovey ve Mayer (1990) geleneksel IQ yaklaşımından farklı olarak ‘duygusal zekâ’ (EQ) kavramını ortaya atmışlardır. 
Araştırmacılar, “bireyin kendisinin ve başkalarının duygularını anlama, bunlar arasında ayrım yapma ve bu süreçten elde ettiği bilgiyi, 
düşünce ve davranışlarında kullanabilme yeteneğiyle ilgili olan sosyal zekânın bir alt formu” (Doğan ve Şahin, 2007: 235) olarak 
tanımladıkları duygusal zekâ ile zekânın farklı boyutları olabileceğini ortaya koymuşlardır. Gardner (2010) ise 1983 yılında; sözel, mantıksal, 
müzikal, uzaysal, bedensel, doğacı, kişiler arası ve içsel zekâ boyutlarından oluşan çoklu zekâ kuramını ortaya atmıştır. Bu kuramı temel 
alan Goleman (2015) farklı bir zekâ yaklaşımı geliştirerek bu kavramı ‘sosyal zekâ’ olarak adlandırmaktadır. Araştırmacı sosyal zekânın 
sosyal farkındalık ve sosyal beceri olmak üzere iki temel boyutu olduğunu; bu boyutlardan birincisinin temel empati, uyum, empatik isabet 
ve sosyal biliş alt boyutlarından; ikincisinin ise eşzamanlılık, benlik sunumu, nüfuz ve ilgi alt boyutlarından oluştuğunu ifade etmektedir.  

Zekâ kavramına getirilen farklı yaklaşımlardan biri de kültürel zekâdır. Kültürel Zekâ kavramı ilk olarak Earley ve Ang (2003) tarafından ortaya 
atılmıştır. Kavram hakkında literatürde yer alan farklı araştırmalardan yola çıkarak İlhan ve Çetin (2014) kavramı; “bireyin etkileşimde 
bulunduğu kültürlerin gereklerine göre davranışlarını ayarlayabilme, farklı kültürlerden bireylerle etkili bir şekilde iletişime girebilme ve kültürel 
farklılıklara uyum sağlayabilme kapasitesi” olarak tanımlamıştır. Kültürel zekânın üst biliş, biliş, motivasyon ve davranış olmak üzere dört 
temel boyutu bulunmaktadır (Ang vd., 2008). Üst biliş; bireyin kültürler arası etkileşim sırasında kullandığı kültürel bilgilerin farkında olma 
düzeyini ifade etmektedir (Ang ve Dyne, 2008).  

(1) Üst biliş boyutu gelişmiş olan bireyler; (a) başkalarının kültürel tercihlerinin farkındadır, (b) farklı kültürlerden bireylerle etkileşime girerken 
ve etkileşim sonrasında kültürel bilgilerini gözden geçirir ve (c) karşılaştıkları yeni kültürlere uyum sağlamaya çalışırken, bu kültüre ilişkin 
bilgileri nasıl öğreneceklerini planlama, bu yeni kültüre uyum sağlama konusundaki ilerlemelerini değerlendirme gibi üst düzey düşünme 
becerilerini kullanırlar (İlhan ve Çetin, 2014). (2) İkinci boyut olan biliş boyutu ise bireyin sosyal yaşamı boyunca edindiği eğitim ve deneyimler 
yolu ile sahip olduğu kültürel bilgi düzeyin içermektedir (Ng ve Earley, 2006). Kültürel zekânın biliş boyutu gelişmiş olan bireyler farklı 
kültürlerin ekonomik, sosual ve yasal sistemleri gibi alanlarda bilgi sahibi olan, kültürler arası benzerlik ve farklılıkları anlama yeteneğine 
sahip olan kişilerdir (İlhan ve Çetin, 2014). (3) Motivasyon boyutu; bireylerin farklı kültürlere sahip insanlarla iletişim içerisinde bulunma, farklı 
kültürler hakkında yeni şeyler öğrenme, yeni kültürel deneyimler edinme gibi konularda istekliliğe sahip olmasını ifade etmektedir (Ng vd., 
2009). Motivasyon boyutu gelişmiş olan bireylerin yeni kültürel deneyim ve bilgilere sahip olma güdüleri yüksektir. (4) Son boyut olan davranış 
boyutu ise kişinin farklı kültürel geçmişe sahip bireylerle karşılaştığında uygun sözel ya da sözel olmayan davranışları sergileyebilmesidir 
(Van Dyene vd., 2007). Kültürel zekânın davranış boyutu gelişmiş olan bireyler ses tonu ve konuşma hızı gibi sözel davranışlarıyla jest ve 
mimik gibi sözel olmayan davranışlarını etkileşimde bulundukları kültürlerin gereklerine göre ayarlayabilme konusunda başarılıdırlar (İlhan 
ve Çetin, 2014).  

Kültürel zekâ üzerine sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmanın ölçeğine de temel oluşturan 
çalışmalarında İlhan ve Çetin (2014) kültürel zekâ ölçeğini Türkçeleştirerek ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik analizlerini yapmışlardır. 
Üniversite öğrencileri üzerine yapılan çalışmada Türkçeye çevrilen kültürel zekâ ölçeğinde yirmi ifadeden oluşan ölçeğin orijinal ölçekteki 
gibi dört temel boyut altında toplandığı ortaya konmuştur. Karataş Çetin (2014) ise uzun yol kaptanlarında kültürel zekâ düzeyini incelemiştir. 
Araştırma sonucunda kültürel farklılıklar nedeniyle karşılaşılan problemlerin uğrak yapılan ülkelere göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. 
Kavramı yönetim-organizasyon açısından inceleyen Ersoy (2014) kültürel zekânın liderlik etkinliği üzerindeki rolünü incelemiştir. Konaklama 
işletmelerine yönelik olarak nitel yöntemle gerçekleştirilen çalışmada tabancı yöneticilerin kültürel zekâsının kültürlerarası liderlik etkinliğini 
olumlu yönde etkilediği ortaya konmuştur. Ersoy ve Ehtiyar (2015) tarafından gerçekleştirilen benzeri bir çalışmada Türk ve yabancı 
yöneticilerin kültürel farklılıkları yönetiminde kültürel zekâ seviyelerinin etkisi üzerinde durulmuştur. Araştırmacılar, yabancı yöneticilerin; 
bilişsel, motivasyonel ve davranışsal kültürel zekâ düzeylerinin kültürel farklılıkların yönetilmesinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Turizm çalışanları üzerine gerçekleştirilen bir diğer çalışmada Aslan ve Aslan (2015) otel çalışanlarının kültürel zekâ seviyeleri 
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üzerine nicel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar, çalışanların demografik ve kişisel özellikleri açısından kültürel zekâ 
faktörlerindeki yetkinlik düzeylerinde farklılıklar olduğunu tespit etmişlerdir.  

Literatürde özellikle son yıllara ait farklı disiplinlerden kültürel zekâ üzerine yapılan çalışmaları çeşitlendirmek mümkündür. Ancak yapılan 
tarama sonucunda turist rehberliği ya da turist rehberliği öğrencilerinin kültürel zekâ seviyelerine ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. Turist 
rehberleri, yerli veya yabancı turistlere seyahat acentelerinin organize ettiği turlarda eşlik eden, tur süresince tarihi, kültürel, sosyal pek çok 
bilgiyi verme yetisine sahip; bununla birlikte turun güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmasından sorumlu olan kimsedir. Bu bağlamda bir 
turist rehberinin kültürel zekâ seviyesinin mesleğe bakış açısı ve meslekte kalma eğilimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu düşünülmektedir. 
Araştırma, bu varsayımın test edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde turist rehberliği eğitimi; bakanlık kursları, önlisans ve lisans 
programları olmak üzere üç farklı şekilde verilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turist rehberliği kurslarını ihtiyaç görülen yer ve 
zamanda açması nedeniyle kursiyerlere ulaşma fırsatı olmamıştır. Bu nedenle araştırma önlisans ve lisans programlarında turist rehberliği 
eğitimi alan öğrenciler üzerine gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın temel amacı turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin kültürel zekâ seviyelerinin turizm rehberliğine bakış açıları üzerindeki etki 
düzeyinin belirlenmesidir. Ayrıca katılımcıların tanımlayıcı verilerinin kültürel zekâ ve mesleğe bakış açıları üzerindeki etki düzeylerinin 
belirlenmesi de araştırmanın yan amaçları olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Ang vd. (2007) tarafından geliştirilen İlhan ve Çetin (2014) 
tarafından Türkçe versiyonunun güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılan 20 ifadeden oluşan kültürel zekâ ölçeğinin kullanıldığı nicel bir 
araştırma yöntemi uygulamaya karar verilmiştir. Katılımcıların Turizm rehberliği mesleğine bakış açıları ve bu mesleği gerçekleştirme 
eğilimleri için ise Çatı ve Bilgin’in (2013) çalışmalarında kullandıkları ölçekten araştırmaya uygun boyutların alınması ve araştırma içeriğine 
uyarlanması yolu ile geliştirilen 7 ifadelik bir ölçek kullanılmıştır. Elde edilen 27 ifadelik soru setine 5 sorudan oluşan tanımlayıcı veriler de 
ilave edildiğinde 32 sorundan oluşan ölçek elde edilmiştir.  

Araştırmada turizm rehberliği öğrencileri araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Ülkemizde bu eğitim lisans ve önlisans düzeyinde 
verilmektedir. Bu nedenle her iki gruptan da öğrencilerin araştırmaya katılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi bünyesinde Ortaca ve Marmaris olmak üzere iki meslek yüksekokulunda turizm rehberliği eğitimi verilmektedir. Araştırmanın 
önlisans kısmı için bu iki meslek yükekokulu öğrencileri örneklem grubu olarak tespit edilmiştir. Ege Üniversitesi, Çeşme Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu ise ülkemizde en uzun süredir turizm rehberliği eğitimi veren kurumlardan biri olması nedeniyle lisans grubu için örneklem 
olarak belirlenmiştir. Çalışmada geliştirilen ölçeğin her üç eğitim kurumundan da öğrencilerin tamamına uygulanması amaçlandıysa da kayıtlı 
öğrencilerin bir kısmı okula devam etmedikleri için bu mümkün olmamıştır. Sonuç olarak 1-15 Mart tarihleri arasında Ortaca MYO’dan 57, 
Marmaris MYO’dan 84 ve Çeşme TOYO’dan 163 öğrenciye ulaşılmış, böylelikle analiz edilmeye uygun 304 anket elde edilmiştir. Elde edilen 
veriler istatistiksel analiz programı yardımı ile analize tabii tutulmuştur.  

Araştırmada öncelikle katılımcıların tanımlayıcı verileri analiz edilmiştir. Tablo 1’de verilen tanımlayıcı veriler incelendiğinde Katılımcıların 
%41,8’i (n=127) kız öğrencilerden oluşurken %58,2’sinin (n=177) erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların 
%29,3’ü (n=89) orta öğretimini turizm meslek lisesinde tamamladığını ifade etmiş, %70’i (n=215) ise düz lise, Anadolu lisesi, ticaret meslek 
lisesi gibi farklı diğer orta öğretim kurumlarından mezun olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların halen eğitim gördükleri eğitim kurumları 
açısından dağılımları incelendiğinde ise %46,4’ünün (n=141) önlisans, %53,6’sının ise lisans mezunu oldukları görülmektedir. Tablo 1’de 
ayrıca hem ön lisans hem de lisans düzeyinde eğitim alan katılımcıların sınıfları açısından da dağılımları verilmiştir. Veriler incelendiğinde 
en yüksek orana sahip olan grubun %30,3 ile (n=92) ön lisans, 2. Sınıf öğrencileri olduğu görülmektedir. Diğer grupların oranları ise birbirine 
yakın gerçekleşmiştir. Bunun temel nedeni ön lisans 2. Sınıf öğrencilerinin bir kısmının üçüncü veya dördüncü yılı olan öğrencilerden 
oluşmasıdır. Katılımcıların yaş dağılımı değerlendirildiğinde 18-19 yaş grubundan 23 yaş grubuna kadar birbirine yakın bir dağılım tespit 
edilmiş, 24 ve üzeri grupta sayıların giderek azaldığı görülmüştür. Bu nedenle yaş gruplarının 24 yaş grubunda bitirilerek yaşı daha büyük 
olanların da bu gruba dahil edilmesi yoluna gidilmiştir. 

 

Tablo 1. Tanımlayıcı Veriler (n/304) 

Cinsiyet Dağılımı f % Lise Mezuniyeti f % Eğitim f % 

Kız 127 41,8 Turizm Lisesi 89 29,3 Ön Lisans 141 46,4 

Erkek 177 58,2 Diğer 215 70,7 1.sınıf 49 16,1 

      2.sınıf 92 30,3 

Yaş Dağılımı f % Deneyim f % Lisans 163 53,6 

18-19 yaş 71 23,4 Turizmde çalışmamış 109 35,9 1.sınıf 48 15,8 

20 yaş 73 24,0 Staj yapmış 34 11,2 2.sınıf 37 12,2 

21 yaş 65 21,4 1 yıl tecrübe sahibi 46 15,1 3.sınıf 33 10,9 

22 yaş 36 11,8 2 yıl tecrübe sahibi 26 8,6 4.sınıf 45 14,8 

23 yaş 23 7,6 3 yıl ve üzerinde tecrübeli  89 29,3    

24 yaş ve üzeri 36 11,8       

Araştırmada katılımcıların mesleki deneyimlerinin olup olmamasının kültürel zekâ üzerinde bir etkisi olup olmadığının ölçülmesi de 
amaçlanmıştır. Bu nedenle katılımcılara mesleki deneyimleri de sorul olarak yöneltilmiştir. Katılımcıların %35,9’u (n=109) turizm alanında 
herhangi bir mesleki deneyime sahip olmadıklarını belirtirken %29,3’ü (n=89) 3 yıl ve daha üstünde mesleki deneyime sahip olduklarını ifade 
etmişlerdir. Araştırmada ayrıca, mesleki deneyime çoğunlukla turizm lisesi çıkışlı öğrencilerin sahip oldukları tespit edilmiştir.  
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Tanımlayıcı veriler incelendikten sonra katılımcıların kültürel zekâ seviyelerinin ve rehberlik mesleğine bakış açılarının ölçülebilmesi için 
faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Kültürel Zekâ Ölçeği faktör analizi gerçekleştirilmeden önce verilerin parametrik testlerin ön koşullarından 
biri olan normal dağılıma sahip olup olmadıkları analiz edilmiş, bu analiz sonucu üç ifadenin basıklık ve çarpıklık değerlerinin ±2 aralığı 
dışında kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu üç ifadenin analizden çıkarılmasına karar verilmiştir. Geri kalan 17 ifade faktör 
analizine tabii tutulduğunda birden fazla faktörü %40’ın üzerinde açıkladığı tespit edilen iki ifadenin daha analizden çıkarılmasına karar 
verilmiştir. Sonuç olarak analizde kalan 15 ifadenin literatürde de karşılığını bulan (Ang vd, 2007; Orhan ve Çetin, 2014) dört faktör altında 
toplandıkları tespit edilmiştir. Elde edilen dört faktöre, literatüre uygun olarak, sırasıyla; Biliş, Üst Biliş, Motivasyon ve Davranış isimleri 
verilmiştir. Tablo 2’de kültürel zekâ ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları verilmiştir.  

Tablo 2. Kültürel Zekâ Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Faktörler BİLİŞ ÜST BİLİŞ MOTİVASYON DAVRANIŞ 

Biliş      

KZ8 ,760    

KZ10 ,748    

KZ9 ,737    

KZ7 ,546    

Üst biliş     

KZ2  ,822   

KZ3  ,742   

KZ1  ,636   

KZ4  ,534   

Motivasyon     

KZ12   ,686  

KZ15   ,683  

KZ13   ,670  

KZ14   ,555  

Davranış     

KZ20    ,812 

KZ18    ,765 

KZ19    ,735 

Öz Değer (%) 36,51 9,69 7,73 5,64 

Açıklanan Varyans (%) 16,95 15,40 14,20 13,02 

C. Alpha ,80 ,77 ,79 ,82 

KMO: ,89; Barlett’s Test of Sphericity: ,00; Kümülatif Açıklanan Varyans: % 59,59, C.Alpha: ,89 

Faktör Analizinde önce verilerin analize uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için KMO (,89) değeri ve Barlett Küresellik testi (,00) 
sonuçları incelenmiştir. Her iki test sonucu da verilerle faktör analizi gerçekleştirmede herhangi bir problem olmadığını göstermektedir. Analiz 
sonucu elde edilen dört faktörün varyansı açıklama oranı ise %59,59 olarak gerçekleşmiştir. Bu değer yüksek bir değer olmamakla birlikte 
sosyal bilimler alanında yapılan bir çalışma için yeterli görülmüştür. Zira aynı ölçeğin kullanıldığı Orhan ve Çetin’in (2014) çalışmasında bu 
oran %52,66 olarak bulunmuştur. Bu veriler ölçeğin kültürel zekâyı ölçmesi açısından yeterli olmakla birlikte kültürel zekâyı oluşturan farklı 
faktörlerin de yer aldığını göstermektedir. Ölçekte yer alan 15 ifadenin güvenilirlik katsayısı ise %89olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğunun bir göstergesidir. Araştırmada ayrıca her bir faktörü oluşturan ifadeler de ayrı ayrı güvenilirlik analizine 
tabii tutulmuş ve böylece faktörlerin iç güvenilirliklerinin sağlanıp sağlanmadığı da kontrol edilmek istenmiştir. Analiz sonuçlarında en düşük 
güvenilirlik değerinin %77ile üst biliş faktöründe gerçekleştiği diğer faktörlerin ise bu değerin de üzerinde değerler aldığı görülmüştür. Bu 
sonuçlardan hareketle ölçeği oluşturan faktörlerin iç güvenilirliğinin de sağlandığını ifade etmek mümkünüdür.  

Katılımcıların turizm rehberliği mesleğini gerçekleştirme eğilimlerinin ölçülebilmesi için kullanılan ölçek faktör analizine tabii tutulduğunda 
ölçeği oluşturan 7 ifadenin iki faktör altında toplanabildiği tespit edilmiştir. Bu iki faktörü oluşturan ifadeler incelendiğinde ise faktörlerin; Turist 
Rehberliğine Bakış Açısı (TRBA) ve Turist Rehberliğini Yapma Eğilimi (TRYE) olarak adlandırılabilecekleri görülmüştür. Faktör analizine 
ilişkin veriler Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde KMO (,88) ve Barlett Testi sonuçlarının (,00) verilerin faktör analizine uygunluğunu 
belirttiği görülmektedir. Ölçeğin toplam varyansı açıklama oranı %66, 68 olarak gerçekleşirken, Alpha değerinin %86 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Ölçeğin tamamının güvenilirliği gibi faktörlerin güvenilirlik katsayılarının da yüksek olduğu (TRBA %73; TRYE %84) tespit 
edilmiştir.  
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Tablo 3. Kültürel Zekâ Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Faktörler TRBA TRYE 

Fakför 1 Mesleğe Bakış Açısı   

ME2 Turizmin, kişisel özelliklerimle uyumlu bir meslek olduğunu düşünüyorum. ,801  

ME1 Turizmin zevkli bir meslek olduğunu düşünüyorum. ,788  

ME4 Turizmin, sevilen bir meslek olduğunu düşünüyorum. ,617  

ME3 Turizmin bıkkınlığa yol açmayacak bir meslek olduğunu düşünüyorum. ,580  

Faktör 2 Mesleği Yapma Eğilimi   

ME10 Tekrar tercih etme hakkım olsa yine turizm alanında eğitim almak isterdim.  ,854 

ME12 Mezuniyetten sonra çalışma yaşamına turizm alanında devam etmeyi düşünüyorum.  ,836 

ME11 Turizm mesleğini yakınlarıma tavsiye ederim.  ,724 

Öz Değer (%) 56,16 10,51 

Açıklanan Varyans (%) 47,05 19,62 

C. Alpha ,73 ,84 

KMO: ,88; Barlett’s Test of Sphericity: ,00; Kümülatif Açıklanan Varyans: % 66,68; C.Alpha: ,86 

Faktör analizlerinden sonra istenilen analizlerin gerçekleştirilebilmesi için faktörlerin oluşturan ifadelerin aritmetik ortalamaların alınması 
yöntemi ile her bir faktöre ait yeni bir değişken elde edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu sayede elde edilen veriler öncelikle tanımlayıcı veriler 
açısından analizlere tabii tutulmuştur. Tablo 4’de Kültürel zekâ ölçeği ve mesleği gerçekleştirme eğilimine ilişkin faktörlerde cinsiyetler 
açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen T-Testi sonuçları verilmiştir. Tablo 4’ün birinci bölümü 
katılımcıların tamamının aritmetik otalamalarını vermektedir. Bu bölüm incelendiğinde katılımcıların en yüksek ortalamaya kültürel zekânın 
‘biliş’ boyutu için (4,17) sahip oldukları görülmektedir. ‘Davranış’ boyutu ise 3,91 ile ikinci sırada yer almıştır. Bu bölümde ayrıca TRBA’nın 
3,95’lik bir ortalamaya sahip olmasına rağmen TRYE’nin 3,68 olarak gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bu sonuç katılımcıların turist rehberliği 
mesleğine bakış açılarının olumluya yakın olduğunu ancak mesleği gerçekleştirme eğilimi konusunda daha çekimser kaldıklarını 
göstermektedir.   

Tablo 4. Faktörlerin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması 

 Toplam (n/304) Kız (n/127) Erkek (n/177)  

 A.O S.S A.O S.S A.O S.S p 

BİLİŞ 4,17 ,72 4,08 ,73 4,23 ,71 ,06 

ÜST BİLİŞ 3,34 ,70 3,13 ,64 3,50 ,69 ,00 

MOTİVASYON 3,77 ,75 3,73 ,70 3,81 ,78 ,35 

DAVRANIŞ 3,91 ,77 3,88 ,73 3,92 ,79 ,64 

TRBA 3,95 ,78 3,99 ,78 3,92 ,79 ,43 

TRYE 3,68 1,09 3,71 1,08 3,65 1,10 ,63 

Tablo 4 cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde ise altı faktörden sadece bir faktörde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<,01). ‘Üst 
Biliş’ faktöründe gerçekleşen bu anlamlı farklılık için aritmetik ortalamalar incelendiğinde ise erkek katılımcıların (3,50) bayan katılımcılara 
göre (3,13) üst bilişlerinin daha yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. Her iki cinsiyet de en yüksek ortalamaya ‘biliş’ faktörü için sahip 
olmuşlardır. Aynı zamanda her iki cinsiyetin de mesleğe bakış açılarının mesleği gerçekleştirme eğilimlerine göre daha yüksek ortalamaya 
sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 5 katılımcıların eğitim düzeyleri açısından kültürel zekâ ve turist rehberliği mesleğine bakış açılarını belirlemeye yönelik faktörlerde 
anlamlı farklılıklar olup olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen T-Testi sonuçlarını vermektedir. Tabloda her iki grubun sahip olduğu 
aritmetik ortalamalar incelendiğinde Lisans öğrencilerinin faktörlerin tamamında önlisans öğrencilerine göre daha yüksek ortalamalara sahip 
oldukları görülmektedir. Her iki grup da en yüksek ortalamaya ‘biliş’ faktörü için sahip olmuşlardır. Kültürel zekâ faktörleri için ikinci sırayı 
‘davranış’ faktörü almıştır. Aynı zamanda her iki grup için de mesleğe bakış açılarının mesleği gerçekleştirme eğilimlerinden daha olumlu 
olduğunu ifade etmek mümkündür. Ancak p değerleri incelendiğinde faktörlerden sadece ‘biliş’ faktörü için gruplar arasında anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. Bu faktör için lisans grubunun (4,29), önlisans grubuna (4,02) göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde (p<,01) 
farklılık gösterdiğini ifade etmek mümkündür.  
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Tablo 5. Faktörlerin Eğitim Düzeyi Açısından Karşılaştırılması (1/2) 

 Lisans (n/163) Önlisans (n/141)  

 A.O S.S A.O S.S p 

BİLİŞ 4,29 ,69 4,02 ,74 ,00 

ÜST BİLİŞ 3,37 ,69 3,31 ,71 ,42 

MOTİVASYON 3,82 ,75 3,71 ,74 ,20 

DAVRANIŞ 3,94 ,77 3,87 ,76 ,41 

TRBA 4,03 ,74 3,86 ,82 ,06 

TRYE 3,74 1,04 3,60 1,15 ,27 

Tablo 6. Faktörlerin Eğitim Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması (2/2) 

   BİLİŞ Ü.BİLİŞ MOTİVASYON DAVRANIŞ TRBA TRYE 

  n A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S 

Lisans 

1.Sınıf 48 4,34 ,57 3,10 ,59 3,75 ,69 3,82 ,67 3,95 ,78 3,63 1,08 

2. Sınıf 37 4,23 ,66 3,47 ,65 3,92 ,69 3,91 ,79 4,12 ,69 3,64 1,12 

3. Sınıf 33 4,16 ,78 3,48 ,64 3,87 ,71 4,02 ,76 4,03 ,57 3,75 ,89 

4.Sınıf 45 4,40 ,76 3,51 ,78 3,80 ,89 4,03 ,85 4,03 ,87 3,94 1,04 

Önlisans 
1.Sınıf 49 4,09 ,71 3,13 ,68 3,65 ,73 3,71 ,80 3,82 ,79 3,59 1,18 

2.Sınıf 92 3,99 ,75 3,41 ,70 3,75 ,75 3,95 ,73 3,88 ,83 3,61 1,15 

p   ,01 ,00 ,62 ,31 ,48 ,62 

Katılımcıların önlisans veya lisans eğitimine bağlı olarak faktörler arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığının analiz edilmesinden 
sonra halen sınıf seviyeleri açısından anlamlı farklılık bulunup bulunmadığının tespit edilebilmesi için Varyans analizine başvurulmuştur. 
Analiz sonucunda ‘biliş’ ve ‘üst biliş’ faktörleri için gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<,05). Hangi gruplar arasında 
anlamlı farklılık bulunduğunun tespiti için ise Scheffe analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak ‘biliş’ faktörü için lisans 4. Sınıf öğrencileri 
(4,40) ile önlisans 2. Sınıf öğrencileri (3,99) arasında; ‘üst biliş’ faktörü için ise lisans 1. Sınıf öğrencileri (3,10) ile lisans 4. Sınıf öğrencileri 
(3,51) arasında anlamlı farklıklar olduğu görülmüştür. Tablo 6 aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde lisans öğrencileri için ‘üst 
biliş’ ve ‘davranış’ faktörlerinin aritmetik ortalamaları ile sınıf düzeyi arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin sınıf seviyeleri arttıkça bu iki faktöre katılım düzeyleri de artmaktadır. Bu değişim ‘üst biliş’ faktörü için anlamlı düzeyde (p<,01) 
gerçekleşirken ‘davranış’ faktörü için istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Buna rağmen, her iki faktör için de üniversite eğitiminin bu 
faktörler üzerinde olumlu bir etki düzeyine sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Önlisans grubunda da birinci ve ikinci sınıflar arasında 
‘biliş’ faktörü dışında kalan faktörlerin tamamında aritmetik ortalamaların yükseldiği görülmektedir. Ancak bu gruplar için de tespit edilen 
farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür.  

Katılımcıların orta öğretimlerini turizm liselerinde tamamlamış olup olmama durumlarının da hem kültürel zekâ ve hem de mesleğe bakış 
açısı faktörleri üzerinde etkisi olabileceği düşünülerek Faktörler orta öğretim mezuniyetleri açısından da karşılaştırılmıştır. Tablo 7’de bu 
amaçla gerçekleştirilen T-Testi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonucunda kültürel zekâ ölçeği faktörlerinden ‘biliş’ faktöründe (p<,01) ve 
mesleki eğilimi ölçen faktörlerden TRBA faktöründe (p<,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. ‘Biliş’ faktörü için 
gerçekleşen aritmetik ortalamalar incelendiğinde Turizm Lisesi çıkışlı katılımcıların (3,96) diğer liselerden mezun olanlara göre (4,25) daha 
düşük bir katılım düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuç, araştırma beklentilerinin aksine gerçekleşen bir sonuç olmuştur. TRBA 
faktörü için de benzer durum gerçeklemiş ve diğer lise mezunlarının turizm rehberliği mesleğine bakış açılarının daha olumlu olduğu tespit 
edilmiştir.  

Tablo 7. Faktörlerin Lise Mezuniyeti Açısından Karşılaştırılması 

 Turizm Lisesi (n/89) Diğer (n/215)  

 A.O S.S A.O S.S p 

BİLİŞ 3,96 ,83 4,25 ,66 ,00 

ÜST BİLİŞ 3,31 ,78 3,36 ,66 ,64 

MOTİVASYON 3,68 ,83 3,81 ,71 ,20 

DAVRANIŞ 3,81 ,81 3,95 ,75 ,18 

TRBA 3,78 ,83 4,02 ,75 ,02 

TRYE 3,65 1,07 3,69 1,11 ,73 
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Tablo 8 katılımcıların yaş gruplarına göre faktörler arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen 
Varyans Analizi sonuçlarını vermektedir. Araştırma lisans ve önlisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler üzerinde gerçekleştirildiği için yaş 
grupları da çok dar olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda ‘biliş’ (p<,05) ve ‘üst biliş’ (p<,01) faktörlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
olduğu tespit edilmiştir. Gruplar arasında tespit edilen farklılığı hangi gruplar arasında gerçekleştiğinin tespit edilmesi için ise Scheffe testine 
başvurulmuştur. Sonuç olarak ‘biliş’ faktörü için 20 yaş grubunun 22 ve ‘24 ve üzeri’ yaş grupları ile anlamlı farklılığa sahip olduğu; ‘üst biliş’ 
faktörü için ise 18-19 yaş grubunun 21, 22 ve ‘24 ve üzeri’ yaş grupları ile anlamlı farklılıklara sahip olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 8. Faktörlerin Yaş Grupları Açısından Karşılaştırılması 

  BİLİŞ ÜST BİLİŞ MOTİVASYON DAVRANIŞ TRBA TRYE 

 n A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S 

18-19 71 4,26 ,59 3,11 ,64 3,75 ,70 3,86 ,76 3,89 ,81 3,61 1,19 

20 73 3,96 ,85 3,23 ,71 3,70 ,74 3,77 ,74 3,96 ,79 3,66 1,05 

21 65 4,08 ,73 3,47 ,65 3,75 ,72 3,89 ,80 3,83 ,77 3,42 1,11 

22 36 4,33 ,63 3,56 ,74 3,78 ,77 4,07 ,74 4,04 ,64 3,93 1,13 

23 23 4,21 ,89 3,46 ,68 3,80 1,02 3,88 1,07 4,05 ,87 3,81 1,02 

24 ve üzeri 36 4,37 ,54 3,52 ,67 4,00 ,69 4,14 ,51 4,13 ,80 3,99 ,87 

p  ,02 ,00 ,56 ,18 ,48 ,11 

Tablo 9. Faktörlerin Deneyim Süresi Açısından Karşılaştırılması 

  BİLİŞ ÜST BİLİŞ MOTİVASYON DAVRANIŞ TRBA TRYE 

 n A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S A.O S.S 

Deneyimsiz 109 4,14 ,68 3,25 ,67 3,65 ,75 3,81 ,79 3,88 ,79 3,47 1,13 

Staj yapmış 34 3,98 ,84 3,08 ,61 3,65 ,70 3,94 ,64 3,78 ,82 3,61 1,18 

1 yıl  46 4,30 ,63 3,45 ,68 3,91 ,63 4,03 ,70 4,15 ,75 4,00 1,07 

2 yıl  26 4,16 ,96 3,41 ,67 3,83 ,73 4,03 ,70 4,06 ,65 3,87 ,82 

2< 89 4,20 ,69 3,48 ,74 3,89 ,81 3,92 ,83 3,97 ,80 3,74 1,07 

p  ,39 ,02 ,09 ,42 ,18 ,06 

Kültürel zekâ düzeyinin mesleki deneyime bağlı olarak değişiklik gösterebileceği düşünülmüş, buna bağlı olarak da katılımcıların turizm 
sektöründe deneyim sahibi olma durumlarının kültürel zekâ ve mesleğe bakış açıları üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olduğu analiz edilmek 
istenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen Varyans Analizinde kültürel zekâ faktörlerinden ‘üst biliş’ faktöründe anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Scheffe Testi sonucuna göre ise bu farklılığın sadece staj yapmış olan grup ile iki yılın üzerinde deneyime sahip olan grup arasında 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tablo 9’daki aritmetik ortalamalar incelendiğinde ise kültürel zekâ faktörleri ile deneyim süreleri arasında 
doğrusal bir ilişki olmadığı görülmektedir. Aynı durumun mesleğe bakış açıları açısından da söz konusu olduğunu ifade etmek mümkündür.  

 

Tablo 10. Korelasyon Analizi Sonuçları 

  BİLİŞ ÜST BİLİŞ MOTİVASYON DAVRANIŞ TRBA 

ÜST BİLİŞ 
Korelasyon ,41     

p ,00     

MOTİVASYON 
Korelasyon ,53 ,53    

p ,00 ,00    

DAVRANIŞ 
Korelasyon ,44 ,46 ,59   

p ,00 ,00 ,00   

TRBA 
Korelasyon ,39 ,23 ,36 ,31  

p ,00 ,00 ,00 ,00  

TRYE 
Korelasyon ,27 ,26 ,28 ,30 ,70 

p ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
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Araştırmanın temel hipotezi olan kültürel zekânın turist rehberliğine bakış açılarına etkisinin test edilebilmesi için öncelikle korelasyon 
analizine baş vurulmuştur. Korelasyon analizi sonucu faktörlerin tamamının birbirleri ile pozitif yönlü, anlamlı ilişkileri olduğu tespit edilmiştir. 
En yüksek korelasyon ise %70 ile TRBA ve TRYE faktörleri arasında gerçekleşmiştir. İkinci sırada ise %59 ile ‘davranış’ ve ‘motivasyon’ 
faktörleri arasındaki ilişkinin yer aldığı görülmektedir. Tablo 10 TRBA açısından değerlendirildiğinde kültürel zekâ faktörlerinden en yüksek 
‘biliş’ faktörü ile (%39) bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. İkinci sırada ise ‘motivasyon’ faktörü (%36) yer almaktadır. TRYE açısından ise 
kültürel zekâ faktörleri ile ilişki düzeyinin TRBA’ya göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. TRYE’nin en yüksek ilişkiye sahip olduğu faktör 
%30 ile ‘davranış’ faktörü olmuş, onu %28 ile motivasyon faktörü takip etmiştir.  

Tablo 11. Regresyon Analizi Sonuçları (TRBA) 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Standart Hata F p 

1 ,44 ,19 ,18 ,71 18,08 ,00 

2 ,44 ,19 ,18 ,70 24,17 ,00 

3 ,43 ,18 ,18 ,71 34,79 ,00 

 

 Standartlaşmamış Katsayılar Standartlaşmış Katsayılar  

Model  B Std. Hata Beta t Sig. 

1 

Sabit  1,73 ,27  6,32 ,00 

BİLİŞ ,28 ,06 ,26 4,24 ,00 

ÜST BİLİŞ -,01 ,07 -,01 -,23 ,81 

MOTİVASYON ,17 ,07 ,16 2,23 ,02 

DAVRANIŞ ,11 ,06 ,10 1,62 ,10 

2 

Sabit  1,72 ,26  6,44 ,00 

BİLİŞ ,28 ,06 ,26 4,25 ,00 

MOTİVASYON ,16 ,07 ,15 2,27 ,02 

DAVRANIŞ ,10 ,06 ,10 1,60 ,10 

3 

Sabit  1,85 ,25  7,23 ,00 

BİLİŞ ,30 ,06 ,28 4,62 ,00 

MOTİVASYON ,21 ,06 ,21 3,43 ,00 

Bağımlı Değişken: TRBA 

Korelasyon analizi faktörler arasında bir ilişkinin var olup olmadığının tespit edilmesi amacına yönelik uygun bir analiz türü olmakla beraber 
bu analize bağımlı-bağımsız değişken ilişkisi bulunmamaktadır. Böyle bir ilişkinin var olup olmadığının analiz edilebilmesi için doğrusal 
regresyon analizine başvurulmuştur. Analizde Backward yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde bağımlı değişken üzerinde etkisi olduğu 
düşünülen bütün faktörler analize dahil edilmekte, her işlem basamağında ilişkisi kurulamayan bir faktör analizden çıkartılarak model tekrar 
kurulmaktadır. Bu yöntemle, TRBA’nın bağımlı değişken olduğu, kültürel zekâ faktörlerinin bağımsız değişkenler olarak belirlendiği regresyon 
analizinin 3 işlem basamağında sonuçlandığı tespit edilmiştir. Model özeti incelendiğinde düzeltilmiş R2 değerinin %18 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu oran yüksek bir oran olmamakla beraber öğrencilerin mesleğe bakış açılarında kültürel zekâ dışında da pek çok faktörün 
etkili olabileceği düşünüldüğünde önemli bir oran olarak değerlendirilmiştir. Analiz sonucu kültürel zekâ faktörlerinden ‘biliş’ ve ‘motivasyon’ 
faktörlerinin TRBA üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir Beta değerlerinden hareketle Biliş faktörünün etki düzeyinin (%28) motivasyon 
faktörüne göre (%21) daha yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür.  

Tablo 12. Regresyon Analizi Sonuçları (TRYE) 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Standart Hata F p 

1 ,36 ,13 ,11 1,03 11,15 ,00 

2 ,35 ,12 ,11 1,03 14,68 ,00 

 

 Standartlaşmamış Katsayılar Standartlaşmış Katsayılar  

Model  B Std. Hata Beta t Sig. 

1 

Sabit  1,08 ,40  2,72 ,00 

BİLİŞ ,19 ,09 ,12 1,96 ,05 

ÜST BİLİŞ ,14 ,10 ,09 1,43 ,15 
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MOTİVASYON ,08 ,11 ,06 ,79 ,42 

DAVRANIŞ ,24 ,09 ,17 2,47 ,01 

2 

Sabit  1,11 ,39  2,80 ,00 

BİLİŞ ,21 ,09 ,14 2,31 ,02 

ÜST BİLİŞ ,17 ,09 ,11 1,76 ,07 

DAVRANIŞ ,27 ,09 ,19 3,01 ,00 

Bağımlı Değişken: TRYE 

İkinci bir regresyon analizi de kültürel zekâ faktörlerinin TRYE faktörü üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlkiyle aynı 
yöntemle gerçekleştirilen analizin iki işlem basamağında sonuçlandığı görülmektedir. R2 değerinden hareketle modelin TRYE üzerindeki 
etkisinin %11 olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu sonuç birinci analizdekinden de düşük olmasına rağmen TRYE üzerinde; ‘biliş’, ‘üst 
biliş’ ve ‘davranış’ olmak üzere üç faktörün etkili olduğu görülmektedir. Beta değerleri modeldeki en etkili faktörün %19 ile ‘davranış’ faktörü 
olduğunu göstermektedir. İkinci sırada %14 ile ‘biliş’ faktörü yer alırken ‘üst biliş’ faktörünün etki düzeyi %11 olarak gerçekleşmiştir.  

Araştırma sonuçları öğrencilerin kültürel zekâda en yüksek değeri bilişsel boyutta gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bilişsel boyut, diğer 
insanların kültürel tercihleri ile ilgili bilişsel farkındalığı ortaya koymaktadır (Ang, Van Dyne ve Tan, 2011). Bu bağlamda, öğrencilerin farklı 
kültürlerle ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu ifade etmek mümkündür. İkinci yüksek ortalamanın ‘davranışsal’ boyutta gerçekleşmiş 
olması, öğrencilerin bilişsel zekâ seviyelerini davranış olarak gösterme eğilimlerini ortaya koymaktadır. Öğrenciler farkında oldukları kültürel 
farklılığa uyum sağlama, sahip oldukları kültürel bilgiyi davranışa dönüştürme eğilimindedirler. Ancak ‘üst bilişsel’ ve ‘motivasyon’ 
faktörlerinde elde edilen düşük ortalamaların nedenleri üzerinde çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu sonuçlar öğrencilerin 
yeni kültürler hakkında bilgi edinme, farklı kültürlerle iletişim halinde olma gibi motivasyonlarının olmadığını ve sahip oldukları bilişsel düzeyi 
içselleştirmediklerini ortaya koymaktadır. Turist rehberliği mesleğinin sürekli olarak farklı kültürlerle etkileşim halinde olunması gereken bir 
meslek olduğu düşünüldüğünde öğrencilerin kültürel zekâlarının her boyutunda yüksek seviyeye sahip olmalarının mesleki başarıdan, iş 
doyumuna kadar pek çok faktör üzerinde etkisi olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında kültürel zekânın üst bilişsel boyutunda ortaya 
çıkan anlamlı farklılıktır. Erkek öğrencilerin kültürel zekâlarının üst bilişsel boyutu daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuç erkeklerin farklı kültürlere 
uygum sağlama, kültürel farklıklara göre davranışlarını değiştirme konusunda daha esnek olduklarını göstermektedir. Bu sonucun Türk aile 
kültüründe çocuk yetiştirme ile ilgisi olabileceği düşünülmektedir. Zira daha rahat yetiştirilen erkek çocukları farklı kültürel ortamlara uyum 
sağlamakta, farklı kültürlere özgü davranışları sergilemekte sorun yaşamamaktadır. Kız çocukları ise içerisine girdikleri yeni kültürel ortam 
içerisinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Ancak bu çıkarımlar tamamen öznel çıkarımlar olup cinsiyetler 
arasındaki bu farklılığın nedenleri üzerine bilimsel araştırmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir.  

Öğrencilerin kültürel zekâlarının bilişsel boyutunda önlisans ve lisans mezunları arasında da anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuç ön lisans öğrencilerinin farklı kültürler konusundaki bilgi düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu nedenle önlisans 
derslerinde öğrencilerin kültürel zekâlarını geliştirici daha fazla içeriğe yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak sınıf seviyelerinde ilk 
kademe öğrenciler ile son kademe öğrenciler artasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmamış olması gerek ön lisans ve gerekse lisans 
eğitiminde öğrencilerin kültürel zekâ seviyelerini geliştirmeyi öncülleyen bir eğitimin verilmediği sonucunu da ortaya koymaktadır. Her iki 
eğitim türünde de öğrencilerin kültürel zekâ düzeylerini arttıracak dersler ve ders içeriklerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  

Öğrencilerin turizm lisesi ya da farklı bir lise mezuniyetine sahip olmalarının kültürel zekâ düzeyleri ve mesleğe bakış açılarına ilişkin farklılık 
yaratıp yaratmadığının ölçülmesi sonucunda ‘biliş’ düzeyinde ve turist rehberliği mesleğine bakış açısı konusunda anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Ancak beklenenin aksine turizm lisesi mezunu olan öğrencilerin biliş seviyeleri daha düşük, mesleğe bakış açıları daha olumsuz 
olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçların temel nedenin turizm lisesi eğitimi süresince staj ve benzeri uygulamalar sayesinde sektörle tanışma 
fırsatı bulan öğrencilerin beklentilerinin karşılanamaması nedeniyle sektöre olumsuz bir bakış açısı geliştirmeleri olduğu düşünülmektedir. 
Ayrıca turizm liselerinde diğer orta öğretim kurumlarına kıyasla en azından bilişsel boyutta kültürel zekâ konusunda yeterli eğitim verilmediği 
değerlendirmesi yapmak da mümkündür.  

Araştırmanın temel hipotezi olan kültürel zekâ seviyesinin mesleğe bakış açısı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla iki regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Mesleğe bakış açısı üzerinde biliş ve motivasyon boyutlarının, mesleği yapma eliminde ise; biliş, üst biliş ve davranış 
boyutlarını etkili olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle söz konusu boyutlar için kültürel zekânın mesleğe bakış açısı üzerinde olumlu 
bir etkisi olduğunu ifade etmek mümkündür. Ancak düzeltilmiş R2 değerleri sırasıyla %18 ve %11 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle 
öğrencilerin mesleğe bakış açılarını etkileyen bu faktörlerin dışında pek çok farklı faktör olduğu anlaşılmaktadır. İleride bu alanda yapılacak 
çalışmalarda farklı faktörlerin mesleğe bakış açısı üzerindeki etkilerinin de analiz edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Bu çalışma turist rehberliği öğrencilerinin kültürel zekâ seviyelerini ve mesleğe bakış açılarını ölçen bir çalışma olması nedeniyle literatüre 
önemli katkılar sunmuştur. Ayrıca lisans ve önlisans öğrencilerinin karşılaştırılmasının sağlanması da çalışmanın bir diğer güçlü yanıdır. 
Ancak çalışmada öğrencilerin kültürel zekâ seviyelerinin öznel yöntemlerle değerlendirilmesi araştırmanın bir sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu 
nedenle ileriki çalışmalarda farklı yöntemlerle kültürel zekânın ölçülmesinin literatüre anlamlı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
turizm rehberliği bölümlerinde gerek lisans, gerekse önlisans düzeyinde ders içeriklerinin incelenerek kültürel zekânın arttırılmasına yönelik 
çözüm önerileri sunan çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Turizm sektörü içerisinde diğer meslek gruplarının mesleğe bakış açıları ve 
kültürel zekâ seviyelerine ilişkin olarak da çalışmaların yürütülebileceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bireylerin geçmiş yıllara dönük okul ile ilgili yaşantılarından dolayı yargıları vardır. Bu konudaki yargılar okul, öğretmen, öğrenci ve eğitim 
anlayışını şekillendirebilir. Şu anda yetişkin olan öğrencilerin geçmiş yaşantılarında sınıf yönetimiyle ilgili hangi etmenlerin onları nasıl 
etkilediği, izlerini günümüze taşıyıp taşımadıkları, etkenlerin ileriye dönük etkilerinin nasıl algılandığını ortaya koyduğu için önemlidir. 
Öğretmen adaylarını sınıf yönetimi bağlamında etkileyen önemli etkenlerin neler olduğunu ortaya koyan bu çalışma aynı zamanda onları 
nasıl etkilediğini de nedenleriyle ortaya koyabilecektir. 

Bu araştırmanın genel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğrencilik yaşamlarında onları en çok etkileyen etkenleri ve bunların kendilerini 
nasıl etkilediğini belirlemektir. 

Bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği anabilim dalı 3. sınıfına devam eden öğrencilere sınıf yönetimi dersi kapsamında öğrencilik 
yaşamlarında onları en çok etkileyen etkenleri ve bunların kendileri nasıl etkilediğini düşündüklerini nedenleri ile birlikte yazılı olarak 
belirtmeleri istenmiştir. Bu rapor aslında öğretmen adaylarının kendi yaşantılarından kesitler olduğu için anlatı (narrative) çalışması olarak 
değerlendirilebilir. Her bir öğretmen adayı bu görevi tek başına yapmıştır. Dolayısıyla kollektif değil bireysel yaşantılar ön plana çıkmış bu da 
çalışmaya otobiyografik bir özellik katmıştır. Bu anlamda otoetnografi ile kesiştiği de düşünülebilir. Araştırmada 50 öğretmen adayı tarafından 
hazırlanan raporlar araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu araştırmada verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır.   

Araştırma bulguları öğretmen adaylarının öğrencilik yaşamlarında kendilerini en çok etkileyen etkenler olarak öğretmeni gördüklerini ortaya 
koymuştur. Öğretmenin davranış yönetimi uygulamaları katılımcıları duygular, sosyal süreçler, akademik süreçler ve davranış geliştirmeyle 
ilişkili olarak etkilemiştir. Davranış yönetimi uygulamalarının öğretmenlerin alan bilgisi, öğretim yönetimi ve kişilik özelliklerinden daha fazla 
etkilediği bulunmuştur. 

Lisans eğitimleri sırasında öğretmen adaylarına sınıf yönetimi dersi özellikle davranış yönetimi boyutu daha kapsamlı ve derinlemesine ele 
alınmalıdır. Hizmet-içi eğitimde ise öğretmenlerin davranış yönetimi becerilerini geliştirici uygulamalara yer verilebilir. Burada özellikle 
davranış yönetimi açısından yansıtıcı düşünme becerilerinin öğretmenler ve öğretmen adayları tarafından uygulanması sağlanmalıdır.       

Anahtar Kelimeler: eğitime ilişkin algı, öğretmen adayı, sınıf yönetimi, sınıf yönetimini etkileyen etkenler 

 

Abstract 

Individuals have judgements based on their past experiences. These judgements may shape one's understanding of school, teacher, student 
and education. Past life experiences of students who are adults now are important because they show the effective factors regarding 
classroom management, how they are influenced and whether they still carry their traces, and how the long term effects are perceived.  

This study aims at determining important influential factors on teacher candidates regarding classroom management and how they are 
affected by these factors.  

Aim of the Study 

The general objective of this study is to find out the most effective factors on teacher candidates' studentship period and to see how these 
factors affected them.  

In the course of classroom management, third year students attending the Primary School Education Department of a State University were 
instructed to write down the most influential factors during their studentship period and how these factors affected them. As their reports 
were excerpts from their own life, they might be regarded as a narration practice. The student teachers worked individually, so individual 
lives, not collectivity, came out, giving the study an autobiographic style. In this manner, it can be thought that it overlaps with 
autoethnography. This research was based on 50 teacher candidates' reports. For the data analysis, content analysis, one of the qualitative 
research methods, was carried out.  

The findings of the study showed that teacher candidates saw "teacher" as the most influential factor in their studentship period. The teacher's 
behaviour management practices influenced the teachers candidates in terms of feelings, social processes, akademic processes and 
behaviour development. It was found out that behaviour management practices affected the teacher candidates more than the teacher's field 
knowledge, teaching style and character.  

It can suggested that behaviour management in the scope of the classroom management course should be particularly considered in the 
pre-service teacher training programs. In the in-service teacher training programs, more training should be given about how to improve 
behaviour management skills to teachers. Regarding behaviour management, reflective thinking skills should be introduced and practised 
by teacher candidates 

Key words: perception related to education, teacher candidate, classroom management, factor affecting classroom  
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Etkili bir eğitim için etkili bir sınıf yönetiminin sağlanması gereklidir bu aynı zamanda hem öğretmen hem öğrenci için başarıya ulaşmanın ön 
koşuludur. Sınıf yönetimi, sınıfın fiziksel düzenlemesi, kuralların oluşturulması, öğretimin ve zamanın etkili yönetilmesi, davranış ve 
istenmeyen davranışların yönetimi, sınıf atmosferi ve iletişim gibi çok boyutu olan bir disiplindir (Başar, 1999; Çelik, 2005; Demirtaş, 2015). 
Sınıf yönetimi çok boyutlu bir yapıya sahip olmanın yanı sıra pek çok etkenden etkilenen karmaşık bir süreçtir. Sınıf yönetimini etkileyen 
etkenler sosyal, psikolojik ve eğitsel etkenler olarak sınıflandırılabilir (Taş, 2015). Sınıf yönetimini etkileyen sosyal değişkenler/etkenler; aile, 
çevre, kitle iletişim araçları; psikolojik etkenler olarak; öğrenci ve öğretmen özellikleri,; eğitsel etkenler olarak da öğretmenin eğitimi, sınıf 
ortamı, okul yönetimi, öğretimin yönetimi gibi etkenlerden bahsedebiliriz (Taş, 2015). Bu etkenler aynı zamanda sınıf yönetimini etkileyen 
sınıf içi ya da sınıf dışı unsurlar olarak da ele alınabilir (Atıcı, 2014; Çelikten, 2008; Yolcu, 2014). Çelikten’e göre (2008) sınıf yönetimini 
etkileyen sınıf içi etmenler: Öğrenci, öğretmen ve sınıf ortamıdır. Sınıf yönetimini etkileyen sınıf dışı etmenler ise yakın çevre ve uzak çevre 
olmak üzere ikiye ayrılır. Yakın çevre, aile, okul ve akran gruplarından; uzak çevre ise eğitim yönetimi, ülkenin genel yönetimi ve dünyadaki 
gelişmelerden oluşur. 

Öğrencilik yaşamında sınıf yönetimini etkileyen pek çok değişken ya da etken öğrencinin üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etki bırakmıştır. 
Bu etkenlerin öğrenci üzerindeki etkisi uzun süreli olabilir. Hepimizin geçmiş yıllara dönük okul ile ilgili yaşantılarımızdan dolayı yargılarımız 
vardır. Bu konudaki yargılarımızı sıklıkla dile getirdiğimizi, hatta okul, öğretmen, öğrenci, eğitim anlayışımızı bir şekilde şekillendirdiğini 
söyleyebiliriz. Şu anda yetişkin olan öğrencilerin geçmiş yaşantılarında sınıf yönetimiyle ilgili hangi etmenlerin onları nasıl etkilediği, izlerini 
günümüze taşıyıp taşımadıklarını ortaya koymak önemlidir. Çünkü böyle bir çalışma etkenlerin ileriye dönük etkilerinin nasıl algılandığını 
ortaya koymak için önemli ipuçları verecektir. Bulgular sadece öğretmen adaylarını sınıf yönetimi bağlamında etkileyen önemli etkenlerin 
neler olduğunu ortaya koymayacak onları nasıl etkilediğini de nedenleriyle ortaya koyabilecektir. Yetişkinlerle yapılan böyle bir çalışmanın 
özellikle meslek grubu olarak öğretmenliği seçmiş öğretmen adaylarıyla yapılmasının da ilerisi için daha anlamlı olabileceği düşünülmüştür. 
Çünkü sınıf yönetiminde etkili olan değişkenleri ilk elden yaşayan ve bunu irdeleyen öğretmen adayı sınıf yönetimi açısından bunun önemini 
ve sınıf yönetimini etkileyen etkenlerin olumlu ya da olumsuz etkilerini kavrayabilecektir. Ayrıca bir öğretmen adayını sınıf yönetimini etkileyen 
etkenlerden hangilerinin ağırlıklı (etkilerini nasıl yaşadığını) olarak etkilediğini bilmek meslek seçimi profillerini oluşturmak açısından da 
önemli ipuçları verebilir.   

Ulaşılabilen kaynaklar çerçevesinde (Çakmak, Kayabaşı ve Ercan, 2008; Ekici, 2008; Sadık ve Bulut Özsezer, 2015; Öztürk, Gangal ve 
Beşgen Ergişi, 2014)  her yaş grubundaki birey açısından önemli olan olumlu öğrenme ortamı oluşturabilme ve bunun yanısıra sınıf içi/dışı 
ortamların birey ve ihtiyaçları temelinde düzenlemeye yönelik araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu araştırmada 
gelecekteki öğrencilerini olumlu etkileme sorumluluğu olan öğretmen adaylarının geçmişte nasıl ve nelerden etkilendiklerini belirlemek eğitim 
paydaşları açısından önemlidir. Bu doğrultuda araştırmada öğretmen adaylarının öğrencilik yaşamlarında onları en çok etkileyen etken nedir 
ve bu sizi nasıl etkilemiştir? sorusuna yanıt aranmıştır.  

Bu araştırmanın genel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğrencilik yaşamlarında onları en çok etkileyen etkenleri ve bunların kendilerini 
nasıl etkilediğini belirlemektir.  

Bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği anabilim dalı 3. sınıfına devam eden öğrencilere sınıf yönetimi dersi kapsamında öğrencilik 
yaşamlarında onları en çok etkileyen etkenleri ve bunların kendileri nasıl etkilediğini düşündüklerini nedenleri ile birlikte yazılı olarak 
belirtmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarından öğrencilik yıllarında kendilerini en çok etkilediklerini düşündükleri değişken/etken 
belirtmelerini ve neden etkilediğini düşündüklerine ilişkin açıklamalarını rapor halinde yazmaları istenmiştir. Bu rapor aslında öğretmen 
adaylarının kendi yaşantılarından kesitler olduğu için yani kişisel alıntılarından, bireysel deneyimlerine bakış açısını, sosyal ve kültürel 
kalıpları çıkartabileceği için anlatı (narrative) çalışması olarak değerlendirilebilir (Patton, 2002). Her bir öğretmen adayı bu görevi tek başına 
yapmıştır. Dolayısıyla kollektif bir yaşantı değil bireysel yaşantılar ön plana çıkmış bu da çalışmaya otobiyografik bir özellik katmıştır. Bu 
anlamda oto-etnografi ile kesiştiği de düşünülebilir (Patton, 2002). Öğretmen adayları tarafından kendi yaşantılarından kesitleri içeren bu 
otobiyografik raporlar toplanarak araştırmacılar tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada 50 öğretmen adayı tarafından hazırlanan 
raporlar araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu araştırmada verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Nitel veri durumu ortaya koyarken, bireylerin deneyimlerini kendi kelimeleri ile aktardığı (Patton, 2002) yani bireylerin 
kendi hikâyelerini anlattığı için bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri ve içerik analizi uygun görülmüştür. İçerik analizi sırasında öğretmen 
adaylarının ifadelerinden çeşitli kodlara ulaşılmış bu kodlar kendi içerisinde değerlendirildikten sonra kodların birbirleriyle ilişkisi ortaya 
konularak çeşitli örüntülere ulaşılmış. Bu örüntüler tematik bir yapı altında yani kategorilerle (tema) sunulmuştur.   

Öğretmen adayları öğrencilik yaşamlarında kendilerini en çok etkileyen etkenler olarak sırasıyla; ‘öğretmen’, ‘okulun fiziksel yapısı’, ‘öğrenci 
olarak kendilerinin kişilik özellikleri’, ‘aile’ ve ‘çevre’yi’ belirtmişlerdir. Bu etkenler ve bunların öğretmen adaylarını nasıl etkiledikleri sırasıyla 
verilmiştir. 

Çalışmada ‘öğretmen’ en çok vurgulanan etken olarak görülmektedir. 50 Öğretmen adayının 44 ü anasınıfından üniversite düzeyine kadar 
öğretmen etkenini çarpıcı bir şekilde ön plana çıkarmaktadırlar. Bununla beraber genelde ilkokul düzeyinde (n=29)  sınıf öğretmenlerinin 
katılımcıları daha çok etkilediği belirlenmiştir. Katılımcıların öğretmenlerin “kişisel özellikleri”, “öğretimsel yönetim becerileri”, “davranış 
yönetimi uygulamaları ” ve “alan bilgilerinden” etkilendikleri görülmüştür. Davranış yönetimi uygulamaları ise katılımcıların en sık söz ettikleri 
ve genellikle olumsuz etkilerinden söz ettikleri unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel özellikler olarak öğretmenlerin sert ve sinirli 
olmaları, çıkar beklentisi gözetmeleri ve öğrencileri sevmemeleri ifade edilmiştir. Öğretimsel yönetim becerileri açısından ise görüşler, etkisiz 
geri bildirim, adil olmayan değerlendirme ile öğretim yöntem ve tekniklerini etkili kullanma ve kullanmama olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Davranış yönetimi ile ilgili görüşler olumlu ve olumsuz olarak iki farklı başlıkta ele alınmıştır. Bunların içerisinde ise öğrencinin ilgi ve yeteneğin 
doğrultusunda davranma, öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate alma, saydam olma, sınıfı etkili yönetme, öğrenciyi motive etme ve olumlu 
iletişim kurma olumlu etkiler olarak ifade edilmiştir. Olumsuz etkiler ise hem nitelik hem de sayıca daha fazla olarak karşımıza şu şekilde 
çıkmaktadır;  Ayrımcılık yapma,  adil davranmama, fiziksel şiddet, sınıfı etkisiz yönetme, bireysel farklılığı dikkate almama, olumsuz iletişim 
kurma, etiketleme, alay etme, öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate almama, pozitif ayrımcılık, tutarsız davranma, kıyaslama yapma ile 
öğrenciyi tehdit etme.   
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Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yaşamlarında Kendilerini En Çok Etkileyen Etken Öğretmen Hakkındaki Görüşleri 

Etkileyen Etken Öğretim Kademesi Kişisel Özellikleri 
Öğretimsel Yönetim 

Becerileri 
Davranış Yönetimi 

Olumlu Olumsuz 

Öğretmen 

Anasınıfı  
(n=1) 

 Etkisiz geri bildirim  Fiziksel şiddet 

İlkokul  
(n= 29) 

Sert, sinirli kişilik 
yapısı (f=3) 
Çıkar beklentisi 
(hediye)  
Öğrenciyi sevmeme   

Öğretim yöntem ve 
tekniklerini etkili 
kullanmama  (f=2) 
Öğretim yöntem ve 
tekniklerini etkili 
kullanma 
Etkisiz geri bildirim  

Öğrencinin ilgi ve 
yeteneğin 
doğrultusunda 
davranma (f=2) 
Öğrencinin gelişim 
özelliklerini dikkate 
alma (f=2) 
Saydam olma 
Sınıfı etkili yönetme  
Öğrenciyi motive etme  

Ayrımcılık yapma (f=11) 
Adil olmama (f=7) 
Fiziksel şiddet (f=6) 
Sınıfı etkisiz yönetme 
(f=6) 
Bireysel farklılığı dikkate 
almama (f=2) 
İstenmeyen davranışlara 
etkisiz müdahale  
Olumsuz iletişim  
Etiketleme  
Öğrencinin gelişim 
özelliklerini dikkate 
almama  
Pozitif ayrımcılık 
Tutarsız davranma 
Kıyaslama yapma 

 

Tablo 1 (devamı). Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yaşamlarında Kendilerini En Çok Etkileyen Etken Öğretmen Hakkındaki Görüşleri 
Etkileyen 
Etken 

Öğretim 
Kademesi Kişisel Özellikleri 

Öğretimsel Yönetim 
Becerileri 

Davranış Yönetimi Öğretmen 
Eğitimi Olumlu Olumsuz 

Öğretmen 

Ortaokul (n=13) 

Sert, sinirli kişilik yapısı  Öğretim yöntem ve 
tekniklerini etkisiz 
kullanma  (f=3) 
 

Sınıfı etkili yönetme  
Olumlu iletişim  
Öğrencinin kendi ilgi 
ve yeteneği  
Öğrencinin başarısını 
veliye iletme ve takdir 
etme 
 

Fiziksel şiddet (f=7) 
Sınıfı etkisiz yönetme (f=5) 
Not ile tehdit 
Korkulacak öğretmen 
olduğuna ilişkin önyargı 
oluşturma  
Tutarsız davranma   
Pozitif ayrımcılık 
Ağır sorumluluk yükleme  

Alan 
bilgisi 
eksikliği 

Lise (n= 6) 

Öğretmenin el şakası 
yapması  

Öğretim yöntem ve 
tekniklerini etkisiz 
kullanma  (f=2) 
Adil olmayan 
değerlendirme 
Etkisiz geri bildirim  
 

 Adil olmama (f=2) 
Ayrımcılık yapma  
Öğrenci öğretmen 
iletişimine önem vermeme  
Bireysel farklılığı dikkate 
almama 
Öğrenci ile alay etme  

Alan 
bilgisi 
eksikliği  

Üniversite (n= 2) 
 Adil olmayan 

değerlendirme  
   

 

Tablo 1 incelendiğinde özellikle davranış yönetimi uygulamalarında söz edilen olumsuzluklara baktığımızda ilkokul yıllarında ayrımcılık 
yapma (f=11), adil olmama (f=7), fiziksel şiddet (f=6), sınıfı etkisiz yönetme (f=6), bireysel farklılığı dikkate almama (f=2); ortaokul yıllarında 
fiziksel şiddet (f=7), sınıfı etkisiz yönetme (f=5), not ile tehdit;  lise yıllarında ise tekrar adil olmama (f=2) ve ayrımcılık yapma katılımcılar 
tarafından en çok ifade edilen etkenler olarak görülmektedir.   

Öğretmenin kişisel özelliklerinin katılımcıları duygular, akademik süreçler ve davranış geliştirmeyle ilişkili olarak etkilediği görülmektedir. Bu 
etkilerden duygularla ilişkili olanlar önyargılı olma, haksızlık ettiğini düşünme,  kokma, motive olamama,  kendine güven duymama, kendini 
ifade edememe, çaresizlik hissi, rahatsızlık hissi duyması ile öğretmene yakın hissetme ve elindekilerin değerini bilmedir. Akademik 
süreçlerle ilişkili olan okuma yazmayı geç öğrenme iken davranış boyutu ile ilgili olan ise okuldan kaçma olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Öğretmenin kişilik özelliklerinin etkisinin bazı katılımcıları bütün öğrencilik hayatları boyunca etkilediği ve bir kısmının ise olumsuz özellikleri 
telafi etmek için ailelerinin daha fazla çaba gösterdiği ifade edilmiştir.  

Öğretmenin öğretimsel yönetim becerileri daha çok akademik süreçlerle ilişkili olarak katılımcıları etkilemiş. Bu etkiler okulda akademik bir 
kazanım elde edememe, öğretmenin öğretim becerisini sorgulama, ezberleyerek çalışma, hatırlama düzeyinde öğrenme, akademik 
başarısızlık, anlama ve üstü davranışları gerçekleştirmede zorlanma, yetersiz bilgilenmedir. Davranış boyutunda katılımcıya etkileri ise, 
derse ilgisiz olma, cevap verirken kaygı yaşamadır. Ayrıca katılımcılar sosyal süreçlerini olumsuz etkilediğini ve duygusal olarak da hayal 
kırıklığına uğratma gibi etkilerinden de söz etmişlerdir. Öğretmenin öğretimsel yönetim becerilerinin ileriye olumsuz yansımaları ise 
katılımcıların bir kısmının söz hakkı alırken kaygı yaşamalarına ve bir katılımcının da resim yapmayı bırakmasına ayrıca bazı katılımcılarında 
öğrencilerine ayrıcalıklı davranmama kararı almalarına neden olmuştur.  

Öğretmenin davranış yönetimi uygulamaları katılımcıları duygular, sosyal süreçler, akademik süreçler ve davranış geliştirmeyle ilişkili olarak 
etkilemiştir. Duygular boyutunda kendini iyi hissetme, kendine güven, öğretmene güven, öğretmeni sevme ve okulu sevme gibi olumlu 
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görüşler olduğu gibi inancını yitirme, korkma, hırs ve kin duygusu geliştirme, sinirlenme, öğretmene güvenmeme, konuşmayı sevmeme, 
öğretmeni sevmeme, dersi sevmeme, kızgınlık, kendini kötü hissetme tarzında olumsuz duygular daha çok vurgulanmıştır.  

Öğretmenin davranış yönetimi katılımcıların sosyal süreçlerini arkadaşlık ilişkilerinin zedelenmesi, sosyal faaliyetlerde sorumluluk almama, 
öğretmenin olumsuz model olması gibi olumsuz etkilemiştir. Katılımcıların akademik süreçlerle ilgili etkileri başarılı olma, başarılı hissetme, 
düzenli ders çalışma alışkanlığı, üniversite kazanmaya isteklilik yönünde olumlu; öğretmenlik yeterliliğini sorgulama ve başarısız olma 
şeklinde olumsuz etkilemiştir. Davranış boyutunda ise katılımcılar doğru cevabı bilse bile yapmama, daha az ders çalışma ve olumlu 
davranışlara sahip olmayı bir yük olarak görmeye başlama yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenin davranış yönetimi uygulamalarının 
katılımcıların bazılarında kendilerini ifade ederken zorlanma, yaşadıkları olumsuz deneyimi tekrar tekrar hatırlama, derslere karşı ilgisiz olma 
ve dersi sevmeme gibi etkiler oluşturmuştur. Bununla birlikte bazı katılımcılar ise davranış yönetimi uygulamalarının olumlu etkilerini ifade 
etmişlerdir. Bunlar; öğretmenliğe ilgi duyma, öfke kontrolünün önemini fark etme, fiziksel şiddetin işe yaramadığını anlama,  öğrencilerine el 
kaldırmayacağına inanma ve öğretmenlerin daha dikkatli davranmaları gerektiğine inanmadır.  

Katılımcıları etkileyen öğretmen dışı etkenler ise okulun fiziksel yapısı, öğrencinin özellikleri, aile ve çevre koşullarıdır.  

Okulun fiziksel yapısı özellikle ilkokulda olumsuz olarak etkilemiştir. Bu etkileri katılımcının zarar görmekten korkma, motivasyonunu 
düşürme, güvensiz hissetme, dikkatin dağılması, okula gitmek istememe ve akademik başarısızlığı olarak özetlenebilir. Bu etkileri genel 
olarak değerlendirdiğimizde duygusal, davranışsal ve bilişsel özelliktedir. 

Öğrencinin özellikleri öğrenim hayatı boyunca etkili olan bir diğer etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etken başarılı olma, kendine 
yetebileceği inancı geliştirme gibi olumlu bilişsel özellik taşımaktadır. Aile ise ilkokul düzeyinde başarılı olma gibi bilişsel özellik taşıyan bir 
etken olarak ifade edilmiştir. Çevre koşulları da etkileyen diğer bir etkendir. Bu etken ise ilkokul yıllarında olumsuz bir etki olan hayal kırıklığına 
neden olmuştur. Bu etken duygusal etken özelliği içerisinde ele alınabilir. Aynı zamanda olumsuz çevresel etkenin diğerlerine olan etkisi 
(okulu bırakmaları) de katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Aşağıda bu etkenler bir bütün olarak Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yaşamlarında Kendilerini En Çok Etkileyen Diğer Etkenler Hakkındaki Görüşleri 

Etkileyen Etken Öğretim Kademesi Nasıl Etkilediği Etkisinin Yansımaları 
Genel 
Değerlendirme 

Okulun Fiziksel Yapısı 

İlkokul (f=3) Zarar görmekten korkma 
Motivasyonunu düşürme 
Güvensiz ortam  
Dikkatin dağılması 

Okula gitmek istememe 
Akademik başarısızlık 

Olumsuz 
Duygusal  
Davranışsal  
Bilişsel  

Lise (f=1) Dikkatin dağılması 
 

 Olumsuz 
Bilişsel 
Davranışsal 

Öğrencinin  Özellikleri  
 

İlkokul (f=1) (erken başlama)  Hayatını değiştirmesi Nötr 
Bilişsel 

Öğrenim hayatı boyunca (f=1) Başarılı olma  
Kendine yetebileceği inancı 
geliştirme 

Başarılı olma  
Gerçek hayata hazırlama 
 

Olumlu 
Bilişsel 
Davranışsal 

Aile 

İlkokul  (f=2) Başarılı olma  
 

Başarılı olmasını sağlama Olumlu 
Bilişsel 

Çevre Koşulları 
İlkokul (f=1) Yakın arkadaşlarının çoğu 

okulu bırakmış 
Hayallerini olumsuz etkilemiş Olumsuz 

Duygusal 

 

Bu çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının öğrencilik yaşamlarında kendilerini en çok etkileyen etken olarak öğretmeni gördüklerini ortaya 
koymuştur. Öğretmen etkisi özellikle ilkokul düzeyinde (n=29)  katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Öğretmenin kişisel özelliklerinin 
katılımcıları duygular, akademik süreçler ve davranış geliştirmeyle ilişkili olarak etkilediği görülmektedir. Öğrenciler özellikle öğretmenlerin 
davranış yönetimindeki eksikliklerinin kendilerini duygu, sosyal süreç, akademik süreç ve davranış geliştirme yönünden olumsuz 
etkilediklerini ifade etmişlerdir. Bu da öğretmenlerin davranış yönetimi stratejilerini sınıflarında etkili kullanamadıkları şeklinde yorumlanabilir. 
Alanyazın öğretmenin stratejik öneminin, özellikle eğitim süreçlerinin düzenlenmesi yürütülmesi sırasındaki yönetimsel becerisinin, olumsuz 
pek çok etkiyi ortadan kaldıracağını vurgulamaktadır   (Lemlech, 1988; Wragg, 1993; Macrae, 1998; Terzi, 2002; Güleç ve Alkış, 2004; Şahin, 
2011 ). Davranış yönetimi uygulamalarının öğretmenlerin alan bilgisi, öğretim yönetimi ve kişilik özelliklerinden daha fazla etkiliyor olması 
bilmenin yeterli gelmediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda önemli olanın duyuşsal anlamda olumlu bir ortamın hazırlanıp bu ortamın 
sürekliliğinin sağlanması olduğu söylenebilir (Cohen, 1999; Cohen, 2001; Elias ve diğerleri, 1997; Gootman, 1997; Weare, 2000; Türnüklü, 
2004).  

İlkokulun aileden sonra çocuğun öğretmen ve yaşıtlarıyla toplumsallaştığı bir ortam olduğu düşünüldüğünde bağlanma, nitelikli zaman 
geçirme, ait olma, kendini ifade etme gibi özellikleri de ailesinden sonra en yoğun yaşayacağı yerdir (Pianta ve Steinberg, 1992; Pianta, 
Nimetz and Bennett, 1997; Kesner, 2000; Bulut, Çağlar ve Coşkun, 2008; Riley, 2009; Pianta, Hamre, and Allen,2012; İflazoğlu Saban ve 
Bulut Özsezer, 2015; Ata ve Akman, 2016). Katılımcıları etkileyen etkenlerden öğretmenin etkisinin en yüksek olması bu bağlamda 
açıklanabilir. Bu etkinin olumsuz olması öğretmenlerin kendi davranışlarının etkilerinin yansımalarının farkında olmamasıyla ele alınabilir.  
Ergin ve Birol’un (2005) öğretmenlerin, kendilerinden beklenen olumlu davranışları göstermede kendilerini yeterli görürken, çocukların 
öğretmenlerle aynı görüşü paylaşmadıkları düşüncesi bu çalışmanın bulgularıyla da örtüşmektedir.   
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Alan bilgisi ve öğretimsel yönetim becerilerinin daha az vurgulanması bilgiye ulaşmada tek kaynağın öğretmen olarak görülmemesiyle 
ilişkilendirilebilir. Bu çalışmada öğretmenlerin katılımcılar üzerindeki etkisi özellikle duygular ve davranış geliştirme üzerine olması özellikle 
küçük yaşta bağlanma ve nitelikli zaman geçirmenin önemini ortaya koymaktadır. Öğretmenin özellikle adil olması, ayırım yapmaması ve 
birey olarak öğrenciyi farkedip önemsemesi en önemli unsur olarak bu araştırmada karşımıza çıkmaktadır. Alanyazında etkili öğretmen 
nitelikleri hakkında yapılmış çalışmaların bir kısmı (Şahin, 2011; Bozkuş ve Marulcu, 2016) alan bilgisi ve öğretimsel yönetim becerilerini ön 
plana çıkarmaktadır. Bu bulgu bu araştırmanın sonuçlarında desteklenmemiştir. Bu araştırmada ortaya çıkan, öğretmen adaylarının 
geçmişten günümüze taşıdıkları etkinin öğretmenin öğrenciyle nasıl bir etkileşim ve ilişki kurduğu ile ilişkilidir. Wittmer ve Myrick (1989);  
Gootman (1997); Nakamura (1999);  Stemler, Elliott,  Grigorenko & Sternberg, (2006) sınıfın yönetiminin saygı, değer ve diyalog üçlemesiyle 
etkili olabileceğini, ayrıca öğretmenliğin eğitim paydaşları arasındaki sosyal ilişki boyutunu ihmal edip daha çok öğretimsel yönetim boyutuna 
indirgenmesinin olumsuz sonuçlara neden olacağını vurgulamışlardır.  

Sonuç olarak araştırmada en önemli etkenin öğretmen ve öğretmenin davranış yönetimi boyutunda yetersizliği olduğu ve bunun da daha 
çok paydaşlar arasındaki iletişimin sağlıksız olması ile de ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle öğretmenliğin sadece öğretim sürecinin 
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile sınırlı olmadığı özellikle sosyal etkileşimin daha ön plana çıkarılması gerektiği gerçeğine 
ilişkin farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için lisans düzeyinde sınıf yönetimi dersi kapsamında 
özellikle öğretmen adaylarına davranış yönetimi boyutu daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmalıdır. Hizmet-içi eğitimde ise 
öğretmenlerin davranış yönetimi becerilerini geliştirici uygulamalara yer verilebilir. Burada özellikle davranış yönetimi açısından yansıtıcı 
düşünme becerilerinin öğretmenler ve öğretmen adayları tarafından uygulanması sağlanmalıdır.       
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Göç İle Gelen Şiddete Uğrayan Çocukların Kendilerine Ailelerine Yönelik Algıları 

 

Doç. Dr. Binnaz Kıran Esen                   Arş. Gör. Binaz Bozkurt  

         Mersin Üniversitesi        Mersin Üniversitesi 

 

ÖZET 

Göç, bireyin hayatında bireysel, ekonomik ve sosyal yönden olumsuz değişimler yaratabilmektedir. Şiddet ise çocukların gelişimini ve 
kendilerine yönelik algılarını olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. 

Bu araştırmanın amacı göçle gelen ve aile içi şiddete maruz kalan çocukların şiddetten nasıl etkilendiklerini belirlemek, kendilerine ve aile 
içi ilişkilerine yönelik algılarını incelemektir. 

Araştırma, betimsel ve nitel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve veriler 
betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir.  

Araştırmanın çalışma grubunu 2013 – 2014 yılında Akdeniz Bölgesi’nde bir ildeki dışarıdan göç alan mahallelerde bulunan ortaokulların 6. 
7. Ve 8. sınıflarında okuyan 10’u erkek 10’u kız olmak üzere 20 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu şiddete maruz kaldığını belirten 
öğrencilerden oluşturulmuştur.  

Verilerin analizinde ilk önce bütün görüşme kayıtları okunmuş ve şiddete uğrama, şiddetin nedenleri, ailenin diğer bireylerine yönelik de 
şiddetin olması, aile içi ilişkiler ve paylaşımlar, benlik algısı ana temaları belirlenmiş ve betimlemeler bu temalar üzerinden yapılmıştır. 

Çocuklar, aile içi şiddete en çok anne tarafından maruz kalmaktadır. Şiddetin sadece çocukla sınırlı kalmayıp ailenin diğer bireylerini de 
etkilediği bulunmuştur. Şiddet nedeni olarak, ev işi yapmama, ebeveynlerin sinirli olması, kızması, yaramazlık yapma vb. şeyler 
dillendirilmektedir. Şiddete maruz kalan çocukların sorunları olduğunda paylaşmama eğiliminde oldukları gözlenmiştir. Özellikle paylaşmama 
eğilimi her iki ebeveynden de şiddet görmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca bu çocukların kendilerine yönelik algılarının olumsuz 
etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu olumsuzlukların yanı sıra şiddet gören çocuklar akademik başarı, müzik, resim, spor vb. alanlardan birinde 
başarılıysa kendilerine ilişkin algılarının daha olumlu olduğu fark edilmiştir.  

Bu çalışmanın sonucunda özellikle şiddete yönelik anne-baba eğitim programlarının geliştirilip, anne-babaların bu eğitimlere katılması 
sağlanmalıdır. Yine çocukların müzik, spor, resim ve teknoloji vb. alanlarda başarılı olmasının kendilerine yönelik algılarını olumlu etkilediği 
düşünülerek çocukların bu yönlerini geliştirmeye yönelik kursların açılmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca şiddete maruz 
kalan çocuklarla bireysel ve yapılandırılmış grupla psikolojik danışma çalışmaları yapılması önerilmektedir.  

 

Summary  

Migration, can create negative personal, economic and social changes in the life of the members. Violence is a factor affec the development 
of children and affect self - perceptions negatively. 

The aim of this study is to examine the immigrants children who are expose to domestic violence how affected by violance, self-perceptions 
and perceptions about their family relationship. 

This study is a descriptive and qualitative research. Semi-structured interview technique was used as data collected techniques and data 
were analyzed with descriptive analysis. Study group was consisted of 20 secondary school student (10 female; 10 male). Study groups 
were formed, the students exposed to violence. 

Firs all interview records has been read, and main themes ( being exposed to violence, the causes of violence, other family members expose 
to violence, family relationships and sharing, self-perception) were identified descriptions were made on these themes.  

Children are exposed to domestic violence the most by mothers. It is found that violence not only affect children but also affect other members 
of the family. As a causes of violence as a cause, not to do housework, nervous and angry parents, making mischief atc., articulated by 
children. It is observed that children who are exposed to violence when have some problems they tent to not share these problems. Especially 
their tendency to occur if both parents resort to violence. It has also been observed that the perception of these children negatively affected 
against them. In addition to children who experience violence when they have achievement in some areas such as academic achievement, 
music, art, sports and so on they have more positive self-esteem.  

The results of this study showed that shoud developed training programs about violence for parents who resort to violence on children and 
parents should be to participate in this training. However, children who successful in the music, sports, art, technology and so on areas have 
positif self - esteem.  Therefore, for these children are expected to be useful  the opening of the course to develop these aspects . Also 
making structured individual and group counseling work with children exposed to violence are recommended. Also making structured 
individual and group counseling work with children exposed to violence are recommended. 

Anahtar Sözcükler: Benlik saygısı, benlik algısı, şiddet, göç, ortaokul öğrencileri 

Göç eden bireylerin çevreye uyumu, süresiz olarak devam eden bir süreçtir.  Uyum için yeni kültürle temas halinde olan ancak kendi 
kültürünün de etkisi altında olan bireylerin değişimi zorunludur. Bu durum hem aileler hem de çocuklar için ciddi stres kaynağı olmaktadır. 
Ailelerin tüm yaşamını etkileyen göç kavramı, "belirli bir zaman içinde belirli bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine yönelik yer 
değiştirme" olarak tanımlanmaktadır (Gündüz ve Yetim, 1996). Dünya nüfusunun yaklaşık % 3’ünü göçmenler oluşturmaktadır. Türkiye’de 
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ise hem dış hem de iç göçün yoğun olduğu gözlenmektedir. İç göçte kentsel yerleşim yerlerinde daha çok kentten-kente göçün (%39,4), 
kırsal yerleşim yerlerinde ise daha çok kırdan-kente göçün (%45,7) gerçekleştiği görülmektedir (TGYONA, 2006). Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre ise 1950 yılında nüfusun % 75’i köy ve beldelerde, % 25’i ise kent merkezlerinde yaşarken 2000 yılında kentlerde 
yaşayan nüfus oranı % 65’e, 2015 yılında ise % 92’ye çıkmıştır ( TÜİK, 2016). Bu verilen köyden kente olan göçün boyutlarını gözler önüne 
sermektedir. 

Göç eden aileler bir çok riskle karşı karşıyadır. Bu süreç aileler için sarsıcı bir deneyim olmakta  aile üyeleri farklı düzey ve boyutlarda bu 
süreçten etkilenmektedir (Gün, 2002). Göç edenler açısından bakıldığında, özgür iken bağımlı olma, sadık iken asi, tok iken aç, yaşam 
doluyken ölüme eğilimli, sakinken şiddetten yana olma gibi sağlıksız durumlar ortaya çıkabilmektedir (Güler, 1996). Çocuklarda ise bu 
etkilenme daha şiddetli olmakta ve hem göçten etkilenen çocuklar hem de çevre için bir takım risklere yol açmaktadır.  Yoğun ve düzensiz 
göçler, kente tutunamayanların şiddet ve suç eylemlerine katılmalarına yol açabilmektedir. Blake, Ledsky, Goodenow, ve O’Donnell (2001), 
göç eden ergenlerin ya da ebeveyni göç etmiş olanların daha fazla madde kullanımına yöneldiğini, riski cinsel aktivite ve şiddet 
davranışlarının daha fazla görüldüğünü, daha az ebeveyn desteği aldıklarını belirtmektedirler. Haynie, South ve Bose (2006), göç eden 
gençlerde şiddete uğrama durumlarının göç etmeyenlere göre önemli derecede yüksek olduğunu bulmuşlardır. Yeni geldiği yerin yaşamına 
henüz hazır olmayan çocuklar da aile içinde veya dışında şiddete maruz kalabilmektedirler.   

Yaşanılan bütün bu değişimler karşısında bireyler öfke duygusunu yaşamaktadırlar. Bu duygunun dışa vurumu ise çoğu zaman şiddet olarak 
ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (2002) tanımına göre şiddet, bireyin kendisine, başkasına, belirli bir topluluğa veya gruba 
yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunluk ile sonuçlanabilen tehdit ya da fiziksel zor kullanmasıdır.  Ev 
içi şiddet ise şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler 
arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet olarak tanımlanmaktadır (Tatlıoğlu, 2013). Şiddetin çocuğa 
yönelik olan türünün tanımı ise “çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele, sorumluluk, güven veya güç ilişkileri bağlamında, çocuğun 
sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi, cinsel 
istismarı, ihmali veya ihmalkâr davranışı, ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsamaktadır (Unicef, 2013). Çocuğa yönelik şiddet çocuk için 
güvenli bir ortam olduğu düşünülen ailede de yaşanabilmektedir.  

 Güvenli aile ortamı, çokça dillendirilmesine rağmen daha çok toplumun idealize ettiği bir kavramdır. Gerçek yaşamla bu kavramın çok fazla 
örtüşmediği görülmektedir. Birçok çocuk bilinçli ya da bilinçsiz fiziksel, ruhsal ve toplumsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek hatalı 
ebeveyn tutumundan dolayı huzurlu ve güvenli olması gereken ortamdan yoksun kalmakta, kendilerinde kalıcı etkiler bırakan travmalar 
yaşayabilmektedirler (Akduman, Ruban, Akduman ve Korkmaz, 2005). Çocuklara yönelik şiddet kullanımında ebeveynler tarafından, şiddetin 
nedeni olarak genellikle çocuğun davranışı gösterilmektedir (Ünal, 2005). Böylece en güvenli olması gereken aile ortamı çocuk için şiddeti 
deneyimlediği bir ortam haline gelmektedir. Şiddetin sorun çözme, ceza verme aracı ya da statü, saygı kazanma yöntemi olarak kullanıldığı 
ortamlarda büyüyen birçok çocuk ve gencin, yetişkin olduklarında özellikle kendi aile bireylerine şiddet uygulama olasılığının yüksek olduğu 
ifade edilmektedir (Unicef, 2010). Çocuğa uygulanan şiddet içeren fiziksel, duygusal ve sözel davranışlar, çocukta içselleşmekte ve çocuk 
ileride karşılaştığı engellere karşı şiddet eylemlerine yönelerek şiddet kullanmaya başlayabilmektedir.  

Şiddetin etkilediği düşünülen önemli psikolojik yapılardan birisi de benlik saygısıdır. Yani bireyin kendisine yönelik olumlu ya da olumsuz 
tutumudur. Rosenberg (1979) benlik saygısını bireyin kendine yönelik genel olumlu veya olumsuz tutumu olarak tanımlarken Coopersmith, 
(1981) ise benlik saygısını bireyin kendini önemli, değerli, başarılı ve yetenekli olarak algılama derecesi olduğunu belirtmiştir. Bu tanımlardan 
benlik saygısının olumlu ve olumsuz yönü olan veya bir derecelendirme yaklaşımı içinde tanımlandığı görülmektedir. Hamachek’e (1995) 
göre ise benlik saygısı; bireyin benliğinin tamamını ya da bir bölümünü değerlendirmesi neticesinde oluşan benlik kavramının 
değerlendirilmesi sonucunda bireyin kendi benliğinden duyduğu memnuniyet düzeyidir. Benlik saygısının oluşmasında çeşitli faktörler rol 
oynamaktadır. Benlik saygısı; öncelikle anne babanın sözel ve fiziksel tavırları ile oluşmaya başlamakta, okul ortamında arkadaş ve 
öğretmenlerin yaklaşımları ve başarılarının değerlendirilme biçimi ile de benlik saygısı şekillenmektedir (Sayıner ve ark. 2007). Coopersmith 
(1981) ise ebeveynlerin çocuklarına tutarlı ve iyi tanımlanmış sınırlar koyması ve çocuğun ebeveynleri tarafından kabul görmesinin 
çocuklarda benlik saygısının gelişiminde önemli olduğunu belirtmiştir. Çocuklara uygulanan şiddet, benlik saygısını etkileyen faktörlerden 
birisidir.  Araştırmalar şiddete maruz kalan çocukların benlik saygılarının olumsuz etkilendiğini (Korkut, 2012) ve benlik saygısı düşük olan 
bireylerin kendilerini değersiz görme eğiliminde olduklarını göstermektedir (Coopersmith, 1981). Çoğu zaman aile içi şiddete maruz kalan 
çocuklar, şiddetin aile içinde normal olduğuna inanmaktadırlar. Aile içi şiddeti normal olarak algılayan bireyler ileride kendi ailelerinde de 
şiddet uygulama eğiliminde olabilirler (Lök, Başoğul ve Öncel, 2016).  Başka bir çalışmada aile içi şiddetin ilerleyen yaşlarda düşük benlik 
saygısı, depresif belirtiler, öfke ve saldırganlık ile ilişkili olduğunu bulunmuştur (Tural-Hesapçıoğlu ve Altıparmak, 2015). Kısaca çocuğa 
yönelik şiddetin hem benlik saygısı hem de öfke, saldırganlık gibi birçok olumsuz davranış üzerinde etkili olabildiği ve şiddetin bir döngüye 
dönüşebildiği görülmektedir. 

Bir çok psikolojik yapı ile ilişkili olduğu gözlemlenen ve birçok davranışın belirleyicisi durumunda olan şiddet olgusunun özellikle aile içi 
şiddetin  çocukların, kendilerine ve aile içi ilişkilerine yönelik algılarını etkilemesi beklenmektedir. Alan yazın  göz önüne alındığında da şiddet 
ve benliğin ilişkili olduğu görülmektedir. Son yıllarda göçle ilgili çalışmalar incelendiğinde genellikle araştırmaların yetişkinler üzerinden 
yürütüldüğü, göç eden çocukların çok fazla incelenmediği görülmektedir. Oysaki gelişim döneminde olan çocukların yaşadıkları travmalar, 
aile içi ilişkileri onların gelecek yaşantıları üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, çocukların şiddet olgusundan nasıl etkilendikleri, 
kendilerine ve aile içi ilişkilerine yönelik algılarının belirlenmesi ve olası sorunların öncelikle tespit edilmesi açısından önem arz etmektedir. 
Ayrıca çocuklarla ilgili çalışmaların genellikle yetişkin gözlemlerine dayandırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada çocuklarla direk görüşülerek 
onların algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada göçle gelen ve aile içi şiddete maruz kalan çocukların kendilerine ve aile içi 
ilişkilerine yönelik algıları incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda: "aile içi şiddete maruz kalan çocukların kendilerine ve aile içi 
ilişkilerine yönelik algıları nasıldır?" sorusuna cevap aranmıştır. 

Araştırma, betimsel ve nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma; “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin 
kullanıldığı, algılar ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütünsel bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırmalar olarak nitelendirilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği kullanılmış ve veriler betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. 
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 Çalışma Grubu:  Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013 – 2014 yılında Akdeniz Bölgesi’nde bir ildeki dışarıdan göç alan mahallelerde 
bulunan 8 tane ortaokulun 6. 7. Ve 8. sınıflarında okuyan 10’u erkek 10’u kız olmak üzere 20 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu göç eden 
ailelere mensup ve şiddete maruz kaldığını belirten öğrencilerden oluşturulmuştur. Bu yüzden «amaçlı örnekleme» tekniğine uygundur. 

Verilerin Toplanması:  Araştırmanın amacına ve çalışma grubunun özelliklerine en uygun tekniğin birebir görüşme yoluyla ve açık uçlu 
sorularla bilgi toplama olduğuna karar verilmiştir.  Görüşme esnasında sorulacak sorular önceden belirlenmiş ve görüşmenin akışı içerisinde 
bu sorulara yanıt alınmıştır. Görüşmelerde çocukların kendilerini ve aile bireylerini nasıl algıladıklarına yönelik “ Annen / baban/ kardeşlerin 
ile ilişkini nasıl tanımlarsın? Ailende insanlar birbirine nasıl davranır? Genelde sorunlarını aileden kiminle paylaşıyorsun? Hangi yönlerini 
beğeniyorsun? Hangi yönlerini beğenmiyorsun?” gibi sorular sorulmuştur.  

 Veri toplama aşamasında çocukların gönüllü katılımı esas alınmıştır. Katılımcıların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ve adlarının başka hiç 
kimseyle paylaşılmayacağı bildirilmiştir. Araştırma bulguları sunumunda araştırmaya katılan çocukların isimleri değiştirilerek verilmiştir.  

 Verilerin Analizi: Verilerin analizinde öncelikle görüşmede açık uçlu sorulara verilen yanıtlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve analizler bu 
ifadeler üzerinden yapılmıştır. Verilerin analizinde ilk önce bütün görüşme kayıtları okunmuş ve şiddete uğrama, şiddetin nedenleri, ailenin 
diğer bireylerine yönelik de şiddetin olması, aile içi ilişkiler ve paylaşımlar, benlik algısı ana temaları belirlenmiş ve betimlemeler bu temalar 
üzerinden yapılmıştır. 

1. Tema: Şiddete Maruz Kalma:  

Katılımcılardan 1’i babasından, 1’i abisinden, 8’i anne - babasından, 10’u sadece annesinden şiddete gördüğünü belirtmiştir. Bütün 
katılımcılarda fiziksel şiddet ifade edilirken bazı katılımcılarda kızma, bağırma, ev işi yaptırtma vb. şikâyetler de ifade edilmiştir. Fiziksel 
şiddetin beraberinde duygusal şiddete de yol açtığı görülmektedir. Hem anne hem de babasından şiddete maruz kaldığını ifade eden bir 
katılımcının bu konuya yönelik örnek ifadeleri şu şekildedir: 

“Annem ile anlaşamıyoruz, sürekli bana temizlik yaptırıyor, sürekli beni dövüyor, beni sevmiyor. Babam çok sinirli o da beni dövüyor, babam 
dövdüğünde çok kötü dövüyor, geçenlerde dudağımı patlattı. Demek beni bu ailede istemiyorlar, beni sevmiyorlar diye düşünüyorum ( Yeşim, 
7. sınıf)” 

2. Tema: Şiddetin Nedenleri  

Şiddete maruz kalan çocukların ifadelerinde şiddet nedeni olarak ebeveynlerin sinirli olması ve kızması (n= 5), eve geç gelme (n=3), 
yaramazlık yapma (n= 6), verilen işlerin yapılmaması (n=6) gibi nedenler en çok ifade edilen nedenler olarak ön plana çıkmaktadır.   

 Şiddete maruz kaldığını ifade eden katılımcının bu konuya yönelik örnek ifadeleri şu şekildedir: 

“Annem eve geç geldiğim zaman bana kızıyor ve çok sinirlenirse beni döver (Rukiye, 6. sınıf). Annemle aram iyi ama yaramazlık yapınca 
dövüyor bazen (Burcu, 6. sınıf, Annem bana temizlik yaptırdığı zaman ve bir yere gönderdiği zaman tartışıyoruz. Annemin dediğini 
yapmayınca da beni dövüyor (Selda, 8. sınıf).”  

3. Tema: Ailenin Diğer Bireylerine Yönelik Şiddetin Olması 

Çocukların verdikleri yanıtlar incelendiğinde özellikle şiddetin sadece çocukla sınırlı olmadığı ve ailenin diğer üyelerini de kapsayan bir 
sarmala dönüştüğü anlaşılmaktadır. Katılımcıların ailenin diğer üyelerinin de şiddet sarmalında yer aldığına yönelik örnek ifadeleri şu 
şekildedir: 

“Arada babamın bize ve anneme kızdığı oluyor bir kaç defa anneme vurduğunu gördüm. (Ramazan, 6. sınıf). Babam anneme sinirlenince 
annemi dövüyor, o zaman bende babamı dövüyorum, sonra babamda beni dövüyor. (Murat, 7. sınıf). Babam ablamı da dövdü. Ablam bu 
yüzden intihar girişiminde bulundu. Ben de daha önce intihar etmeyi düşündüm. Bir keresinde de ayağımı çok kötü yapmıştı. ( Zümrüt, 8. 
Sınıf)”. 

 4. Aile İçi İlişkiler Ve Paylaşımlar 

“Genelde sorunlarını aileden kiminle paylaşıyorsun?” sorusuna şiddete maruz kalan çocukların 2’si sorunu olduğunda anne ve babasıyla, 
6’sı sadece babasıyla, 5’i sadece annesiyle, birisi kardeşiyle paylaştığını belirtmiştir. Çocuklardan 5’i kimseye anlatmadıklarını ifade 
etmişledir. Özellikle hem anne hem de babadan şiddet gören çocuklar yaşadıkları sorunları kimseyle paylaşmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların sorunlarını aile içinde kimlerle paylaştıklarına yönelik örnek ifadeleri şöyledir: 

 “Aileme anlatmıyorum anlatsam döverler (Yeşim, 7. sınıf). Kimseye anlatmıyorum… (İnci, 8. sınıf, Zümrüt, 8. sınıf ). Babama anlatırım oda 
bazen ( Barış, 7. sınıf)”  

 5. Tema: Benlik Saygısı 

Çocuklara sorulan kendilerine yönelik olarak beğendikleri ve beğenmedikleri (sevdikleri ve sevmedikleri ) yönlerine ilişkin verdikleri yanıtlar 
bu temayı meydana getirmiştir. Benlik saygısı ana temasını belirleyen ifadeler olumlu ve olumsuz benlik saygısı olarak iki başlıkta 
toplanmıştır. Yapılan incelemelerde olumsuz beden algısı, problem davranışlar, reddedilme gibi olumsuz temalar ve yetenekler, akademik 
başarı, spor gibi koruyucu faktör olma özelliği olan temalar ortaya çıkmıştır. Çocukların benlik saygılarını ortaya çıkartan yanıtları hem aile 
içi şiddetin benlik saygısı üzerindeki etkisini göstermesi hem de çocukların ruh sağlığını koruyucu faktörleri göstermesi yönüyle önemlidir.  

 A. Olumlu Benlik Saygısı 

Özellikle spor, teknolojiye yatkınlık (n= 4), yetenekler (n= 3) ve toplumda kabul gören özelliklere (dürüst, yardımsever vb.) sahip olmak (n= 
5), fiziksel özellikler (n=4), akademik başarı( n=3) gibi özelliklerin çocukların benlik algılarına olumlu yönde katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 
Çocuklardan ikisi ise hiçbir yönlerini beğenmediklerini ifade etmişlerdir. Beğenilen yönler şöyle ifade edilmiştir: 
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 “Resim yeteneğimi seviyorum. Bilgisayar, icat işleriyle uğraşmayı, dürüst olmamı seviyorum… (Raşit, 6. sınıf). Çok iyi sır tutarım, yalan 
söylemeyi sevmem, çok hızlı koşarım… (Serhat, 7. sınıf). Bisiklet sürebilmemi seviyorum… (Yaşar, 6. sınıf). Çalışkan olmamı, futbol 
oynamamı beğeniyorum… ( Barış, 8.sınıf).” 

B. Olumsuz Benlik Saygısı 

Çocukların kendilerine ilişkin beğenmedikleri yönlerde hem çevrelerinden aldıkları mesajların hem de olumsuz benlik saygılarının izleri 
görülmektedir. Olumsuz benlik saygısında olumsuz beden algısı (n= 7), küfretme, saldırganlık vb. olumsuz davranışlar (n=5) , başarısızlık 
(n=4) gibi yönler ön plana çıkmaktadır. İki katılımcı beğenmediği yönü olmadığını, iki katılımcı ise hiçbir yönlerini beğenmediklerini belirtmiştir. 
Aşağıda çocukların bu konudaki ifadelerinden örnekler verilmiştir: 

“Yüzümü... Keşke herkes gibi güzel olsaydım. Erkekler teklif edince bana şaşırıyorum (Zümrüt, 8. sınıf). Bazen saldırgan olmam. Bir şeyi 
başaramamam. ( Raşit, 6. sınıf). Arkadaşıma küfrederim. Anneme bağırınca pişman oluyorum. Çabuk sinirlenirim, bu yönlerimi 
beğenmiyorum… ( Zeki, 7. sınıf). Kafamı sevmiyorum, arkadaşlarım yamuk kafa diyorlar  (Erkan, 8. sınıf)” 

Tartışma 

1. Şiddete Maruz Kalma Temasının Bulgularına İlişkin Tartışma  

Katılımcılardan 1’i babasından, 1’i abisinden, 8’i anne - babasından, 10’u sadece annesinden şiddete gördüğünü belirtmiştir. Anne tarafından 
şiddete maruz kalma ifadelerinin yüksek olması dikkat çeken bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Güler ve ark. (2002) tarafından yapılan 
bir araştırmada annelerin % 87.4’ü gibi yüksek bir oranda çocuğa yönelik fiziksel istismarda bulundukları bulgusuna ulaşılmıştır. Omaç (2010) 
ise her on anneden dokuzunun çocuğuna fiziksel ve / veya psikolojik şiddet uyguladığını tespit etmiştir. Bu bulgular araştırmamızın bulgularını 
destekler niteliktedir. Anne ve babanın çocukluğunda şiddete uğrama öyküsünün olması, bunun yanında, çeşitli gerilimlerden, ekonomik 
sıkıntılardan kaynaklanan sorunlar ve dolayısıyla azalan tahammül sınırları da çocuğa yönelik şiddeti tetikleyen nedenlerdir ( Şenol ve 
Mazman, 2014). Bütün katılımcılarda fiziksel şiddet ifade edilirken bazı katılımcılarda kızma, bağırma, ev işi yaptırtma vb. şikâyetler de ifade 
edilmiştir. Ayrıca şiddet davranışının beraberinden çocuklarda sevilmeme, istenmeme gibi duygular uyandırdığı çocuklar tarafından ifade 
edilmiştir. Fiziksel şiddetin beraberinde duygusal şiddete de yol açtığı görülmektedir. 

2.  Şiddetin Nedenleri Temasına Bulgularına İlişkin Tartışma  
Şiddete maruz kalan çocukların ifadelerinde şiddet nedeni olarak ebeveynlerin sinirli olması ve kızması, eve geç gelme davranışları, 
yaramazlık yapma, ebeveynleri tarafından kendilerinden istenen işlerin yapılmaması gibi nedenler en çok ifade edilen nedenler olarak ön 
plana çıkmaktadır. Araştırmaya katılanların önemli bir bölümü (15 kişi) şiddetin kendi davranışlarına yönelik bir ceza olarak algılarken diğerleri 
(5 kişi) şiddeti ebeveynlerinin veya aile üyelerinin sinirli veya kızgın oluşuna bağlamaktadır. Bu durumun yaygınlığı şiddet uygulayan ailelerin 
çoğunun bunu çocuğu terbiye etmek amacıyla kullanmasıyla açıklanabilir. Toplumda fiziksel cezalandırma davranışlarının geleneksel disiplin 
yöntemi olarak kabul ediliyor olması çocuğa yönelik şiddetin artmasına neden olabilmektedir. Şimşek, Ulukol ve Bingöler (2004). Çocukların 
bile çoğunlukla fiziksel şiddeti kendi davranışlarının bir sonucu olarak görmeleri bu durumu ne kadar içselleştirdiklerini göstermesi 
bakımından kayda değer bir bulgudur. 
3.  Ailenin Diğer Bireylerine Yönelik Şiddetin Olması Temasının Bulgularına İlişkin  Tartışma  
Çocukların verdikleri yanıtlar incelendiğinde özellikle şiddetin sadece çocukla sınırlı olmadığı ve ailenin diğer üyelerini de kapsayan bir 
sarmala dönüştüğü anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan çocuklar evde anneye veya diğer kardeşlere yönelik şiddetin varlığını beyan 
etmişlerdir. Güler ve ark. (2002) yaptıkları bir çalışmada eşinden dayak yiyen ve çocuk sayısı fazla olan annelerin diğer annelere göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fiziksel istismar/ihmal davranışı gösterdikleri bulgulamışlardır. Anne ve babanın çocukluğunda şiddete 
uğrama öyküsünün olması, çocuğa yönelik şiddeti tetiklemesi (Şenol ve Mazman, 2014) ve geleneksel aile yapısında şiddetin doğal 
karşılanmasının da aile içi şiddetin bir sarmala dönüşmesinde etkisinin olduğu düşünülmektedir. 
  
4. Aile İçi İlişkiler Ve Paylaşımlar Temasının Bulgularına İlişkin Tartışma  
“Genelde sorunlarını aileden kiminle paylaşıyorsun?” sorusuna şiddete maruz kalan çocukların 2’si sorunu olduğunda anne ve babasıyla, 
6’sı sadece babasıyla, 5’i sadece annesiyle, birisi kardeşiyle paylaştığını belirtmiştir. Çocuklardan 5’i kimseye anlatmadıklarını ifade 
etmişledir. Özellikle hem anne hem de babadan şiddet gören çocuklar yaşadıkları sorunları kimseyle paylaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 
çocukların insanlara yönelik güvenlerini kaybettiklerini söylemek mümkündür. Bayındır (2010) yaptığı bir çalışmada aile işi şiddete tanık olan 
çocuklarda saldırganlaşma davranışı, insanlardan kaçma ve güvensizlik gibi duyguların geliştiğini saptamıştır. Başbakanlık Aile Araştırma 
Kurumu Başkanlığı’nın yaptığı bir çalışmaya göre (1995) ise aile içinde şiddete maruz kalan çocukların şiddet sonrası korku, ebeveyni 
sevmeme, içine kapanma, saldırganlık şeklinde tepkiler verdikleri belirlenmiştir. Bu bulgular araştırmamızın bulgularıyla uyumludur. Bir 
disiplin yöntemi olarak uygulanan şiddetin aile içi iletişimi zayıflattığı ve ileride olası sorunları önleme şansını anne babanın elinden aldığını 
söylemek mümkündür. 
  
5. Benlik Saygısı Temasının Bulgularına İlişkin Tartışma  
Benlik saygısı ana temasını belirleyen ifadeler olumlu ve olumsuz benlik saygısı olarak iki başlıkta toplanmıştır.  Özellikle spor, teknolojiye 
yatkınlık, yetenekler, toplumda kabul gören özelliklere (dürüst, yardımsever vb.) sahip olmak, fiziksel özellikler, akademik başarı gibi 
özelliklerin çocukların benlik algılarına olumlu yönde katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Bu özellikler koruyucu faktörler olarak işlev görmektedir. 
Çocukların kendilerine ilişkin beğenmedikleri yönlerde hem çevrelerinden aldıkları mesajların hem de olumsuz benlik saygılarının izleri 
görülmektedir. Olumsuz benlik saygısında olumsuz beden algısı, küfretme, saldırganlık vb. olumsuz davranışlar, başarısızlık gibi yönler ön 
plana çıkmaktadır. Bu özellikler ise benlik saygısı için risk faktörleridir. Fazel ve ark (2012) tarafından yapılan göç eden ailelere mensup 
çocuk ve ergenlerin ruh sağlığını etkileyen faktörlere yönelik araştırmaların değerlendirildiği bir çalışmada şiddete maruz kalmanın çocukların 
ruh sağlığı için en büyük risk faktörü olduğunu belirtmektedir.  Okul başarısı, aile ve arkadaş desteği gibi faktörler ise koruyucu faktör işlevi 
görmektedir. Bu bulgular araştırmamızın bulgularıyla uyumludur. Literatürde aile içi şiddetin çocukların benlik saygısını olumsuz etkilediğine 
yönelik araştırma bulguları bulunmaktadır (Korkut, 2012; Tural - Hesapçıoğlu ve Altıparmak, 2015). Bu bulgular da araştırmanın sonuçlarını 
desteklemektedir.  
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Sonuç olarak aile içi şiddetin en fazla anne tarafından uygulandığı ve şiddetin sadece çocukla sınırlı kalmayıp ailenin diğer bireylerini de 
etkilediği bulunmuştur. Bütün katılımcılarda fiziksel şiddet ifade edilirken bazı katılımcılarda kızma, bağırma, ev işi yaptırtma vb. şikâyetler 
de ifade edilmiştir. Şiddet nedeni olarak, çalıştırtma, ebeveynlerin sinirli olması, kızması, yaramazlık yapma vb. şeyler dillendirilmektedir. 
Şiddete maruz kalan çocukların sorunları olduğunda paylaşmama eğiliminde oldukları, özellikle paylaşmama eğilimi her iki ebeveynden de 
şiddet görmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca bu çocukların kendilerine yönelik algılarının olumsuz etkilendiği özellikle; bedenlerine 
yönelik olumsuz algılarının varlığı, kendilerini, saldırgan ve/veya yaramaz olarak algılama durumları dikkat çekmektedir. Bu olumsuzlukların 
yanı sıra şiddet gören çocuklar akademik başarı, müzik, resim, spor vb. alanlardan birinde başarılıysa kendilerine ilişkin algılarının daha 
olumlu olduğu fark edilmiştir. Katılımcıların aile içi ilişkilere yönelik dile getirdikleri ifadeler; aile içi şiddetin ailenin diğer bireyleri arasında da 
görülebildiği yönündedir.  

Çocukların dünyasını etkileyen, geleceği üzerinde belirleyici olan önemli unsurlardan biri ailedir. Aileler kendi yaşantılarını, sorunlarını, 
kaygılarını, öfkelerinin v.b duygularını bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuklarına aktarmaktadırlar. Ya da kendi geçmiş aile yaşantılarından 
dolayı şiddeti doğal olarak algıladıkları için uygulamakta sakınca görmemekte, özellikle fiziksel şiddet dışında diğer şiddet türlerini şiddet 
olarak algılamamaktadırlar. Bu nedenle bu çalışmanın sonucunda özellikle şiddete yönelik anne-baba eğitim programlarının geliştirilip, anne-
babaların bu eğitimlere katılması sağlanmalıdır. Yine çocukların müzik, spor, resim ve teknoloji vb. alanlarda başarılı olmasının kendilerine 
yönelik algılarını olumlu etkilediği düşünülerek çocukların bu yönlerini geliştirmeye yönelik kursların açılmasının faydalı olabileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca şiddete maruz kalan çocuklarla bireysel ve yapılandırılmış grupla psikolojik danışma çalışmaları yapılması 
önerilmektedir.   
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ÖZET 

Günümüzün hızlı yaşam, teknoloji ve iletişim temelli yaşam standartları ve hayati derecede önemli çevresel faktörler yaşamlarımızı 
etkilemekte ve değişmesine neden olmaktadır. Bu olgular eğitim form ve içeriklerinin de değişimine etki etmektedir. Doğal kaynakların 
tükenmesi, iklim değişiklikleri, kaynaklara ulaşmadaki eşitsizlikler insanlığın ortak problemlerindendir. Anlayışlarımızdaki bu değişimin bir 
sonucu olarak; sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar müfredatlarda önem kazanmaktadır. Ders müfredatlarında genel olarak öğrenen öğrenci 
profili hedeflenmektedir. Çoğu disiplinde dijital teknoloji temelli eğitim modelleri yaygınlaşmıştır. Örneğin seramik eğitiminde 3D baskı 
yöntemleri ile uygulama aşamaları çoktan eğitim süreçlerini değiştirmiştir.  Şeyler arasında esnek düşünme kapasitesine uygun ve bu 
kapasiteye sahip bir alan olarak;  Güzel Sanatlar eğitiminde disiplinlerarası yaklaşımlar doğal olarak oluşmuş ve gelişmiştir.   

Sanat süreci - sanatsal uygulama, sanat yapma sürecinin başından sonuna kadar- karar verme, seçim yapma ve dışa vurma süreçlerini 
içermektedir. Sanatçı çalışacağı konuyu, kavramı ve ardından en uygun malzemeyi, komposizyon elemanlarını ve uygulama yöntemlerini 
seçmektedir. Özellikle seramik sanatçıları için çamur kolaylıkla duyularımıza, duygularımıza ve düşüncelerimize yönelebilen, uygulayıcısıyla 
ve izleyicisiyle iletişime geçen bir malzeme olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte uygulayıcısının deneyim sahibi olmasını gerektiren 
malzemenin; kendi özellikleri ve teknolojisi vardır. Çamurun seramiğe dönüşmesini sağlayan aşama pişirim aşamasıdır. Pişirildiğinde çamur, 
seramik, porselen, çini vs. dönüşmekte; böylelikle dayanıklı ve kalıcı bir yapıya sahip olmaktadır.  Ayrıca tarihsel bir malzeme olarak da, 
seramik eserler tarihi yansıtmakta ve binlerce yıl korunmaktadırlar.   

Bazı sanatçılar sanatsal yaratıcı süreçlerinde pişirme aşamasını kullanmayı tercih ederken diğerleri pişirim yapmayı tercih etmeyebilirler. 
Pişirim yapan sanatçıların uygulamaları malzeme ve kavram olarak kalıcılık yaklaşımı ile ilişkilendirilebilir. Her şey değişmekte ve yaşam var 
oluşunda birçok seçeneği barındırmaktadır. Eğer sanatçı pişirmeden çamur ile uygulama yapmayı tercih ediyorsa, bu geçicilik yaklaşımı ile 
ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte; bilhassa sanatsal sürecin kendisini yansıtan -bitmemiş eser, sanatsal dışavurumun merkezinde yer alabilir. 
Aynı zamanda, geçicilik kavramı doğa ile uyum içerisinde olma anlamını da içermektedir.   

Sanat eğitimi hem uygulamalı hem de teorik dersleri kapsamaktadır. Bu araştırmada seramik sanat uygulamaları incelenerek uygulamalı 
dersler için geçicilik ve kalıcılık kavramları ile ilişkilendirilerek yeni bir bakış açısı tartışılacaktır. Araştırmanın amacı bu kavramlar ile ilişkisi 
çerçevesinde yeni yaklaşımları gözden geçirmek ve bunun seramik sanatındaki yeri ve önemini değerlendirmektir. Çalışmanın kapsamı 
seramik sanatı eğitiminin geleceğine etki edecek çağdaş seramik uygulamalarını içermektedir. Araştırma metotu; sanat eserlerini incelemek 
ve seramik sanatı eğitimi bağlamında bu uygulamaları yorumlamaktır.   

Bu farklı yaklaşımlar tartışılarak; Güzel Sanatların Seramik alanındaki uygulama temelli dersler için; çevre dostu, sürdürülebilir, deneysel, 
yenilikçi bir yaklaşım olarak müfredatların içerisinde yer alması açısından geçicilik kavramının alternatif, anahtar kavram rolü olabilir. Sanat 
sadece gerçeği görüp hissetmek değildir, hepimiz için daha iyi bir dünya yaratılmasına katkı sağlayabilir.   

 

Abstract  

Todays fast living, technology and communication based life standards and vitally  important environmental conditions effects and changes 
education forms and contents as they do in our lives. Running out of natural sources, climate changes, inequality in reaching the sources 
are the shared problems of the humanity. As a result of these changes in our understandings;  sustainable and innovative approaches have 
an important role in the cirruculums. Learning student profile is generally aimed in the curriculums. Education became more digital technology 
based in most of the diciplines; 3D printing technology has already change the application processees in ceramic art education. 
Multidiciplinary approaches naturally come out and develop in fine arts education; as a field which has suitable flexible thinking capacity 
between the things.  

From the beginning till the end of the artistic, creative process; art is releated with making decisions,  choosing and expressing. The artist 
chooses his/her concept and then most suitable material, composition elements, and application methods. Especially for ceramists, clay may 
be defined as a material that may easily contact to our senses, feelings and thoughts.  

And the material has its own properties and technology; that the applier has to be experienced. Firing is the final process for becoming the 
clay body into ceramic. When it is fired, clay transformed into ceramic, porcelain, tile..etc. As a historical material, ceramic artworks also 
reflects history and may be preserved thousands of year.  

Some artist choose firing process, the others do not for their artistic creative process.  

The result  of the material and the concept  can be evaluated inreleation with permanency approach for the artist who chooses firing 
process. It has a meaning such as leaving a trace on the world. On the contrary, temporariness approach has a meaning leaving nothing 
behind you.  

Everything is changing and life involves so many choices in its entity. If the artist prefers to work with clay without firing, this may also be 
associated with the concept of temporariness. Besides, process itself  may also be the hardcore of the artistic expression instead of an 
finished artwork. Simultaneously, temporariness is also releated with the idea living in unity with nature.   
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Art education is based on both  theoritical and applied courses. In this research a new point of view about application based courses in 
ceramic art education field inreleation with “temporariness” and “permanency” concepts will be disscussed by evaluating ceramic artworks.  

The aim of this research is; viewing new approaches in ceramic art inreleation with “temporariness” and “permanency” concepts,  and 
considering its place and importance in ceramic art education. The extent of this research is about contemporary ceramic applications that 
will affect and influence the ceramic education. Besides handbuilding skills, ceramic art has the potential for the skills such as organisation, 
dicipline, time-management, problemsolving, creative thinking for the applier. And these skills provide the applier (student) to have a more 
flexible thinking capacity.  

Ceramic art has a rich history and has variable contemporary practises. For this paper research method is; examining contempoarary 
artworks and interpreating them through ceramic art education by comparing temporariness and permanancy concepts in art. Thinking and 
interpreting about these two concepts in fine arts education and defining its position in education  will also help the students to be more open 
minded practitioners and to find their own way. In this way, students with critical and flexible thinking ability may contribute to the society and 
his/her environment.  

Discussing these different approaches; the temporariness approach may have a key role as an alternative eco friendly, sustainable, 
innovative approach in the curriculums in fine arts education in ceramics, for the application based courses. This approach allows for 
investigating, producing, collaborating and sharing both for the practitioners and the viewers.  Art education and art which creates critical 
awareness;  may offer solutions for our societies  and about our releation with nature and our environment. Such as a slow life style on the 
contrary of the fast pace living.  Art is not only feeling and seeing the reality, it may also help creating a better world for all of us.   

Anahtar Kavramlar: Seramik Sanatı, Sanat, disiplinlerarası, çamur.   

Keywords: Ceramic Art, Art, interdiciplinary, clay.   

 

Pişirim işlemi çamur bünyenin seramiğe dönüşümünün temel noktasıdır. Güner (1987) seramiği şöyle tanımlamaktadır; “İnorganic 
hammaddelerin herhangi bir biçimlendirme yöntemi kullanılarak biçimlendirildikten sonra pişirilmesine seramik denilmektedir” (1987:1). 
Günümüzde seramik sanatçıları çok çeşitli malzeme (örneğin kil bünyeler ve hammaddeler), biçimlendirme yöntemi, farklı fırın türleri, 
alternatif pişirim teknikleri gibi geçmişe göre çok daha fazla olanağa sahiptir ve bu olanaklara daha kolay ulaşabilmektedir. Tarihte Mısır’ dan 
Mezopotamya’ ya, Orta Asya İran ve Anadolu’ya dağılan ilk seramik örneklerinin Anadolu’da M.Ö. 6000’lerde yapıldığı ve ilk sırlı seramiklerin 
Mısır’da M.Ö. 4000 yılında üretildiği bilinmektedir (Güner 1987). Seramik ayrıca geleneksel, teknolojik ve tarihsel yanı olan, sanat eğitiminde 
ise Güzel Sanatlar (figüratif heykel, heykel, enstelasyon, performans, film, animasyon, görsel sanatlar vs.), Uygulamalı Sanatlar (geleneksel 
çömlekçilik, geleneksel üretimler, zanaat), Sanat ve Tasarım, (Sanatsal uygulamalar, endüstriyel ürün tasarımı, sofra eşyası olarak 
fonksiyonel kullanımı, yüzey tasarımı), Silikat Sanatları olmak üzere ayrılan çok zengin, yaratıcı, çeşitliliklere sahip bir alandır. Taylor (2007) 
zanaat ve sanat ilişkisi içerisinde seramik sanatçısının yaratıcı sürecini şöyle tanımlamaktadır;  

Seramik malzemeleri dünyamız kadar eski bir tarihi geçmişe sahiptir.  

Çalışmalarımızı yaptığımız kayaçlar, gezegenimizin tarihi ile bağlantılıdır. Çalışmalarına yoğunlaşmış bir zanaatkar; doğru oranda, doğru 
kayaçlar kullanarak, geçici olarak akıcılığa müsaade edecek yeterli miktarda su ile mükemmel oranda sıcaklık kullanılarak, maddenin ve 
duygunun sanat yapmak üzere dönüşümüne izin verir (2007:33).    

Binlerce yıllık geleneğin yanında modern sanatçılar özgün, yaratıcı, sanatsal dışavurumlarını ve kendilerine ait kil bünyeleri ve tekniklerini 
geliştirmeye devam etmektedirler. Bazıları malzeme ve teknileri kural yıkıcı, daha deneysel, disiplilerarası, yıkıcı anlayışlarla ve hatta bazen 
daha performansa dayalı bir yaklaşımla zorlarlarken; diğerleri bilinen teknik ve malzemeleri kullanmayı tercih etmektedir. Obrist (2016: 
8.parag.) sanatın geleceğinin yeni fikirlere radikal bir biçimde açık olmanın, paylaşmanın, işbirliği ve anlaşmaya imkân veren sistemlerin 
korunmasına ve tanıtılmasına bağlı olduğuna dikkat çeker. Malzemeye dayalı özelliğinden, üretim aşamalarından ve zaman zaman 
kooperatif çalışma koşullarından dolayı seramik sanatının böyle bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle seramik sanatı uygulamaları 
malzemenin özü gereği (doğanın bir parçası olan) ve sanatçıların sorgulayıcı yaklaşımları ile esnek düşünme ve yeni fikirlere açık olmaya 
oldukça yatkın olduğunu; geçicilik yaklaşımı ile pişirim yapılmadan deneyime dayalı yapılacak uygulamaların, sanat eğitimi müfredatlarında 
yer alarak sağlayacağı katkıyı, bu araştırmada ele alınan örnekler gösterebilir. Pişirim ile nihai, kalıcı bir sonuca ulaşılarak farklı bir deneyim 
elde edilmektedir. Öğrencilerin her iki yaklaşımı da deneyimlemeleri önem kazanmaktadır. Seramik heykel ve seramik çalışmaları olan bir 
sanatçı olarak Marsh (2016) 21.yüzyılda seramik sanatını şöyle yorumlamaktadır;   

21 yy.’da yapılmış yaygın olarak bilinen seramik sanatı örneklerinin büyük bir kısmı alanda eğitim almamış sanatçıların çalışmalarıdır. 
Günümüzde çamuru kullanan sanatçılar artık seramik tarihine referans vermeye ihtiyaç duymamakta veya 20.yy.’da daha rutin bir biçimde 
yaptığımız gibi tüm düşüncelerini bir malzeme üzerinden yürütmemektedirler. Sosyal içerikli temalarla çalışan sanatçılar görmektedirler ki 
seramik derin bir tarihi kültüre dayanan bir alandır. Çamur, basitçe güzellikle kaydeden ve kendine ait özgün estetik dilini içeren, onu çekici 
bir malzemeye dönüştüren bir malzemedir. Beceri kavramı çoğunlukla zanaatla ilişkilendirilir ve bazı çamur ile çalışan sanatçılar için 
beceriden uzak olma, dikkatle özenle yapılmış olandan uzak olma etkisi arzu edilen, tercih edilen bir stratejidir. Zanaatkar olma sevgiyle 
geçmişi anarak ve güven vererek kültürün daha iyileşmesini ister. Sanat yapmak ise eleştirmek, yıkmak, sorgulamak, şüphe uyandırmak ve 
ilerlemeyi içerir. Bu iki güç genişleyen seramik sanatında sıklıkla yan yana birlikte, benzer malzemelerle, işlemlerle ve araçlarla aynı 
stüdyoda, serbestçe karşı karşıya gelir. Seramik sanatı alanı yaygın olarak yüksek entelektüel sanatsal uğraş olarak gerçekleşmez. Birçok 
kişi çamur ile çalışmaya yakın hisseder çünkü çamur fiziksel duygusal bir deneyim sunar. Çamur sanat yapmak için hem doğal hem de 
gizemli dönüşümsel bir malzemedir (2016: 4-5-6 parag.).      

Marsh (2016) burada seramik sanatı için sanat yapmanın eleştirme, yıkma, sorgulama, şüphe uyandırma ve ileri gitme ile ilgili olduğunu 
vurgulayarak genel bir çerçeve çizmektedir. Bütün dünyada zanaatin tarihi ve geleneği yan yanadır. Bu araştırmanın ana ilgisi geçicilik 
kavramı ile ilişkili olarak seramik sanatıdır. Giderek karmaşıklaşan dünyamızda, sanatçılar yeni teknoloji ve fikirler araştırmaktalar. Kuralları 
yıkmak ve eleştirel düşünme daha önce de olduğu gibi yine iş başındadır. Yaşamımızdaki değişimler düşünme biçimlerimizi ve sanat yapma 
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biçimimizi etkilemektedir. Örneğin, doğal kaynakların tükenmesi, iklim değişiklikleri, çevresel konular, kaynaklara ulaşmadaki eşitsizlikler 
insanlığın ortak sorunlarıdır.   

Bu makalede seçilen örnekler için seramik sanatı eğitiminde geçicilik ve kalıcılık yaklaşımlarında anahtar kavram rolü olabilecek örnekler 
olduğu söylenebilir. İlk örnek  Zsiri Dempsey’in (2016) “Bilinçli Bilinçsiz III-IV” adlı çalışmasıdır. Çalışmalarında malzeme araştırmaları ile 
ilgilenmekte olan sanatçının; porselen çamuru ve yumuşak, emici ve toksik bir materyal olarak sünger ile çalışmalarına başladığı; 
uygulamalarında modern toplumlarda üretimin sürdürülemezliği, tüketim ve zararsız kılma ile ilgili çifte standartlara dikkat çektiği görülmüştür. 
Çalışmaları hem pişmiş hem de pişirilmemiş uygulamaları içermektedir. Özellikle pişmiş çalışmalar, sürdürülebilir bir yaşamın simgesi olan 
ancak insanoğlunun etkinlikleri sonucunda çekilen deniz mercan resifleri gibi, deniz canlıları gibi görünmektedir. İzleyici Dempsey’in pişmiş 
ve pişmemiş işleri ile karşılaştığında yıkıcı sonuçların sert allegorisi ile karşı karşıya kalmaktadır (2016: I.,II.,IV.,parag.). Dolayısıyla bu 
çalışma kavram olarak geçicilik ve kalıcılık perspektifleri çerçevesinden değerlendirilebilir. Yaşamın sürdürülebilirliği açısından; bilinçli ve 
bilinçsiz olmanın dualitesi pişmiş ve pişmemiş çalışmalarlarla birbirine bağlıdır. Pişmemiş çalışmalar yaşamın geçiciliğini yansıtırken, pişmiş 
çalışmalar yaşamın kalıcılığını yansıtmaktadır. Dempsey (2016) estetik değerinin yanında; porselen çamurla birlikte yan malzeme olarak 
sünger kullanma konusunda süngerin pişirim esnasındaki toksik etkilerini düşündüğünü ve daha az toksik bir malzeme için araştırmalarını 
sürdürdüğünü vurgulayarak ve şöyle açıklamaktadır;   

Bu noktada plastik malzemenin zehirli etkilerini araştırmaya başladım. Bu araştırmaya bağlı olarak bilim adamları ile yaptığım tartışmalar 
sonucunda sanatımı yaparken açığa çıkan zehirli etkinin önemsiz ve okyanusta bir damla kadar olduğunu öğrendim. Önce kısa bir süreliğine 
kafam rahatladı, sonra kişisel çevre dostu ve sağlıklı yaşam biçimimle yüzleşmek durumunda kaldım. Bu inkar ile oluşan suçluluk duygusu 
daha sonra projenin ana konusu olmaya başladı; deneyimlediğim bu ikilik daha sonra projenin esas ruhunu oluşturdu (III.Parag.).   

Kendi başına pişmemiş çamur kullanmak ve pişmemiş çalışmalarla pişmiş çalışmaları birarada kullanmak geçicilik yaklaşımı olarak 
değerlendirilebilir. Bu çalışmada sanatçı kullandığı malzeme ve deneyimi ile çalışmaları, çevreyle barışık olma ve sağlıklı, bilinçli yaşam 
biçimi anlayışı ile uyum içerisinde mi? Değil mi? sorgulamaktadır. Onun bu sanatsal tutumunun pişmiş ile pişmemiş çamuru kontrast olarak 
kullanarak aynı zamanda geçicilik ve kalıcılık kavramlarını da yansıttığı düşünülmektedir.   

Sanatta geçicilik ve kalıcılık kavramlarını sorgulamak, hem anlam olarak hem de biçimlendirme yöntemi olarak içinde yaşadığımız çağda ve 
zamanda çevre ile ilişkimiz üzerine düşüncelerimizi ve eylemlerimizi arındırabilir.  Bu bağlamda Brown’ nın (2014) sanatta çevresel ve çevre 
dostu yaklaşımlar hakkındaki yorumları ve eleştirel soruları geçicilik ve kalıcılık kavramları bağlamda düşüncelerimizi harekete geçirebilir;   

Çevreci sanatta estetikten etiğe bir yığın soruları beraberinde getirir. Sanat, gerçek hayattan bir çekilme midir veya bir sığınak mı olmalıdır, 
yoksa doğrudan dünyaya müdahele mi etmelidir? Sanatçılar sadece gördükleri durumu bildirmekle mi yetinmeli veya iyileştirmek için mi 
çalışmalıdırlar? Sanat yeni bir amaç mı keşfetmiştir? Bir müdahele hangi koşullarda “sanat” kabul edilebilir? Sanat ile propaganda arasındaki 
çizgi nereden geçmektedir? Sanat ile bilim arasındaki ilişki nedir? Sanat, üzerine yüklenen beklentilerin ağırlığını taşıyabilir mi? Doğal çevreyi 
koruma ve kollamada sanatçının –ya da herhangi bir bireyin –sorumluluğu nedir? Sanatçı bu sorumluluk ile dünyada bir iz bırakma dürtüsünü 
nasıl dengeleyebilir? Çevre giderek artan bir tehdit altındayken, bizim birbirimize karşı yükümlülüklerimiz nelerdir? Sahip olduğumuz zihin 
yapısı ve sosyal sistemler gezegenin karşı karşıya olduğu zorlukları kavrama ve onlara cevap üretme konusunda yeterli midir? (Brown 
2014:8)  

Sanat sadece gerçeği görmek hissetmek değil, hepimiz için daha iyi bir dünya yaratabilir ve yaşama katkı sağlayabilir. Sanatçının sezgileri 
bu katkı için yön vericidir. Dempsey’ in çalışması bunun için iyi bir örnektir ve seramik sanatı için uygulama aşamasındaki geçicilik yaklaşımı 
veya sanat olarak bizzat sanatsal sürecin kendisi (bitmiş bir sanat eseri değil),  iz bırakma dürtüsünün dışında bir anlamı vardır. Seramik 
sanatı eğitiminde bu yaklaşım kim olduğumuz ve ne olduğumuza dair sorgulamamız için önemli bir role sahiptir. Bu yaklaşımın eğitim 
sürecinde deneyimlenmesi öğrencilerin kendi yollarını bulmalarına yardımcı olabilir.  

 Geçicilik ile ilişkili ikinci etkileyici ve sorgulayıcı örnek Lehmann’ nın (2016) enstelasyonudur. “Yavaşça Hareket Eden” adlı 200 parça farklı 
kil bünye türünün arşivi ile gelişigüzel dağıtılarak oluşturulan bir düzenlenmedir. Pişirilmemiş durumda olan çarkta biçimlendirilmiş formlar 
sanatçı tarafından su ile doldurulduğunda yavaşça kayarak, kırılmış,  çatlamış ve parçalanmıştır (2016:I.parag.). Bu eserde süreç önemlidir. 
Süreç yavaşça ilerleyen ve seçilen malzemenin su ile buluştuğunda önlenemez sonucunu içermektedir. Malzemenin geçiciliği izleyicide 
görselliğin ardındaki çözülme, dönüşme gibi psikolojik kavramları da çağrıştıran bir etkiye sahiptir. Eserin izleyicide “geçicilik” ve “kalıcılık” 
kavramlarının yanısıra “oluş”, “oluşuş”, “zaman” kavramları hakkında sorgulama ve farkındalık uyandırmada yardımcı olduğu 
düşünülmektedir. Bu çalışma için de sanatçının üslubu ve sanat yapma biçimi geçicilik kavramı ile ilişkili görünmektedir.   

Üçüncü örnek ise heykeltıraş Wurm’ un “Fiziksel Eğitimin Grameri” adlı  

performansıdır (2016:IV.parag.). Sanatçı çalışmalarında Avrupa ve Amerikan mimarisinden katı fonksiyonel tasarımlarından dolayı seçtiği 
bina formlarını başkalaştırmaktadır (2016:III.parag.). Çalışmalarının malzemelerinin çoğu patine edilmiş ve bronz çalışmalardan oluşmakta; 
bazı uygulamalarında ise altın ve gümüş kullanarak bozulan, yaralanan yerlerini kalıcı hale getirip vurgulamaktadır (2016:V.parag.). Sanatçı 
“Fiziksel Eğitimin Grameri” adlı performansında pişmemiş çamurdan yapılmış binalarından oluşan düzenlemesinin üzerlerinde kitap okuyarak 
gezinmektedir. Performansında umursamazlıkla yansıtılan şiddet izleyiciyi şaşırtmaktadır (2016:IV.Parag.). Çamurdan ev ve binaların 
üzerine geçici olarak üzerine izler bırakılmaktadır. Bu örnekte de görüldüğü üzere, sürece odaklanan eserde belirli bir zaman aralığında 
geçicilik kavramı bir ifade yöntemi, bir eylem olarak çamur malzeme ile kullanılmaktadır. Bu örnek özelinde psikolojik açıdan; yaş, pişmemiş 
çamur malzeme ve bir sanatsal eylem biçimi olarak geçicilik sadece bir araç ve uygulama yöntemi olarak duygunun aktarımına yardımcı 
olmaktadır.   

Bir başka örnek yine seramik sanatçısı Koster’e ait performansa dayalı bir sanatsal uygulamadır. Coirier’ den (2016) öğrendiğimiz kadarı ile 
Koster’in ilgisi seramiğin fonksiyonel ve saf estetik değerinin ardında ne olabileceğine yöneliktir. Malzemeyi araştırdığı bu mekana özel 
enstelasyonu için; Coirier’in (2016) Muiswinkel’ in “Rasyonalite Edimini  

Vahşice Yıkmak”  adlı makalesinden aktardığı ifadesine göre; Koster Holst’un çalışması güçlü sistematik yaklaşımından tanınmakta; 
sanatçıya göre bu yaklaşım, ona bilinmeyenin gerçekleşmesi için bir alan yaratıp özgürlük tanımakta (2016:I.parag.). İzleyici bu örnekte de 
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bitmiş bir eser yerine sanatsal sürecin kendisi ile karşılaşmaktadır. Geçicilik burada sanatsal bir araçtır. Sanatçı çarkta biçimlendirdiği 
çalışmaları duvara fırlattığında yaş çamur kuruduktan sonra düşmekte ve daha sonra bu düşen parçaları pişirerek ve yeni bir düzenleme 
yaparak, kalıcı bir etki ile sergilemektedir. Mazanti’ nin (2011) Koster’ den aktardığı üzere; Çalışma esnasında hareketlerimi ve bedenimi 
duyumsuyorum. Bu, anda var olma ve an’a dahil olma duygusunu yaratmaktadır; kısmen fiziksel aktiviteden dolayı ama daha çok tüm 
hareketlerim direk olarak çamurda dışa vurulan bir iz oluşturmakta, bırakmaktadır (2011, 44.parag.).    

Böylece, sanatçı bilinmeyenin gerçekleşmesini deneyimlerken; sanatsal uygulaması hem geçicilik hem de kalıcılık içermektedir. Uygulama 
sürecindeki dışavurumunu yansıtan geçici anları pişirim yaparak kalıcı bir hale dönüştürmektedir. Çağdaş heykeltıraş olan (diğer bir deyişle 
seramik sanatçısı) Mark Manders’ın sergilerinden birisinde; çalışmaları geçicilik içermektedir. Neredeyse tamamen bronz olan heykellerinin 
yanında, geçiciliği yansıtan yaş çamur ve ahşap malzemeler kullanmakta; ayrıca sanatsal uygulama sürecinin gerçekleştiği stüdyo ortamının 
sanatçının çoğu enstelasyon çalışmasının ilgi odağı olduğu belirtilmektedir  

(2016, 4.parag.). Sergisi hakkındaki galeri açıklamasından öğrenildiği kadarı ile (2016:3.parag.);  

Mark Manders’ın heykelleri ve düzenlemeleri geçmiş ve gelecek, geçici ve kalıcı, güzel ve çirkin, narin ve kaba gibi çelişkilerin bulunduğu 
sürreal bir alan sunmaktadır. Bu sergisinde, üst kattaki sunumda eserin özünden öte bir alana taşırken, zemin katta izleyici sanatçının 
stüdyosunu deneyimlemektedir.   

Evrensel olarak aşina olduğumuz “köpek”, “baş” ve “sandalye” formları soyut düşünceler yaratmak üzere kullanılmıştır. Gizli bir mantık 
üzerinden oluşturulan eserler, sadece yapılmış görünmekte ve zaman dışı esrarengiz bir etki sunmaktadır (2016: 3.parag.).   

Mark Manders örneğinde görüldüğü üzere; sanatçının atölyesini deneyimlemeye olanak tanıyan geçici (bitmemiş görünen)  ve kalıcı etkilerin 
zıt kontrastlığının eserlerinde kullanımıdır.    

Son örnek,  2008 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde “Sanat ve Çevre” konulu Akdeniz Ülkeleri Sanat Okulları Buluşması’ nda gerçekleştirilen 
“Deneyim Olarak Çamur” adlı çalıştaydan verilmektedir.  Bu projede katılımcılar su problemi konusuna odaklanıp, tartışmış, birbirleriyle 
düşüncelerini paylaşmışlardır. Çalıştaya katılan öğrencilerden biri geliştirdiği sanatsal projede binanın hem içerisini hem de dışarısını 
kullanmaya karar vermiştir. Katılımcı projesi üzerine düşünürken; binanın dışındaki çakıl taşları ile kaplı alanı da çalışmasına dahil ederek, 
uygulamasında bir akarsuya öykünmüş; bu alanda plastik etkisinden dolayı çamur malzemeyi kullanarak projesini gerçekleştirmek istemiştir. 
Uygulayıcının dışavurumunda pişirimi tercih etmeden yaş çamur kullanması, geçiciliği yansıtan proje uygulamasında özgürlük yaratmıştır. 
Belirli bir zaman sonra yaş çamur açık hava koşullarında çözünerek, dijital ve basılı dokümantasyonunun dışında, uygulayıcısının çalışmasını 
anımsatacak fiziksel bir hatırlatıcı kalmayacaktı. Sürecin sonunda, uygulayıcısı tarafından ya da doğa tarafından dönüşüme uğrayacaktı.   

Esasen seramik uzun süre dayanan, nesilden nesile aktarılan birçok anlamı ve toplumun genel özelliklerini yansıtan tarihsel bir malzemedir. 
Sonuç olarak; çevresel yaklaşımlar, bitmiş eser yerine sanatta süreç, dönüşüm, çözülme, rasyonaliteyi kırma, bilinmeyene açık olma, sanatta 
geçicilik kavramı ile ilişkili düşüncelerdir. Aslında seramik gibi kalıcı, pişmiş bir malzeme yerine onun nihai sonucuna ulaşmadan önceki hali 
olan yaş çamuru geçicilik yaklaşımı ile kullanmak bir paradoks olarak görünmektedir. Bu sadece dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kalıcı bir iz 
bırakmamaya dair bir tercih olarak da yorumlanabilir.  Diğer taraftan geçicilik yaklaşımını içeren sanatsal uygulamalar, sanatsal bir şov 
niteliğine bürünerek özünden de uzaklaşabilir. Sullam (2005) kamusal alanda sanatta geçicilik yaklaşımını tezinde şöyle açıklamaktadır;   

Sanat etkinliği ile sanatın yapıldığı mekân arasında kurulan diyalog, zaman ve mekân ilişkisi, toplumsal ve maddi değerler, Rosalind Krauss, 
A.g.m., s.106, nesnenin ve mekânın belleğinin yüklendiği anlamlar, sanatçının mekân ile hesaplaşması, geçiciliğin önemle üzerinde durduğu 
problemlerdir. Çağımız sanatında yapıtın kendi bağlamı ile tutarlı bir ilişki içinde olması; yani, yapıtmekân-izleyici diyaloğu sonucunda tek 
tek yapıtın, mekânın ve izleyicinin belleklerine eklemlenen değerlerin ortaya konulması önemlidir (Sullam 2016, vi-vii).   

Geçici yaklaşımda içinde bulunulan an, mekân ve o an’a dair anlam dünyası, geleceğe iz bırakma düşüncesinin dışında ele alınmaktadır.    

Bildiride ele alınan tüm örneklerde sürecin sunulduğu ve yansıtıldığı sanat uygulamaları oldukları görülmektedir. Hatta bazı sanatçıların 
süreci tersine çevirerek kalıcı etkiye dönüştürmeyi tercih ettikleri görülmüştür. Yaklaşım olarak ister kalıcı ister geçici olsun; sanatçı 
dışavurumu için en uygun yaklaşımı seçmektedir. Her iki yaklaşımın güzel sanatlar alanında farkındalığının yaratılarak, deneyimlenmesi 
önem kazanmaktadır. Burada geçicilik ve kalıcılık arasında bir tercih yapmaktan öte; eserin sürecini yansıtan geçicilik yaklaşımının 
öğrencilerin sanat eğitimi süresince deneyimlemeleri, onların kullandıkları malzemenin ve ifade dili ile kendi özgün yollarını bulmalarına katkı 
sağlayacağı düşünülerek önerilmektedir. Özellikle sanat eğitiminde; dünyayı anlamada ve anlamlandırmada geçicilik kavramı gerek anlam 
olarak gerekse bir biçimlendirme yöntemi olarak tercih edildiğinde önemli bir alternatif olabilir.    
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ÖZET 

Günümüzde birçok farklı amaç için kullanılan internet insanlar tarafından bilgi edinme amaçlı kullanılan öncelikli kaynak haline gelmiştir. 
Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim hayatında da yerini alan internet bir eğitim aracı olarak kullanılmaya başlamıştır. İnternet bilgi edinme 
sürecinde yer ve zaman kavramlarının ortaya çıkardığı engelleri ortadan kaldırmakla birlikte birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu 
kapsamda bazı kavramlar dikkat çekmektedir. İnternetten bilgi edinme sürecinde, internetin eğitsel olarak etkili bir şekilde kullanılabilmesi 
için eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancı önemlidir. Ayrıca bu süreçte öğrencilerin internet kullanımlarını kontrol edebilmeleri, 
sınırlandırabilmeleri önemlidir. Çünkü internetin bilinçsiz kullanımı internet bağımlılığına neden olmaktadır. Bu açıdan, bilgi edinme süreci 
üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. İnternette bilgi edinme süreci açısından eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancı ve internet 
bağımlılığı önemli birer değişkendir. Bu kapsamda bu çalışmada pedagojik formasyon öğrencilerinin eğitsel internet kullanımı ile internet 
bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon 
sertifika eğitimi programına devam eden 186 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, Eğitsel İnternet Kullanımı 
Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyinin düşük, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinin 
orta olduğu bulunmuştur. Cinsiyete açısından internet bağımlılığında anlamlı farklılık olmadığı, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancında 
anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bölümlere göre internet bağımlılığı düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, eğitsel internet kullanım 
öz-yeterlik inanç düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. İnternet kullanım amacına göre internet bağımlılığı düzeyinde anlamlı 
farklılıklar olduğu eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı sonucu elde edilmiştir. Günlük internet 
kullanım süresine göre hem internet bağımlılığı düzeyinde hem de eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyinde anlamlı farklılık olduğu 
görülmüştür. İnternet kullanma becerisi açısından ise internet bağımlılığı düzeyinde farklılık olmadığı, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik 
inanç düzeyinde farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca internet bağımlılığı ile eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı arasında ilişki 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Pedagojik formasyon, eğitsel internet kullanımı, internet bağımlılığı. 

Bireylerin en önemli ihtiyaçlarından biri bilgi edinmektir.  Bilgi edinme sürecinde bireyler farklı veri kaynaklarından yararlanmaktadırlar. 
Önceden alanında uzman bir kişi veya bir kitap ilk başvurulan bilgi kaynağı iken, günümüzde internet insanlar tarafından bilgi edinme amaçlı 
kullanılan öncelikli kaynak haline gelmiştir. Nitekim yapılan çalışmalarda da öğrencilerin bilgi edinmek amacıyla başvurdukları ilk kaynağın 
internet olduğu görülmektedir (Tuncer, Yılmaz ve Tan, 2011; Tuncer ve Kaysi 2011; Sırakaya ve Çakır, 2014).  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile insanların günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olan internet iletişim, eğitim, 
alışveriş, eğlence, bankacılık gibi birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Hayatın her alanında yerini alan internet şüphesiz eğitim 
hayatında da yerini almış, eğitim ortamlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde öğrencilerin interneti eğitim aracı olarak 
kullanmaları kaçınılmazdır (Polat ve Güzel, 2011). İnternet sayesinde öğrenciler ödevlerini, araştırmalarını vb. yapabilmek için ihtiyaç 
duydukları bilgiye kütüphane gibi fiziksel bir ortama ihtiyaç duymadan, istedikleri yerden istedikleri zaman ulaşabilmektedirler. İnternet bilgi 
edinme sürecinde yer ve zaman kavramlarının ortaya çıkardığı engelleri tamamen ortadan kaldırmaktadır.  

Bu avantajlarına rağmen internetten bilgi edinme sürecinde birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Bu yaşanan sorunların başında yine internet 
ile birlikte sürekli çoğalan bilgi yığınları arasından doğru bilginin ayırt edilememesi gelmektedir. İnternetin eğitsel olarak etkili bir şekilde 
kullanılabilmesi için bilgi aramada, eğitim amaçlı site ve yazılımları kullanma ve akademik içerikli materyalleri kullanma konusunda yeterliliğe 
sahip olmak gerekmektedir. Bu noktada akla gelen kavramlardan biri eğitim amaçlı internet kullanımı öz-yeterliğidir (Durmuş ve Başarmak, 
2014). İnternet kullanımı öz-yeterliği, bireyin internet kullanımına dair becerileri hakkındaki algı ve inançları olarak tanımlanabilir (Tsai ve 
Tsai, 2003). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim amaçlı kullanımı için eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancı önemli bir etkendir (Şahin, 
2009). Eğitsel amaçlı internet kullanım öz yeterlik inancı, eğitsel amaçlar doğrultusunda bilgisayar ve internet kullanma becerilerine yönelik 
öz-yeterlik inancı olarak tanımlanabilmektedir (Durmuş ve Başarmak, 2014). İnterneti eğitim amaçlı olarak etkili kullanma konusunda öz-
yeterlik inancı önemli değişkenlerden bir tanesidir.  

Diğer taraftan internetin başta eğitim olmak üzere hayatın her alanında popülerliğinin ve kullanımının sürekli artması bireyleri interneti fazla 
kullanmaya sürüklemiştir. Bireylerin bazıları interneti ihtiyacı kadar kullanabiliyorken bazıları ihtiyaçlarından daha fazla internet kullanıp, 
internet kullanımını sınırlandıramamaktadır (Gönül, 2002). İnternetin bu şekildeki bilinçsiz kullanımı bir takım olumsuzlukları da beraberinde 
getirmektedir (Muslu ve Bolışık, 2009). Bu olumsuzluklardan en önemlisi günümüzde sıklıkla görülmeye başlanan internet bağımlılığıdır. 
İnternet uygun biçimde kullanılmadığında insan yaşamını olumsuz etkilemekte ve bağımlılık oluşturmaktadır (Ceyhan, 2008). İlk defa 1995 
yılında Goldberg tarafından kullanılmaya başlanan internet bağımlılığı kavramı, son yıllarda "net bağımlılık", "internet bağımlılığı", "online 
bağımlılık", "internet bağımlılık bozukluğu", "patolojik internet kullanımı" ve "cyber bozukluğu" gibi farklı isimlerle betimlenmeye çalışılmıştır 
(Şahin, 2014). İnternet bağımlılığı Şahin ve Korkmaz (2011) tarafından bireyin ölçüsüz biçimde internet kullanması, bundan dolayı bireysel, 
sosyal ve mesleki alanda çeşitli sorunlar yaşamasını ifade eden bir kavram olarak tanımlanırken; Douglas, Mills, Niang, Stepchenkova, Byun 
ve Ruffini (2008) tarafından ise internetin aşırı kullanılması, internet kullanma isteğinin önüne geçilememesi, sadece internette geç irilen 
zamanın önemli görülmesi, kullanılmadığı zamanda saldırganlık oluşması ve hayatın zarar görmesi şeklinde tanımlanmıştır.  
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Yapılan bu çalışmalarda genel olarak internet bağımlılığı ile depresyon (Jang, Hwai ve Choi, 2008; Kim, Ryu ve Chon, 2006), yalnızlık (Durak 
ve Batıgün, 2010; Esen ve Siyez, 2011),  utangaçlık (Ayas, 2012),  bireyin öznel iyi olma hali ve sosyal destek (Esen ve Gündoğdu, 2010)  
gibi değişkenlerle ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Ancak pedagojik formasyon öğrencilerinin eğitsel internet kullanımı ile internet 
bağımlılığı arasındaki ilişkinin ele alındığı bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle bu çalışmada, pedagojik formasyon öğrencilerinin 
eğitsel internet kullanımı ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır. 

1. Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyleri nedir? 
2. Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinde  

a) cinsiyete  
b) bölüme  
c) günlük internet kullanım sürelerine  
d) internet kullanma becerilerine göre anlamlı fark var mıdır? 

3. Öğrencilerinin eğitsel internet kullanımı ile internet bağımlılığı arasında ilişki var mıdır? 

Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumun kendi koşulları içinde olduğu gibi 
betimlenmesidir (Karasar, 2009).  

Çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon sertifika eğitimi programına devam eden 186 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışma grubuna ait özellikler tablo 2.1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1 

Çalışma Grubunun Cinsiyet ve Bölüme Göre Dağılımı 

Değişkenler Gruplar n % 

Cinsiyet 

Kadın 130 70 

Erkek 56 30 

Toplam 186 100 

Bölüm 

Tarih 44 24 

Coğrafya 28 15 

Türk Dili ve Edebiyatı 27 14 

Beden Eğitimi 22 12 

Hemşirelik 21 11 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 19 10 

Biyoloji 16 9 

Matematik 7 4 

Kimya 2 1 

Toplam 186 100 

 

Eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançları ölçeği. Şahin (2009) tarafından geliştirilen ölçek, tek faktör altındaki 28 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçek maddeleri 5’li likert türünde derecelendirilmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa () 0.96’dır. 

İnternet bağımlılığı ölçeği: Şahin ve Korkmaz (2011) tarafından geliştirilen ölçek, 3 faktör altında toplanan 19 maddeden oluşmaktadır.  Ölçek 
5’li likert tipinde derecelenmektedir. Kontrol kaybı, daha fazla online kalma isteği, sosyal ilişkilerde olumsuzluk şeklinde 3 faktörden 
oluşmaktadır. Ölçeğin geneline ilişkin Cronbach alfa katsayısı 0.86’dır. Alt faktörlerde ise Kontrol kaybı faktörü için 0.90, daha fazla online 
kalma isteği faktörü için 0.89, sosyal ilişkilerde olumsuzluk faktörü için 0.93 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır.  

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyleri nedir? 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyleri ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri 

Değişkenler N  ss Min Mak 

İnternet Bağımlılığı 186 39.04 13.90 19 48 

Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnancı 186 93.31 21.50 84 140 
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Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin düşük düzeyde internet bağımlılığına ve orta düzeyde eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancına sahip 
oldukları anlaşılmaktadır. 

 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının cinsiyete göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ilişkisiz örneklemler t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3.2’de sunulmuştur. 

Tablo 3 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyete İlişkin Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n 
 

Ss T p 

İnternet Bağımlılığı 
Kadın 130 38.85 14.41 

-.287 .774 
Erkek 56 39.46 12.79 

Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnancı 
Kadın 130 90.93 21.16 

-2.315 .023 
Erkek 56 98.83 21.46 

 

Tablo 3 incelendiğinde internet bağımlılığı puanları bakımından kadın öğrencilerin ortalaması ( = 38.85), erkek öğrencilerin ortalaması ise 

( = 39.46) olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır (t(184)=-.287, p>.05). Bu bulgu 
internet bağımlılığının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği şeklinde yorumlanabilir. 

Eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı bakımından ise, kadın öğrencilerin ortalaması ( = 90.93), erkek öğrencilerin ortalaması ise (
= 98.83) olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olduğu anlaşılmıştır (t(184)=-2.315, p<.05). Bu bulgu erkek 
öğrencilerin, eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının kadın öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları öğrenim görülen bölüme göre farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinin öğrenim gördükleri bölüme göre dağılımını gösteren 
istatistikler Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre Dağılımı 

Değişkenler Bölüm n 
 

Ss 

İnternet Bağımlılığı 

Tarih 44 37,70 12,69 

Coğrafya 28 47,50 15,43 

Türk Dili ve Edebiyatı 27 37,70 10,98 

Beden Eğitimi 22 36,86 12,38 

Hemşirelik 21 42,23 19,92 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 19 34,94 8,84 

Biyoloji 16 32,93 10,55 

Matematik 7 42,57 15,84 

Kimya 2 32,50 ,707 

Eğitsel İnternet Kullanım 
Öz-yeterlik İnancı 

Tarih 44 92,06 23,98 

Coğrafya 28 94,53 20,90 

Türk Dili ve Edebiyatı 27 87,59 20,66 

Beden Eğitimi 22 91,95 18,18 

Hemşirelik 21 96,14 25,25 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 19 94,36 14,69 

Biyoloji 16 98,87 23,87 

Matematik 7 95,57 23,83 

Kimya 2 103,50 20,50 

 

Tablo 4 incelendiğinde internet bağımlılığı bakımından bölümlere göre en yüksek en düşüğe sırayla, Coğrafya ( =47.50), Matematik (

=42.57),   Hemşirelik ( =42.23),  Türk Dili ve Edebiyatı ( =37.70),  Tarih ( =37.70),  Beden Eğitimi ( =36.86),  Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi ( =34.94),  Biyoloji ( =32.93) ve Kimya ( =32.50) olarak sıralandığı görülmektedir. 
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Eğitsel internet kullanım öz-yeterliği bakımından ise bölümlere göre en yüksek en düşüğe sırayla, Kimya ( =103.50), Biyoloji ( =98.87),  

Hemşirelik ( =96.14),  Matematik ( =95.57),   Coğrafya ( =94.53),  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ( =94.36),  Tarih ( =92.06),  Beden 

Eğitimi ( =91.95) ve Türk Dili ve Edebiyatı ( =87.59) olarak sıralandığı görülmektedir. Eğitsel internet kullanım öz-yeterliğinde en yüksek 
ortalamalara sahip olan Kimya ve Biyoloji bölümü öğrencilerinin, internet bağımlılığı bakımından ise en düşük ortalamalara sahip olmasıdır. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre ortalamaları arasındaki farklılaşmanın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi için tek yönlü 
varyans analizi uygulanmıştır. Bu farklılaşma incelenirken matematik ve kimya bölümündeki öğrencilerin sayıları ANOVA analizi için uygun 
olmadığında bu bölümler analiz dışında bırakılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 5’de sunulmuştur. 

Tablo 5 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre Varyans Analizi 
Bulguları 

Bağımlı 
Değişkenler 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 
Anlamlı 
Farklılık 

İnternet Bağımlılığı 

Gruplararası 3531,357 8 441,420 2,423 ,017 2-1, 2-3, 2-4, 
2-5, 2-6, 2-7* 

Grupiçi 32251,379 177 182,211   

Toplam 35782,737 185    

Eğitsel İnternet 
Kullanım Öz-
yeterlik İnancı 

Gruplararası 1961,724 8 245,216 ,519 ,841  

Grupiçi 83606,190 177 472,351   - 

Toplam 85567,914 185     

*1= Tarih, 2= Coğrafya, 3= Türk Dil. Ede., 4= Bed. Eğt., 5=Hemşirelik, 6= Çocuk Gel Eğt., 7= Biyoloji, 8= Matematik, 9= Kimya 

Yapılan varyans analizi sonucunda, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre internet bağımlılıkları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu 
görülmüştür (F(8-177)=2.423; p<.05). Anlamlı farklılığın hangi bölümlerden kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan LSD testinin 
sonuçlarına göre, Coğrafya bölümünde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılığının, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi, 
Hemşirelik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Biyoloji bölümü öğrencilerinden anlamlı derecede yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı bakımından ise, öğrenim görülen bölüme göre anlamlı farklılık görülmemiştir (F(8-177)=.841; p>.05). 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları günlük internet kullanım süresine göre farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinin günlük internet kullanım süresine göre dağılımını 
gösteren istatistikler Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarının Günlük İnternet Kullanım Süresine Göre Dağılımı 

Değişkenler Günlük İnt Kull. n 
 

Ss 

İnternet Bağımlılığı 

1 saatten az 24 27,70 9,63 

1-4 saat arası 112 37,77 12,38 

4-8 saat arası 34 45,38 13,88 

8 saatten fazla 16 51,37 14,62 

Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik 
İnancı 

1 saatten az 24 80,08 21,49 

1-4 saat arası 112 94,46 20,75 

4-8 saat arası 34 94,91 20,58 

8 saatten fazla 16 101,68 22,47 

 

Tablo 6 incelendiğinde, internet bağımlılığı ortalamasının en yüksek olduğu grubun günlük 8 saatten fazla internet kullananlar ( =51.37), 

en düşük internet bağımlılığı ortalamasına sahip grubun ise günde 1 saatten az internet kullananların ( =27.70) olduğu anlaşılmaktadır.   

Eğitsel internet kullanım öz-yeterliği bakımından ise, en yüksek ortalamaya günlük 8 saatten fazla internet kullananların ( =101.68), en 

düşük ortalamanın görüldüğü grubun ise günde 1 saatten az internet kullananların ( =80.90) olduğu görülmektedir.   

Öğrencilerin günlük internet kullanım sürelerine göre ortalamaları arasındaki farklılaşmanın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi için tek 
yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarının Günlük İnternet Kullanım Sürelerine Göre Varyans 
Analizi Bulguları 

Bağımlı 
Değişkenler 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 
Anlamlı 
Farklılık 

İnternet Bağımlılığı 

Gruplararası 7062,579 3 2354,193 14,919 ,000 1-2, 1-3, 1-4, 
2-3, 2-4* 

Grupiçi 28720,157 182 157,803   

Toplam 35782,737 185    

Eğitsel İnternet 
Kullanım Öz-
yeterlik İnancı 

Gruplararası 5558,051 3 1852,684 4,214 ,007 1-2, 1-3, 1-4* 

Grupiçi 80009,863 182 439,615   

Toplam 85567,914 185    

*1= 1 saatten az, 2= 1-4 saat arası, 3= 4-8 saat arası, 4= 8 saatten fazla 

Yapılan varyans analizi sonucunda, öğrencilerin günlük internet kullanım sürelerine göre internet bağımlılıkları arasındaki farklılığın anlamlı 
olduğu görülmüştür (F(3-182)=14.919; p<.05). Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan LSD testinin 
sonuçlarına göre, günlük 1 saatten az kullanan öğrencilerin internet bağımlılığı günlük 1-4 saat arası, 4-8 saat arası ve 8 saatten fazla internet 
kullananlara göre; 1-4 saat arası kullananların da 4-8 saat arası ve 8 saatten fazla kullananlara göre anlamlı derecede düşük olduğu 
anlaşılmıştır. 

Günlük internet kullanım sürelerine göre eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları arasındaki farklılığın da anlamlı olduğu görülmüştür 
(F(3-182)=4.214; p<.05). Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan LSD testinin sonuçlarına göre, günlük 
1 saatten az kullanan öğrencilerin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları günlük 1-4 saat arası, 4-8 saat arası ve 8 saatten fazla internet 
kullananlara göre anlamlı derecede yüksektir. 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları internet kullanma becerilerine göre farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinin internet kullanma becerilerine göre dağılımını 
gösteren istatistikler Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarının İnternet Kullanım Becerisine Göre Dağılımı 

Değişkenler Günlük İnt Kull. n 
 

Ss 

İnternet Bağımlılığı 

Acemi 12 38,08 17,70 

Orta 123 37,94 12,25 

İleri 36 40,83 15,30 

Uzman 15 44,46 19,08 

Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik 
İnancı 

Acemi 12 75,58 22,50 

Orta 123 88,65 18,64 

İleri 36 102,72 16,92 

Uzman 15 123,06 18,21 

 

Tablo 8 incelendiğinde, internet bağımlılığı ortalamasının en yüksek olduğu grubun kendilerini uzman internet kullanıcısı olarak 

tanımlayanların ( =44.86), en düşük internet bağımlılığı ortalamasına sahip grubun ise kendilerini orta seviyede internet kullanıcısı olarak 

tanımlayanların ( =37.94) olduğu anlaşılmaktadır.   

Eğitsel internet kullanım öz-yeterliği bakımından ise, en yüksek ortalamanın kendilerini uzman internet kullanıcısı olarak tanımlayanlarda (

=101.68), en düşük ortalamanın görüldüğü grubun ise günde acemi kullanıcı olarak tanımlayanlarda ( =80.90) olduğu görülmektedir.   

Öğrencilerin internet kullanma becerilerine göre ortalamaları arasındaki farklılaşmanın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi için tek yönlü 
varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 9’da sunulmuştur. 
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Tablo 9 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarının İnternet Kullanma Becerisine Göre Varyans Analizi 
Bulguları 

Bağımlı 
Değişkenler 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 
Anlamlı 
Farklılık 

İnternet Bağımlılığı 

Gruplararası 716,485 3 238,828 1,240 ,297  

Grupiçi 35066,252 182 192,672   

Toplam 35782,737 185    

Eğitsel İnternet 
Kullanım Öz-
yeterlik İnancı 

Gruplararası 22903,183 3 7634,394 22,173 ,000 1-2,1-3, 1-4, 
2-3, 2-4, 3-4* 

Grupiçi 62664,731 182 344,312   

Toplam 85567,914 185    

*1= Acemi, 2= Orta, 3= İleri, 4= Uzman 

Yapılan varyans analizi sonucunda, öğrencilerin günlük internet kullanım sürelerine göre internet bağımlılıkları arasındaki farklılığın anlamlı 
olmadığı görülmüştür (F(3-182)=1.240; p>.05).  

İnternet kullanma becerilerine göre eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür (F(3-

182)=22.173; p<.05). Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan LSD testinin sonuçlarına göre, tüm 
grupların birbirinden anlamlı farklılık derecede farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları arasında bir ilişki var mıdır? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri ve algılanan anne baba tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının 
belirlenmesi için Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnanç Betimsel İstatistikler ve Pearson Korelasyon Sonuçları 

Değişkenler N  ss R p 

İnternet Bağımlılığı 

186 
39.04 13.91 

.137 .063 
Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnancı 93.31 20.51 

 

Tablo 10 incelendiğinde internet bağımlılığı ile eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmaktadır 
(r=.137; p<.05). 

Öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyinin düşük, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Benzer bir çalışma yürüten Baykan (2014) katılımcıların düşük seviyede internet bağımlılığına sahip olduğunu belirtmektedir. 
Eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancının yükseğe yakın çıkması, alanyazında katılımcıların yeterli düzeyde eğitsel internet kullanım öz-
yeterlik inancına sahip olduğunu belirten çalışmalarla paralellik göstermektedir (Baş, 2011; Durmuş ve Başarmak, 2014; Kaya Balay ve 
Adıgüzel, 2014; Sırakaya, Başarmak ve Baltacı, 2014; Yenilmez, Turgut, Anapa ve Ersoy, 2011). 

Cinsiyete göre internet bağımlılığı düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu sonuç benzer çalışmalar desteklenmektedir (Baykan, 2014; 
Odacı ve Çelik, 2013). 

Eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları açısından ise erkek öğrencilerin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyi kadın 
öğrencilerden daha yüksektir. Alanyazında yürütülen çok sayıda çalışmada benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Gündüz ve Özdinç, 2008; Kaya 
vd, 2014; Sırakaya, vd, 2014; Yenilmez, vd, 2011). 

Bölümlere göre internet bağımlılığı düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinde anlamlı farklılık 
olmadığı görülmüştür. Yürütülen çok sayıda çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir (Durmuş ve Başarmak, 2014; Kaya vd, 2014; 
Sırakaya, vd, 2014)  

Günlük internet kullanım süresine göre hem internet bağımlılığı düzeyinde hem de eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyinde 
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Günlük internet kullanım süresindeki artışın, internet bağımlılığını artıracağını belirten çalışmalarla 
desteklenmektedir (Sırakaya ve Seferoğlu, 2013). Benzer olarak Durmuş ve Başarmak (2014) araştırmalarının sonucunda günlük internet 
kullanım süresi arttıkça eğitsel internet kullanım öz-yeterliğinin de arttığını belirtmektedirler. 

İnternet kullanma beceri düzeyine açısından ise internet bağımlılığı düzeyinde farklılık olmadığı, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç 
düzeyinde farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnternet kullanma becerisi arttıkça eğitsel internet kullanım öz-yeterliğinin de arttığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Yürütülen çalışmalarda internet kullanma deneyimi arttıkça eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancının da arttığı 
belirtilmektedir (Durmuş ve Başarmak, 2014; Sırakaya vd., 2014; Tuncer ve Özüt, 2012). 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

132 
 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ile eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Öneriler 

 Bu çalışmada pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı öğrenciler ile çalışılmıştır. İleride yapılan çalışmalarda farklı düzeylerde 
öğrenim gören öğrenciler çalışma grubu olarak belirlenebilir. 

 İleride farklı veri toplama araçları kullanıldığı benzer çalışmalar yapılabilir. Ayrıca nicel araştırmalara ek olarak nitel araştırma 
yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalar ile var olan durum daha detaylı olarak ortaya konabilir. 
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ÖZET 

Anne baba tutumu bireyin psikolojik gelişimi üzerinde önemli role sahiptir. Özellikle ergenler yanlış anne baba tutumundan kaynaklanan 
boşluğu çeşitli bağımlılıklarla giderme yoluna başvurabilir. Teknolojinin günlük hayatın her alanına girmesiyle birlikte, ergenlerde sıklıkla 
karşılaşılan bağımlılıklardan biri de internet bağımlılığıdır. İnternet bağımlılığının ergenlerin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde en az diğer 
madde bağımlılıkları kadar olumsuz etkisi olduğu göz önüne alındığında, bu konuda anne baba tutumlarının incelenmesinin gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Ergenlerin internet bağımlılığıyla ilgili yürütülen çalışmaların genellikle yalnızlık utangaçlık, sosyal destek, kişiler arası ilişki gibi 
kavramlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ergenlerde anne baba tutumlarıyla yaşam doyumu, kendilik algıları ve benlik saygıları gibi 
değişkenlerin beraber incelendiği çalışmalara rastlanmıştır. Ancak internet bağımlılığı ile anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi inceleyen 
yeterli çalışmanın yapılmamış olduğu dikkati çekmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, lise öğrencilerinin internet bağımlılığı ve 
algılanan anne baba tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değişiminin incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Tarama modelinde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir il merkezindeki 3 farklı lisenin 9 ve 11. sınıflarında öğrenim görmekte 
olan 431 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, internet bağımlılığı ölçeği, anne baba tutumu ölçeği 
kullanılmıştır.  

Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin yüksek seviyede demokratik anne baba tutumu, orta seviyede koruyucu anne baba tutumu, düşük 
seviyede otoriter anne baba tutumu ve düşük seviyede internet bağımlılık düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Demokratik anne 
baba tutumları arasında cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmezken, koruyucu tutum ve otoriter tutum alt boyutlarında cinsiyet bakımından 
anlamlı farklılık görülmüştür. Demokratik anne baba tutumları arasında sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık bulunurken, koruyucu tutum ve 
otoriter tutum alt boyutlarında sınıf düzeyi bakımından anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. İnternet bağımlılığı ile algılanan anne baba 
tutumları arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, demokratik anne baba tutumu arttıkça internet bağımlılığı azalırken, 
koruyucu ve otoriter anne baba tutumunun artması ise internet bağımlılığını da artırmaktadır. Farklı öğrenim düzeyi ve sosyo-ekonomik 
düzeye sahip katılımcılarla benzer çalışmalar yürütülebilir. 

Anahtar kelimeler: internet bağımlılığı, anne baba tutumu, ergen, lise öğrencisi 

 

Bireyin dengeli ve sağlıklı bir psikolojiye sahip olması, aile içi iletişim ve anne baba tutumlarıyla yakından ilgilidir. Anne baba tutumları, anne 
babaların çocuk yetiştirmeye yönelik tutum, inanç, davranış ve beklentileri olarak tanımlanabilir. Anne babanın çocuklara yönelik davranış 
biçimi olarak da tanımlanabilecek anne baba tutumları, aile içindeki ilişkileri belirlemenin yanında, bireyin aile dışındaki yaşama bakış 
açısında da etkilidir (Toksöz, 2010). Anne babanın tutumu çocuğun sosyal gelişimi üzerinde olumlu veya olumsuz yönde önemli bir etkiye 
sahiptir. Anne babanın demokrat ve eşitlikçi, aşırı koruyucu ya da otoriter davranış sergilemesi çocukların farklı sosyal davranışlar 
sergilemesine neden olur (Eraslan,2010). Temelinde sevgi, saygı, güven ve demokratik anlayışın olduğu anne baba tutumları ve aile ortamı 
çocuk ve ergenlerin psikolojik gelişimleri için en uygun ortam olarak görülmektedir (Kuzgun ve Eldeleklioğlu, 2005).  Yanlış anne baba 
tutumları ise bireyin duygusal, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanamaması ile sonuçlanır (Ersin, 2012). Özellikle ergenlik 
dönemindeki anne ve baba tutumu çocukların sosyal ve psikolojik gelişimi üzerinde kilit role sahiptir. Bu dönemde gösterilen yanlış anne 
baba tutumu ergenlerin gelişimleri üzerinde olumsuz etkiye neden olacaktır. Bu durumla karşı karşıya kalan ergen ise içinde bulunduğu 
boşluğu bağımlılıklarla giderme yoluna başvurabilir. Günümüzde teknoloji de yaşanan gelişimlerle birlikte ergenlerde sıklıkla görülen bir 
bağımlılık türü de internet bağımlılığıdır. Alanyazında internetin patolojik kullanımına ilişkin araştırmacılar tarafında tarafından farklı 
kavramların kullanıldığı görülmektedir. Bu kavramlar arasında, internet bağımlılığı (Young, 1996), internet bağlılığı (Davis, 2001) ve problemli 
internet kullanımı (Davis, Flett ve Besser 2002) gösterilebilir. Bu çalışmada internet bağımlılığı kavramı kullanılacaktır. 

İnternet bağımlılığı, Şahin (2014) tarafından bireyin ölçüsüz internet kullanması ve bundan dolayı bireysel, sosyal ve mesleki alanda çeşitli 
sorunlar yaşaması olarak tanımlanırken; Öztürk vd. (2007) ise internet bağımlılığını internet kullanımına sınır getirememe, sosyal hayat veya 
akademik hayatta zararlı olmasına rağmen kullanmaya devam etme şeklinde tanımlamaktadır. Benzer bir tanım getiren Beard ve Wolf (2001) 
ise, bireyin ev, iş/okul ve sosyal yaşamında sorunlar yaşamasına neden olan aşırı internet kullanımı olarak tanımlamışlardır. Yapılan 
araştırmalarda her yaş grubunda görülmesine rağmen, internet bağımlılığı için en büyük risk grubu 12-18 yaş arasındaki ergenlerin olduğu 
belirtilmektedir. Ergenler üzerinde yürütülen çalışmalarda, katılımcıların ortalama %11’nin internet bağımlısı olduğu tespit edilmiştir (Lam, 
Peng, Mai ve Jing, 2009; Park, Kim ve Cho, 2008). Arkadaşlık kurmada sorun yaşayan, kuşak çatışması nedeniyle aileyle paylaşılacak fazla 
bir şeyi kalmayan, içekapanıklık sebebiyle kendini yalnız hisseden ergenler kolay biçimde internet bağımlısı haline dönüşebilmektedirler 
(Bayhan, 2011). Bu durumun ortaya çıkmasında internetin kullanıcılarına kendilerini istedikleri gibi tanımlayabildikleri ve sınırlarını 
kendilerinin çizdiği bir sanal dünya sunması etkilidir. İnternette kullanıcılar gerçek kimliklerini gizleyebilmektedirler. Böylelikle kendine az 
güvenen ve sosyal ortamlarda kendilerini ifade edemeyen bireyler, internet sayesinde kendilerine diledikleri gibi yeni bir kimlik 
oluşturabilmektedirler (Kurtaran,2003). Günümüz ergenlerinin internet çağında dünyaya gelmiş olan ve günlük yaşamın her aşamasında 
yoğun olarak internet kullanan bireyler oldukları da göz önüne alındığında, internet bağımlılığı bakımından ne denli büyük bir risk taşıdıkları 
görülmektedir.  

İnternet bağımlılığının ergenlerin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde en az diğer madde bağımlılıkları kadar olumsuz etkisi olduğu da göz 
önüne alındığında, bu konuda anne baba tutumlarının incelenmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ergenlerin internet bağımlılığıyla ilgili 
yürütülen çalışmaların genellikle yalnızlık (Durak ve Batıgün, 2010; Esen ve Siyez, 2011), utangaçlık (Ayas, 2012), sosyal destek (Esen ve 
Gündoğdu, 2010) kişiler arası ilişki (Durak ve Batıgün, 2010) gibi kavramlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ergenlerde anne baba 
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tutumlarıyla yaşam doyumu (Dost, 2007), kendilik algıları (Sezer, 2010) ve benlik saygıları (Erbil, Divan ve Önder, 2006) gibi değişkenlerin 
beraber incelendiği çalışmalara rastlanmıştır. Ancak internet bağımlılığı ile anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi inceleyen yeterli çalışmanın 
yapılmamış olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışmada elde edilecek bulguların bu bağlamda anne baba ve eğitimcilere yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. Bu amaçla aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranacaktır: 

1. Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı ve algılanan anne baba tutumları düzeyi nedir? 
2. Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı ve algılanan anne baba tutumları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 
3. Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı ve algılanan anne baba tutumları öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 
4. Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı ve algılanan anne baba tutumları okul başarı düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 
5. Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı ile anne baba tutumları arasında ilişki var mıdır? 

 

Ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin anne baba tutumlarıyla internet bağımlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışma, 
tarama modelinde yürütülmüştür. Tarama modeli var olan bir durumu olduğu gibi ortaya çıkarma amacıyla yürütülen çalışmalardır (Karasar, 
2009).  

Çalışma GrubuAraştırmanın çalışma grubunu Kırşehir il merkezindeki 3 farklı lisenin 9 ve 11. sınıflarında öğrenim görmekte olan 431 öğrenci 
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde farklı başarı seviyelerine sahip öğrencilerle çalışılmasına dikkat edilmiştir. Bu amaçla 
okul başarı düzeylerinin düşük, orta ve yüksek olduğu 3 farklı devlet lisesinde araştırma yürütülmüştür. Çalışma grubuna ait özellikler Tablo 
1’de verilmiştir. 

Tablo 1  

Çalışma Grubuna Ait Özellikler 

Değişkenler Gruplar n % 

Cinsiyet 

Kadın 224 52 

Erkek 207 48 

Toplam 431 100 

Sınıf 

9. sınıf 236 54.8 

11. sınıf 195 45.2 

Toplam 431 100 

Okul Başarı Düzeyi 

Düşük 147 34.1 

Orta 147 34.1 

Yüksek 137 31.8 

Toplam 431 100 

 

Kişisel bilgi formu: Katılımcıların demografik bilgilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.  

İnternet bağımlılığı ölçeği: Şahin ve Korkmaz (2011) tarafından geliştirilen İnternet Bağımlılığı Ölçeği 5’li likert tipinde 3 faktör altında 
toplanmakta toplam 19 maddeden oluşmaktadır. Kontrol kaybı, daha fazla online kalma isteği ve sosyal ilişkilerde olumsuzluk olarak 
adlandırılan faktörlere ait Cronbach Alfa katsayıları sırasıyla, 0.90, 0.89 ve 0.93’tür. Ölçeğin geneline ilişkin Cronbach Alfa katsayısı ise 0.86 
olarak hesaplanmıştır.  

Anne baba tutumları ölçeği: Kuzgun ve Eldeleklioğlu (2005) tarafından geliştirilen Anne Baba Tutumları Ölçeği toplam 40 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçek demokratik tutumları içeren 15 madde,  otoriter tutumları ölçen 10 madde ve koruyucu istekçi tutumları ölçen 15 
maddeden oluşan 3 faktör içermektedir. 

Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, ilişkisiz örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin internet bağımlılığı ve algılanan anne baba tutum düzeyleri nedir? 

Öğrencilerin demokratik tutum, koruyucu tutum ve otoriter tutum alt boyutlarına ve internet bağımlılığı düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 2’de 
sunulmuştur. 
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Tablo 2 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı ve Algılanan Anne Baba Tutum Düzeyleri 

Değişkenler N  ss Min Mak 

Demokratik Tutum 431 58.20 12.36 15 75 

Koruyucu Tutum 431 42.67 12.15 15 75 

Otoriter Tutum 431 24.39 9.57 10 65 

İnternet Bağımlılığı 431 41.94 18.06 19 95 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin yüksek seviyede demokratik anne baba tutumu, orta seviyede koruyucu anne baba tutumu, düşük 
seviyede otoriter anne baba tutumu ve düşük seviyede internet bağımlılık düzeyine sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Ve Algılanan Anne Baba Tutumları Cinsiyete Göre Farklılaşmakta Mıdır? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri ve algılanan anne baba tutumlarının cinsiyete göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla ilişkisiz örneklemler t-testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3 

 Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Algılanan Anne Baba Tutumlarının Cinsiyete İlişkin Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n 
 

Ss t p 

Demokratik Tutum 
Kadın 224 58,83 13,03 

1.127 .260 
Erkek 207 57,50 11,57 

Koruyucu Tutum 
Kadın 224 40,18 11,80 

-4.507 .000 
Erkek 207 45,35 11,96 

Otoriter Tutum 
Kadın 224 22,26 8,74 

-4.894 .000 
Erkek 207 26,68 9,90 

İnternet Bağımlılığı 
Kadın 224 42,98 17,70 

1.237 .217 
Erkek 207 40,82 18,42 

 

Tablo 3 incelendiğinde demokratik anne baba tutumu alt boyutunda kadın öğrencilerin ortalaması ( = 58.83), erkek öğrencilerin ortalaması 

ise ( = 57.50) olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır (t(429)=1.127, p>.05). Diğer bir 
ifadeyle, demokratik ana baba tutumu cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 

Koruyucu anne baba tutumu alt boyutunda kadın öğrencilerin ortalaması ( = 40.18), erkek öğrencilerin ortalaması ise ( = 45.35) olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olduğu anlaşılmıştır (t(429)=-4.507, p<.05). Bu bulgu erkek öğrencilerin anne 
babalarını daha koruyucu olarak algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Otoriter anne baba tutumu alt boyutunda kadın öğrencilerin ortalaması ( = 22.26), erkek öğrencilerin ortalaması ise ( = 26.68) olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olduğu anlaşılmıştır (t(429)=-4.894, p<.05). Bu bulgu erkek öğrencilerin anne 
babalarını daha otoriter olarak algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. 

İnternet bağımlılığı puanları bakımından kadın öğrencilerin ortalaması ( = 42.98), erkek öğrencilerin ortalaması ise ( = 40.82) olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır (t(429)=1.237, p>.05). Diğer bir ifadeyle, internet 
bağımlılık düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Ve Algılanan Anne Baba Tutumları Sınıflarına Göre Farklılaşmakta Mıdır? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri ve algılanan anne baba tutumlarının öğrenim gördükleri sınıfa göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ilişkisiz örneklemler t-testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Algılanan Anne Baba Tutumlarının Sınıflarına İlişkin Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n 
 

Ss t p 

Demokratik Tutum 
9. sınıf 236 59,31 12,26 

2.069 .039 
11. sınıf 195 56,84 12,37 

Koruyucu Tutum 
9. sınıf 236 42,95 12,58 

.548 .584 
11. sınıf 195 42,31 11,60 

Otoriter Tutum 
9. sınıf 236 24,07 9,87 

-.763 .449 
11. sınıf 195 24,77 9,19 

İnternet Bağımlılığı 
9. sınıf 236 41,16 17,02 

-.982 .327 
11. sınıf 195 42,89 19,25 

 

Tablo 4 incelendiğinde demokratik anne baba tutumu alt boyutunda 9. sınıf öğrencilerinin ortalaması ( = 59.31), 11. sınıf öğrencilerinin 

ortalaması ise ( = 56.84) olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olduğu anlaşılmıştır (t(429)=2.069, p<.05). 
Bu bulgu 9. sınıf öğrencilerinin anne babalarını daha demokratik olarak algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Koruyucu anne baba tutumu alt boyutunda 9. sınıf öğrencilerinin ortalaması ( = 42.95), 11. sınıf öğrencilerinin ortalaması ise ( = 42.31) 
olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır (t(429)=.548, p>.05). Diğer bir ifadeyle, koruyucu 
anne baba tutumu sınıf düzeyine göre farklılık göstermemektedir. 

Otoriter anne baba tutumu alt boyutunda 9. sınıf öğrencilerinin ortalaması ( = 24.07), 11. sınıf öğrencilerinin ortalaması ise ( = 24.77) 
olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır (t(429)=-.763, p>.05). Diğer bir ifadeyle, otoriter 
anne baba tutumu sınıf düzeyine göre farklılık göstermemektedir. 

İnternet bağımlılığı puanları bakımından 9. sınıf öğrencilerinin ortalaması ( = 41.16), 11. sınıf öğrencilerinin ortalaması ise ( = 42.89) 
olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır (t(429)=-.982, p>.05). Diğer bir ifadeyle, internet 
bağımlılık düzeyi sınıf düzeyine göre farklılık göstermemektedir. 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Ve Algılanan Anne Baba Tutumları Okul Başarı Düzeyine Göre Farklılaşmakta Mıdır? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri ve algılanan anne baba tutumlarının öğrenim gördükleri okulun başarı düzeyine 
göre dağılımını gösteren istatistikler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5  

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Algılanan Anne Baba Tutumlarının Okul Başarı Düzeyine Göre Dağılımı 

Değişkenler Gruplar n 
 

Ss 

Demokratik Tutum 

Düşük 147 55.56 14.18 

Orta 147 57.46 11.19 

Yüksek 137 61.80 10.55 

Koruyucu Tutum 

Düşük 147 47.79 12.68 

Orta 147 42.81 10.30 

Yüksek 137 37.00 10.89 

Otoriter Tutum 

Düşük 147 27.97 9.88 

Orta 147 23.54 9.32 

Yüksek 137 21.45 8.23 

İnternet Bağımlılığı 

Düşük 147 45.23 16.22 

Orta 147 38.37 16.08 

Yüksek 137 42.24 20.80 
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Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin demokratik anne baba tutumu alt boyutunda en yüksek puan ortalamasına, yüksek başarı düzeyine sahip 

okul öğrencilerinin ( =61.80) olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra orta başarı düzeyine sahip okul öğrencilerinin ( =57.46) ve ardından 

düşük başarı düzeyine sahip okul öğrencilerinin ( =55.56) geldiği görülmektedir. 

Koruyucu anne baba tutumu alt boyutunda en yüksek puan ortalamasına, düşük başarı düzeyine sahip okul öğrencilerinin ( =47.79) olduğu 

anlaşılmaktadır. Daha sonra orta başarı düzeyine sahip okul öğrencilerinin ( =42.81) ve ardından yüksek başarı düzeyine sahip okul 

öğrencilerinin ( =37.00) geldiği görülmektedir. 

Otoriter anne baba tutumu alt boyutunda en yüksek puan ortalamasına, düşük başarı düzeyine sahip okul öğrencilerinin ( =27.97) olduğu 

anlaşılmaktadır. Daha sonra orta başarı düzeyine sahip okul öğrencilerinin ( =23.54) ve ardından yüksek başarı düzeyine sahip okul 

öğrencilerinin ( =21.45) geldiği görülmektedir. 

İnternet bağımlılığı puanları bakımından en yüksek puan ortalamasına, düşük başarı düzeyine sahip okul öğrencilerinin ( =45.23) olduğu 

anlaşılmaktadır. Daha sonra yüksek başarı düzeyine sahip okul öğrencilerinin ( =42.24) ve ardından orta başarı düzeyine sahip okul 

öğrencilerinin ( =38.37) geldiği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri ve algılanan anne baba tutumlarının öğrenim gördükleri okulun başarı göre 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6  

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Algılanan Anne Baba Tutumlarının Okul Başarısına İlişkin Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

Demokratik Tutum 

Gruplararası 2877.810 2 1438.905   

Grupiçi 62830.427 428 146.800 9.802 .000 

Toplam 65708.237 430    

Koruyucu Tutum 

Gruplararası 8258.643 2 4129.322   

Grupiçi 55166.911 428 128.895 32.036 .000 

Toplam 63425.555 430    

Otoriter Tutum 

Gruplararası 3174.220 2 1587.110   

Grupiçi 36174.295 428 84.519 18.778 .000 

Toplam 39348.515 430    

İnternet Bağımlılığı 

Gruplararası 3481.122 2 1740.561   

Grupiçi 136832.651 428 319.702 5.444 .005 

Toplam 140313.773 430    

 

Yapılan varyans analizi sonucunda, demokratik anne baba tutumu (F(2-428)=9.802; p<.05), koruyucu anne baba tutumu (F(2-428)=32.036; 
p<.05), otoriter anne baba tutumu (F(2-428)=18.778; p<.05) alt boyutlarında ve internet bağımlılığı (F(2-428)=5.444; p<.05) bakımından gruplar 
arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Gruplar arsında ortaya çıkan farkın kaynağını belirlemek amacıyla, TUKEY testi uygulanmıştır. 
Elde edilen bulgular Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7  

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Algılanan Anne Baba Tutumlarının Okul Başarısına İlişkin TUKEY Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler (I) Okul Başarısı (J) Okul Başarısı Ortalamalar Arası Fark (I-J) p 

Demokratik Tutum 

Düşük Yüksek -6,23829* ,000 

Orta Yüksek -4,33353* ,008 

Yüksek 
Düşük 6,23829* ,000 

Orta 4,33353* ,008 

Koruyucu Tutum 

Düşük 
Orta 4,97959* ,001 

Yüksek 10,78862* ,000 

Orta 
Düşük -4,97959* ,001 

Yüksek 5,80903* ,000 

Yüksek 
Düşük -10,78862* ,000 

Orta -5,80903* ,000 

Otoriter Tutum 

Düşük 
Orta 4,42857* ,000 

Yüksek 6,52023* ,000 

Orta Düşük -4,42857* ,000 

Yüksek Düşük -6,52023* ,000 

İnternet Bağımlılığı 
Düşük Orta 6,86395* ,003 

Orta Düşük -6,86395* ,003 

 

Tablo 7 incelendiğinde, demokratik anne baba tutumu alt boyutunda, yüksek başarı düzeyine sahip okul öğrencileri ile düşük ve orta başarı 
düzeyine sahip okul öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Koruyucu anne baba tutumu alt boyutunda, düşük, orta ve yüksek 
başarı düzeyine sahip okul öğrencileri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Otoriter anne baba tutumu alt boyutunda ise, düşük 
başarı düzeyine sahip okul öğrencileriyle, orta ve yüksek başarı düzeyine sahip okul öğrencileri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. İnternet bağımlılığı bakımından ise sadece düşük ve orta başarı düzeyine sahip okul öğrencileri arasında anlamlı farklılaşma 
olduğu anlaşılmıştır. 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılıkları İle Algılanan Anne Baba Tutumları Arasında İlişki Var Mıdır? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri ve algılanan anne baba tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının 
belirlenmesi için Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8  

Öğrencilerin İnternet Bağımlılık ve Algılanan Anne Baba Tutumlarına İlişkin Betimsel İstatistikler ve Pearson Korelasyon Sonuçları 

Değişkenler N 
 

Ss r p 

Demokratik Tutum 
431 

58.19 12.36 
-.110 .023 

İnternet Bağımlılığı 41.96 18.06 

Koruyucu Tutum 
431 

42.67 12.15 
.250 .000 

İnternet Bağımlılığı 41.95 18.06 

Otoriter Tutum 
431 

24.39 9.57 
.315 .000 

İnternet Bağımlılığı 41.95 18.06 

 

Tablo 8 incelendiğinde, demokratik anne baba tutumu ile internet bağımlılığı arasında istatistiki açıdan anlamlı olan negatif bir ilişki 
bulunmuştur (r=-.110, p<.05). Bu bulguya göre öğrencilerin algılanan demokratik anne baba tutumları ile internet bağımlılıkları arasında 
negatif anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. 

Koruyucu anne baba tutumu ile internet bağımlılığı arasında istatistiki açıdan anlamlı olan pozitif bir ilişki bulunmuştur (r=.250, p<.05). Bu 
bulguya göre öğrencilerin algılanan koruyucu anne baba tutumları ile internet bağımlılıkları arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu 
söylenebilir. 
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Otoriter anne baba tutumu ile internet bağımlılığı arasında istatistiki açıdan anlamlı olan pozitif bir ilişki bulunmuştur (r=.315, p<.05). Bu 
bulguya göre öğrencilerin algılanan otoriter anne baba tutumları ile internet bağımlılıkları arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. 

Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin yüksek seviyede demokratik anne baba tutumu, orta seviyede koruyucu anne baba tutumu, düşük 
seviyede otoriter anne baba tutumu ve düşük seviyede internet bağımlılık düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bu 
sonucu Baykan’ın (2014) çalışmasının bulgularıyla örtüşmektedir. 

Öğrencilerin algılanan demokratik anne baba tutumları arasında cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmezken, koruyucu tutum ve otoriter 
tutum alt boyutlarında cinsiyet bakımından anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Eftekin (2015) ve Ersin’in (2010) 
çalışmalarıyla desteklenmektedir. İnternet bağımlılığının da cinsiyete göre farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç yürütülen 
benzer çalışmalarla desteklenmektedir (Baykan, 2014; Odacı ve Çelik, 2013). 

Öğrencilerin algılanan demokratik anne baba tutumları arasında sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık bulunurken, koruyucu tutum ve otoriter 
tutum alt boyutlarında sınıf düzeyi bakımından anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Benzer olarak, internet bağımlılık düzeylerinin de 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Bu sonuç alanyazında yürütülen çalışmalarda internet bağımlılığının cinsiyete 
göre değişmediğini belirten araştırma sonuçlarını desteklemektedir (Adiele ve Olatokun 2014; Kim vd., 2006; Odacı ve Çelik, 2013). 

Demokratik anne baba tutumu alt boyutunda, yüksek başarı düzeyine sahip okul öğrencileri ile düşük ve orta başarı düzeyine sahip okul 
öğrencileri arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Koruyucu anne baba tutumu alt boyutunda, düşük, orta ve yüksek başarı 
düzeyine sahip okul öğrencileri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Otoriter anne baba tutumu alt boyutunda ise, düşük başarı 
düzeyine sahip okul öğrencileriyle, orta ve yüksek başarı düzeyine sahip okul öğrencileri arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Bu 
sonucun tersine, Baykan (2014) okul türünün algılanan anne baba tutumları üzerinde etkisi olmadığını belirtmektedir. İnternet bağımlılığı 
bakımından ise sadece düşük ve orta başarı düzeyine sahip okul öğrencileri arasında anlamlı farklılaşma olduğu anlaşılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, internet bağımlılığı ile algılanan anne baba tutumları arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 
demokratik anne baba tutumu arttıkça internet bağımlılığı azalırken, koruyucu ve otoriter anne baba tutumunun artması ise internet 
bağımlılığını da artırmaktadır. Benzer bulgulardan bahseden Baykan (2014,) koruyucu anne baba tutumlarının internet bağımlılık düzeyini 
yükseltirken demokratik anne baba tutumunun internet bağımlılığını düşürdüğünü belirtmektedir.  

 Benzer çalışmalar farklı öğrenim düzeylerinde tekrarlanabilir. 

 Farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip katılımcılar ile benzer çalışmalar yapılabilir. 

 İnternet bağımlılığı ve anne baba tutum düzeylerinin derinlemesine incelenmesine yönelik nitel çalışmalar yürütülebilir. 

 İnternet bağımlılığı ile anne baba tutumu arasındaki ilişkinin sebebini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Tüm bilimler kendi konularını oluşturan yapı ve olgulardaki davranışları, söz konusu davranışlardaki farklılaşmaları bilimsel sorgulamaya 
dayalı olarak anlamaya, açıklamaya ve kontrol etmeye çalışırlar. İnsan davranışını açıklama çabaları psikologlar, sosyologlar, antropologlar, 
ekonomistleri, olgunun kendilerini ilgilendiren yönüyle, değerler ve değerlerin davranış üzerine etkilerini açıklama çabalarına yöneltmiştir. 
Teorik olarak her davranışın oluştuğu yapının özelliklerine bağlı olarak davranışın değişik form, şiddet ve yoğunlukta oluştuğunu söylemek 
mümkündür. İnsanın davranışı sahip olduğu zihinsel, duygusal yapısının ürünü olarak özgün bir biçimde oluşur ve koşullar benzer olduğunda 
kendisini tekrar eder. Davranış tekrarı özellikle bireyin zihinsel değerlendirmesinin kararlılığına bağlıdır ve zihinsel yapıdaki değişme davranış 
değişmesi olarak kendisini gösterir. Değer kavramı ise, insanın sahip olduğu zihinsel bir tasarım olarak tanımlamak yerinde olur. Değerler 
öğrenme sürecinin ürünüdürler, pekiştirme yoluyla kuvvetlenirler. Zamanla kişilik ihtiyacına bağlı olarak farklı derecelerde bireyin davranışının 
dinamik gücü haline gelirler. Değerler ve davranışlarımız sadece dışsal belirleyicilerin değil, aktif zihinsel değerlendirmelerimizin ürünüdür. 
Diğer davranışlarda olduğu gibi, bireyin değer sistemi davranışta bulunan yapının özelliklerinin ürünü olduğu kadar, söz konusu yapının 
etkileşimde bulunduğu çevresel yapının da ürünüdür. Bireyin içinde bulunduğu çevresel yapı, büyük oranda onun informal-formal eğitim 
ortamıdır. Temel bilgi ve beceri bakımından, formel eğitim kurumlarınca donatılan bireylerin, söz konusu bilgi-becerilerini kullanma, uygulama 
nitelikleri informal eğitim hizmetinin niteliğine bağlı olacaktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kabul gören, değişim değerine 
dayalı, yorumsamacı değerlendirme yaklaşımı, formel eğitim sisteminin sözde yazılı amaçlarını olanaksız hale getirmektedir. Bireyci 
anlayışla yetişen insanların büyük çoğunluğu, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyip, olumsuz davranışlarının sorumluluğunu kendi 
dışlarındaki kaynaklara refere etmektedirler.  

Bu çalışmanın problemi, değer sisteminin insan davranışına etkisini literatüre dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu çerçevede araştırmanın 
amacı değer, değer sistemi, zihinsel değerlendirme süreci ve davranış  kavramları çerçevesinde literatüre dayalı olarak elde edilen verilerin 
Milli Eğitim uygulamalarındaki yansımalarının tartışılmasıdır. Bu araştırmanın modeli, tarama türünde bir araştırma modeli olup, betimsel bir 
nitelik arz etmektedir. 

Anahtar Sözcükler : değerler, değer sistemi, zihinsel değerlendirme süreci, davranış 

 

Abstract 

All sciences try to understand, explain and control the behaviors and the differences of these behaviors in structures and facts composing 
their subjects within scientific examinations. The efforts for explaining human behavior direct psychologists, sociologists, anthropologists and 
economists to explaining the effects of values on human behavior within the aspects regarding their field. It is possible to say, theoretically, 
that behaviors are comprised of different forms, volumes and intensities as part of features of the structure in which the behaviors come into 
existence. Behavior of a human is formed freely as a product of his/her mental and emotional structure and it leaves itself when the conditions 
become similar. Repeating a behavior especially depends mental evaluation determination of a human and changes in mental structure arise 
as changes in behavior. Value, as a term, can be defined as a mental design that every human has. Values are the products of learning 
processes and they are intensified through reinforcement. In time, they become a dynamic power of an individual’s behaviors depending 
personality needs. Values and behaviors are not only the products of exterior determinants, but also the products of our active mental 
evaluations. Like in other behaviors, value system of an individual is the product of the environment with which the structure developing 
behavior interact, as well as it is the product of the features of the same structure. The environment of an individual is, to a large extent, 
his/her formal-informal learning environment also. Because the individuals are trained by formal educational institutions, the quality of 
individuals’ using and applying core knowledge and skills depend the quality of training services. The interpretivist and change driven 
evaluation approach that is approved widely not also in our country but also in the other countries of the world preclude written assumed 
purposes of educational system. A great majority of the people educated by individualist approach  don’t take the responsibilities of their 
behaviors and they also see other sources except themselves as responsible for their negative behaviors.  

The problem of this study is to reveal the effect of value system on human behavior depending the literature. The aim of this study, within 
this scope, is to discuss the reflections of value, value system, mental evaluation process and behavior concepts on National Education 
adaptations. The research model of this study is descriptive survey model.  

Keywords : values, value system, mental evaluation process, behavior 

 

İnsan açısından değerlendirildiğinde, insanın yapısal özellikleri (özellikle zihinsel-duygusal yapısı), çevresel yapının uygunluğunun 
sağlanmasıyla potansiyeline ulaşır. İnsanın yapısal özellikleri ise taşıdığı genetik şifreye bağlıdır, ki onun da belirleyicisi söz konusu kişinin 
ana-baba soyundan gelen ankestörlerden birisidir. Bireyin taşıdığı davranış potansiyelini gerçekleştirmesi uygun çevresel yapının olup 
olmaması ile sınırlı kalacaktır. Bireyin içinde bulunduğu çevresel yapı, büyük oranda onun informal-formal eğitim ortamıdır. Birey yapısal 
özelliklerinin ötesinde davranış gösteremeyeceği gibi, göstereceği davranış, yapının (bireyin) sahip olduğu, içinde bulunduğu, ilişkisel 
özelliklerin sınırlamasına tabidir. İnsan açısından, bu genel yargının dışında kalan özel örnek; ilişkisel özellikleri değerlendirebilecek zihinsel 
yapıya sahip olmayan çocuklar ve anamolik yapı gösteren yetişkinlerdir. Söz konusu örnekleri biz asosyal kişilik olarak tanımlarız. Asosyal 
kişilik özelliği gösteren bireylerin dışındaki tüm insanlar, fiziksel-sosyal çevrelerinin sınırlılıklarını hissederler ve onun ürünü olarak davranış 
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gösterirler. Fiziksel çevre açık bir zorunluluk gösterir, ancak sosyal çevre de aynı oranda etkilidir. Antisosyal kişilikteki insanlar, kendilerine 
uygun bulmadıkları sosyal çevreye bir başkaldırı gösterirler, sosyal çevreyi değiştirme çabası gösterirler. İnsan davranışını da kapsayacak 
şekilde genel davranış tanımlanmasında iki ölçüt; gözlenebilirlik ve ölçülebilirlik olarak belirlenmiştir. Davranışa neden olan nedir? sorusu, 
determinist bir yaklaşımla “belirleyici ön koşullar” olarak kabul görmüştür. Bilimle uğraşan insanlar, “niçin, nasıl” olarak sembolleşen bu 
soruları olanaklı ise işe vuruk olarak, değilse simülatif olarak açıklama çabası içindedirler. İnsan davranışının parametresinin artı-eksi (+-)  
sonsuz olması onun davranışını bilinmez, açıklanmaz yapmaz. “İnsan niçin öyle davrandı” sorusu zihin-beden etkileşimi temelinde 
psikologlarca deneysel temellerde sunulmuş olsa da, eksik yönleri teorik temelde açıklanmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmanın problemi, değer sisteminin insan davranışına etkisini literatüre dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu çerçevede değer, değer 
sistemi, zihinsel değerlendirme süreci ve davranış kavramları çerçevesinde literatüre dayalı olarak elde edilen verilerin Milli Eğitim 
uygulamalarındaki yansımaları tartışılmıştır. 

Tarama modelleri geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya 
konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 
çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu en uygun biçimde gözlemleyip belirleyebilmektir (Karasar, 
2003) Diğer bir ifadeyle, ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut varolan durumunu ortaya koymaya yöneliktir. Tarama, sosyal 
bilimlerde ve ilgili uygulama alanlarında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Tarama araştırması çoğunlukla bağlantısal olarak nitelendirilir. 
Tarama araştırmacısı bir kuramsal ya da uygulamalı araştırma problemiyle işe başlar ve ampirik ölçümler ve veri analiziyle taramayı bitirir 
(Neuman, 2010). Tarama araştırmacısı, nesnenin ya da bireyin doğrudan kendisini inceleyebileceği gibi, önceden tutulmuş çeşitli kayıtlara, 
eski kalıntılar ve alandaki kaynak kişilere başvurarak, elde edeceği dağınık verileri, kendi gözlemeleri ile bir sistem içinde bütünleştirerek 
yorumlamak durumundadır. Tarama modeli ile yapılan bir araştırmanın veri bulma ve kontrol güçlükleri gibi iki temel sınırlılığı bulunmaktadır 
(Karasar, 2003:77). Bu çerçevede literatüre dayalı olarak elde edilen veriler, değer, değer sistemi, zihinsel değerlendirme süreci ve davranış 
gibi kavramlar çerçevesinde betimlenerek, Milli Eğitim uygulamalarındaki yansımaları tartışılmıştır. 

Değer kavramının insan davranışıyla yakın ilişkisi Kuçuradi (1988) için ana öğe olarak ele alınmıştır. Zihinsel bir sürecin ürünü olan değerler, 
çeşitli disiplinler için yakından ilgilenilen bir kavramdır. Belirli bir kültürdeki davranış kalıplarını yöneten soyut ve genel ilkeler olarak 
tanımlanan değer kavramı Riber (1985)’e göre, bireyin zihin değerlendirmesinin ürünü bir yapıya ya da kavrama yönelik yaptığı atıftır, 
yüklemedir. Söz konusu sosyal değerler, sosyalleşme süreciyle kazanılır ve çocuk tarafından benimsenmesiyle saygı kazanır. Çocuk 
zamanla kendisini tanımlayıcı değer sistemi oluşturur ve bu değer sisteminin ürünü sosyal davranışlar gösterir. Adalet, eşitlik, dürüstlük, 
özgürlük gibi evrensel değerlerin yanında, içinde bulunduğu kültürün, alt kültürün değerleri de çocuğun değer sisteminde farklı güçlülük 
dereceleriyle yer alır.   

Bir davranış olarak, değer sisteminin oluşumunu iki temelde açıklayabiliriz. Bu iki açıklama birbirini dışlamaz. Birincisi, davranış bireyin benlik 
ihtiyacını karşılayacak şekilde oluşur. İkincisi, davranış bireyin taşıdığı potansiyel sınırları içinde de olsa, onun öğrenmelerinin ürünüdür. Bu 
iki kaynak dikotomik değildir. Diğer bir anlatımla birey, benlik ihtiyacını karşılayacak öğrenmelere yönelebileceği gibi, öğrenmelerine bağlı 
benlik yapısı da oluşturur. Örneğin, şişkin bir ego oluşturmuş birey, bu ihtiyacını karşılayacak, destekleyecek değerleri, alternatif değerlerden 
daha üstün tutacaktır. O nedenle kendi benliğini destekleyecek davranışların pekiştirilerek bireyin benliğinde yer alması adeta bir zorunluluk 
haline gelir. Söz konusu seçilen davranış, bireyin benlik ihtiyacını karşıladığı için doğal olarak pekiştirilmiş olur. Davranışın toplumsal olarak 
sık sunumu, yaygınlığı ve o tür davranışın işlevsel bulunması da pekiştireç işlevi görür. Benzer işlevsellikten dolayı bireyler, her toplumun 
onayladığı davranışları edinirler, hem de benlik ihtiyaçlarını karşılamış olurlar.  

Değerler de dahil, davranışlarımız sadece dışsal determinantların değil, aktif zihinsel değerlerimizin ürünüdür. Rokeach (1973) değerlerin 
bilişsel süreçlere bağlı oluştuğunu, kişilik ihtiyacını karşıladığını değişik form ve şiddetlerde zihinsel yapıda örgütlendiğini, alt kültürlerin 
oluşumuna hizmet ettiğini belirler. Bu çerçevede değer kavramını, insanın sahip olduğu zihinsel bir tasarım olarak tanımlamak yerinde olur. 
Günlük yaşamda birey amaçsal değerlerle doyum elde ederken araçsal değerlerle de ontolojik değerini arttırmış olur. Çünkü araçsal değerler 
varoluşun ayrılmaz parçasıdır. Eğitim sistemi (formel-informel) özellikle belirlenen araçsal değerleri hedef davranışlar olarak formüle eder. 
Söz konusu değerler toplumsal yaşantı tarafından desteklenmiyor ise eğitimde başarısızlık kaçınılmaz olup eğitim hedeflerinin değiştirilmesi 
zorunluluk haline gelir.  

Nesnelere yönelik değerler de oluştururuz. Değer yüklediğimiz nesneleri ayrıntılı öğrenme çabası içinde olur ve onlara sahip olmaktan doyum 
sağlarız. İnsan ilişkileri açısından da aynı şey söz konusudur. Değersizleştirerek saldırgan olabiliriz. Değerli bulduğunuz kişiye yönelik 
saldırganlık ancak daha değerli bulduğumuz bir kaynağa dayanabilir. Baron (1969), değerleri yoğun duygu yüklü zihinsel yapılanmalar 
olduğunu belirler ve bir defa oluşturulmuş ve doğru olduğu kabul edilmiş söz konusu zihinsel yapının bireyin davranışını yönetmede belirleyici 
bir işlev üstleneceğini vurgular. Değer sistemi bir anlamda merkezi tutumdur. Değer sistemi davranışın dinamiğini oluşturduğu kadar özellikle 
araçsal değerlerimiz davranışlarımıza rehberlik yapar. Hırslı birisi için rahat bir yaşama ulaşmak önemlidir. Davranışın gücü hırs düzeyine 
bağlı olacaktır. Hırs düzeyi arttıkça rahat bir yaşama ulaşma çabası da artacaktır. 

Duyumsama, dışsal enerjinin duyu organlarıyla alınıp zihinsel değerlendirme sonucu, algısal kararlara dönüştürülmesi ise, insan davranışı 
otomatik biçimde oluşmamakta, aktif zihinsel süreçlerin ürünü olarak birbirinden farklılaşarak oluşmaktadır. Davranışta bireyin fiziksel 
yapısının etkisi olmakla beraber, biz daha yoğun, hatta tümüyle zihinsel süreçlere atıfta bulunuruz.  

İnsanlar sadece canlılığın sonucu olarak dış dünyadaki uyarıcılara otomatik davranışlar göstermezler. O bilgileri işleyip özel anlamlar 
oluşturup davranışta bulunurlar. Bu nedenle her birey zihinsel değerlendirme sürecine bağlı olarak kendi dünyalarının mimarıdır. Sosyal 
cognition sadece insanların sosyal dünyayı nasıl kurduklarını açıklamaz. Söz konusu bu algılamanın niçin öyle oluştuğunu, birey açısından 
niçin doğru olduğunu da açıklar. Bu nedenle diğerlerinin ne düşündüğünü dikkate almayan sosyal cognition süreci söz konusu olamaz. 

Zihinsel süreçler (cognition process) kavramıyla anlatılmak istenen düşünme, inanma, nedensel yükleme anlamında mental davranıştır. 
Mental davranış ise, içgörü oluşturma, niyetlenme, kural ilişkisi oluşturma, problem çözme olarak tanımlanan zihinsel davranışları içerir. 
Temel karakteristiği bireyin kendisi açısından tutarlı ve sistematik olmasıdır. Bu nedenle zihinsel yapı çelişki gördüğü davranışları (inanç-
duygu-eylem) yeniden düzenleme ihtiyacı duyar. Piaget’nin vurguladığı zihinsel yapının yeni girdiyi değerlendirebilecek nitelikte olması 
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gerekir. Referans aldığı yargı kaynakları, zihinsel-duygusal ve eylemsel denemeleri, yeni zihinsel  düzenleme, öncelikle tutarlı ve onun 
devamı niteliğinde olması çabası kaçınılmaz olacaktır.  Zihinsel yapının davranışa kılavuzluk yaptığı, diğer bir anlatımla,  önce zihinsel 
tasarımların olduğu ve eylemin bu tasarıma göre yapıldığı hatırlanırsa, canlıların zihinsel tasarımlarının ötesinde davranışta bulunamayacağı 
gerçeği açık bir şekilde anlaşılır.  

Dış dünyadan bilgileri nasıl elde ederiz, bilgiyi işleme süreci kararları nasıl etkiler? Çevremizdeki bilgi-algı kaynağından çok azını; duyu 
organları hatırlar, önceki bilgilerden mantıksal çıkarımlar v.b. yollarla alır. Aldığımız bilgileri işleme tabi tutarak, çoklu etkileşimlerde bulunarak 
önceki zihinsel değerlendirmelerimizin baskısında anlamlı bulduğumuz kararlara dönüştürürüz. Arkonaç (2008) aktarımıyla, Neisser 
cognition’ı, bir bilme faaliyeti olarak tanımlar. Zihinsel yapıya gelen girdiler hafıza, düşünce, dil süreçleri tarafından işleme tutulur. Bizim değer 
olarak ortaya koyduğumuz davranışlarımız, diğer davranışlarımızı yönetirken, kendi sınırları içerisinde kendilerini devam ettirme eğilimi 
gösterirler.  Bu çerçevede cognition, bilgi elde etme, bilgilerden anlamlı yapılar oluşturma ve karar oluşturma süreci olarak tanımlanabilir. 
Süreçte birey sahip olduğu tüm fenomenlerini uygun şekilde birbirleriyle ilişkilendirip dayanıklı bir yapı oluşturur. Cognition, amaçlar üzerine 
yapılanmış bir süreçtir. Bireyin amacı kaçınılmaz olarak onun zihinsel değerlendirme sürecini de belirleyecektir (Hewstone ve Wolfgang, 
1996). Bireylerin düşünceleri, duyguları, zihinsel değerlendirmeleri, birbirinden bağımsız değildir. Bir düzen içinde işlerler, değişik açılardan 
birbirlerini desteklerler. Zihinsel yapı kavramı bir işlem merkezini çağrıştırır ve bireyin duyum hassasiyeti, dikkatini verebilme süresi, 
yoğunluğu, zekasının yansımaları olması kaçınılmazdır. Cognition’ı, sadece algılama olarak kavramlaştırırsak yetersiz kalır, bu kavramı 
algılamaya indirgemiş oluruz. Örneğin kırmızı kalem algılaması, tüm kırmızı kalemler için aynı olması gerekir. Oysa biz kırmızılığı sıfat ve 
zarflarla derecelendiririz. Eğer farklılığını vurguluyor isek sıfat, zarf, diğer yapılarla benzerliğini vurguluyor isek isim kullanırız. Örneğin sarı 
saçlı kadın; Bu tanımlamanın da bireysel-kültürel özelliklere bağlı özgün bir anlam taşıyacağı açıktır.  

Birey, fenemonolojik bir yapı oluştururken, bunu zihinsel değerlendirmesinin bir ürünü olarak ortaya koyar. O nedenle ortak nitelik taşıyan 
insanların fenomenleri de daha çok benzerlik gösterir. Kendi açımızdan uygun, tutarlı bir fenomen oluşturduğumuzu düşünürüz. Bunu 
yapamadığımızda, yani tutarsızlık açık ve tolere edilemez nitelikte ise söz konusu algıdan uzaklaşma çabasına yöneliriz.  Niçin, nasıl v.b 
biçimindeki sorgulama insanın temel özelliklerinden birisidir. Sorgulamanın başlaması ile de dayanıklı ya da değil yargılama kaçınılmaz bir 
sonuç, otomatik olarak oluşur. Sosyal psikolojinin temel kavramlarından birisi olan yükleme kuramı, sorgulama ve yargılama sürecinin nasıl 
çalıştığını; çoğunlukla kuramsal, görgül deneylerle desteklenmiş olarak açıklama çabasındadır. 

Her birey taşıdığı özelliklerin ürünü kendisini tanımlayan bir zihinsel değerlendirme (cognition) eğilimine sahiptir. Kendisine ve dış dünyaya 
yönelik bu değerlendirme eğilimi kendisini devam ettirme eğilimindedir ve bireyin yaşam biçimi üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Rotter’de 
dışsal-içsel yükleme biçiminde sınıflanan zihinsel değerlendirme; tekli-çoklu ya da olgusal-animistik yükleme biçimlerinde de sınıflanabilir. 
Yaşam alanımıza giren yapı ve olguların davranışlarından doğrudan-dolaylı etkilendiğimiz için ya da söz konusu yapı ve olgulardan fayda 
elde etmek ya da zarar görmemek için onları nesnel düzeyde kavramlaştırmamız gerekir. Kavramlaştırma, sahip olunan bilgiye dayalı zihinsel 
tasarımlarda bulunmaktır. İletişim sürecinde yaptığımız tasarımları işaret sembollerle karşı tarafa sunarız. Karşı taraf önceki tasarımlarının 
da etkisiyle bizim zihinsel tasarım olarak sunduğumuz kavramı kendisine özgü hale getirir. Söz konusu zihinsel tasarımlar taşınılan ortak 
özellikler-nitelikler arttıkça daha özdeş hale gelir.  

Oluşturulan tasarımların nesnel gerçeklikle örtüşmesi ya da örtüşmemesi niçin önemlidir? Yapı-olgu yaşam alanlarımızın merkezine yakın, 
yaşamı sürdürmekte önemli ise söz konusu yapı ve olguya ilişkin tasarılarımızın nesnel gerçeklikten uzaklaşması zorlaşır, olanaksızlaşır. 
Diğer anlatımla yaşam bize nesnel gerçekliği öğretir. Böylesi durumlarda, pratik yaşantıların ürünü olan, yapı ve olguya yönelik, çoğu mitolojik 
temelli hermonitik tasarımlarımız, nesnel gerçekliği daha iyi kavramaya hizmet eder. Örneğin deniz kenarında yaşayan ve deniz ile yoğun 
yaşantısı olan insanlar ortak nesnel tasarımlarla iletişimlerini sürdürdükleri gibi, kültürlerindeki mitolojik zenginlikleri de yapı ve olguyu daha 
gerçekçi anlamalarına yardımcı olur. Deniz canavarları miti balıkçı açısından denizde oluşacak ani değişimlerin tehlikesinin daha iyi 
kavranmasını sağlar. Onların korkarak denizden uzak kalmalarına neden olmaz. Oysa aynı mitolojik öykü iç kesimlerdeki insanların 
korkularına ve kaçınılmaz olarak başka kültürlere yönelik düşmanlıklarına neden olur. 

Nesnelliğe dayalı karar oluşturmanın, insanın etkin yaşam sürdürmesi açısından işlevi açıktır. Nesnelliğe uymayan tasarımlar ve bunun 
kaçınılmaz sonucu olan işlevsiz ya da zarar verici eylemler insanın kendi yaşamını zor hale getirdiği gibi, diğer insanlara da açık-gizli zarar 
verecektir. Hatta, bazı insanlar nesnellik fiziki yaşamda vardır, toplumsal-bireysel yaşamda nesnelik yoktur diyebilirler. Akılda tutulması 
gereken nesnellik yaşamın her alanında vardır ve nesnelliği yakalayabilmek bilgi-deneyim yeterliği gerektirir. O yeterliğe ulaşamayan ya da 
o yeterliği takdir edemeyen insanlar için, nesnellik kavranamadığı için, yapı ve olgunun isteği yerine, başka kaynaklara refere de edilmiş olsa, 
kendi istekleridir. Açık bir anlatımla yetersizliklerini görmezden gelerek kendi isteklerini yüceltirler. Kararlarının nesnel gerçeklikle örtüşmediği 
açığa çıktığında ise, kendi yetersizlikleriyle yüzleşmek yerine, yetersizliklerine dışsal yüklemeler yaparlar. 

Eğitim hizmeti, bireyin yeni davranış kazanmasına yardım süreci ise, yeni davranışın tasarımını yapacak olan bireyin kendisi açısından yeni 
zihinsel-duygusal yapı oluşturması gerekir. Eğitim hizmeti veren kişi ve kuruluşlar söz konusu zihinsel yapının öğrenenin özgür isteğiyle 
değil, kendi değerler sistemine uygun olarak oluşmasını isterler. Yakın-yoğun ilişkilerde bu değerlerin paylaşımı büyük olasılık iken, formel 
yapılarda söz konusu değerlere vurgu yapılsa da duygusal temel yeterince güçlü olmadığı için, temel bilgi ve becerinin ötesinde yeni 
davranışlar informal eğitim hizmetinin niteliğine bağlı olacaktır. Vurgulamak için bir daha belirtelim ki, temel bilgi ve beceri bakımından, formel 
eğitim kurumlarınca donatılan bireylerin, söz konusu bilgi-becerilerini kullanma, uygulama nitelikleri informal eğitim hizmetinin niteliğine bağlı 
olacaktır.  

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kabul gören, değişim değerine dayalı, yorumsamacı değerlendirme yaklaşımı, formel eğitim 
sisteminin sözde yazılı amaçlarını olanaksız hale getirmektedir. Bireyci anlayışla yetişen insanların büyük çoğunluğu, davranışlarının 
sorumluluğunu üstlenmeyip, olumsuz davranışlarının sorumluluğunu kendi dışlarındaki kaynaklara refere etmektedirler. Eğer şunlar şunlar 
olmasaydı, o da bu olumsuz davranışı göstermeyecekti. Hatta davranışlarını kendisi açısından yıkıcı bulmuyorsa; zaten akıllı tüm insanlar 
kendisi gibi davranırdı biçiminde bir yargı oluşturma yaklaşımına tutsak olmaktadırlar. Fırsat varsa, açık bir tehdit yoksa vergi verilmez, 
askere gidilmez, trafik kurallarına uyulmaz, kopya çekilir v.b. Nesnellikten uzak bu bireyci anlayışın nihai kendisine ve yakınlarına onarılması 
olanaksız zararlar olarak geriye döneceğini değerlendirmek istememektedir. Bazen de sözde duyarlılık gösterileriyle dünyanın ülkenin çöl 
olmaması kampanyasına katılmakta. 
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Bilimsel değerlendirme süreci (cognition) süreci, pozitivist düşünce açısından eğitimin genel amacı, bireyin etkin doyumlu yaşam 
sürdürmesine olanak verecek davranışlar kazanmasına yardım etmektir. Ertürk (1979), eğitim hedefleri uzak-yakın boyutunda sınıflamış ve 
uzak hedefler başlığı altında ulusal, toplumsal değerleri belirlemiştir. Ulusal değerler olarakTürk milletinin bir bireyi olmaktan gurur duymak, 
Atatürk devrimlerine bağlılık v.b. Evrensel değerler olarak, eşitlik, adaletli olmak, hukuk üstünlüğüne bağlılık v.b. Belirlenen özel hedefler bu 
anılan değerlerle çelişmemeli, tersine onları destekleyici nitelikte olmalıdır. Formal eğitim hizmeti, önceden planlanmış, yazılı hale getirilmiş 
ve profesyonellerce (öğretmenler) yürütülen bir hizmettir. Belirlenen eğitim programlarında formal eğitim için hedeflenen davranışların hangi 
süreçlere dayalı olarak, hangi yöntemlerle kazandırılacağı da yazılı hale getirilmiştir. Konulan genel ya da uzak hedefler, duygusal yönü 
kuvvetli (zihinsel kurulmanın ürünü) hedeflerdir ve duyusal hedefler başlığında yer alan alt hedeflerle desteklenir (Özçelik 1992). 

Postmodernizim sanıldığı gibi özgürlük, hümanist değerler, insanın yüceltilmesi vb. (Özgüngör, 2009) değerler üzerine kurulmuş bir felsefi 
anlayış değildir. Bireyin kimliğini tekrar tanımlaması, kapasite ve sınırlılıklarının farkına vararak iç bütünlüğünü sağlaması beklentisi de 
iyimserlikten öte anlam taşımaz. Şimşek (2004)’in de dikkat çektiği gibi yapılandırmacı yaklaşımın pek çok görünümü vardır.  Sosyal 
yapılandırmacılık, toplumun yeni değerler etrafında yeniden oluşturmaya çalışırken, muhafazakar yapılandırmacılık açısından bu yeni 
değerler, toplumun kolayca kabul edeceği dinsel değerlerden başka bir şey değildir. Popülizme dayalı demokrasi, çoğunluk adına dinsel 
değerleri ve hermenotik düşünceyi yayma, yenilik adına devamlılığa son verme, bireysellik adına diğer insanları araç olarak kullanmak vb. 
görünümleri bulunmaktadır. Postmodern felsefe, globalizm ile zaten ülkemizde hakim bir anlayış olarak etkinliğini sürdürmektedir. Her ne 
kadar batılı yorumcular, Türk  toplumunu kollektivist olarak görseler de (Özgüngör, 2009), ülkemizde peş peşe yaşanan çatışmaların, 
öğrenilmiş çaresizliği insanların zihnine yerleştirdiği söylenebilir. İnsanlar ülkelerinin, hatta kendilerinin yaşamında etkin olduklarına 
inanmamaktadırlar.  

Eğitim sistemlerinin tümünün muhafazakâr olduğu yadsınmaz gerçekliktir. Her eğitim sistemi kendi toplumunun ürünüdür ve toplumsal 
değerlerin bir biçimde devamını sağlar. Eğitim yoluyla toplumu değiştirmek ütopyadır. Bu nedenle toplumda bazı elitlerin eğitimsizliğin ürünü 
olarak gördüğü, gerçekte elitin kendisinin istemediği davranışlar, eğitim yetersizliğinden değil, söz konusu davranışın bireyin kendisi 
açısından işlevsel görülmesinden kaynaklanmaktadır. İşlevsizliği bireyin yaşam deneyimleri sonucu kanıtlansa dahi, belki bir eksiklik 
olmuştur diyerek, birey, sahip olduğu değerleri taşıma davranışını bir süre daha devam ettirir. Diğer bir anlatımla, yeni davranışın 
kazanılabilmesi için birey açısından işlevsel bulunması ve desteklenmiş olması gerekir. Eğer toplumsal yapı kendisine uymayan davranışlarla 
karşılaşırsa ya bunları görmezlikten gelerek elemine eder ya da cezalandırarak model olmasını önler. Ancak kendi yapısına uygun 
davranışları destekler, pekiştirir. Bu işlem de tüm yapıları muhafazakâr kılar. Doğası gereği muhafazakâr bir üst yapı kurumu olan eğitim 
sisteminden bu nedenle toplumsal değişme beklenemez. Ancak devrimci atılımlar ve karizmatik liderler, eğitimin muhafazakâr işlevini tersine 
döndürebilir. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşüncelerinin boylamsal olarak belirlenmesidir. Araştırmada, 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal 
Bilgiler öğretmenliğinde okuyan toplam 100 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem ise, Türkçe Öğretmenliğinde 47 ve Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliğinde okuyan 48 öğretmen adayı olmak üzere toplam 95 öğretmen adayının görüşleridir. “Eğitim-öğretim felsefesini belirleme 
ölçeği”nden yararlanılmıştır. Ölçek, öğretmen adayları birinci sınıftayken 2009-2010 güz döneminde ve dördüncü sınıftayken 2012-2013 
bahar döneminde uygulanmıştır. Bulgulara bakıldığında, 2009 ve 2012 yıllarında elde edilen veriler arasında Türkçe Öğretmenliği öğrencileri 
için ilerlemeci felsefe; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri için ise ilerlemeci, esasici ve yeniden kurmacı felsefeye ilişkin ortalama puanlar 
arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu tür araştırmalar elde edilen sonuçların sağlamasını yapabilmek için nitel çalışmalarla da 
desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim felsefeleri, öğretmen adayı, eğitim fakültesi. 

 

Abstract 

The aim of the study is to determine the philosophical thoughts of prospective teachers regarding education and instruction longitudinally. 
Survey method was used in the study. The population of the study consists of 100 prospective teachers, who attended the departments of 
Turkish Language Teaching and Social Sciences Teaching at the Faculty of Education at a university in the East Anatolia Region of Turkey. 
The sampling is composed of 95 prospective teachers, 47 of whom were enrolled in Turkish Language Teaching and 48 in Social Sciences 
Teaching departments. “Education Philosophy Determination Scale” was used in the study. The scale was applied to students when they 
were first year students in 2009-2010 fall term and when they were fourth year students in 2012-2013 spring term. When the findings were 
examined, it was found out that the views of prospective teachers, attending Turkish Language Teaching department, on progressivism 
differed significantly between the years 2009 and 2012. Similarly, the views of prospective teachers in Social Sciences Teaching department 
on progressivism, essentialism and reconstructivism were significantly different. These studies should be supported with qualitative studies 
so as to verify the results obtained. 

Key Words: Educational philosophies, prospective teacher, faculty of education. 

 

Felsefenin eğitim üzerindeki etkileri yadsınamaz. Eğitim sistemlerinde felsefenin öğretmene, eğitimi bütün yönleriyle görmesi yönünde 
yardımcı olduğu konusunda ortak bir kanı bulunmaktadır. Eğitim-öğretim felsefeleri, eğitim uygulamalarına öncülük eder ve bu uygulamaları 
etkiler. Bu anlamda, eğitim-öğretim felsefeleri öğretmenin verdiği eğitim-öğretimlerin bir temele dayandırılmasında rehberlik sağlamaktadır. 

Felsefe, “Gerçeği tümüyle ele alıp inceleyen ve bunun sonucunda ulaşılan bilgileri yorumlayan ve sistemleştiren bir uğraş alanı” olarak 
tanımlanabilir. Eğitim felsefesi ise, “Eğitimle ilgili tüm kuram ve uygulamaları bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak değerlendiren bir disiplin” 
olarak düşünülebilir (Erden, 1998, 121, 122, 128). Diğer taraftan, eğitim felsefesi program geliştirme sürecindeki öğelerle ilgili sorulara cevap 
bulma girişimidir (Alkan, 1983, 4). Bu anlamda eğitim felsefesinin eğitim sistemine katkıları şu şekilde özetlenebilir: Öncel ikle bir sistemin 
hangi hedeflerle ortaya konulacağına ve iç tutarlılığının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, öğretim 
yöntemlerinin belirlenmesi konusunda program geliştirmecilere rehber olur (Sönmez, 1998, 54-55; Ertürk, 1986, 42; Bilhan, 1991, 36). Oysa, 
Türkiye’de eğitim sisteminin felsefesi tartışılır olup belirli bir felsefesinin olmadığını vurgulayanlar bile bulunmaktadır (Şişman, 2015). 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra, yerli ve yabancı uzmanların da etkisiyle eğitim sistemi, teorik olarak pragmatik felsefeye ve onun 
eğitimde uzantısı olan ilerlemecilik akımına dayandırılmıştır. Türk eğitim sisteminde, uygulamada her sınıf düzeyinde ilerlemecilik değil, 
realist ve idealist felsefelere dayanan esasici ve daimici eğitim akımları etkili olmuştur (Sönmez, 1998, 165-166). Türkiye’de ilerlemecilik 
akımının etkili olduğu ve uygulandığı belki de tek örnek Köy Enstitüleri olarak söylenebilir (Yılman, 2006, 138-139).  

Çağımız eğitim felsefeleri en muhafazakar olandan en ilerici olana doğru daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık olarak 
sıralanmakta (Alkan, 1983: 28; Büyükkaragöz vd., 1998, 69) ve Türk eğitim sisteminin en muhafazakar olan daimicilik ve esasicilikten 
kurtulamadığına dönük ipuçları bulunmaktadır (Sönmez, 1998, 165-166, Semerci, 2003, 173-179).  

Üniversitelerdeki öğretmen adaylarının eğitim felsefesi eğilimleriyle düşünme ve karar verme süreçleri arasında pozitif yönde bir korelasyon 
bulunduğu (Çalışkan, 2013; Doğanay, 2011; Duman ve Ulubey, 2008; Eskiocak, 2005; Doğanay ve Sarı, 2003) göz önüne alınırsa, öğretmen 
adaylarının felsefi eğilimlerin ölçülmesinin önemli olduğu görünmektedir. 

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşüncelerinin boylamsal olarak belirlenmesidir.  Bu amaç 
doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Türkçe öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının dört yıllık süreçte eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşüncelerindeki değişiklikler 
nelerdir? 
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2. Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının dört yıllık süreçte eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşüncelerindeki 
değişiklikler nelerdir? 

3. Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının dördüncü yılın sonunda eğitim-öğretime ilişkin felsefi 
düşünceleri arasında manidar bir farklılık var mıdır? 

Araştırmada, tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle, öğretmen adaylarının dört yıllık süreçte eğitim-öğretime ilişkin felsefi 
düşüncelerindeki değişiklikler tespit edilmeye çalışılmıştır. “Eğitim-öğretim felsefesini belirleme ölçeği”nden yararlanılmış (Semerci, Semerci 
ve Çerçi, 2002) ve ölçek derecelemesi “Kesinlikle reddediyorum: 1” den “Tamamen katılıyorum: 5”e kadardır. Ölçeğin, KMO (Kaiser-Meyer-
Olkins) genel değeri 0.77, Bartlett testi  1295.055 ve Cronbach Alpha değeri 0.73’tür. Ölçeğin kapsamında, daimicilikle ilgili 10, esasicilikle 
ilgili 12, ilerlemecilikle ilgili 13 ve yeniden kurmacılıkla ilgili 12 madde olup toplam 47 madde yer almıştır. 

Araştırmanın evreni, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitede Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde 
okuyan 100 öğretmen adayıdır.  Örneklem ise, Türkçe öğretmenliğinde okuyan 47 ve sosyal bilgiler öğretmenliğinde okuyan 48 öğretmen 
adayı olmak üzere toplam 95 öğretmen adayıdır. Araştırmada tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ancak, dört yıllık süreçte okulu bırakan 
öğretmen adaylarının olması, yatay geçişle gelen ve gidenlerin olması gibi nedenlerden dolayı Türkçe öğretmenliği bölümünden 3 ve sosyal 
Bilgiler öğretmenliği bölümünden 2 öğretmen adayı olmak üzere toplam 5 öğretmen adayının veri kayıpları olmuştur. 

Araştırmanın sınırlılıkları şunlardır: 

1. Araştırma, Eğitim Fakültesi’nde bulunan Türkçe’de 50 ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümlerinde 50 olmak üzere toplam 100 öğretmen 
adayı ile, 

2. 2009-2010 Güz-2012-2013 Bahar yıllarını kapsayan dört yıllık süreç ile, 

3. Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık eğitim akımlarını kapsayan Eğitim-öğretim felsefeleri ölçeğinin kullanılması ile 
sınırlıdır. 

Araştırmada, Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan 47 (%94.0) ve sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümlerinde okuyan 48 (%96.0) öğretmen 
adayı olmak üzere toplam 95 öğretmen adayının görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmanın bulguları, üç başlık altında toplanmıştır: 

1. Türkçe öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının dört yıllık süreçte eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşüncelerine ilişkin bulgular 

Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının eğitim-öğretime ilişkin felsefi akımlardan daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve 
yeniden kurmacılık arasında 2009-2010 güz (F 3,184=216.60, p=0.00) ve 2012-2013 bahar (F 3,184=243.03, p=0.00) dönemlerine ait ayrı ayrı 
bulgularda, istatistiksel olarak  0.05 düzeyinde manidar bir farklılık görünmektedir. 2009-2010 güz döneminde, Sheffe t testi sonuçları da göz 
önüne alınarak öğretmen adayları ilerlemecilik akımına tamamen katılmakta, yeniden kurmacılık akımına çoğunlukla katılmakta olup 
daimicilik ve esasicilik akımlarının alehine bir farklılık oluşturmaktadır. Bu sonuçlara yakın sonuçlar 2012-2013 bahar döneminde de 
görülmektedir. Öğretmen adayları ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık akımına tamamen katılmaktadır. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin dört yıllık süreçte eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşünceleri 

Eğitim-Öğretim 
felsefeleri 

2009-10 

Türkçe  

2012-13 

Türkçe 

r t 

(Sd=46) 

p 2009-10 

Sosyal 

2012-13 

 Sosyal 

r t 

(Sd=47) 

p 

1.Daimicilik 2.69 2.70 0.30* -0.15 0.881 2.72 2.67 -0.04 0.62 0.536 

2.Esasicilik 2.48 2.21 0.20 2.94* 0.005 2.47 2.17 0.02 2.63* 0.011 

3.İlerlemecilik 4.59 4.61 0.11 -1.12 0.271 4.49 4.69 0.10 -2.80* 0.005 

4.Yeniden kur. 3.85 4.61 0.31* -1.34 0.186 3.90 4.21 0.20 -3.16* 0.003 

 

        F(3,184) 

        F(3,188) 

216.60 243.03 - - - - 

195.25 

- 

340.03 

 

- 

 

- 

 

- 

        p 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 - - - 

       Sheffe t 1 ile 3,4 

2 ile 3,4 

3 ile 4 

1 ile 2,3,4    

2 ile 3,4 

3 ile 4 

   1 ile 3,4 

2 ile 3,4 

3 ile 4 

1 ile2,3,4 

2 ile 3,4 

3 ile 4 

   

*p<0.05                    

Daimicilik akımı açısından Türkçe öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemi arasındaki t testi 
sonuçlarına göre (t=-0.15, p=0.881), istatistiksel olarak manidar bir farklılık yoktur. Bir başka ifade ile daimicilik akımına ilişkin düşüncelerde 
dört yıllık bir süreç bir farklılık oluşturmamıştır. 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemindeki aynı öğretmen adaylarının daimicilikle ilgili 
korelasyon sonucu da bu durumu destekler niteliktedir (r=0.30, p=0.039). 

Esasicilik akımı açısından Türkçe öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemi arasındaki t testi 
sonuçlarına göre (t=2.94, p=0.005), istatistiksel olarak manidar bir farklılık vardır. Bir başka ifade ile esasicilik akımına ilişkin düşüncelerde 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

148 
 

dört yıllık bir süreçte bir düşüş yaşanmıştır. 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemindeki aynı öğretmen adaylarının esasicilikle ilgili 
korelasyon sonucu da bu durumu destekler niteliktedir (r=0.20, p=0.170). 

İlerlemecilik akımı açısından Türkçe öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemi arasındaki t 
testi sonuçlarına göre (t=-1.12, p=0.271), istatistiksel olarak manidar bir farklılık yoktur. Bir başka ifade ile ilerlemecilik akımına ilişkin 
düşüncelerde dört yıllık bir süreçte bir farklılık oluşmamıştır. 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemindeki aynı öğretmen adaylarının 
ilerlemecilikle ilgili korelasyon sonucu da bu durumu desteklemektedir (r=0.11, p=0.459). 

Yeniden kurmacılık akımı açısından Türkçe öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemi 
arasındaki t testi sonuçlarına göre (t=-1.34, p=0.186), istatistiksel olarak manidar bir farklılık yoktur. Bir başka ifade ile yeniden kurmacılık 
akımına ilişkin düşüncelerde dört yıllık bir süreç bir farklılık oluşturmamıştır. 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemindeki aynı öğretmen 
adaylarının yeniden kurmacılıkla ilgili korelasyon sonucu da bu durumu destekler niteliktedir (r=0.31, p=0.035). 

2. Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının dört yıllık süreçte eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşüncelerine ilişkin bulgular 

Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının eğitim-öğretime ilişkin felsefi akımlardan daimicilik, esasicilik, 
ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık arasında 2009-2010 güz (F3,188=195.25, p=0.00) ve 2012-2013 bahar (F3,188=340.03, p=0.00) 
dönemlerine ait ayrı ayrı bulgularda, istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde manidar bir farklılık oluşmuştur (Tablo 1). 2009-2010 güz döneminde, 
Sheffe t testi sonuçları da göz önüne alınarak öğretmen adayları ilerlemecilik akımına tamamen katılmakta,  yeniden kurmacılık akımına 
çoğunlukla katılmakta olup daimicilik ve esasicilik akımlarının aleyhine bir farklılık oluşturmaktadır. Bu sonuçlara yakın sonuçlar 2012-2013 
bahar döneminde de görülmektedir. öğretmen adayları, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık akımına tamamen katılmaktadır. 

Daimicilik akımı açısından Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemi arasındaki 
t testi sonuçlarına göre (t=-0.62, p=0.536), istatistiksel olarak manidar bir farklılık yoktur. Bir başka ifade ile daimicilik akımına ilişkin 
düşüncelerde dört yıllık bir süreçte bir farklılık oluşmamıştır. 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemindeki aynı öğretmen adaylarının 
daimicilikle ilgili korelasyon sonucu da bu durumu destekler niteliktedir (r=-0.04, p=0.787). 

Esasicilik akımı açısından Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemi arasındaki 
t testi sonuçlarına göre (t=2.63, p=0.011), istatistiksel olarak manidar bir farklılık vardır. Bir başka ifade ile esasicilik akımına ilişkin 
düşüncelerde dört yıllık bir süreçte bir düşüş yaşanmıştır. 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemindeki aynı öğretmen adaylarının 
esasicilikle ilgili korelasyon sonucu da bu durumu destekler niteliktedir (r=0.02, p=0.894). 

İlerlemecilik akımı açısından Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemi 
arasındaki t testi sonuçlarına göre (t=-2.80, p=0.005), istatistiksel olarak manidar bir farklılık vardır. Bir başka ifade ile ilerlemecilik akımına 
ilişkin düşüncelerde dört yıllık bir süreçte bir artış yaşanmıştır. 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemindeki aynı öğretmen adaylarının 
ilerlemecilikle ilgili korelasyon sonucu da bu durumu desteklemektedir (r=0.10, p=0.508). 

Yeniden kurmacılık akımı açısından Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemi 
arasındaki t testi sonuçlarına göre (t=-3.16, p=0.003), istatistiksel olarak manidar bir farklılık vardır. Bir başka ifade ile yeniden kurmacılık 
akımına ilişkin düşüncelerde dört yıllık süreçte bir artış görünmüştür. 2009-2010 güz ve 2012-2013 bahar dönemindeki aynı öğretmen 
adaylarının yeniden kurmacılıkla ilgili korelasyon sonucu da bu durumu destekler niteliktedir (r=0.20, p=0.178). 

3. Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının dördüncü yılın sonunda eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşünceleri 
arasındaki farklılıklara ilişkin bulgular 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının eğitim-öğretime ilişkin 2012-2013 yılındaki daimicilik, esasicilik ve 
ilerlemecilik felsefi düşünceleri benzerlik göstermektedir. Ancak, yeniden kurmacılık açısından manidar bir farklılık oluşmuştur. Bu anlamda, 
yeniden kurmacılıkla ilgili düşüncelerde bir düşüş yaşanmıştır. 

 
Tablo 2. Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin eğitim-öğretime ilişkin  2012-13 yılındaki felsefi düşünceleri 

Eğitim-Öğretim felsefeleri 2012-13 
Türkçe 

2012-13  
Sosyal 

t 
(Sd=93) 

p 

1.Daimicilik 2.70 2.67 0.38 0.706 
2.Esasicilik 2.21 2.17 0.45 0.655 
3.İlerlemecilik 4.61 4.69 -0.71 0.478 
4.Yeniden  kurmacılık 4.61 4.21 -2.21* 0.030 

*p<0.05                    

 

Eğitim felsefesi, eğitim ile ilgili tüm kuram ve uygulamaları bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak değerlendiren bir disiplin olarak düşünülebilir. 
Eğitimi oluşturan tüm alt sistemleri, bu sistemler arasındaki ilişkileri ve ilişkiler arasındaki tutarlılığı eğitim felsefesi aracılığı ile değerlendirmek 
mümkündür. 

Eğitim-öğretime ilişkin felsefi akımlar daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık olarak dört kısımda verilebileceğine ilişkin görüş 
birliği bulunmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki, eğitim felsefelerini birbirinden kesin bir çizgi ile ayırmak doğru değildir. Öğretmenlerimizin 
daimicilik ve esasicilik eğitim akımlarından bazı maddeleri benimsedikleri fakat genelde benimsemedikleri görünmektedir. Tekin ve Üstün’e 
(2008) göre, bireylerin farklı felsefelerin belli görüşlerini aynı anda tercih edebilecekleri yönündeki görüşü bu durumu desteklemektedir. 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında eğitim felsefesi anlayışı açısından birinci sınıf ve dördüncü sınıf puanlarına göre anlamlı 
farklılık bulunmamıştır (Özbaş, 2015, 117-138). Bu çalışmada, sadece daimicilik anlayışında bir farklılık bulunmamıştır. Esasicilik, daimicilik 
ve yeniden kurmacılık anlayışlarında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmuştur. Esasicilik anlayışında birinci sınıf lehine bir farklılık vardır. 
Sosyal bilgiler öğrencilerinde dördüncü sınıfa geldiklerinde, esasicilik anlayışının benimsenmesi noktasında azalma görülürken ilerlemecilik 
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ve yeniden kurmacılık anlayışlarında belirli bir artış görülmüştür. Türkçe öğretmenliği bölümünde, birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin 
daimicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık anlayışlarında bir farklılık bulunmazken esasicilik anlayışında sosyal bilgiler öğretmenliğinde 
olduğu gibi bir azalma görülmüştür. 

Literatür taramalarında, öğretmen adaylarının eğitim sürecinde, felsefi eğilimlerinin değişmediği veya çok az değiştiği ortaya konmuştur 
(Özbaş, 2015; Doğanay, 2011; Adler, 2008; Wilson vd., 2002). Bu çalışmanın sonuçlarına göre de, değişimlerin hiç olmadığı veya az olduğu 
söylenebilir.  

Ancak bu değişmeler az olsa da bilim ve teknolojinin etkisiyle eğitim uygulamalarında ezberi ortadan kaldırmaya dönük gelişmeler 
gözlenmektedir. Böyle olunca, öğretmenin “geleneksel bilgi aktarma” rolü ortadan kalkmakta ve “öğrenmeyi öğrenme” rolü ön plana 
çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak, günümüzde ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık akımlarını benimseyen eğitimcilerin ısrarla savunduğu 
“öğrenci merkezli eğitim anlayışı” ortaya çıkmıştır (Oğuz, Oktay ve Ayhan, 2001, 273-274). Öğrenci merkezli eğitimin, daimicilik ve esasicilik 
anlayışını benimseyen öğretmenlerle yapılması oldukça zordur. Gerçekte, eğitim sistemimizde ve ders programlarımızda özellikle 
ilerlemecilik anlayışının etkileri görülmektedir. Ancak öğretmenlerimizin bu anlayışı benimseyip uygulayabilecek bir eğitim felsefesi 
altyapısının olup olmadığı tartışılabilir. Öğretmenlerin benimsemediği veya içselleştirmediği hiçbir sistem veya programın başarıya ulaşma 
sansı bulunmamaktadır. Bu nedenle, her ders ve konunun öncelikle felsefi yönünün verilmesi gerekir. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme ile yanal düşünme eğilimleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırma 
ilişkisel tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırma uygulamaları Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası veren Bartın üniversitesi (420 
öğrenci) ve Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (558 öğrenci) toplam 978 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, yansıtıcı düşünme eğilimi 
(YANDE) ölçeği ile yanal düşünme eğilimi (YADE) ölçeğinden yararlanılmıştır. Bulgularda, yansıtıcı düşünme ile yanal düşünme arasında 
0.36’lık bir korelasyon bulunmuştur. Yansıtıcı düşünmede demokrat tipi öğretmenlerin öğrencilerden gelen eleştirilere açık olması ve her 
zaman kendini onların yanında hissettirmesi, pasif ve otokrat tipi öğretmenlere nazaran farkını ortaya koymaktadır. Regresyon analizi 
sonuçlarına göre, yanal düşünme eğiliminin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği şu şekildedir: Yanal düşünme eğilimi= 2.244 + 0.063 
sürekli ve amaçlı düşünme, 0.043 açık fikirlilik -0.007 sorgulayıcı ve etkili öğretim, 0.008 öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, 0.106 araştırmacı, 
0.251 öngörülü ve içten olma – 0.040 mesleğe bakış. 

Anahtar kelimeler: Yansıtıcı düşünme, yanal düşünme, öğretmen adayları. 

Abstract 

The aim of the study is to determine the relations between reflective thinking and lateral thinking tendencies of prospective teachers. The 
study was carried out with relational screening model. The sampling of the study consisted of a sum of 978 students attending Pedagogical 
Formation Certificate courses at Bartın University (420 students) and Bülent Ecevit University (558) students. Reflective thinking tendency 
scale and lateral thinking tendency scale were used in the study to get data from participants. As for the findings, a correlation of 0,36 was 
found between reflective thinking and lateral thinking. In lateral thinking, democrat type teachers’ being open to criticism from students and 
students’ feeling of proximity to these teachers makes their difference apparent compared to passive and autocrat type teachers. As the 
regression analysis suggests the regression equation regarding the prediction of lateral thinking is as follows: Lateral thinking tendency=2.244 
+ 0.063 constant and purposeful thinking, 0.043 open mindedness -0.007 quizzical and efficient instruction, 0.008 responsibility of instruction 
and being scientific, 0.106 inquisitive, 0.251 being prescient and frank – 0.040 perspective of profession. 

Key Words: Reflective thinking, lateral thinking, prospective teachers.  

    

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, öğretmen ve öğrencilerimizin çok yönlü düşünmelerini zorunlu kılmaktadır. Öğretmenlerimizin yansıtıcı ve 
yanal düşünmeleri öğrencilerinin düşünmelerini ve akıl yürütmelerini de etkilemektedir. Yansıtıcı düşünme ile bir anlamda yaratıcı düşünme 
olan yanal düşünme arasındaki ilişkiler öğretmenlerin sınıfta oluşturacakları etkinlikleri ve uygulamalarına yön vermesi kaçınılmazdır.  

Yansıtıcı düşünme, bir bilgi organizasyonunun ve yapısının aktif ve kararlı bir şekilde işletilmesidir (Dewey, 1910, 6). O’na göre, yansıtıcı 
düşünen öğretmen, kazanımlarını ve hedeflerini sistematik olarak sorgular, öğrenciye ilişkin uygulama ve sonuçlarını izler  (Moallem, 1997, 
143). Yansıtma yapacak birey ya da öğrenci açık fikirlidir, içtendir ve sorumluluk sahibidir (Rois, Bondy and Kyle, 1993, 25). Öğretmen de, 
eğitim-öğretimle ilgili bulguların değerlendirilmesini ve mantıklı bir karar alma sürecini içerecek şekilde yansıtıcı düşünür (Taggart and Wilson, 
2005, 1).  Bu süreç, problem çözme ile ilişkilidir (Arslantaş, 2003, 47-50; Ünver, 2003, 5; Schön, 1987; Zeicher & Liston, 1987, 23-48; 
Loughran, 1996, 13).  

Yansıtıcı düşünen bir öğretmen eğitim-öğretimle ilgili her türlü problemini çözer, eleştirilere açıktır ve mesleki olarak kendini sürekli değiştirir 
ve geliştirir (Yorulmaz, 2006, 20-29; Langer, 2002, 338; Cruickshank, Bainer & Metcalf, 1995, 301-307; Saylan, 1991, 134-137; Grossman & 
Williston, 2001, 236-240). Yansıtıcı düşünen öğretmenin belirli bir düzeyde yanal düşünmesi kaçınılmazdır. 

Yanal düşünme, “Asimetrik bir yapı oluşturma sisteminde bir yapıdan diğerine geçme” anlamına gelmektedir (De Bono, 1999, 137-138). Bu,  
bir problem etrafında düşünmedir (De Bono, 1968, 6). Bir başka ifadeyle, bir probleme farklı açılardan  bakılmasıdır (Onargan vd., 2004, 2). 

Yanal düşünen bir birey şu özelliklerin kendisinde olduğunu düşünür.  

“İnovasyon (yenilikçilik) konusunda zekiyimdir. Bir kişinin fikirlerini değiştirmek için farklı durumlar anlatırım. 
Amaç içinde amaçlarım vardır. Bir problemle karşılaştığımda alternatif çözümler üretirim. Bir konu etrafında 
düşünürken bir yön takip etmem yeni yönler üretirim. Olaylara çok farklı açılardan bakarım. Bir konunun tüm 
yönleriyle ilgili beyin fırtınası yapabilirim. Düşünürken kategori, sınıflama ve etiketlerim sabit değildir, 
değişkenlik gösterir. Düşünürken ihtimal dışı yaklaşımlarla ilgilenebilirim” (Semerci, 2016). 

Yansıtıcı düşünme etkin bir düşünme şeklidir. Yanal düşünme yaratıcı düşünmenin bir boyutu olarak düşünülebilir. Bilindiği gibi yaratıcı 
bireylerin önemli özellikleri, sorun çözme, orijinal ürün ortaya koyma ve düşüncelerini genelleyebilmedir. Yaratıcılık tek başına çok yüzeyli 
olup karmaşıktır ve ölçülmesi oldukça zordur. Ancak yanal düşünme daha açıklanabilir ve ölçülebilirdir. Bu bağlamda yanal düşünme ele 
alınmış ve bunun yansıtıcı düşünme ile ne derece açıklanabileceği irdelenmiştir. 

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme ile yanal düşünme eğilimleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu amaç 
çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
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1. Öğretmen adaylarının cinsiyet ve öğretmenlik tipi değişkenlerine göre, yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yanal düşünme eğilimlerinde bir 
farklılık var mıdır? 

2. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin alt boyutları ile yanal düşünme eğilimleri arasında bir ilişki var mıdır? 
3. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin yanal düşünme eğilimlerini yordama gücü nedir?  

Araştırma ilişkisel tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırma uygulamaları Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası veren Bartın üniversitesi 
(420 öğrenci) ve Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (558 öğrenci) toplam 978 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu öğrencilerin bölümlere göre 
dağılımı şu şekildedir: Türk Dili ve Edebiyatı (281), İktisat-işletme (94), Matematik (120), Beden Eğitimi ve Spor (90), Felsefe grubu (95), Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi (110), Sağlık-hemşirelik (20), tarih (40), Fen grubu (Fizik, kimya, biyoloji) (70) ve diğer (Müzik, resim, İngilizce, genetik 
vb.) (58). 

İki ölçekten yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan birinci ölçek yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeği 599 öğrenciye uygulanarak 
geliştirilmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre, YADE ölçeğinin KMO değeri 0.909, Bartlett testi değeri 6811.461’dir (p=0.000). YANDE ölçeği 
7 boyutludur. Bunlar, sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, araştırmacı, 
öngörülü ve içten olma, mesleğe bakıştır. YANDE ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0.908’dir. Ölçek, 20’si olumsuz ve 15’i olumlu olmak 
üzere 35 maddeden oluşmuştur. (Semerci, 2007). 

Araştırmada kullanılan ikinci ölçek olan yanal düşünme eğilimi (YADE) ölçeği 908 öğrenciye uygulanarak geliştirilmiştir. Faktör analizi 
sonuçlarına göre, YADE ölçeğinin KMO değeri 0.794, Bartlett testi değeri 1585.363’dir (Sd= 36, p=0.000). YADE ölçeği tek boyutludur. Ölçek, 
varyansın % 46.637’sini karşılamaktadır. YADE ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında, faktör yüklerinin 0.41-0.70 arasında ve madde toplam 
korelasyonlarının 0.474-0.668 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin test tekrar test korelasyonu 0.771 ve iki yarı puanları arasındaki 
korelasyon katsayısı 0.685 bulunmuştur. YADE ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0.754’dir. Ölçek, 9 maddeden oluşmuştur. Geçerliği ve 
güvenirliği sağlanmış YADE ölçeğinin AMOS programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır (Kay kare=6.744, Sd=16, GFI=0.998, 
CFI=1.000, RMSEA=0.000). Deneklerin iki yarıdan aldıkları puanlar arasındaki korelasyon 0.895 (p<0.01) bulunmuştur. Çalışmada, 
Cronbach Alpha katsayısı 0.896 (Madde sayısı:35) bulunmuştur (Semerci, 2016). 

Araştırma bulguları,  öğretmen adaylarının cinsiyet ve öğretmenlik tipi değişkenlerine göre, yansıtıcı ve yanal düşünme eğilimleri, öğretmen 
adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin alt boyutları ile yanal düşünme eğilimleri arasında ilişkiler ve öğretmen adaylarının yansıtıcı 
düşünme eğilimlerinin yanal düşünme eğilimlerini yordama gücü olmak üzere üç alt boyutta verilmiştir. 

1.Cinsiyet ve öğretmenlik tipi değişkenlerine göre, yansıtıcı ve yanal düşünme eğilimleri Bulguları 

Yanal düşünme eğilimlerinde cinsiyet değişkenine göre, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (t=-1.267, p>0.05). Kadın ve 
erkek grubu “Çoğunlukla katılıyorum” seçeneğinde yoğunlaşmışlardır.  

Yansıtıcı düşünme eğilimlerinde cinsiyet değişkenine göre, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t=4.204, p<0.05). Erkek 
öğrenciler yansıtıcı düşünme eğilimleri olarak “Çoğunlukla katılıyorum” seçeneğinde yoğunlaşırken, Kadın öğrenciler “Tamamen katılıyorum” 
seçeneğinde yoğunlaşmışlardır (Tablo 1). 

Tablo 1. Yanal ve yansıtıcı düşünmenin kendi içlerinde cinsiyete göre t-testi sonuçları 

Düşünme türü Cinsiyet N Ortalama Std.Sapma Sd t p 

Yanal 
düşünme 

Kadın 643 3.95 0.59 952 -1.267 0.205 

 Erkek 311 4.00 0.60    

Yansıtıcı 
düşünme 

Kadın 645 4.22 0.49 955 4,204 0.000 

 Erkek 312 4.07 0.56    

P<0.05   

         

Çalışmada, kadın öğrencilerin yanal düşünmeye nazaran daha çok yansıtıcı düşündükleri söylenebilir. Erkek öğrencilerin hem yanal hem de 
yansıtıcı düşünme olarak “Çoğunlukla katılıyorum” seçeneğinde birleştikleri görülmektedir. 

Tablo 2. Yanal ve yansıtıcı düşünmenin kendi içlerinde öğretmen tipine göre ortalama ve standart sapma sonuçları 

 N Ortalama Std.Sapma Std. Hata 

Yanal düşünme Otokrat-Diktatör 205 3,9631 ,61969 ,04328 

Pasif-Edilgen 53 3,8197 ,68432 ,09400 

Demokrat 717 3,9752 ,58058 ,02168 

Yansıtıcı düşünme Otokrat-Diktatör 205 4,0716 ,55006 ,03842 

Pasif-Edilgen 54 3,9888 ,55078 ,07495 

Demokrat 719 4,2046 ,50531 ,01884 
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Hem yanal ve hem yansıtıcı düşünen öğrencilerin ayrı ayrı %21’inin otokrat, %5’inin pasif ve %74’ünün demokrat öğretmenlik tipini 
benimsedikleri görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun demokrat öğretmen tipini benimsedikleri söylenebilir. Öğrencilerin 
benimsedikleri öğretmen tipine göre yanal ve yansıtıcı düşünme eğilimleri Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3.  Yanal ve yansıtıcı düşünmenin kendi içlerinde öğretmen tipine göre ANOVA sonuçları 

 Kareler Toplamı          Sd 
Kareler 
Ortalaması F p 

Yanal düşünme Gruplar arası 1,193 2 ,597 1,686 ,186 

Gruplar içi 344,035 972 ,354   

Toplam 345,228 974    

Yansıtıcı düşünme Gruplar arası 4,595 2 2,297 8,578 ,000 

Gruplar içi 261,133 975 ,268   

Toplam 265,727 977    

 

Öğretmen tipi değişkenine göre, yanal düşünme eğilimleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (F=1.686, p>0.05). 
Ancak, yansıtıcı düşünme eğilimleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F=8.578, p<0.05). Demokrat öğretmenlik 
tipini benimseyen öğrencilerin otokrat ve pasif öğretmenlik tipini benimseyen öğrenciler arasında Scheffe testine göre bir farklılık vardır. 
Otokrat öğretmenlik tipini benimseyen öğrencilerle pasif tipi benimseyen öğrenciler arasında bir farklılık bulunmamıştır 

2. Yansıtıcı düşünme eğilimlerinin alt boyutları ile yanal düşünme eğilimleri arasındaki ilişkilere ilişkin bulgular 

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile yanal düşünme eğilimleri arasında 0.01 manidarlık düzeyinde 0.36’lık bir ilişki 
bulunmuştur. Bu anlamda öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile yanal düşünme eğilimleri arasında ortaya yakın düzeyde bir 
ilişkiden söz edilebilir. 

Tablo 4. Yansıtıcı düşünme ve Alt Boyutlarının Yanal Düşünme Eğilimleri arasındaki Pearson Korelasyonları 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

01.Yanal düşünme  1 ,362** ,244** ,230** ,201** ,252** ,335** ,412** ,119** 

02.Yansıtıcı düşünme   1 ,653** ,787** ,752** ,745** ,767** ,701** ,544** 

03.Sürekli ve amaçlı düşünme    1 ,415** ,371** ,320** ,354** ,399** ,199** 

04.Açık fikirlilik     1 ,761** ,458** ,421** ,402** ,371** 

05.Sorgulayıcı ve etkili öğretim      1 ,459** ,404** ,360** ,330** 

06.Öğretim sorumluluğu ve bilimsellik       1 ,595** ,491** ,389** 

07.Araştırmacı        1 ,608** ,434** 

08. Öngörülü ve içten olma         1 ,319** 

09. Mesleğe bakış          1 

**p<0.01, N=975 

Yanal düşünmenin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin alt boyutlarından sürekli ve amaçlı düşünme ile 0.24, açık fikirlilik ile 0.23, sorgulayıcı ve 
etkili öğretimle 0.20, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik ile 0.25, araştırmacı ile 0.34, öngörülü ve içten olma ile 0.41, mesleğe bakışla 0.12’lik 
bir ilişki bulunmuştur. 

3.Yansıtıcı düşünmenin yanal düşünme eğilimlerini yordama gücüne ilişkin bulgular 

Yansıtıcı düşünmenin yanal düşünmeyi nasıl etkilediği veya yanal düşünmenin yansıtıcı düşünme ile ne derece açıklanabileceğine ilişkin 
bulgular aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 5. Yanal Düşünme Eğiliminin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçlarıa  

 
                   
B 

                                 
Std.Hata 

                                
Beta   

             

                         
İkili r 

                   
Kısmi r  

(Sabit) 

 

Sürekli ve amaçlı düşünme 

Açık fikirlilik 

Sorgulayıcı ve etkili öğretim 

Öğretim sorum. ve bilimsellik 

Araştırmacı 

Öngörülü ve içten olma  

Mesleğe bakış 

2,244 ,142          - 15,833 ,000 -       -  

,063 ,031 ,068 2,029 ,043 ,244 ,065  

,043 ,039 ,052 1,117 ,264 ,230 ,036  

-,007 ,038 -,008 -,176 ,860 ,201 -,006  

,008 ,031 ,011 ,272 ,785 ,252 ,009  

,106 ,036 ,125 2,974 ,003 ,335 ,095  

,251 ,032 ,306 7,851 ,000 ,412 ,245  

-,040 ,020 -,068 -2,039 ,042 ,119 -,065  

a. Bağımlı değişken: YANAL 
R=0.435, R2=0.189, F(7, 967)=32.269, p=0.000, Durbin-Watson (D.W.) Statistic=1.881 

 

Yansıtıcı düşünmenin alt boyutları olan sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve 
bilimsellik, araştırmacı, öngörülü ve içten olma, mesleğe bakış değişkenlerine göre yanal düşünme eğiliminin yordanmasına ilişkin regresyon 
analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Bu tablo, regresyon denklemi için kullanılan regresyon katsayılarını ve bunların anlamlılık düzeylerini 
vermektedir. 

Yordayıcı değişkenlerle (sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, araştırmacı, 
öngörülü ve içten olma, mesleğe bakış) bağımlı değişken (yanal düşünme eğilimi) arasındaki ikili ve kısmı korelasyonlar incelendiğinde, 
“sürekli ve amaçlı düşünme” ile yanal düşünme eğilimi arasında pozitif ve ortanın altında bir ilişkinin (r=0.24) olduğu, ancak diğer değişkenler 
kontrol edildiğinde iki değişen arasındaki korelasyonun r=0.07 olarak hesaplandığı görülmektedir.  

Açık fikirlilik ile yanal düşünme eğilimi arasında pozitif ve ortanın altında bir ilişki (r=0.23) vardır. Ancak diğer iki değişken kontrol edildiğinde, 
bu korelasyonun r=0.04 olarak hesaplandığı görülmektedir.  

Sorgulayıcı ve etkili öğretim puanları ile yanal düşünme eğilimi arasında pozitif ve ortanın altında bir ilişki (r=0.20) bulunmuş, ikili 
korelasyonun ise diğer iki değişken kontrol edildiğinde, pozitif ve düşük düzeyde (r=-0.01) olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, “öğretim sorumluluğu ve bilimsellik” ile yanal düşünme eğilimi arasında pozitif ve ortanın altında bir ilişkinin (r=0.25) olduğu, 
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişen arasındaki korelasyonun r=0.01 olarak hesaplandığı görülmektedir.  

Araştırmacı puanları ile yanal düşünme eğilimi arasında pozitif ve ortanın altında bir ilişki (r=0.34) bulunmuş, ikili korelasyonun ise diğer iki 
değişken kontrol edildiğinde, pozitif ve düşük düzeyde (r=0.10) olduğu görülmektedir. 

“Öngörülü ve içten olma” puanları ile yanal düşünme eğilimi arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki (r=0.41) bulunmuş, ikili korelasyonun 
ise diğer iki değişken kontrol edildiğinde, pozitif ve düşük düzeyde (r=0.25) olduğu görülmektedir. 

Mesleğe bakış puanları ile yanal düşünme eğilimi arasında pozitif ve düşük düzeyde bir ilişki (r=0.12) bulunmuş, ikili korelasyonun ise diğer 
iki değişken kontrol edildiğinde, pozitif ve düşük düzeyde (r=-07) olduğu görülmektedir. 

Yordayıcı değişkenler (sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, araştırmacı, 
öngörülü ve içten olma, mesleğe bakıştır) birlikte, bağımlı değişken durumundaki yanal düşünme eğilimine ait varyansı %19 oranında 
açıkladığı, diğer bir ifadeyle yanal düşünme eğiliminin toplam varyansının %19’unun adı geçen değişkenlere bağlı olduğu anlaşılmaktadır 
(R2=0.189, p<.01).  

Standardize edilmiş regresyon katsayına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin yanal düşünme eğilimi üzerindeki göreli önem sırası; öngörülü ve 
içten olma, araştırmacı, sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, mesleki bakış, sorgulayıcı ve etkili 
öğretim. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, sürekli ve amaçlı düşünme, araştırmacı, öngörülü 
ve içten olma, mesleğe bakış değişkenlerinin yanal düşünme eğilimi üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Öngörülü ve içten 
olmanın beta değeri (β=0.306) diğerlerine göre, mutlak değerce daha büyük olması model için en önemli yordayıcı konumuna sokmaktadır. 
Sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik ile mesleğe bakış değişkeni ise, önemli bir etkiye sahip değildir. 

Ayrıca, Durbin-Watson (DW) istatistiği 1.881 bulunmuştur. Bu sonuç hata terimlerinde otokorelasyon bulunmadığını göstermektedir. Field’a 
(2009, 7) göre, DW istatistiğinin 2 civarında olması otokorelasyon olmadığının bir göstergesidir.  
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Şekil 1’de çoklu regresyona ait histogram grafiği ve Şekil 2’de regresyon analizi saçılma grafiği (Scatter plot) verilmiştir. Bu şekiller birlikte 
değerlendirildiğinde, regresyon analizi uygulamasında, yordayıcı değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu ve 
puanların normal dağılım gösterdiği söylenebilir. 

 

 

Regresyon analizi sonuçlarına göre, yanal düşünme eğiliminin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği bir başka deyişle matematiksel modeli 
aşağıda verilmiştir: 

YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMİ= 2.244 + 0.063 sürekli ve amaçlı düşünme, 0.043 açık fikirlilik -0.007 sorgulayıcı ve etkili öğretim, 0.008 öğretim 
sorumluluğu ve bilimsellik, 0.106 araştırmacı, 0.251 öngörülü ve içten olma – 0.040 mesleğe bakış. 

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme ile yanal düşünme eğilimleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yanal 
düşünme (dar anlamda yaratıcı düşünmedir) öğretmenlerin otokrat, pasif ve demokrat öğretmen algılarına bağlı görünmemektedir. Ancak 
yansıtıcı düşünmede, demokrat tipi öğretmenler, otokrat ve pasif öğretmenlere göre daha fazla yansıtıcı düşünmektedir. Yansıtıcı 
düşünmede demokrat tipi öğretmenlerin öğrencilerden gelen eleştirilere açık olması ve her zaman kendini onların yanında hissettirmesi, 
pasif ve otokrat tipi öğretmenlere nazaran farkını ortaya koymaktadır. 

Yansıtıcı düşünme ile yanal düşünme arasında 0.36’lık bir korelasyon bulunmuştur. Yansıtıcı ve yanal düşünme arasında ortaya yakın 
düzeyde yorumlanabilecek ilişki pozitif ve manidardır. Yanal düşünme ile yansıtıcı düşünmenin birer alt boyutu olan araştırmacı ile arasında 
0.34 ve “öngörülü ve içten olma” ile arasında 0.41’lik bir korelasyon bulunmuştur. Bu pozitif korelasyonlar, yanal düşünen bireylerin 
araştırmacı ile öngörülü ve içten olma özelliklerine sahip olduklarını göstermektedir. Schön’ün (1987) yansıtıcı düşünme ve Langer’in (2002) 
yanal düşünme konusundaki teorik temelleri dikkate alındığında, yansıtıcı düşünen öğretmenlerin eğitimle ilgili problemlerini çözebildikleri 
ve yanal düşünen öğretmenlerin ise problemleri çözerken farklı açılardan bakarak alternatif çözümler oluşturdukları söylenebilir. 

Yanal düşünme eğiliminin toplam varyansının %19’unun adı geçen yordayıcı değişkenlere (sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, 
sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, araştırmacı, öngörülü ve içten olma, mesleğe bakıştır) bağlı olarak 
açıklanabileceği söylenebilir. Bu yordayıcı değişkenlerin yanal düşünme eğilimi üzerindeki göreli önem sırası; öngörülü ve içten olma, 
araştırmacı, sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, mesleki bakış, sorgulayıcı ve etkili öğretim 
şeklindedir. Diğer taraftan, sürekli ve amaçlı düşünme, araştırmacı, öngörülü ve içten olma, mesleğe bakış değişkenlerinin yanal düşünme 
eğilimi üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Öngörülü ve içten olma değişkeni en önemli yordayıcı konumundadır. Sorgulayıcı 
ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik ile mesleğe bakış değişkenlerinin önemli bir etkiye sahip olmadıkları söylenebilir. 

Bu tür sonuçlardan temel bilgilerin oluşturulması, kalıcılığı ve bu bilgiler ışığında program etkinliklerinin hazırlanması açısından, benzer 
araştırmaların yapılması önem arzetmektedir. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, öğrencilerin makale sunum performanslarının puanlamasına ait güvenirlik katsayılarının üç yüzeyli tamamen 
çaprazlanmış model için genellenebilirlik teorisi ve 3-yüzeyli Rasch ölçme modeliyle analizlerinin yapılmasıdır. Araştırma, yöntem 
karşılaştırmayı içerdiği için temel araştırma niteliğindedir. Araştırmada daha yüksek güvenirlik katsayısı elde etmek amacıyla yapılan 
iyileştirme çalışmaları da açıklanmıştır. Çalışmada orijinal veriler, 7 makale sunusunun 12 kriterle 12 puanlayıcının puanlamasıyla 
oluşmuştur. Makale sunularına  ait gözlem verilerinin analizi, genellenebilirlik çalışması EduG6.1e programı kullanılarak ve 3-yüzeyli Rasch 
ölçme  modeliyle yapılmıştır. Genellenebilirlik teorisine göre puanlayıcı ve madde sayısının arttırılması hem bağıl hem de mutlak 
genellenebilirlik katsayısını artırmıştır. Rasch ölçme modeline göre, sunu, puanlayıcı ve madde ölçümlerinde güvenirlik katsayısı artma 
eğilimi göstermiştir.  Çalışmada, madde tepki teorisine dayalı Rasch modelinin güvenirlik kestirimleri Genellenebilirlik teorisiyle elde edilen 
kestirimlerden daha yüksek bulunmuş ancak sonuçlarda kısmen tutarlılık gözlenmiştir. Rasch ölçümleri araştırmacıya güvenirlikle ilgili mutlak 
güvenirlik katsayısı anlamında bir kestirim sağlamazken Genellenebilirlik hesaplamaları mutlak güvenirlik kestirimi sağlamaktadır. Ayrıca, G-
teorisinin genel ve her bir hata kaynağı için bilgi sağladığı, Rasch ölçme modelinin de her bir değişkenlik kaynağına ilişkin bireysel anlamda 
detaylı bilgi sağladığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenirlik, Genellenebilirlik teorisi, Rasch ölçme modeli, sunu performansı. 

Abstract 

The aim of the study is to analyze the reliability coefficients of students’ article presentation performance scoring using generalizability theory 
for three-facets, completely crossed model and Rasch measurement model. The research is a fundamental research as it includes 
comparison of methods. In the research, improvement scenarios to obtain higher reliability coefficient were also performed. The original data 
used in the article were obtained by evaluating 7 article presentations with 12 criteria by 12 scorers. The analysis of observed data regarding 
the article presentations was carried out using EduG6.1e programme and three-faceted Rasch measurement model. According to the 
generalizability theory, increasing the number of scorers and items improved both relative and absolute generalizability coefficient. According 
to Rasch measurement model, the reliability coefficient in the measurement of presentations, scorers and items was inclined to increase. In 
the study, the reliability estimations of Rasch model based on item response theory were found to be higher than the estimations obtained 
through generalizability theory, however, some consistency were observed in the results. Whereas Rasch measurements don’t provide an 
absolute estimation regarding reliability, generalizability theory provides absolute reliability estimations. It was showed in the study that G-
theory provided information about every error sources and Rasch measurement model provided detailed information on individual scale 
concerning each source of variability.                 

Key Words: Reliability, Generalizability theory, Rasch measurement model, Presentation performance 
 
Güvenirliğin kestirilmesinde, alfa katsayısı önemli bir istatistiktir (Cronbach, 1951 akt. Cortina, 1993, 98). Alfa katsayısı eğitim, endüstri, 
deneysel psikoloji, sosyoloji, istatistik, tıp, ekonomi, politik bilimler, antropoloji, muhasebe gibi alanlarda yaygın kullanılan istatistiklerden 
birisidir. Yaygın kullanımına rağmen, halen istatistikleri uygun yorumlamada ve doğru anlamada bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Alfa 
katsayısının esnekliği onun psikoloji başta olmak üzere birçok alanda sıklıkla kullanılmasını sağlamıştır (Cortina, 1993, 98). Alfa Katsayısı 
birden çok bileşen içeren ölçmelerin güvenirliğini kestiren bir iç-tutarlılık katsayısıdır. Çoklu bileşenler tek bir gizil değişkeni ölçmeye yönelik 
olabileceği gibi birden çok gizil değişkeni/faktörü de ölçebilir (Osburn, 2000, 343). Ölçülen değişken çok boyutlu olduğunda tabakalanmış 
alfa güvenirlik katsayısının kestirilmesinde kullanılan bir katsayıdır (Cronbach, Schonemann & McKie, 1965). 

Güvenirlik kestirimleri, bir ölçme aracının duyarlığı, tutarlığı ve kararlılığı ile ilgili bilgiler sunmaktadır (Baykul, 2010, 160). Aşağıda 
genellenebilirlik teorisi ile Rasch ölçme modeline ilişkin kısa bilgi verilmiştir. 

Genellenebilirlik teorisinde (G-teorisi) G ve K olmak üzere iki çalışma bulunmaktadır. G çalışması tahmin edilen hata kaynaklarının birlikte 
analiz edilmesini içerir.  

“G teorisi davranışsal ölçümlerin güvenirliği için bir genel teoridir. G teorisi kavramsal olarak, ölçümlerin hangi yolla elde 
edileceğini modeller. Bu, puanlardaki varyasyona katkı sağlayan mümkün oldukça fazla potansiyel kaynaklarının 
belirlenmesiyle gerçekleştirilir. G teorisi puanlardaki değişkenliğe sebep olan bu kaynakların büyüklüğünün istatistiksel 
kestirimini sağlar. Varyans analiziyle hem ana etkiler hem de ortak etlilerden kaynaklanan varyans bileşenleri kestirilir. 
Genellenebilirlik teorisinde örneklemde elde edilen ölçümlerin evrendeki değerinin evrene ne derece genellenebileceğiyle 
ilgilenir. Bunu yaparken varyans analizi tekniğini kullanır. Bireyler arasında değişkenliğin (gerçek veya evren varyansı) 
büyük olması istenir ve beklenir; bu varyans ölçümlerin güvenirliğine katkı sağlar. Diğer kaynaklardaki ve diğer 
kaynakların tüm bileşimlerindeki değişkenliğin büyük olması istenmez. Çünkü bu değişkenlik belirsizlik veya ölçme 
hatasına katkı sağlar, bu nedenle de güvenirliği düşürür.” (Cardinet, Johnson & Pini, 2010).  

Genellenebilirlik teorisinin avantajlardan belli başlıcaları özetlenerek aşağıda sıralanmıştır (Shavelson ve Webb, 1991 akt. Atılgan, 2005, 
100):   
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1. “G-teorisi bir ölçme durumunda yer alan bütün potansiyel hata kaynaklarını birlikte ve eşzamanlı olarak değerlendirerek, tek bir hata 
kaynağını değerlendiren modellere göre daha kapsamlı bir güvenirlik kestirimi yapılmasına olanak sağlar.  

2. G-teorisi ölçmenin güvenirliğinin belirlenmesinde hem mutlak hem de bağıl değerlendirmeler için katsayılar üretebilmektedir.  
3. G-teorisi; güvenirlik çalışmalarında sadece ölçmedeki hatalara kaynaklık eden değişkenlik kaynaklarını değil, aynı zamanda bu 

değişkenlik kaynaklarının ortak etkilerini de dikkate alır.   
4. Alternatif K-çalışmaları; çok sayıda hata kaynağının analizi ile en uygun güvenirliğe ulaşılması için, değişkenlik kaynaklarının koşullarının 

sayısının belirlenmesine olanak sağlar. Böylelikle istenilen düzeyde güvenirlik için her bir değişkenlik kaynağının (madde, puanlayıcı, 
zaman vs.) sayısının belirlenmesi G-teorisi ile olanaklıdır.  

5. G-teorisi geçerlik ve güvenirlik arasındaki geleneksel farklılığı da bir ölçüde ortadan kaldırmaktadır. G-teorisinde kabul edilebilir 
gözlemlerin evreninden alınan örneklemin evrene genellenebilirliği test edilebildiğinden, kapsam geçerliğinin de bir kanıtı olarak kabul 
edilebilmektedir.”  

Rasch modeli, madde tepki kuramının içinde bir parametreli lojistik modeldir (Gelbal, 1994, 86). Kelecioğlu (2001, 105) madde tepki kuramına 
göre, kişilerin belli bir alanda doğrudan doğruya gözlenemeyen nitelikleri ile bu alanı ölçen maddelere verilen cevaplar arasında bir ilişki 
olduğunu vurgulamaktadır.  

Rasch ölçme modelinde ölçüm olarak belirlenen bireyin yetenek kestiriminde orijinal puanlama, ölçek türlerinden sıralama ölçeğinin 
özelliklerini göstermektedir. Ancak, Rasch ölçme modelinde veri uyumu sağlandığında ölçümler eşit aralıklı ölçek özelliğini kazanmaktadır 
(Embretson ve Reise, 2000). Fakat G-teorisinde bu benzer verilerin aralıkları işitmiş gibi işlem yapılmaktadır. Bu durum, Rasch ölçme 
modelinin önemli bir özelliği ve avantajıdır. 

Rasch ölçme modeli, logit değerlerine dayandığından birkaç değişkenlik kaynağını birbiri ile karşılaştırma imkanı vermektedir. Bu tür 
karşılaştırmalarda yetenek düzeyi, görev veya hakem özelliklerinden etkilenmemektedir (Smith ve Kulikowich, 2004; Embretson ve Reise, 
2000). Diğer taraftan, Rasch ölçme modeli, değişkenlik kaynakları içinde hetorejenliği, G-teorisi ise homojenliği desteklemektedir. Rasch 
ölçme modeli, örneklem dağılımına bağlı değilken G-teorisi bağlı kalmaktadır (Smith ve Kulikowich, 2004). 

Araştırmanın amacı, öğrencilerin makale sunum performanslarının puanlamasına ait güvenirlik katsayılarının üç yüzeyli tamamen 
çaprazlanmış model için genellenebilirlik teorisi ve 3-yüzeyli Rasch ölçme modeliyle analizlerinin yapılmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki 
sorulara cevap verilmiştir: 

1. Sunu performansının ölçülmesinde, genellenebilirlik teorisinden elde edilen genel bulgular nelerdir? İyileştirme senaryoları neyi ifade 
etmektedir? 

2. Rasch ölçme modeliyle elde edilen bulgular nelerdir? 
3. Genellenebilirlik teorisi ve Rasch ölçme modeliyle elde edilen bulgular arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir?  

Araştırma, yöntem karşılaştırmayı içerdiği için temel araştırma niteliğindedir. Araştırmada daha yüksek güvenirlik katsayısı elde etmek 
amacıyla yapılan iyileştirme çalışmaları da yer almaktadır. Çalışma grubunu, Türkiye’nin Ankara ilindeki bir üniversitede makale sunuları 
yapan 12 doktora öğrencisi oluşturmaktadır. Makale sunularına  ait gözlem verilerinin analizi, genellenebilirlik çalışması EduG6.1e programı 
kullanılarak ve 3-yüzeyli Rasch ölçme  modeliyle yapılmıştır. 

Bu çalışmada birinci olarak kullanılan genellenebilirlik deseni, sunu (S), puanlayıcı (P) ve madde (M) değişkenleri olmak üzere, sunuların 
aynı puanlayıcılar tarafından her bir maddenin puanlandığı S X P X M çapraz desendir. Verilerin analizinde, öncelikle genellenebilirlik kuramı 
kapsamında S X P X M deseni için genellenebilirlik çalışmaları yapılarak ana ve ortak etkiler için varyans değerlerinin kestirimine yönelik 
analizler yapılmıştır. Daha sonra yapılan Karar çalışmaları ile de farklı senaryolar oluşturularak kabul edilebilir güvenirlik katsayıları 
kestirilmiştir. Bu analizlerde EduG 6.1e programından yararlanılmıştır. 

Çalışmada ikinci olarak kullanılan Rasch ölçme modelidir. Madde tepki kuramına göre, bireylerin belli bir alanda doğrudan gözlenemeyen 
özellikleri ile bu alanı sınayan maddelere verilen cevaplar arasında bir ilişki vardır (Kelecioğlu, 2001, 105). Rasch modeli, madde tepki 
kuramının içinde değerlendirilir ve maddenin en iyi ölçtüğü yetenek düzeyi (bg) parametresi bir parametreli lojistik model ve Rasch 
modellerinin parametresidir (Gelbal, 1994, 86). Verilerin analizi, çok-yüzeyli Rasch ölçme modelinin kullanıldığı FACETS analiz programıyla 
yapılmıştır. Bu modeli, Linacre (1993; 2008) bilim dünyasına kazandırmıştır. 

Araştırmada üç yüzey kullanılmıştır. Birincisi, jüriler bu dersi doktora ders düzeyinde aldıkları için güvenirlik konularının sunulmasında uzman 
olarak isimlendirilmişler ve jürilik yapma görevi verilmiştir. İkincisi, sunuların değerlendirilmesinde yararlanılan ölçütler bir başka deyişle 
maddelerdir. Bu maddeler şunlardır: (1) Güvenirliğe ilişkin makale seçimi uygundur. (2) Sunu amaçlarından haberdar etti. (3) Sınıfın ilgisini 
(jest, mimik, espri) çekti. (4) Konuya hakimdir. (5) Makaleye ilişkin gerekli bilgiler anlatıldı. (6) Sorulara doğru cevap verildi. (7) Beden dilini 
etkili kullanım uygundur. (8) Dil, anlatım ve üslup uygundur. (9) Sunu öğrenme ilkelerine (somuttan soyuta, basitten karmaşığa) uygundur. 
(10) Slaytlar mantıksal sıralı ve düzgündür. (11) Genel olarak makalenin incelenmesi yeterlidir. (12) Zamanı iyi kullandı. Buradaki toplam 12 
madde çalışmanın ikinci yüzeyini oluşturmaktadır. Bu maddeler, öncelikle eğitim fakültelerinde okul deneyimi ve öğretmenlik 
uygulamalarında kullanılan uygulama formları ile literatürdeki sunu performanslarına dayalı ölçütlerden yararlanılarak 18 madde 
oluşturulmuştur (Güney, 2008; Gürses vd., 2005; Higgins ve Nicholl, 2003; Külahçı, 1994; Külahçı, 1995;  Kazu, 1996; Jerich, 1987). Bu 18 
madde, eğitim bilimleri alanında doktora yapmış olan ve sunu performansı konularında çalışmış olan farklı üniversitelerde görev yapan 4 
öğretim üyesinin görüşlerine sunulmuş ve çalışmada 12 madde kullanılması uygun görülmüştür. Bu maddeler, (5) Çok iyi, (4) İyi, (3) Orta, 
(2) Zayıf, (1) Çok zayıf şeklinde derecelendirilmiştir. Bu 12 madde için sınıfın ilgisi, dil, öğrenme ilkeleri, madde seçimi vb. şeklinde kısaltmalar 
kullanılmıştır. 

Araştırmanın üçüncü yüzeyi değerlendirilecek ürünlerdir. Bu çalışmanın ürünü olarak güvenirlik konusunda dersin öğretim üyesinden 5 ve 
öğrencilerden 47 olmak üzere toplam 52 makale toplanmıştır. Bu makalelerden 7’si seçilerek her makaleye iki öğrenci düşecek şekilde 14 
öğrencinin sunu konuları belirlenmiştir. Toplamda 7 sunu 2’şerli gruplar halinde yapılmıştır. Ancak, bu 14 doktora öğrencisi aynı zamanda 
jüri görevinde bulunmuş ve kendi sunularının da puanlamalarını yapmışlardır. Sunulara KTK 1, KTK 2…KTK 7 şeklinde kodlar verilmiştir. 
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Ancak bu kodlar sunu sırasına göre değildir. Hangi kodun hangi doktora öğrencilerine ait olduğunu sadece uygulamayı yapan araştırmacılar 
bilmektedir. 

Çalışmanın bulgular kısmında, genellenebilirlik ve Rasch ölçme modeliyle elde edilen bulgular ve karşılaştırmaları verilmiştir. 

1. Genellenebilirlik Teorisiyle Elde Edilen Bulgular 

Tablo 1’de sunulan bulgularda, varyans bileşenlerine ve toplam varyansı açıklama yüzdelerine bakıldığında ölçme objesi olan sunuların 
varyans bileşeninin toplam varyansın  %1.9’ unu açıkladığı, en az açıklanan varyans olduğu görülmüştür. Bu durum ölçme aracındaki 
maddelerin sunular arasındaki farklılıkları yeterince belirleyemediğini göstermektedir. En yüksek hata varyansı bileşenine sahip olan sunu, 
puanlayıcı ve madde (S X P X M) etkileşimi puanlayıcıların sunudan sunuya ve maddeden maddeye performanslarının büyük ölçüde 
değiştiğini göstermektedir. Yani puanlayıcılar bazı sunular için ve bazı maddelerde bol puan verirken yine bazı sunular için bazı maddelerde 
kıt puan vermişlerdir. İkinci yüksek hata varyansı puanlayıcılardan kaynaklanmaktadır. Bu durum puanlayıcılar arasında önemli farklılıkların 
olduğunu, yani puanlayıcıların verdikler puanların birbiriyle tutarlılık düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir.   

Tablo 1. Genellenebilirlik Teorisinde Varyans Bileşenleri ve Açıklanan Varyans Oranları: EduG Çıktısı 

Varyans Analizi 

              Bileşenler   

Kaynak KT sd OK Rastgele Karma Düzeltilmiş % SH 

S 11.44444 6 1.90741 0.00917 0.00917 0.00786 1.9 0.00666 

P 82.05060 11 7.45915 0.08020 0.08369 0.08369 20.7 0.03485 

M 31.69345 11 2.88122 0.02795 0.02920 0.02920 7.2 0.01348 

SP 31.81746 66 0.48208 0.02447 0.02447 0.02447 6.1 0.00694 

SM 19.34127 66 0.29305 0.00872 0.00872 0.00872 2.2 0.00427 

PM 51.88988 121 0.42884 0.03434 0.06126 0.06126 15.2 0.00794 

SPM 136.82540 726 0.18846 0.18846 0.18846 0.18846 46.7 0.00988 

         

Toplam 365.06250 1007     100%  

                                      

Tablo 2’de sunulan, göreceli genellenebilirlik katsayısının elde edilmesinde kullanılan hata varyansları kaynakları incelendiğinde elde edilen 
bulgular şöyledir: Sunu ve puanlayıcı arasındaki ortak etki için göreceli hata varyansı %50 ile hata varyansının en büyük kısmını 
oluşturmaktadır. Sunu, puanlayıcı ve madde ortak etkisi ise hata varyansının %32.1 ile ikinci büyük bileşenini oluşturmaktadır.  

Tablo 2. Genellenebilirlik Teorisinde G Çalışması Sonuçları: EduG Çıktısı 

G Çalışması 

(Ölçme Deseni S/PM) 

Varyans 
Kaynağı 

Farklılaşma 
Varyansı 

Değişkenlik 
Kaynakları (Hata) 

Göreceli Hata 
Varyansı 

Göreceli Hata  

% 

Mutlak Hata 
Varyansı 

Mutlak Hata  

% 

S 0.00786  … … … … 

 … P … … 0.00697 50.2 

 … M … … 0.00243 17.5 

 … SP 0.00204 50.0 0.00204 14.7 

 … SM 0.00073 17.8 0.00073 5.2 

 … PM … … 0.00043 3.1 

 … SPM 0.00131 32.1 0.00131 9.4 

Varyans 
toplamları 

0.00786  0.00407 100% 0.01391 100% 

Standart 
sapmalar 

0.08867  Göreceli SH:0.06383 Mutlak SH:0.11793 
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Genellenebilirlik Katsayıları     

Göreceli G katsayısı: 0.66      

Mutlak G katsayısı: 0.36      

 

Sunu ve madde ortak etkisi ise göreceli varyansın %17.8'ini açıklamaktadır. Göreceli (bağıl) Genellenebilirlik katsayısı 0.66 bulunmuştur. Bu 
katsayı göreceli genellenebilirlik katsayısının düşük olduğunu gösterir. 

Tablo 2’de sunulan, mutlak genellenebilirlik katsayısının elde edilmesinde kullanılan hata varyansları kaynakları incelendiğinde elde edilen 
bulgular şöyledir: Puanlayıcılar arasındaki mutlak hata varyansı %50.2 ile hata varyansının en büyük kısmını oluşturmaktadır. Maddeler 
arasındaki mutlak hata varyansı %17.5 ile hata varyansının ikinci büyük bileşenini oluşturmaktadır. Sunu ve puanlayıcı arasındaki ortak etki 
için mutlak hata varyansı %14.7 ile hata varyansının üçüncü büyük kısmını oluşturmaktadır. Mutlak genellenebilirlik katsayısı ise 0.36 
bulunmuştur. Bu katsayı mutlak genellenebilirlik katsayısının çok düşük olduğunu gösterir. Bu çok düşük mutlak genellenebilirlik katsayısına 
neden olan en önemli hata varyansı puanlayıcılar arasındaki farklılıktan gelmektedir. 

İyileştirme amacıyla 5 senaryo denenmiştir. Tasarlanan senaryolara göre elde edilen bağıl ve mutlak anlamdaki genellenebilirlik katsayıları 
aşağıda sunulmuştur: 

1. Senaryo 1: Puanlayıcı sayısı 8'e düşürülüp madde sayısı 12 olarak korunmuştur. Bu koşullarda genellenebilirlik katsayısı 0.578'e ve 
mutlak genellenebilirlik katsayısı ise 0.29'a düşmüştür. 

2. Senaryo 2: Puanlayıcı sayısı 16'ya çıkarılmış ve madde sayısı 24'e çıkarılmıştır. Bu koşullarda genellenebilirlik katsayısı 0.767'ye ve 
mutlak genellenebilirlik katsayısı ise 0.467'ye çıkmıştır. 

3. Senaryo 3: Puanlayıcı sayısı 20'ye çıkarılmış ve madde sayısı 36'ya çıkarılmıştır. Bu koşullarda genellenebilirlik katsayısı 0.82'ye ve 
mutlak genellenebilirlik katsayısı ise 0.536'ya çıkmıştır. 

4. Senaryo 4: Puanlayıcı sayısı 24'e çıkarılmış ve madde sayısı 48'e çıkarılmıştır. Bu koşullarda genellenebilirlik katsayısı 0.852'ye ve 
mutlak genellenebilirlik katsayısı ise 0.588'e çıkmıştır. 

5. Senaryo 5: Puanlayıcı sayısı 28'e çıkarılmış ve madde sayısı 60'a çıkarılmıştır. Bu koşullarda genellenebilirlik katsayısı 0.874'ye ve 
mutlak genellenebilirlik katsayısı ise 0.629'a çıkmıştır. 

Bu bulgular aşağıda Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. İyileştirme Senaryolarına Göre Bağıl ve Mutlak Genellenebilirlik Katsayıları 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Madde 

Sayısı 

G 

Katsayısı 

Mutlak G 

Katsayısı 

8 12 0.578 0.290 

12 12 0.659 0.361 

16 24 0.767 0.467 

20 36 0.820 0.536 

24 48 0.852 0.588 

28 60 0.874 0.629 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, puanlayıcı sayısının ve madde sayısının arttırılması hem bağıl hem de mutlak genellenebilirlik katsayısını 
arttırmaktadır. 

 

2. Rasch Modeliyle Elde Edilen Bulgular 
 

Sunu ölçüm raporuna ilişkin Rasch analizinde güvenirlik katsayısı 0.89’dur. Bu sonuç, sunu performanslarının hangi güvenirlikle sıralandığını 
gösterir. Ayırma indeksi 2.87 ve güvenirlik katsayısı 0.89 ile sabit etkiye ait “Maddeler açısından Sunu performans yeterlikleri arasında anlamlı 

bir fark vardır” hipotezi ki-kare ile test edildiğinde (𝜒6
2 = 50, p=0.00) yokluk hipotezi reddedilmiştir. Bu anlamda, sunu performansları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Tablo 4. Jürilerin Katılık/Cömertlik Karşılaştırması 

|Gözlenen Gözlem  Gözlenen  Yansız              Model        Uygunluk içi   Uygunluk dışı                        

| Puan         Sayısı    Ortalama  Ortalama      Ölçüm Hata  |MnSq    ZStd   MnSq   ZStd   |         Jüriler            

|--------------------------------+--------------+----------------------+------+-------------+---------------------| 

|   417      84          4.96   4.98 |        6.39   .59 | 1.70    1.2     1.13    .5 |            4 P4               

|   410      84          4.88   4.93 |        5.19   .36 | 1.90    2.5     2.80  2.1 |            1 P1              

|   409      84          4.87   4.91 |        4.95   .33 | 1.03      .1     1.34    .7 |            6 P6                
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|   400      84          4.76   4.82 |        4.21   .26 |  .93      -.3       .63  -.9 |          12 P12             

|   396      84          4.71   4.78 |        3.96   .24 |  .96      -.1       .81  -.4 |            3 P3                

|   389      84          4.63   4.70 |        3.58   .22 |  .96      -.1       .94   .0 |            8 P8                

|   388      84          4.62   4.69 |        3.53   .22 | 1.08      .5      1.41 1.3 |           5 P5               

|   387      84          4.61   4.68 |        3.49   .22 | 1.03      .2      1.31 1.1 |           9 P9               

|   386      84          4.60   4.67 |        3.44   .21 | 1.04      .3        .93  -.1 |        11 P11             

|   379      84          4.51   4.58 |        3.13   .20 |  .59    -3.2       .58 -2.0 |          7 P7               

|   351      84          4.18   4.22 |        2.10   .18 |  .47    -4.6       .46 -3.9 |          2 P2               

|   329      84          3.92   3.93 |        1.38   .18 | 1.42    2.6      1.34  2.0 |        10 P10            

|--------------------------------+--------------+----------------------+------+-------------+---------------------| 

|   386.8    84.0      4.60   4.66 |        3.78   .27 | 1.09     -.1     1.14    .0 |       |   .35       | Ortalama (N= 12)     

|     25.0        .0        .30     .30 |        1.34   .12 |   .41    2.1        .621  .8 |      |   .19       | S.Sapma      | 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

RMSE (Model)   .29    Ayırma indeksi: 4.51       Güvenirlik: .95 

Tamamı aynı ki-kare: 259.7      Sd=11    p= .00 

Normal ki-kare         : 10.2        Sd= 10       p: .42 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Puanlayıcı (Jüri)  ölçüm raporuna göre,  jüri ayırma indeksi 4.51 ve güvenirlik katsayısı 0.95 ile sabit etkiye ait “Jürilerin bir başka değişle 

puanlayıcıların katılık veya cömertlikleri arasında farklılık vardır” hipotezi ki-kare ile test edildiğinde (𝜒11
2 = 259.7, p=0.00) yokluk hipotezi 

reddedilmiştir. Bu durum, 12 jürinin puanlamalarının katılık/cömertlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu anlamına 
gelmektedir (Tablo 4). 
 

Tablo 5. Jüriler ile Puanlanan Sunuların Etkileşim Analizi 

| Gözlenen Beklenen Gözlem  Göz/Bek  Yanlılık   Model z-puanı U.İçi   U.Dışı       Sunular 

  Puan        Puan        Sayısı     Ortalama   Ölçme     Hata               MnSq  MnSq| Sq                      Ölç.   Jüri      Ölç. 

|---------------------------------+---------------------------------+------------+-------------------------- 

|   48      55.22    12       -.60|        -1.80    .47  -3.82    |   .5    .5 | 21 7 KTK7   -.54  3 P3    3.96 | 

|   55      57.79    12       -.23|        -1.49    .60  -2.49    |  2.5 1.8 |   1 1 KTK1   -.02  1 P1    5.19 | 

|   55      58.11    12       -.26|        -1.30    .56  -2.34    |  1.5 4.4 |   7 7 KTK7   -.54  1 P1    5.19 | 

|   51      54.91    12       -.33|        -1.03    .48  -2.11    |   .6    .6 | 51 2 KTK2   -.26  8 P8    3.58 | 

|   55      57.62    12       -.22|        -1.02    .56  -1.83    |   .9    .8 | 62 6 KTK6    .88  9 P9    3.49 | 

|   58      59.32    12       -.11|        -1.21    .78  -1.56    | 2.3  2.1 | 25 4 KTK4   -.59  4 P4    6.39 | 

|   59      59.78    12       -.06|        -1.59  1.05 -1.51     |   .8    .3 | 26 5 KTK5    .58  4 P4    6.39 | 

|   60      58.76    12        .10|          1.00  1.46     .69    |   .1    .0 |   3 3 KTK3   -.05  1 P1    5.19 | 

|   60      58.70    12        .11|          1.52  1.81     .84    |   .0    .0 | 83 6 KTK6    .88 12 P12 4.21 | 

|   60      58.51    12        .12|          1.60  1.75     .92    |   .0    .0 |   2 2 KTK2   -.26  1 P1    5.19 | 

|   60      58.31    12        .14|          1.69  1.70     .99    |   .0    .0 | 82 5 KTK5    .58 12 P12 4.21 | 

|   60      58.02    12        .16|          1.82  1.66   1.10    |   .0    .0 |   4 4 KTK4   -.59  1 P1    5.19 | 

|   60      57.92    12        .17|          1.87  1.65   1.13    |   .1    .0 | 19 5 KTK5    .58  3 P3    3.96 | 

|   60      57.53    12        .21|          2.00  1.59   1.26    |   .1    .0 | 76 6 KTK6    .88 11 P11 3.44 | 

|   59      56.68    12        .19|          1.44  1.05   1.37    |   .9    .5 | 15 1 KTK1   -.02  3 P3    3.96 | 

|   59      55.96    12        .25|          1.71  1.05   1.63    |   .8    .3 | 84 7 KTK7   -.54 12 P12 4.21 | 
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|   57      53.77    12        .27|          1.08   .66    1.63    |   .7    .9 | 53 4 KTK4   -.59  8 P8    3.58 | 

|   60      56.04    12        .33|          2.75  1.68   1.64    |   .0    .0 | 16 2 KTK2   -.26  3 P3    3.96 | 

|   59      55.57    12        .29|          1.85  1.05   1.76    |   .9    .5 | 52 3 KTK3   -.05  8 P8    3.58 | 

|   60      55.13    12        .41|          2.99  1.63   1.83    |   .1    .0 | 73 3 KTK3   -.05 11 P11 3.44 | 

|---------------------------------+---------------------------------+------------+------------------------------------| 

|   55.2    55.23    12.0      .00|         .15   .83    -.08     |   .8    .8 | Ortalama (N= 84)                 

|      4.3     3.74        .0      .17|         .93   .47   1.15     |   .5    .8  | S.Sapma                   

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

Tamamı aynı ki kare: 110.5  Sd: 84  p: .03 

 

Jüriler (Puanlayıcı) içerisinde P2, P5, P6, P7, P10 kodlu olanların yanlı davranmadıkları görünmektedir. Özellikle, P1, P3 ve P8 kodlu jüri, 
negatif ve pozitif olarak yanlı davranımlarda bulunmuşlardır. P1, KTK1 kodlu sunuya 57.79 puan vermesi gerekirken 55 puan verdiği, yine 
aynı jüri,  KTK7 kodlu sunuya 58.11 puan vermesi gerekirken 55 puan verdiği görülmektedir. Bu negatif yönde bir puanlamadır. P1’nin pozitif 
yönde puanlaması da KTK3, KTK2 ve KTK4’e karşı olmuştur. KTK3’e 58.76 puan vermesi gerekirken 60 puan verdiği, KTK2’ye 58.51 puan 
vermesi gerekirken 60 puan, yine KTK4’e 58.02 puan vermesi gerekirken 60 puan verdiği görülmüştür. P3, KTK7 kodlu sunuya 55.22 puan 
vermesi gerekirken 48 puan verdiği görülmektedir. Bu negatif yönde bir puanlamadır. P1’nin pozitif yönde puanlaması da KTK5 ve KTK1’e 
karşı olmuştur. KTK5’e 57.92 puan vermesi gerekirken 60 puan verdiği, KTK1’e 56.68 puan vermesi gerekirken 59 puan verdiği görülmüştür. 
P8, KTK2 kodlu sunuya 54.91 puan vermesi gerekirken 51 puan verdiği görülmektedir. Bu negatif yönde bir puanlamadır. P1’nin pozitif yönde 
puanlaması da KTK4 ve KTK3’e karşı olmuştur. KTK4’e 53.77 puan vermesi gerekirken 57 puan verdiği, KTK3’e 55.57 puan vermesi 
gerekirken 59 puan verdiği görülmüştür (Tablo 5).  

Aşağıda puanlayıcı sayısı ve madde sayısı baz alınarak üç senaryoya göre işlem denenmiştir. Çalışmada, ikinci senaryo orijinal veriden 
oluşmuştur. Birinci senaryoda, puanlayıcı 12 puanlayıcıdan 8’e indirilmiş olup sondan 4 puanlayıcının puanları silinmiştir. Üçüncü senaryoda 
12 puanlayıcı üzerine 4 puanlayıcı eklenerek 16’ya çıkarılmıştır ve veriler mevcut veriler içinden tesadüfi seçilmiştir. Her senaryoda sunu, 
puanlayıcı ve madde ölçümleri hesaplanmıştır. 

Tablo 6. Rasch Modeli Ölçümleri  

Senaryo Puanlayıcı 

Sayısı 

Madde 

Sayısı 

Sunu ölçüm Puanlayıcı ölçüm Madde ölçüm 

RMSE A.İ. Güv. RMSE A.İ. Güv. RMSE A.İ. Güv. 

1 8 12 0.25 2.44 0.86 0.33 4.42 0.95 0.37 2.80 0.89 

2 12 12 0.18 2.87 0.89 0.29 4.51 0.95 0.28 3.79 0.93 

3 16 24 0.17 2.06 0.81 0.21 4.72 0.96 0.68 3.71 0.93 

A.İ. : Ayırma İndeksi 

Senaryolarda, genel olarak sunu, puanlayıcı ve madde ölçümlerinde RMSE’nin (Hataların ortalama kare kökü) azalma, ayırma indeksinin ve 
güvenirlik katsayısının artma eğilimi gösterdiği söylenebilir. Yukarıdaki verilere ilave olarak, sunuXpuanlayıcı toplam açıklanan varyansı, üç 
ayrı senaryoda 0.10-0.15 arasında bulunmuştur. Orijinal veri kaynağındaki senaryoda ise 0.14 olarak hesaplanmıştır. 

 

3. Genellenebilirlik ve Rasch Ölçme Modeli Bulgularının Karşılaştırılması 

Genellenebilirlik ve Rasch ölçme modelinden elde edilen bulgulara dayalı olarak güvenirliğe ilişkin bir karşılaştırma yapılmıştır. 

Tablo 7. G-teorisi ve Rasch Ölçme Modeli Hesaplamaları Üzerine Genel Bir Karşılaştırma 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Madde 

Sayısı 

G 

Katsayısı 

Mutlak G 

Katsayısı 

Sunu ölçüm 
güvenirliği 

 

Puanlayıcı ölçüm 
güvenirliği 

Madde ölçüm güvenirliği 

8 12 0.578 0.290 0.86 0.95 0.89 

12 12 0.659 0.361 0.89 0.95 0.93 

16 24 0.767 0.467 0.81 0.96 0.93 

Not: Sunu ve puanlayıcı arasındaki ortak etki için mutlak hata varyansı G-teorisiyle hesaplamada %14.7, Rasch ölçme modeliyle 
hesaplamada %14.0 bulunmuştur. 
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Yukarıdaki tablo sonuçlarında, genellenebilirlik teorisine göre puanlayıcı ve madde sayısının arttırılması hem bağıl hem de mutlak 
genellenebilirlik katsayısını artırmıştır. Rasch ölçme modeline göre, sunu, puanlayıcı ve madde ölçümlerinde güvenirlik katsayısı artma 
eğilimi göstermiştir.  Rasch ölçme modelinde elde edilen güvenirlik kestirimleri Genellenebilirlik teorisiyle elde edilen kestirimlerden daha 
yüksek bulunmuştur. Rasch ölçme modelinde bize mutlak anlamda (sunuların psikolojik boyuttaki gerçek konumlarının kestirilmesinde) 
güvenirlikle ilgili bir kestirim sağlamazken Genellenebilirlik teorisi mutlak anlamda güvenirlik kestirimi sağlamaktadır. 

Rasch ölçme modeli ve G-teorisi ile elde edilen sonuçların kısmen tutarlı olduğu söylenebilir. Rasch ölçme modeli ile yapılan analizlerde, 
ilgili ayrıntı bilgi elde edilmiştir. Bireysel düzeyde puanlayıcı etkileri araştırılabilmiştir. 

G-teorisi, bireyin yetenek kestirimlerinde; hata ile ilgili değişkenlik kaynaklarına, bu kaynaklar arasındaki etkileşimlere ve ölçme nesnesine 
yüklenebilecek göreli etkiler belirlenmiştir. İki modelde kullanılan veri seti aynıdır. Ancak, sonuçları karşılaştırmak oldukça zor olmuştur. 
Bunun sebebi, bu iki modelin kullanım amaçları kısmen farklıdır.  

Araştırmada, öğrencilerin makale sunum performanslarının puanlamasına ait güvenirlik katsayılarının üç yüzeyli tamamen çaprazlanmış 
model için genellenebilirlik teorisi ve 3-yüzeyli Rasch ölçme modeliyle analizi yapılıp elde edilen bulgular karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada, madde tepki teorisine dayalı Rasch modelinin güvenirlik kestirimleri Genellenebilirlik teorisiyle elde edilen kestirimlerden daha 
yüksek bulunmuş olup sonuçlarda kısmen tutarlılık bulunmaktadır.  Rasch ölçümleri araştırmacıya güvenirlikle ilgili mutlak anlamda bir 
kestirim sağlamazken G-teorisi hesaplamaları mutlak anlamda güvenirlik kestirimi sağlamaktadır.  

G-teorisi ve Rasch ölçme modelinin amaca bağlı olarak önemli katkılar sağladığı (Alharby, 2006; Kim ve Wilson, 2009; Kozaki, 2004) ve 
kısmen tutarlı sonuçlar sağladığı söylenebilir (Atılgan, 2004). Her iki analizden elde edilen sonuçlar birbirini tamamlamada kullanılabilir 
(Arsan, 2012; Sudweeks, Reeve ve Bradshaw, 2005; MacMillan, 2000). Ancak genel bilgi edinmek amacı ile aynı veriler üzerinde önce G-
teorisinin uygulanması ve sonra da Rasch ölçme modeli kullanılarak (büyüteç metaforu anlamında) daha detaylı incelemeler yapılabilir (Ure, 
2011; Lynch ve McNamara, 1998). Bu anlamda, daha ayrıntılı ve kapsamlı bir sonuç elde etmek için her iki model birlikte kullanılabilir 
(Alharby, 2006; Güler, 2008; Sebok, 2010).   

Öğrencilerin sunum performanslarının puanlamasına ait güvenirlik katsayılarının üç yüzeyli tamamen çaprazlanmış model için 
genellenebilirlik teorisi ve 3-yüzeyli Rasch ölçme modeliyle karşılaştırılması çalışmasında bu iki modelin birbirinin tamamlayıcısı olarak 
kullanılabileceği görülmektedir. Her iki modelin birbirine karşı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bilim insanları, grupların nasıl 
hareket ettiği ile ilgileniyorsa G-teorisini, bireysel performans ile ilgileniyorlarsa Rasch ölçme modelini kullanmalıdır. Çalışmada, G-teorisinin 
genel ve her bir hata kaynağı düzeyinde bilgi sağladığı, Rasch ölçme modelinin de her bir değişkenlik kaynağına ilişkin bireysel anlamda 
detaylı bilgi sağladığı görülmüştür. 

Bu çalışmada ve Rasch ölçme modelinin kullanıldığı çalışmaların birçoğunda jürilerin bazen objektif, bazen de yanlı davranış gösterdiği 
bilinmektedir (Akın ve Baştürk, 2012; Baştürk, 2009, Baştürk, 2008, Baştürk ve Işıkoğlu, 2007, Semerci, 2011a, Semerci, 2011b). Ancak bu 
yanlılığı sadece jürilerin bir başka ifadeyle puanlayıcıların yanlılığıyla açıklanmaması gerekir. Burada, genellenebilirlik teorisiyle iyileştirme 
çalışmalarının yapılması ve iyileştirmenin sonuçlarına göre bir bütüncül anlayış içerisinde değerlendirmek yerinde olacaktır. 
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Abstract 
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Problem Statement: Teachers’ professional identity forms the core of the teaching profession and is prone to be shaped in interactions with 
others in unique contexts. Therefore, the nature of any analysis of teachers’ professional identity formation is relational as such analyses 
depend on how teachers see others and how others see themselves.  

Purpose of Study: In the light of the caveat that analyzes teachers’ descriptions of themselves and their identities as a framework for teacher 
professional identity, this study is based upon the qualitative analysis of the statements by a group of pre-service first and second language 
teachers’ descriptions of themselves and their professional identities. 

Method: The participants were 10 pre-service Turkish as a first language (TFL) teachers and 14 pre-service English as a second language 
(ESL) teachers at a state university in Turkey. They answered a survey questionnaire with some open-ended questions. Then four of the 
pre-service TFL and six of the pre-service ESL teachers participated in semi-structured  interviews.  

Findings: When asked about their reasons for studying ELT and TLT, the reasons shared were various. The participants’ views regarding 
teaching a first/second language were compiled in two parts, language instruction and the definition of a good teacher and their statements 
were both various and different.  However, in terms of their views on their undergraduate studies, there were a lot of similarities. Positive 
views were commonly raised by both groups.  

Discussion, Conclusion and Recommendations: While the pre-service ESL teachers complained of their past English teachers, such criticism 
was not stated by the pre-service TFL teachers. In terms of their reasons for studying ELT, the participants’ desire for English and their stress 
on the advantages of knowing English remind us the positive effects of knowing a foreign language on personality (Atay & Ece, 2009). In 
this study, the pre-service ESL teachers’ intrinsic motivation toward teaching profession was higher than their extrinsic motivations but we 
observed a balance between extrinsic and intrinsic motivations among pre-service TFL teachers. In terms of their definitions of a good 
teacher, both groups of pre-service teachers emphasized proficient language skills as a prerequisite for language teachers. In sum, although 
the participants’ awareness for some commonly held views such as teaching is a secure job advised by friends and families was observed, 
they should be informed about the challenges in professional identity development.  

Introduction 

Observing pre-service teachers’ identity development can help teacher educators see what factors influence and contribute to identity 
formation.  Recently, much literature on teacher education has foregrounded the importance of identity (Duff & Uchida, 1997;Kim, 2003; 
Kramsch, 1993; Morgan, 1997; Norton, 1997; Norton Pierce, 1995; Sachs, 2005). In the field of education, there is a growing body of research 
on teacher identity and teachers’ personal and professional lives (Atay & Ece, 2009; Beijaard, Verloop, & Vermunt, 2000; Day et al., 2006; 
Flores & Day, 2006; MacLure, 1993; Mitchell, & Weber, 1999; Tsui, 2007). It is commonly emphasized that identity is both multifaceted and 
dynamic. There are always some dynamics influencing teachers’ identity construction.  As put forward by Beauchamp and Thomas (2009), 
a teacher’s identity is prone to change in time with the influence of both internal (i.e. stories, emotions) and external (i.e. life or job experiences 
in a particular context) factors. Beauchamp and Thomas (2009) go on to say that to be able to understand teachers’ identity formation we 
have to comprehend the close connection between identity and the self, the role of emotion  and the power of stories and reflections in 
teachers’ professional identity construction. 

To the best of our knowledge, there are no teacher identity formation studies conducted with the participation of Turkish as a first language 
teachers. “Research on language and identity have generally been conducted in predominantly English-language native speaker settings” 
(Atay & Ece, 2009, p. 21). This means that there are also a few studies that have been conducted in pure English as a foreign language 
(EFL) settings.  In one of these rare studies, Beijaard, Verloop and Vermunt (2000) investigated 80 experienced secondary school teachers’ 
current and prior perceptions of their professional identity in the Netherlands. With the help of a questionnaire defining teachers as a subject 
matter expert, as a pedagogical expert, and as a didactical expert, they analyzed teachers’ professional identity. In their terms: “a subject 
matter expert is a teacher who bases his/her profession on subject matter knowledge and skills;a didactical expert is a teacher who bases 
his/her profession on knowledge and skills regarding the planning, execution, and evaluation of teaching and learning processes; a 
pedagogical expert is a teacher who bases his/her profession on knowledge and skills to support students' social, emotional, and moral 
development” (p. 754).  

Their analysis revealed that in the early period of their careers, many secondary school teachers saw themselves as subject matter experts. 
However this changed during most of these teachers' careers shifting from a subject matter expert to a more balanced form of a subject 
matter and didactical experts. 

In another study, Flores and Day (2006) analyzed how the identities of 14 new teachers were shaped and reshaped in their first two years 
of teaching in different school settings (i.e., elementary and secondary schools) in Portugal. Data were gathered through semi-structured 
interviews, the annual reports teachers wrote and a questionnaire. Also, pupils were asked to write a short essay to describe in which ways 
their teachers changed or did not change. The data were presented and discussed according to the three main influences upon the 
construction, deconstruction and reconstruction of these teachers’ professional identities:  
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“(i) prior influences (which examines teachers’ past experiences as pupils); (ii) initial teacher training and teaching practice ( in which we look 
at motivations for entering a teaching degree and teachers’ overall assessment of their formal professional learning experiences as well as 
their implications for the formation of their identities), (iii) contexts of teaching (which analyzes the process of learning, socialization and 
professional development both in terms of classroom practice and school culture and leadership and their effects on the reconstruction of 
teachers’ identities in changing contexts of teaching)” (italics original, p. 223).  

The results indicated how the interplay between contextual, cultural and biographical factors affected teachers’ teaching practices. Also, 
teachers’ personal and professional histories, the pre-service training they received and the issues of school culture and leadership were 
observed to emerge as stronger mediating influences than the existing literature suggests on teachers’ professional identity formation.   

In a study based on the stories of an EFL teacher, Minfang, in the People’s Republic of China, Tsui (2007) explored the complexities of 
teachers’ identity formation. Though narrative inquiry, Tsui captured the lived experiences of Minfang as an EFL learner and an EFL teacher 
throughout six years and analyzed his teacher identity formation. Her analysis of Minfang’s professional development exemplified that 
identities are constituted by identification (i.e., it is both reificative and paticipative) and negotiation of meanings. In a recent study conducted 
in the EFL context of Turkey, Atay and Ece (2009) investigated the multiple identities of 34 English language teaching (ELT) program students 
(pre-service ESL teachers) to see how these pre-service teachers negotiated their identities. With the help of in-depth qualitative interviews, 
the researchers found that the participants were conscious of their multiple identities and preferred to regard their Turkish and Muslim 
identities as the primary ones. They did not regard Western identity as a threat to their existing identities and saw being proficient in English 
as a way to interact with more than one culture.  

In a more recent study, Yaylı (2015) investigated four EFL teachers’ ways of constructing their teacher identities. They were all MA students 
in an ELT graduate program at a state university in Turkey and voluntarily answered some open-ended questions to reflect upon what 
impacted the construction of their teacher identities and how they dealt with issues stemming from their own and their students’ multiple 
identities. The participants expressed highly positive views regarding their proficient language use as they saw it as an investment in 
themselves. Although they did not have nice memories of language learning in primary education, they stated that things changed for them 
starting at high school. All the participants expressed that being exposed to Western values while studying English did not mean assimilation, 
and they shared their flexible and positive views about different languages and cultures with their students to avoid identity crises stemming 
from multiple identities of students.  

In sum, teacher identity has a lot to do with job commitment for the teachers who in preparation programs are directed to developing beliefs 
about what a teacher is or should be like (Hammerness et al., 2005). There is a remarkable relationship between personal identity and 
professional identity (Wenger, 1998).  In essence, teachers’ professional identity forms the core of the teaching profession and is prone to 
be shaped and reshaped in interactions with others in unique teaching contexts. Therefore, the nature of any analysis of teachers’ 
professional identity formation is relational as such analyses depend on how teachers see others and how others see themselves (Johnson, 
2003). In the light of the caveat that analyzes teachers’ descriptions of themselves and their identities as a framework for teacher professional 
identity, this study is based upon the qualitative analysis of the statements by a group of pre-service first and second language teachers’ 
descriptions of themselves and their professional identities. Hence this study aims to answer the following research questions: 

1. What are the participants’ educational backgrounds? 

2. What are their reasons for studying teaching Turkish and teaching English? 

3. What are their attitudes and views toward teaching a first/second language? 

4. What are their views on their undergraduate studies? 

With the present study, we aimed to investigate a small group of pre-service first and second language teachers’ ways of constructing their 
teacher identities. These pre-service teachers were formed from the volunteering fourth year students of both Turkish Language Teaching 
(TLT) and ELT programs in a state university in Turkey.  These participating students were 10 pre-service Turkish as a first language (TFL) 
teachers and 14 pre-service English as a second language (ESL) teachers. On a voluntary basis, they answered a survey questionnaire with 
some open-ended questions. Then four of these pre-service TFL and six of the pre-service ESL teachers participated in semi-structured  
interviews. We designed the survey and interview questions which asked the participants to reflect upon the four main concerns of the study 
as reflected in the research questions earlier. 

Data analysis on the participants’ statements gathered through the questionnaire and the interview was qualitative content analysis. To be 
able to remove the possible subjective elements from categorization, we followed the steps suggested by Dörnyei (2003). First we read each 
participant’s utterance and marked all the distinct content elements and then based on these highlighted ideas we formed broader categories 
to describe the content in a way that allowed for comparisons. Put it succinctly, through repeated readings of the survey and interview data, 
we noted down commonly occurring patterns (Bogdan & Biklen, 2003; Denzin & Lincoln, 2005; Dörnyei, 2007) and designed our interview 
questions to probe deeper into the issues that were left partly unclear.  

Findings, our interpretations and discussions will be provided in line with the research questions. 

Participants’ Educational Background 

First of all, the participants’ educational background was investigated to provide a picture of their past learning. Out of 14 pre-service ESL 
teachers, 6 graduated from Anatolian high schools, 4 from Anatolian teachers’ high school, 3 from public high schools and 1 Anatolian 
commerce high school. Out of 10 pre-service TFL teachers, 5 graduated from Anatolian high schools, 4 public high schools and 1 from 
commerce high school. While both groups mentioned attending private courses to pass the University Entrance Exam (UEE) which is highly 
competitive, pre-service ESL teachers also stated that they also attended courses devoted to English language education in institutions like 
Turkish American Association or they hired private tutors. Another big difference in terms of educational backgrounds, pre-service ESL 
teachers complained of their past English teachers, especially the ones at secondary schools who gave only grammar rules on the board 
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and followed the textbook strictly without paying attention to learners’ communicative needs. Therefore most of them stated that they started 
to learn English in high schools with the help of better teachers and learnt to use English communicatively at the ELT program. However, a 
similar criticism was absent in the pre-service TFL teachers’ statements about their Turkish language learning past.   

Reasons for Studying TLT/ELT 

When we asked about their reasons for studying ELT and TLT, the reasons participants gave were various. The participants were observed 
to give more than one reason while expressing theirs. The reasons stated by pre-service ESL teachers were as follows: 

Desire for the teaching profession (stated by 5 participants) 

Love for the English language and Western culture (3 participants) 

Taking the English teacher at high school as a role model (2 participants) 

The possibility for earning more money than other teachers (2 participants) 

The advantages of knowing a foreign language (2 participants) 

The higher chances of getting a job at state schools (2 participants) 

Not being good at Maths or Science (2 participants) 

Advice of friends and relatives (2 participants) 

The higher chances of getting a job at private schools (1 participant) 

In terms of their reasons for studying ELT, the participants’ desire for English and their stress on the advantages of knowing English remind 
us the positive effects of knowing a foreign language on personality as expressed in Atay and Ece’s study (2009). In their study also, 
prospective teachers of English stated that learning English and having an access to the Western world. On the other hand, the analysis of 
pre-service TFL teachers’ reasons for studying TLT  indicated both similarities and differences. They also referred to both internal and 
external sources of motivation as follows: 

Desire for the teaching profession (stated by 3 participants)  

The higher chances of getting a job at state schools (3 participants) 

Taking the Turkish teacher at high school as a role model (3 participants) 

Advice of friends and relatives (1 participant) 

As a difference, five pre-service TFL teachers stated that they did not have TLT program in mind while studying for the UEE but their score 
was the determining factor while choosing this program over others. This means that while pre-service ESL teachers more often target 
studying an ELT or other language programs at first, pre-service TFL teachers mostly make this choice after receiving their scores. This is 
because studying an English-medium program requires a careful preparation in terms of language proficiency especially in reading, grammar 
and vocabulary. This cannot be said for Turkish-medium teaching programs such as TLT, social science teacher education or classroom 
teacher education programs. The scores of the candidates direct them in their choices of one program over another. 

Their Views regarding Teaching a First/Second Language  

In terms of their views about teaching a first and second language, the participants were asked two different questions. In essence, they 
both reflected their views on first and second language instruction and on what a good language teacher meant to them. Pre-service teachers’ 
interpretations and definitions are highly helpful in the sense of understanding professional identities of teachers who are always in search 
of acceptance and belonging to their targeted communities. In terms of their views on language instruction, the pre-service ESL teachers put 
an emphasis on the following issues: 

Generally grammar is taught so students cannot speak English (stated by 8 participants) 

Test-oriented education system in Turkey harms and prevents success in English classes (4 participants) 

Teachers use traditional methods ignoring students’ needs for all 4 skills (4 participants) 

Teachers do not reflect real language and culture in English classes (4 participants) 

Teachers use the mother tongue most of the time (3 participants) 

Teachers should be creative and open for change (1 participant) 

The use of technology should be increased (1 participant) 

However, the points the pre-service TFL teachers stated were of a different nature: 

People can express themselves best with their mother tongue (stated by 4 participants) 

Everyone is free to speak the language they want (2 participants) 

A good mother tongue education is very important (2 participants) 

A person can think creatively only in his/her mother tongue (1 participant) 
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In well-educated societies, there is a good mother tongue education (1 participant) 

Grammar teaching is not mother tongue education (1 participant) 

Mother tongue is one’s identity and his/her real self (1 participant) 

We also asked these two groups of participants to define who a good teacher is in their fields. 22 items emerged in the statements by the 
pre-service ESL teachers and 12 items emerged in the pre-service TFL teachers’ statements.  The most frequently mentioned themes by 
the pre-service ESL teachers were as follows: 

S/he should integrate all four skills rather than teach grammar only (stated by 7 participants) 

His/her classes must be fun (6 participants) 

S/he must have a good command of English (5 participants) 

S/he must use new methods and techniques (5 participants) 

S/he must create an interest in English for students (5 participants) 

S/he must have good pronunciation (3 participants) 

S/he must have some experiences abroad (2 participants) 

S/he must be familiar with the target culture (2 participants) 

However the most frequently mentioned themes by the pre-service TFL teachers were different other than one theme which was about  
having a good command of the language: 

S/he must have a good command of mother tongue (stated by 7 participants) 

S/he must know how to involve students (4 participants) 

S/he must be a good reader (3 participants) 

S/he must have a large vocabulary stock (3 participants) 

S/he must have an awareness of their national values (3 participants) 

S/he must be aware of students’ needs (2 participants) 

Views on Their Undergraduate Studies 

As Flores and Day (2006) aptly put forward, contexts are high influential shaping and reshaping teachers’ professional identities. Although 
the participants of the present study were not in-service teachers yet, the interplay between contextual, cultural and biographical factors 
affecting teachers’ teaching practices urged us to investigate the participating pre-service teachers’ learning contexts. As the last concern of 
our investigation, we asked the participants to evaluate the program they were studying. Positive views were commonly raised by both 
groups. They found the teachers in their programs knowledgeable. They also found the program in general and the presentation tasks they 
did highly beneficial. Also, there were some negative views. The pre-service ESL teachers’ negative views were as follows:  

Classes are very crowded (stated by 2 participants) 

Teachers do not contribute much to our presentations (2 participants) 

We should take speaking and listening classes not only in the first year but in all four years (2 participants) 

Some teachers allow the use of Turkish (1 participant) 

We still cannot speak proficient English (1 participant) 

The negative views stated by the pre-service TFL teachers were as follows: 

There are some unnecessary courses in the program (stated by 3 participants) 

Testing and assessment are all product-based (3 participants) 

Courses on language education should be increased (3 participants) 

Webpage of the program is inadequate (1 participant)  

Discussion, Conclusion and Recommendations 

Discussion 

In terms of the educational background of pre-service ESL and TFL teachers, while pre-service EFL teachers complained about their past 
English language courses and teachers, we did not observe the same for pre-service TFL teachers. This corroborates what the participating 
EFL teachers in Yaylı’s study (2015) stated for their learning past. They also stated that only in high school they started to admire their 
English teachers for the first time and participated in activities “that really attracted their attention and gave them a sense of using the 
language for meaningful purposes” (p. 191). Such a distinction between secondary school and high school language classes was not drawn 
by pre-service TFL teachers.  
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When we analyzed the reasons these two groups of participants gave for studying ELT and TLT, we observed that they referred to both 
some external and internal motivations. In Yaylı’s study (2015), personal commitment to teaching (i.e. intrinsic motivation) and job 
opportunities or advice of significant others like parents, relatives and friends (i.e., extrinsic motivations) were observed to be equally 
important for the participating EFL teachers. However in this study, the pre-service ESL teachers’ intrinsic motivation toward teaching 
profession was higher than their extrinsic motivations  but we observed a more balanced distribution between extrinsic and intrinsic 
motivations for teaching profession among pre-service TFL teachers. This balanced distribution was in contrast to the career decisions of 
the participating teachers in Flores and Day’s study (2006) in which majority gave extrinsic motivations like employment opportunities and 
the influence of significant others like parents or relatives for entering a teaching degree, and only a minority referred to a desire to teach or 
work with children.   

As apparent in the participants’ views on language instruction above, pre-service ESL and TFL teachers differed. Besides referring to the 
needs of more technology-friendly and creative teachers at schools, the pre-service ESL teachers mostly complained of the problems in 
English education in Turkey (e.g., teachers’ insistence on teaching grammar, their ignorance of students’ communicative needs and the 
harmful effects of tests on instruction). However, what the pre-service TFL teachers chose to reflect was mainly on self-expression and 
creative thinking through mother tongue and the need to have a good mother tongue education as a necessity and an indication of well-
educatedness.   

In terms of their definitions of a good teacher, both groups of teachers emphasized proficient language skills as a prerequisite for language 
teachers. While the pre-service ESL teachers put emphasis on skills integration, creating a fun and positive atmosphere in class and using 
technology and materials, the pre-service TFL teachers foregrounded involving students, a large vocabulary stock, an awareness of national 
values, and being good readers. In essence, both groups pinpointed the need of constructing ties with the culture of the target language they 
were to teach. 

In their views on their undergraduate studies, both groups commonly expressed positive views. The pre-service ESL teachers emphasized 
that with the help of the courses they were taking in the program they improved both their teaching skills and language proficiencies. Hence 
a mindful warning by Tsui (2007) reminds us the fact that “the processes of identity formation are complex and that participation plays a 
central role in those processes so that teachers, especially new teachers, are offered legitimacy of access to practice and opportunities for 
developing professional competence and having their competence recognized” (p. 678).   By giving responsibilities with presentation tasks 
and microteachings to pre-service teachers, teacher educators contribute a lot to teacher candidates’ professional competence building and 
professional identity development.   

In terms of the negative views raised, these two groups differed other than one view; they both said that they should have more teaching 
practice hours at schools and teaching practice should not be limited to the fourth year only. This is in line with pre-service teachers’ need 
for participation, practice and recognition (Tsui, 2007). Besides, the pre-service teachers studying in an ELT program expressed class size 
as a handicap and their need for teachers’ guidance in their presentations. Some of them complained about their low proficiency in speaking 
skills and suggested having speaking and listening classes throughout their undergraduate education. These comments are not surprising 
at all since achieving high proficiency in an EFL context is not that easy task which requires a lot of time and effort even for the students 
studying in English-medium programs. The negative views about the TLT program however centered around the content of some courses 
and product-based assessment they were receiving.  

Conclusion 

When we compare the participants’ educational backgrounds, the idea or dream of studying in an ELT program sounded like a more specific 
goal requiring more conscious effort. In terms of their reasons to study in an ELT or TLT programs, we observed some commonly held views 
such as teaching is a profession which is commonly advised by parents, relatives and friends, and the chances of getting a teaching job in 
state schools are high for the graduates of teaching programs of Turkish universities. Both groups also commonly expressed their love for 
the teaching profession and stated that they took some previous teachers as their role models while choosing their field. However, knowing 
a second language and being familiar with the Western culture, which is more specific to the pre-service ESL teachers, was seen as a great 
advantage, which made them superior to other teachers. 

“Both the influence of the school context and the personal background experiences during pre-service education are identified as important 
variables to be taken into account in the assessment of early teaching experiences” (Flores & Day, 2006, p.220). The participating teachers’ 
positive views regarding their programs and their improvement should be seen as a good sign which would help these teacher candidates 
in the formation of their professional identities in their early years of teaching. However, it is hard to agree to say the same for their earlier 
education before the undergraduate studies, especially for pre-service ESL teachers who severely criticized their secondary school English 
teachers who did grammar teaching most of the time.  

Recommendations 

Finally, a word of caution is due here. Norton’s (1997) construct of investment sees investing in the target language and culture as investment 
in the learner’s social identity. Although the participants’ awareness for some commonly held views (e.g., teaching is a secure job advised 
by friends and families, or a good command of the language they teach is important) was observed, they should be informed about the 
challenges in professional identity development. We cannot deny that through studying a foreign language, students gain access to certain 
symbolic resources, but we should also keep in mind the fact that “[t]he English language has had a history of imposition for political and 
material reasons in most periphery communities” (Canagarajah, 1999, p. 57). In order not to suffer from some visible effects of colonial 
expansion of English and Anglo-American imperialism, we need to create more critical awareness in pre-service ESL teachers toward 
languages and their powers in shaping both theirs and their students’ social and personal identities.   
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Pre-service EFL Teachers’ Grapple with Movies: Centering Cultures and Cross-cultural Comparisons 
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Abstract  

Keywords: EFL, pre-service teachers, teacher education, microteaching 

Movies can  help create a total communicative situation as they are valuable sources for language study. In teacher education, this medium 
also holds lots of opportunities for pre-service EFL teachers’ development of teaching skills. 

The main purpose of the presents study was to provide pre-service EFL teachers with opportunities for the integration of movies into language 
teaching; therefore, they were asked to center different cultures and cross-cultural comparisons in their  movie-based  microteaching.  

This was a qualitative study designed to collect a group of pre-service EFL teachers’ views on the integration of movie segments in their 
microteachings.The 94 participants (66 females and 28 males) from the third year ELT program students taking a teaching language skills 
course participated in the study.  I collected the data with the help of a set of interview questions. I transcribed  the data and translated the 
sentences into English. For the analysis of these qualitative data, I followed the principles of qualitative content analysis.   

The participants’ general view on this experience of movie-based  microteaching was highly positive. They found it fun and edifying. In terms 
of the benefits they observed while preparing their microteaching, some themes like improvement of teaching, learning about other cultures 
and working in groups emerged. For the actual microteaching, similar to the improvement of teaching theme, experiencing teaching emerged 
as a theme. In terms of the problems, working in groups, designing good activities, finding a suitable movie and dealing with technology were 
raised for the preparation stage. The problems they observed during actual microteachings were their friends’ lack of participation, anxiety, 
technology issues and time management. Also, except for one, they all showed enthusiasm for the integration of movies into their future 
teaching. 

Discussion, Conclusion and Recommendations: The benefits and problems the participants observed for the integration of movies into 
microteachings were similar to the ones stated by participating pre-service EFL teachers in Seferoğlu’s (2008) and Yaylı’s (2009) studies. 
They all found this experience edifying and fun. However, it is also clear that pre-service teachers need to have a certain amount of  hands-
on  practice with movies so that they can handle choosing appropriate movies or segments, designing suitable activities for segments and 
being technologically more competent. Therefore, there is a need for more research on the integration of movies into teaching so that other 
insights might be revealed. 

Teacher- or ready-made videos and movies have started to attract more attention by both learners and teachers. In many books on the ways 
of teaching English as a foreign language (EFL) or as a second language (ESL), these are recommended to combat the dominating 
prevalence of the textbook (Gebhard, 2006; Harmer, 2001; Richards & Renandya, 2002; Riddell, 2001; Woodward, 2001). In contrast to 
videos, authentic materials like movies are ungraded in terms of the language used. This means that teachers who wish to use movies “have 
to spend more time previewing and selecting appropriate material before using it in their classes (Stempleski, 1992, p. 9). It is certain that 
the design of the use of movie segments in language classes requires meticulous work by teachers as the needs and expectations of both 
EFL/ESL learners and teachers should always be kept in mind (Stempleski, 1992).  “It is the teacher who selects the video, relates the video 
to students’ needs, promotes active viewing, and integrates the video with other areas of the language curriculum” (Stempleski, 2002, p. 
364). Put it succinctly, it is the teacher not the movie excerpts that will make a movie-based language learning a fruitful experience.   

Besides the meticulous work required in the selection and preparation of movie excerpts, teachers must also be ready for and knowledgeable 
about the use of technology in their classes. As Warschauer and Whittaker (2002) aptly put forward, although technology is commonly used 
in classes and although many teachers  are quite knowledgeable about the use of  it, “to make effective use of new  technologies, teachers 
must thus take a step back and focus on some basic pedagogical requirements” (p. 368). Therefore, we can claim that any use of technologies 
(i.e., using digital technologies such as movies and Windows Movie-Maker) requires the mastery of some skills and it is better for teachers 
to start having hands-on practice in their pre-service teacher education.  

In line with the widespread use of multimedia texts in students’ lives, a growing number of  teachers prefer to use movies to help students 
improve different language skills. In several studies conducted earlier, movies have been  used to teach argumentative writing (Fluitt-Dupuy, 
2011), to test the influence of films on students' beliefs about their own language and academic development (Chapple & Curtis, 2000), to 
see the efficacy of subtitled movies on the listening comprehension of a group of EFL learners in Iran (Hayati & Mohmedi, 2011), to observe 
the benefits of Japanese college freshmen English learners’ film response journal keeping while watching two movies per month (Holden, 
2000), to describe observations on using motion pictures to teach business English to a group of EFL learners in China (Qiang, Hai, & Wolff, 
2007) and to discuss movies as a remedy for low motivation among college EFL learners in Japan (Ryan, 1998).  

In terms of using movies in language teacher education; however, the studies are few. In two of these studies, the participants were formed 
from English language teacher candidates (pre-service teachers) who were enrolled in an English Language Teaching (ELT)  program and 
the main purpose was to provide pre-service teachers with some practice with the use of movies.  Seferoğlu (2008), for instance, integrated 
feature films into freshmen oral communication course of 29 pre-service-teachers to investigate to what extent these students thought 
integrating movies in oral communication classes helped them  improve their various language competencies. The qualitative and quantitative 
results indicated that the pre-service teachers found this experience very enjoyable and rewarding. They stated that not only did they improve 
their language competencies but they also developed  a better understanding of non-verbal communication and cultural issues.  

In another study (Yaylı, 2009), this time pre-service EFL teachers integrated movies into their microteachings in their third year teaching 
language skills course. For their microteaching, they selected the movie excerpts and designed the activities according to their teaching 
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purposes. The participants’ initial (at the beginning of the semester before microteaching) and final (at the end of the semester after 
microteaching was over) views on teaching language skills with films and advantages and disadvantages of it were searched with both a 
survey questionnaire with open-ended questions and  in-depth interviews. The analysis of the initial and final views indicated that after their 
microteaching experience the participants increased their awareness toward languages used in different interactions. With the help of cross-
cultural comparisons they went beyond knowing cultures.  

In many of the scholarly work on the use of movies in language teaching (Arcario, 1992; Berk, 2009; Çakır, 2006; King, 2002; Salaberry, 
2001; Stempleski, 2002; Stempleski & Tomalin, 1990; Wood, 1995), teachers are informed about the principles of movie selection and of 
preparation of accompanying activities. King (2002) reminds us that language learning with movies “compensates for many of the 
shortcomings in the EFL learning experience by bringing language to life” (p. 510, italics added).  Movies are invaluable sources as they 
present colloquial English with linguistic and paralinguistic terms in real life contexts, expose learners to native speakers’ speech with slang, 
reduced forms, accents and dialects, and finally movies are more motivating and fun compared to EFL/ESL videos.  

Above all these, another huge benefit is that movies raise critical intercultural awareness , a term which refers to the skills necessary to help 
one “read  cultural events and activities” (Kumaravadivelu, 2003, p. 274). In today’s increasingly globalizing world, students need to have 
“the ability to see one’s own cultural practices in a broader perspective, to learn about and from other cultures, and to negotiate between 
cultural worlds” (Pegrum, 2008, p. 137). The shift in language pedagogy from the communicative competence model which favors imitating 
native speakers to the intercultural communicative competence which encourages learners to negotiate and mediate between the native and  
target cultures (Kramsch, 2003), foregrounds movies as tools of transformation in learners. Since any integration of movies into language 
learning setting brings about certain concomitant requirements related to both the design and delivery of them in class, I believe teacher 
candidates need to be introduced to some practice with movies in language teaching during their pre-service education..  Keeping these 
tenets in mind, I have decided to provide a group of EFL pre-service teachers with some hands-on experience of integrating movies into 
language teaching by centering cultures and cross-cultural comparisons.. 

In sum, in our discussions with the pre-service teachers participating in this study about how to choose movies to be used in their 
microteaching, we decided to take cultures as our starting point. The pre-service teachers  used movies that present different cultures (e.g., 
American, Indian or some African cultures) and designed their activities focusing on both the target culture presented in the movie and the 
local culture of their own and their classmates’. The main purpose of the presents study was to provide pre-service EFL teachers with 
opportunities for the integration of movies into language teaching; therefore, they were asked to center different cultures and cross-cultural 
comparisons in their  movie-based  microteaching. After all the microteachings were over, I gathered the participants’ views on their movie-
based microteaching experiences. This study aimed at answering the following research questions: 

1. How do these pre-service EFL teachers view movie-based microteaching with an emphasis on cultural elements? 

2. What are the benefits and problems that they observed while preparing their microteaching? 

3. What are the benefits and problems that they observed during the actual  microteaching? 

4. What are their views about using movies in their future teaching? 

Research Design 

This was a qualitative study designed to collect a group of pre-service EFL  teachers’ views on the integration of movie segments in their 
microteachings. 

Participants 

The 94 participants (66 females and 28 males) from the third year ELT program students taking a teaching language skills course participated 
in the study in the spring semester of the 2014-2015 academic year. In Turkey, pre-service teachers are trained  in four-year ELT programs 
to be teachers of English. Teaching language skills is one of the courses offered to third year students along with some other courses such 
as literature and language teaching, teaching young learners and teaching methodology. Teaching language skills course is a non-elective 
one and the researcher was the instructor of a total of 118 students (i.e., convenient sampling method was used).  

Research Instrument and Procedure 

I collected the data with the help of a set of interview questions.  As a versatile research instrument, interviewing “is the most often used 
method in qualitative inquiries” (Dörnyei, 2007, p. 134). As the researcher and the course instructor of the participants, I informed the pre-
service teachers at the beginning of the semester that they were supposed to make micro-teaching presentations in the last three weeks of 
the semester. At the end of the semester, first 94 pre-service teachers responded to written interview questions  and  then 12 of them  (seven 
females and five males) volunteered to be interviewed orally on the same issues in an elaborate way. The interview questions aimed to elicit 
the views of this group of pre-service EFL teachers on: (1) doing movie-based  microteaching with an emphasis on cultural elements, (2) the 
benefits and problems that they observed while preparing their microteaching, (3) the benefits and problems that they observed during the 
actual  microteaching and (4)  their views about using movies in their future teaching.  

Data Analysis 

The participants answered the written interview questions in any language they preferred (i.e., either in English or Turkish) and we held the 
oral interviews in Turkish to ease the data collection process. Then I transcribed  the data and translated the sentences in Turkish into 
English. For the analysis of these qualitative data, I followed the principles of qualitative content analysis. Put it succinctly, the qualitative 
data analysis I conducted was based on  “working with the data, organizing them, breaking them into manageable units, coding them, 
synthesizing them, and searching for patterns” respectively (Bogdan & Biklen, 2003, p.147).  In a related vein, developing a coding system 
meant searching for regularities, patterns  and topics and also writing down words and phrases to represent these regularities, patterns  and 
topics.  Most of the time, the participants’ statements were around one pattern or theme, but in some cases their statements were observed 
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to include two and in some very rare cases three themes (e.g., The statement “I had difficulty while working with friends in groups as this 
made it hard to agree upon suitable examples for each step” is an example for the problems of both ‘working in groups’ and ‘finding suitable 
activities’). The participants’ identities were kept confidential, and their statements were reflected with pseudonyms. 

Results 

Pre-service EFL teachers’ views on movie-based microteaching with an emphasis on cultural elements 

In our interviews, first of all I asked the participants’ general views on this experience of movie-based microteaching.  Almost all participants 
found it highly interesting, meaningful, fun and also edifying in terms of designing movie-centered language classes in groups (43 participants) 
and of being informed about different cultures (32 participants). They also commented positively regarding practicing the use of technology 
and broadcast media (15 participants),  increasing their awareness about English language spoken by many different people belonging to 
different cultures (11 participants), doing cross-cultural comparisons to see similarities and differences between our culture and other cultures 
(9 participants) , and  learning to respect other cultures (4 participants),.  Here are some of their statements: 

It was very interesting and enjoyable. Also useful in terms of coming across cultural biases. We learnt to respect different cultures 
while learning about them. It was also useful in terms of developing listening and speaking skills. (P7) 

I learnt how to integrate all four skills in a movie-centered class in a fun way. Our group members did even role-playing activities 
at the end. (P22) 

I think movies are the best authentic material to teach cultures because movies are good representatives of real life.  (P34) 

I think it was beneficial for us because we will be language teachers and we will not only teach the language but also the cultures 
in which this language is spoken. (P48) 

There were also a few negative views about this experience. Seven participants  for instance complaint that choosing movies which are rich 
in terms of cultural elements  was limiting and time-consuming for them, they had to watch a lot of movies and discussed a lot before agreeing 
on a movie. Four others stated that time was limited and they could not do all the activities they had in mind. Some other complaints were 
about our crowded class, difficulty with working in groups and feeling nervous while presenting activities in front of the whole class. Nearly 
all the participating pre-service teachers expressed positive views in general on this experience. 

Pre-service EFL teachers’ views on the benefits and problems that they observed while preparing their microteaching 

In terms of the benefits the participants observed while preparing their movie-based micro-teaching, three main themes emerged in the 
analysis. More than half of the participating pre-service teachers stated that this experience improved their teaching.  This ‘improvement of 
teaching’ theme had several concepts in it which I exemplify with quotations as follows: 

(1) improving knowledge of activity types (stated by 21 participants): I did a lot of searching while preparing my part and this made me think 
hard and try to create different activities. (P31) 

(2) learning to see movies as a teaching tool (8 participants): With this practice, I learnt to pay attention to all details in movies. (R: What do 
you mean?) Normally in the past I did not do this but now I watch movies more carefully with the idea of choosing some excerpts for 
teaching in my mind. (P15) 

(3) improving use of technology in teaching (4 participants): While preparing our presentation, I think the most important benefit was that we 
learnt a lot. (R: What kind of things did you learn?) For instance, I had practice with the use of Windows Movie Maker and nor I can say 
I have become an expert on it. (P53) 

(4) increasing self-confidence in teaching (4 participants): While doing micro-teaching, we earned some real teaching experience and learnt 
how to be more comfortable in front of the class. I believe this contributes a lot to our getting used to teaching in real contexts. (P86) 

 (5) improving classroom management skills (2 participants): In our micro-teaching, I felt like a real English teacher. The whole class was 
listening to me and it was very nice. I gave them the tasks, kept them focused and observed that they did these tasks. (P77) 

(6) monitoring teaching (2 participants): It was so beneficial to me because I saw my strong and weak sides. (P27) 

The second most frequently stated  benefit was ‘learning about other cultures’ while preparing their micro-teaching. Twenty participants in 
total commented positively on it: 

While we were preparing our micro-teaching, I learnt a lot about different cultures and compared them with our own. (P50) 

Also, as another commonly occurring benefit, 16 participants found ‘working in groups’ highly beneficial. They stated that they learnt a lot 
while working collaboratively with classmates for their microteaching:  

The main benefit of it I think we had a chance to work in a cooperative way with our friends and each student has some 
responsibilities. (P13) 

In terms of the problems encountered while preparing their micro-teaching, 11 pre-service teachers did not reflect any problems. Three main 
categories of problems were raised in both written and oral interviews: (1) working in groups (stated by 31 participants), (2) designing good 
activities (23 participants) and  (3) finding a suitable movie (15 participants). Some not frequently mentioned problems were dealing with 
technology (stated by six participants), feeling nervous (five participants), finding it hard to focus on a culture in class (four participants), 
limited time for preparation (three participants) and finally lack of knowledge on cultures (two participants).  Interestingly, while ‘working in 
groups’ was seen as a benefit by some participants as reflected earlier, it was also stated as a problem some other participants suffered 
from while preparing their micro-teaching. In sum, the ones seeing it as a problem complaint of the difficulty meeting with their classmates 
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after class, some others referred to their friends’ lack of a sense of responsibility while others mentioned how difficult it was to agree upon 
movies or activities while working in groups.  

Getting together with friends, giving different responsibilities, planning activities and agreeing on things were the hard with a group. 
(P22) 

For ‘designing activities’, they found it hard to choose good ones for their teaching purposes and for ‘finding a suitable movie’, they mostly 
reflected on the difficulty they had while choosing a movie rich in cultural elements to be used in micro-teaching sessions: 

It was hard to choose among many activities for pre- and post-viewing part. We discussed long for the decisions with friends while 
also balancing our teaching in terms of four skills. (P30) 

While preparing our lesson design, it was not easy to choose a movie with a culture other than American culture. As you warned 
us earlier, we tried to find a different movie. (p73)   

Pre-service EFL teachers’ views on the benefits and problems that they observed during the actual microteaching 

 For the benefits that the participants observed that they had during actual microteaching, all of them unanimously stated one main 
benefit: They had a chance to rehearse for real life teaching situations. This benefit which I called ‘experiencing teaching’ highly resembles 
the ‘improvement of teaching’ benefit that many of them stated for the preparation stage earlier. Again there were several related concepts 
observed beneath this category some of which  resembled  the related  concepts mentioned for the preparation stage as exemplified with 
quotations as follows: 

(1) increasing self-confidence in teaching (stated by 21 participants): During microteaching, you feel like you are the person in charge in 
the classroom and this makes you confident. (P6) 

(2) experiencing speaking in front of the class (15 participants):Since it was an oral performance, we developed our speaking I believe. 
(P72) 

(3) learning to involve students (11 participants): This experience enabled me to have practice with involving my friends into tasks. It is 
hard as you know some of our classmates do not talk much although we try hard. (P15)  

(4) improving classroom management (6 participants): I can say that I have learnt how to control the class and what to do to monitor 
students. (P7) 

(5) monitoring one’s own teaching (6 participants): During the actual microteaching, I saw my mistakes. (P73)  

(6) improving the use of mimics, gestures and tone of voice in teaching (4 participants): I can say that I have learnt better how to use 
gestures and mimics, when and how I should ask questions or clarifications. (P60) 

(7) experiencing the use of technology (4 participants): We all have learnt to use the smart board more wisely. (P47) 

 The most commonly stated problems during the preparation of microteaching were working in groups, designing good activities 
and finding a suitable movie.  The problems reflected for the actual microteaching were of a different nature. Except for 11 participants who 
mentioned  no problems, the rest most frequently complained of their friends’ lack of participation into their activities (stated by 47 
participants), their anxiety (13 participants),  problems with technology (12 participants) and time management (11 participants) as follows: 

I always feel anxious in such presentations. (R:But you have been doing presentations very often.) Yes I know but my friends did 
not participate and I could not do well and felt more stressed. (P20) 

As a group we exceeded our time limit and many of our friends did the same. (P41) 

Pre-service EFL teachers’ views on using movies in their future teaching 

Except for one participant, all the participants showed enthusiasm for the use of movies in their future teaching. While stating this, most 
reflected the benefits attached to the integration of movies into language classes, the others mentioned some criteria movies need to have 
or the connection between the language in the movie and students’ proficiency level: 

I will definitely use movies which are authentic materials. They show us many things about the target language. For instance, we 
can understand cultural elements, their reactions and paralinguistic elements more easily. (P1) 

I will especially choose movies considering the proficiency level of my students.(R: How?) I mean simple movies, movies with 
simple language would be OK for low intermediate students, for instance.(P64)  

Discussion, Conclusion and Recommendations 

Discussion 

For their microteaching, the participating pre-service EFL teachers agreed to integrate short segments from movies with cultural content and 
designed their activities in groups  to introduce different cultural elements and provide cross-cultural comparisons. In the actual statements 
of the participants it was observed that this experience of integrating movies into their microteaching was found highly interesting, intriguing 
and fun.  Parallel to what Berk (2009) includes in his list of value of video clips in the classroom, the participants in this study emphasized 
the value of movie excerpts as tools of grabbing students’ attention, generating interest, building a connection among students and making 
learning fun.  

Since there are only two studies on the use of movies in language teacher education (Seferoğlu, 2008; Yaylı, 2009) to the best of my 
knowledge, the discussion on the observed benefits and problems would be limited. In terms of the benefits stated by the participants in this 
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study for both the preparation stages and the actual microteachings,  improving teaching skills, learning about other cultures and benefitting 
a lot while working with their peers in groups were emhasized. To the participating pre-service EFL teachers in Seferoğlu’s (2008) study who 
also took the responsibility of designing class activities with movies, the most beneficial part of integrating movies was the improvement of 
their speaking and listening skills. Also they stated that “they not only improved their language competencies and skills, but also learnt many 
things which may not be related to language per se. For instance, the films they watched provided a fertile source not only for language, but 
also of non-verbal communication and of cultural issues” (p. 8).  In Yaylı’s (2009) study also, in the participants’ final utterances after 
microteachings with movie excerpts, an awareness was emphasized in terms of “the tie between the lexical or cultural elements and the 
contexts in which they are used” (p.85).   

The problems shared by the participants in this study differed for the preparation stages and the actual microteachings.  While they 
complained of the difficulties attached to working in groups, designing activities and finding a suitable movie while preparing their 
microteaching, they stressed their friends’ lack of participation into the activities they were instructing, their level of anxiety, technical issues 
and time management in terms of the problems encountered during actual microteaching. Interestingly, while working in groups was seen 
as a benefit by some participants, it was also seen as a challenge by some others. This most probably stemmed from individual learner 
differences and learning styles (Harmer, 2001). In a related vein, in Yaylı’s (2009) study, the nature of films to be selected emerged as one 
of the concerns of the participating pre-service EFL teachers who emphasized “the close relationship between teaching purposes and the 
selection of an appropriate film or segments” (p.86).  Also, in Yaylı’s (2009) study, another emerging concern was technical considerations, 
which is congruent with the statements of the participants in this study.   

Conclusion 

It can be concluded that nearly all the participating EFL teachers held highly positive views about this experience. They found it edifying and 
fun. However, it is also clear that pre-service teachers need to have a certain amount of  hands-on practice with movies so that they can 
handle choosing appropriate movies or segments, designing suitable activities for segments and being technologically more competent.  

Recommendations 

In sum, as we all know, teachers have a huge role in the success or failure of any material used in the classroom. This salient fact should 
remind teacher educators to design a positive atmosphere in which pre-service language teachers can have ample practice with movies so 
that they can be better equipped for their future teaching practices. Also, more research on the integration of movies into teaching might 
reveal other insights. 
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Türkçe Söz Varlığı Öğretiminde Bağlam Algısı ve Türkçe Öğretim Programları 

(2006 ve 2015) 
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ÖZET 

Dil öğrenmenin temel unsurlarından biri dilin söz varlığı ögelerini öğrenmek ve onları yerinde ve etkili kullanmaktır. Türkçe öğretimi 
alanyazınında genellikle okuduğunu anlama süreçleriyle ilişkilendirilen söz varlığı öğrenimi aslında tüm öğrenme alanlarıyla ilişki içindedir. 
Bu yüzden Türkçe öğretimi programlarında yer alan tüm öğrenme alanlarının söz varlığı gelişimi süreçlerine değinmesi önemlidir. Geçmişten 
günümüze kadar gelen söz varlığı öğretimi tartışmalarında bu ögelerin tanım üzerinden mi yoksa bağlam yoluyla mı öğretilmesi gerektiği 
çatışmasına vurgu yapılmıştır ve araştırmacılar bu iki uç arasında bir dengenin uygun olacağı düşüncesine varmışlardır. Yani bağlamın da 
söz varlığı geliştirme sürecinin içine sokulması gerekliği artık herkes tarafından kabul edilmektedir. O zaman, ülkemizde geliştirilen Türkçe 
öğretimi programlarının da bağlam ve söz varlığı öğretiminde bağlam kullanımı konularına gerekli önemi vermeleri beklenir. Okullarımızda 
2005-2006 öğretim yılından beri kullanılan Türkçe öğretimi programı 2015 yılında değiştirilmiştir. Bu değişim aşamasında bağlam algısı 
konusunda ne tür değişikliklerin olduğunun belirlenmesi söz varlığı öğretiminin durumu açısından önemlidir.  

Bu çalışma, 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Programı ile 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanması planlanan 2015 
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın ortaokula ait kısmının söz varlığı öğretiminde bağlam algısı bakımından değerlendirmeyi ve 
karşılaştırmayı amaçlamıştır.  

Bu çalışmanın örneklemini ve evrenini oluşturan bu iki program doküman analizi yöntemiyle incelenmiş, kodlanmış, bağlam kullanımıyla ilgili 
ögeler saptanmış ve bunlar karşılaştırılmıştır.  

Elde edilen nitel verinin yorumlanması sonucunda 2015 programının bağlam kullanımı açısından önceki programa göre daha az ayrıntıya 
yer verdiği ortaya çıkmıştır. Son geliştirilen 2015 Türkçe öğretim programının Sözlü İletişim öğrenme alanı söz varlığı ve bağlam ilişkisini 
ortaya koyan kazanımlar içermemektedir. Diğer önemli bir fark da ders kitaplarına seçilecek metinlerin seçimiyle ortaya çıkan doğal bağlam-
pedagojik bağlam çatışması ekseninde ortaya çıkmıştır. 2015 programı yapay metinlerin, yani pedagojik bağlamların oluşturulmasına izin 
vermemektedir. 

Türkçe öğretimi programlarının dil öğretiminin önemli ögelerinden olan söz varlığı öğretimine daha fazla yer ayırmaları, bağlamın nasıl 
kullanılacağı konusunda örnek öğrenme durumları sunmaları ve pedagojik bağlam yaratacak yapay metinlere de izin vermeleri önemlidir. 
Böylece öğrencilerin yeni söz varlığı ögelerini öğrenmeleri ve içselleştirmeleri daha kolay olacak, bu ögeleri anlayan ve etkili kullanan 
öğrencilerin anlama ve anlatım güçleri artacaktır. Bu anlamda program geliştiricilerine, araştırmacılara ve öğretmenlere önemli görevler 
düşmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, söz varlığı, bağlam, Türkçe öğretim programları 

 

Türkçe, bir beceri kazandırma dersidir ve öğrenme alanlarının içine serpiştirilmiş olan dilbilgisi ve söz varlığı ögelerinin bir bütün içinde 
öğretilmesini amaçlar. Bu bütünü tamamlayacak önemli unsurlardan biri olan Türkçenin söz varlığının öğrenilmesi ve öğretilmesi özenle ele 
alınmalıdır (Demir, 2006; Özbay ve Melanlıoğlu, 2008).  Söz varlığı öğretimi genellikle okuma eğitimi ile ilişkilendirilse de diğer öğrenme 
alanlarıyla da yakın ilişki içindedir (Sever, 2000; Yıldız ve Okur, 2010).  2006 Türkçe dersi öğretim programı genel amaçlarında belirtildiği 
üzere Türkçe, öğrencilerin “[o]kuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; 
duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri” (MEB, 2006, s.4) amacına yönelik bir derstir. Yani öğrenciler okudukları, dinledikleri ve 
izledikleri metinleri anlayıp yeni söz varlığı öğelerini konuşma ve yazma öğrenme alanları yardımıyla etkin hale getirirler.  

Dil öğretiminde, özellikle okuduğunu anlama eğitimi sırasında söz varlığı ögelerinin öğrenilmesinin ve öğretilmesinin herkes tarafından kabul 
edilirken, bu eğitimin nasıl gerçekleşeceği konusunda bazı karşıt düşünceler vardır. Gardner (2007) bu çatışmanın temelinde tanım-bağlam 
karşıtlığının yatmakta olduğunun altını çizmektedir. Bu tartışmalar sürecinde farklı sözcük öğretme yöntem ve teknikleri önerilmiştir (Jenkins, 
Matlock ve Slocum, 1989). Bu teknik ve yöntemlere bakıldığında, sözcüğün tanımıyla bağlamı arasında gidip gelen öğretme/öğrenme 
yaklaşımlarının öne çıkarıldığı görülmektedir:  

1. Sadece tanım: Bu yaklaşımda sözlükte sunulan tanım üzerinden sözcüğün anlamı öğretilir. 
2. Tanım vurgulu: Sözcüğün bağlamdaki yerine bakılsa da önemli olan öğrencinin sözcüğün tanımını öğrenmesidir. 
3. Dengeli: Tanım ile bağlam arasında bir denge kurulmaya çalışılır. 
4. Bağlam vurgulu: Bir tanım verilse de asıl dikkat sözcüğün bağlam içindeki kullanımına çekilir. 
5. Sadece bağlam: Sözcüğün bağlamdaki kullanımı esastır ve tanım verilmez. (Stahl ve Fairbanks, 1986, s. 75).  

Stahl ve Fairbanks yukarıdaki yaklaşımlar arasında bir dengenin kurulmasının sözcük öğretimini kolaylaştıracağını belirtmektedir. Oxford ve 
Crookall (1990) da benzer bir yaklaşımı ikinci dilde sözcük öğrenimi için önermişlerdir.  

Yeni söz varlığı öğelerinin anlamının tahmin edilmesi ve metin içinde kullanılması öğrencilerin bağlamı etkili kullanmalarını gerektirmektedir. 
Ancak bağlamı etkin kullanmak öğrenciler için başlangıçta kolay olmayan bir iştir (Graves, 2006). Bir dilbilim terimi olarak bağlam, Türk Dili 
Kurumu (2011) tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’te şöyle tanımlanmaktadır: “Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, 
birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.” 2006 İlköğretim Türkçe 
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Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı içinde verilen sözlükte şöyle bir tanım vardır: “bağlam: En az iki kelimenin bir araya gelmesiyle 
oluşan anlam birliği. Kelimeler veya ifadeler farklı bağlamlarda değişik anlamlar içerebilir” (s. 285).  Huber (2008) bildirişimde bağlamın 
öneminden söz ederken bağlamın sadece durumla değil zamanla da ilgisi olduğunun altını çizmektedir. Bir sözcük tek başına taşıdığı anlam, 
farklı sözcüklerle birlikteyken farklılaşabilmektedir (Göçer, 2015) ve aynı birliktelik farklı zamanlarda farklı anlamlara bürünebilmektedir. 
Sözcük öğretiminin etkili yollarından birinin bağlamın kullanılması olduğunu belirten Gardner (2007), pedagojik amaçla hazırlanmış olan 
bağlamların sözcük öğretiminde doğal bağlamlardan daha etkili olabileceğini vurgulamaktadır. Doğal bağlamlarında verilen yeni sözcüklerin 
yeterli ipuçlarını her zaman verememesi nedeniyle, bağlama bilerek ve özenle yerleştirilmiş yeni söz varlığı ögelerinin bağlam içinde 
öğretilmesi daha etkili olabilmektedir (Beck, McKeown ve McCaslin, 1983). 

Söz varlığı (ya da sözcük) öğretimi, Türkçe öğretimi programlarında amaç ve kazanımlar düzeyinde karşılık bulan bir konudur. Bütün 
öğrenme alanlarını ilgilendiren bir unsur olduğu ve dilin bütünlüğünü sağladığı için özellikle ele alınması gereken bir çalışma alanı olarak 
değerlendirilmelidir. Sözcük öğretimi açısından belirlenmiş bir ölçüte sahip olmayan Türkçe ders kitapları (Karatay, 2007) Türkçe öğretimi 
programları doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu yüzden programların sözcük öğretimi ve dolayısıyla sözcük öğretiminin önemli unsuru 
bağlama yaklaşımları açısından değerlendirilmeleri oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı,  şu anda yürürlükte olan 2006 İlköğretim Türkçe 
Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Programı ile 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanması planlanan 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 
ortaokula ait kısmını sözcük öğretiminde bağlam algısı bakımından değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.  

Araştırmanın evreni ve örneklemi 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı ile 2015 Türkçe Dersi Öğretim 
Programı’nın ortaokul (5.-8. Sınıflar) bölümüdür. Veri toplama işlemi doküman incelemesi yöntemiyle (Büyüköztürk, vd., 2015) 
gerçekleştirilen bu nitel çalışmada sözü edilen iki programda yer alan söz varlığı öğretiminde bağlam ile ilgili unsurlar belirlenmiş, 
karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.  

Araştırmada ilk olarak 2006 ve 2015 Türkçe Öğretimi programlarında yer alan söz varlığı öğretimi ile ilgili unsurlar belirlenmiştir. Daha sonra 
bu unsurların içindeki bağlama ilişkin ifadeler değerlendirilmiştir. 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı dört 
öğrenme alanı olan Dinleme/İzleme, Okuma, Konuşma ve Yazma çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bunlara ek olarak da Dilbilgisi konulara 
6.,7., ve 8. sınıflara dağıtılmıştır. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın ortaokul (5.-8. Sınıflar) bölümü ise öğrenme alanı sayısını üçe 
indirmiştir: Sözlü İletişim, Okuma ve Yazma. Söz konusu programlarda yer alan bağlama yönelik unsurlar programların bölümleri 
çerçevesinde incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 

2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın Giriş bölümünde şu ifadeye yer verilmektedir: “Dil öğretiminin temel 
hedefi, öğrencilerin, dilin farklı bağlamlarda aldığı görünümleri kavramaları, dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, değişik bilgi 
kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleridir.” (s. 2). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel 
yaklaşımının sunulduğu ilk bölümde de bağlam konusuna vurgu yapılmaktadır:  

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 5-8. sınıf okuma öğrenme alanı kazanımları hayat boyu öğrenme ve istihdam edilebilirlik açısından kritik 
öneme sahip becerileri kapsamaktadır.Okuduğunu anlama, nesnel biçimde özetleme, bir işin veya işlemin basamaklarını doğru bir şekilde 
anlama, doğru bir şekilde alıntı ve aktarımlar yapma, doğrudan atıf yapma, öyküleyenin veya yazarın bakış açısının metni nasıl etkilediğini 
analiz etme, okuduğu bilgilerde gerekçe ve kanıtları sorgulama ve yargılama, imge olarak kullanılan sözcükleri kendi bağlamında 
anlamlandırma, performans veya sahne gösterimlerinde kurgu ile olguları ayırt edebilme, aynı konuda birbiriyle çelişen görüşlerin öznel 
bakış açılarından mı yoksa nesnel olgu farklılıklarından mı kaynaklandığını ayırt etme gibi bilgi ve beceriler, metinler üzerinden uygulamalar 
yoluyla ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. (s. 14) 

Yukarıdaki alıntılara bakıldığında, 2006 programının bağlamı genel ifadelerle ele alırken 2015 programında bağlamın imge özelinde 
vurgulandığı görülmektedir.  

 Programların kazanımlarında yer alan bağlam unsurlarının karşılaştırılmasına Tablo 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1.  

2006 ve 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki Bağlamla İlgili Kazanımlar P
rogram

lar 

Öğrenme Alanları Kazanımlar 

2006 

D
inlem

e / 

İzlem
e 

A2K1: Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 

A4K1: Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 

A4K5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 

O
kum

a 

A2K1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 

A4K3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 

K
onuşm

a 

A3K6: Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 

A5K4: Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır. 

Y
azm

a 

A2K6: Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 

A5K2: Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır 
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2015 

S
özlü 

İletişim
 

 

O
kum

a 

Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder. (5., 6., 7., 8. sınıflar) 

Kelime ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları bağlama uygun şekilde kullanır. (6. sınıf) 

T7.2.26. İmge olarak kullanılan sözcüklerin veya deyimlerin metinde kullanılan anlamlarını belirler. 

Y
azm

a 

İçeriğe uygun atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. (5., 6., 7., 8. sınıflar) 

 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında, 2015 programında bağlama ilişkin kazanım ifadelerinin 2006 programındakine göre sayıca daha az olduğu 
görülmektedir. Ayrıca 2006 programında söz varlığını geliştirmeye yönelik amaç Dinleme/İzleme ve Okuma öğrenme alanlarında yer 
bulurken, 2015 programında bu amaca sadece Okuma öğrenme alanı içinde yer verilmiştir. 2006 programında tüm öğrenme alanlarına 
yayılmış olan bağlam unsurları 2015 programında Okuma ve Yazma içinde yer bulmuştur. İki programda da bağlamın etkin kullanımına dair 
öğrenme durumları örnekleri yer almamıştır. 2006 programında yer alan cümle içinde kullanmaya yönelik bir kazanıma 2015 programında 
yer verilmemiştir. 

2006 programında Yöntem ve Teknikler başlığı altında Türkçe derslerinde kullanılabilecek bazı tekniklere yer verilmiştir. Bu tekniklerin 
Okuma ve Yazma öğrenme alanına ait olan bazılarında bağlamın önemine, kullanılmasına dikkat çekilmiştir. 2015 programında teknikleri 
tanıtan bir bölüme yer verilmemiştir. Aynı şekilde 2006 programında yer alan ancak 2016 programında çıkarılan değerlendirme formlarında 
da söz varlığı öğretimi açısından bağlama değinilmiştir. Bu formlar yeni programda artık kullanılmaları önerilmediği için yer bulamamıştır.  

Söz varlığı öğretiminde doğal bağlam ile pedagojik bağlam kullanımı tartışması önemlidir. Ders kitaplarında kullanılacak metinlerin 
özelliklerine bakıldığında, iki program arasında farklılaşmaların olduğu görülmektedir. 2006 programında ders kitaplarına seçilecek metinlerin 
özelliklerinden 21. ve 22. maddeler şöyledir:  

21. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/2’si bütün hâlinde alınmalıdır. Şiirlerin bütün hâlinde alınması esastır. Şiir dışında bütün 
hâlinde alınan metinlerde eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler varsa -metnin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla bir cümle, 
cümlelerin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla beş kelime- çıkarılmalıdır. 

22. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/3’ünde metnin özünü ve anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye 
gidilebilir. Düzenleme sırasında metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz. (s. 56) 

Aynı konuda 2015 programı 4., 5. ve 10. maddelerde farklı bir yaklaşımı öne çıkartmaktadır: 

4. Metinde geçen, yazarın ve dönemin özellikli söyleyişinde, imlasında değişiklik yapılmamalı; açıklama gereken yerlerde parantez içi ifadeler 
veya dipnotlar kullanılmalıdır. Türkçenin dönemsel ve tarihî değişimini gösteren “Oturmağa geldim.”, “Özür dilemekliğim icap eder.”, 
“Farkında olmıyarak çarptım.”, ”Haluk’un Vedaı’nı okuyorum.” gibi özellikli söyleyişler ve yazımlar orijinal metindeki hâliyle muhafaza 
edilmelidir.   

5. Alanda yaygın olarak kabul görmüş yazar ve eserlerden edebî değer taşıyan metinler alınmalıdır. Seçilen metinler ikincil aktarımlar yerine 
yazarının eserinden alınmalıdır. Ayrıca “Bu kitap için yazılmıştır.” ifadesini içeren metinler kullanılmamalıdır.  

10. Roman, tiyatro, destan gibi türlerin tamamı kitaba alınamayacağı için bu eserlerin en uygun kısmı veya kısımları kazanımlar da dikkate 
alınarak seçilmelidir. Metnin başında eserin seçilen bölümüne kadarki kısa özeti verilmeli, seçilen metnin eserin hangi bölümünden alındığına 
dair kısa bir açıklama yapılmalıdır. Seçilen metnin arkasından eserin sonraki bölümlerinin özeti verilmelidir. (s. 8) 

Yukarıdaki alıntılarda görüldüğü üzere, 2015 programı metinlerin orijinal hallerinin bozulmamasını ve kitap için kullanmalık ya da pedagojik 
metin oluşturulmamasını zorunlu tutmaktadır. 2006 programının bu açıdan biraz daha esnek olduğu görülmektedir. Bu durumda son program 
içinde metinlerde yer alacak yeni söz varlığı ögelerinin kitap hazırlayıcıları tarafından değil metinlerin orijinal yazarları tarafından belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu durum hedef söz varlığı ögelerinin yer aldığı orijinal metinler bulmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu durum kitap hazırlayanlar 
için önemli bir sorundur.  

Söz varlığı öğretimi programın anlama ve anlatma süreçlerinde önemli bir yer edinmiştir. Türkçe ders kitaplarında metinler aracılığıyla verilen 
yeni söz varlığı öğeleri çalışma kitaplarında yer alan söz varlığını geliştirme etkinlikleriyle pekiştirilmektedir. Bu etkinliklerde çoğunlukla 
tahmin, sözlük oluşturma ve cümle içinde kullanma çalışmaları yapılmaktadır.  

Genel anlamda 2015 programı 2006 programına göre daha sade ve ayrıntısız olarak hazırlanmıştır. 2015 programında söz varlığı 
öğretiminde bağlamın önemine dikkat çekecek unsur sayısı 2006 programındakinden azdır. Bu yüzden son programın bağlam konusunu 
göz ardı ettiği söylenebilir. Ancak, 2006 programında yer alan cümle içinde kullanma kazanımının 2015 programında yer almaması önemli 
bir gelişme olarak algılanmalıdır.  

Programlarda örnek öğrenme durumlarına yer verilmesi öğretmenlerin daha etkin dersler yürütmesine yardımcı olacaktır. Bu açıdan iki 
programın da bağlamın söz varlığı öğretiminde nasıl kullanılacağına dair öğrenme durumları örneği açısından yetersiz olduğu görülmektedir. 
Özellikle 2015 programı etkinlik örneklerine ve tekniklere yer vermediği için bu açıdan daha da eksiktir. 
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Sonuç olarak, 2006 ve 2015 Türkçe öğretim programları söz varlığını geliştirmede bağlama önem verme açısından zayıftır. Bu durum 2015 
programında daha da belirgin bir görünüm kazanmıştır. 2015 programının en olumlu yanı cümle içinde kullanma etkinliklerinden vazgeçmiş 
olmasıdır. Ayrıca programın kitaplara seçilecek metinler konusunda bir esnekliğe izin vermemesi önemli bir bulgudur.  

Öneriler 

Yukarıda altı çizilen durum nedeniyle 2015 Türkçe öğretim programı söz varlığı öğretimi ve bağlam kullanımı açısından gözden geçirilmeli 
ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Program geliştiricileri bu eksiklikler çerçevesinde programı geliştirme yoluna gidebilirler. Ya da en kısa 
zamanda daha ayrıntılı bir programın yazılması gündeme getirilebilir.  

2015 programında cümle içinde kullanma kazanımı olmasa da öğretmenler bir alışkanlık olarak benzer etkinlikleri sürdürebilirler. Oysa 
öğrenciler genellikle bir cümle içinde bağlam yaratacak sözcüksel bağlaşıklık ögelerini kullanamamaktadırlar. Öğretmenlerin de bu tür 
etkinliklere daha özenli yaklaşması önemlidir. Ayrıca öğretmenler anlamlı yazma etkinlikleri yoluyla öğrencilerin söz varlığını geliştirme yoluna 
gidebilirler (Anılan ve Genç, 2011). 

2015 programının orijinal metin konusuna vurgu yapıyor olması metinlerin bozulmaması açısından değerlidir. Ancak hedef söz varlığı 
ögelerinin öğretilebilmesi açısından sorunlar doğurmaktadır. Pedagojik bağlamı oluşturabilmek için programların ders kitaplarına metin 
seçimi konusuna ayrıntılı yaklaşması gerekir. Bunun için kullanmalık ve yapay metinlerin de ders kitaplarına alınabilmesine olanak 
verilmelidir. Ancak bu metinlerin birçok açıdan denetlenmesi de önemlidir. 

İleride yapılacak olan çalışmalarda bağlamın söz varlığı öğretiminde kullanılması konusunda daha da ayrıntıya girilebilir ve öğrenme 
durumları önerilebilir. Ayrıca öğretmenler bağlamı kullanma ve kullandırma yollarını anlatacak notlar ve seminerlerle desteklenebilir. 
Programın eksik bıraktığı yönler hizmet içi eğitimle aşılabilir. 
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5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin Sosyal Problem Çözme Becerisi Açısından İncelenmesi1 

 

Dilek ÖZMEN   Doç. Dr. Kezban TEPELİ 

      MEB         Selçuk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkilerini sosyal problem çözme becerileri açısından incelemektir.  

İlişkisel tarama modelinde düzenlenen araştırmanın çalışma grubunu; Konya il merkezine bağlı merkez ilçelerdeki okul öncesi eğitim 
kurumlarından tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 14 bağımsız anaokulu ve ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarına devam eden 
çocukların içinden yine tesadüfî küme örneklem yöntemi ile seçilen 5-6 yaş 450 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması 
amacıyla “Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği” ve “Wally Sosyal Problem Çözme Testi” kullanılmıştır. Selçuk Akran İlişkilerini 
Değerlendirme Ölçeği, 36-72 aylık çocukların akran ilişkilerini 5 alt boyutta (Çekingenlik, Sosyal Kabul, Problem Çözme, Sosyal Davranış ve 
Saldırganlık) değerlendirmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .88 dir. Wally Sosyal Problem Çözme Testi (Wally Social Problem Solving 
Test)’nde çocuklara varsayımsal problem durumları anlatan 15 resim sunulur ve böyle bir problemle karşılaştıklarında “ne yaparsın” diye 
sorulur. Çocuklar tarafından verilen prososyal cevaplara 1, saldırgan cevaplara ise 0 puan verilmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .79 dir. 
Araştırmaya katılan çocukların akran ilişkileri puanlarının sosyal problem çözme beceri puanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını test 
etmek amacıyla F testi kullanılmıştır. Gruplar arası farkın anlamlılığı Tukey Testi ile belirlenmiştir. Selçuk Akran İlişkileri Değerlendirme 
Ölçeği’nin alt ölçek ve toplam ölçek puanları ile Wally Sosyal Problem Çözme Testi puanları arasındaki ilişki ise Pearson Korelasyon 
Katsayısı ile belirlenmiştir.  

Çalışmanın bulgularına göre 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin alt ve toplam ölçek puanları sosyal 
problem çözme becerilerine göre farklılaşmaktadır. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam ve alt ölçek puanları ile Wally 
Sosyal Problem Çözme Testi puanları arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde; çocukların sosyal problem çözme beceri düzeyi ile 
akran ilişkileri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  

Bu sonuç düşük düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların daha az sosyal davranış sergilediklerini; yüksek düzeyde sosyal 
problem çözme becerine sahip çocukların, akranları ile ilişkilerinde akranlarının görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını, zor durumdaki 
arkadaşlarına yardım edici davranışta bulunduklarını, arkadaşlarına karşı nezaket sözcükleri kullandıklarını, akran ilişkilerinde paylaşımcı 
davranışlar sergilediklerini ve arkadaşları ile işbirliği içinde olduklarını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, çekingenlik, sosyal kabul, problem çözme, sosyal davranış, saldırganlık 

 

Abstract 

Purpose of Study: The purpose of this study was to investigate peer relations of 5-6 years old children in terms of social problem solving 
abilities.  

Method: The study group of the investigation, which was issued with the relational screening model, included randomly selected 450 children, 
aged 5-6 years, from 14 independent kindergartens and kindergartens attached to primary schools placed in central districts of Konya. Selçuk 
Peer Relations Rating Scale and Wally Social Problem Solving Test were used as data collection tool in this study. Selçuk Peer Relations 
Rating Scale evaluates peer relations of children aged for 36-72 months in 5 dimensions (Shyness, Social Acceptance, Problem Solving, 
Social Behaviour and Aggression). Cronbach's alpha coefficient of the test is .88. In Wally Social Problem Solving Test, 15 pictures describing 
the hypothetical problem situations are presented, and when faced with such a problem, "What do you do," is asked. The numbers 1 and 0 
are given to prosocial and aggressor answers, respectively. Cronbach's alpha coefficient of the test is .79. The F test was used to examine 
whether peer relationships scores differed according to scores of social problem solving skills, or not. The relevance of differentiation among 
groups was checked by Tukey Test. Pearson Correlation Coefficient was used to determine correlation between Selcuk Peer Relations 
Rating Scale’s subtest and total test scores and scores of Wally Social Problem Solving Test. 

Findings and Results: According to the findings of the study, Selcuk Peer Relations Rating Scale’s subtest and total test scores of children 
differed to scores of social problem solving. When correlation values were examined between Selcuk Peer Relations Rating Scale’s subtest 
and total test scores and scores of Wally Social Problem Solving Test, a significant positive correlation was found between scores of social 
problem solving and peer relations of children. Discussion, Conclusion and Recommendations: This result shows children with low levels of 
social problem-solving skills exhibited less social behaviour, took into account views and suggestions of their peers in their relationships with 
their peers, helped friends in a difficult situation, used kindness words for friends, exhibited collaborative behaviours in peer relationships 
and were in cooperation with their friends. 

Keywords: preschool education, shyness, social acceptance, problem solving, social behaviour, aggression 

 

İnsan biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelir ve varlığını kültürel bir ortamda sosyal ilişkiler kurarak sürdürür. Birey yaşamı süresince toplumla 
sürekli olarak karşılıklı bir etkileşim halindedir. Bireyin tüm etkinlikleri, uyum sağlamaya yönelik çabalar zincirinin oluşturduğu bir süreçtir. 
Söz konusu bu süreç, ölüme kadar devam eder. Sosyal gelişim, bireyin çevresindeki bireylerle sosyal ilişkiler kurması sonucu; içinde 

                                                           
1 Bu çalışma “5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin Sosyal Problem Çözme Becerisi Açısından İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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bulunduğu toplumun ve evrensel kültürün, ilke ve değerlerine uyum için gerekli olan, davranış ve yaklaşımları kazanması sürecinin anlatımıdır 
(Ersanlı, 2006). Çocuk okulöncesi dönemde akran grupları ile sosyal ilişkiler kurma eylemlerine başlar. Onun bu dönemde farklı kimselerle 
olan ilişkisi sosyal gelişimini hızlandırır. Çeşitli araştırmalar, akranların yaşamın farklı dönemlerinde farklı işlevlere ve etkilere sahip olduklarını 
göstermektedir. Özellikle okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve bireyin hayatında kalıcı etkiler oluşturması açısından önem 
taşımaktadır. Gelişimdeki hızlılık ve okul öncesi eğitim sonucunda akran ilişkilerinin ilk örnekleri ortaya çıkmaktadır (Gülay, 2009). Akran 
ilişkileri, aynı yaşta ya da gelişim, olgunluk düzeyinde olan; benzer geçmiş, değer, yaşantı, yaşam tarzı ve sosyal bağlamı paylaşan kişiler 
arasında karşılıklı ve devamlılık gösteren etkileşimlerin bütünüdür  

Sosyal problem çözme “bir kişinin günlük yaşamda karşılaşılan problemleri tanımlaması ya da etkili çözüm yollarını bulması veya uyum 
sağlamasında, kendi kendini yöneten bilişsel ve davranışsal süreçler” olarak tanımlanmaktadır (Dereli İman, 2013). Problemli bir durum ile 
başa çıkabilmek için potansiyel olarak etkili olabilecek çeşitli alternatiflerin türetilmesi, elde edilmesi ve bu alternatifler arasından en etkili 
olanın seçilme olasılığının artırılmasıdır (Arslan, 2009). Sosyal problemlerin çözümü, çok defa başkalarına karşı sorumlu olmayı kabul 
etmeye ve anlamaya bağlıdır. Karşılaştıkları güçlükler üzerinde başkalarının hüküm vermesini bekleyeceği yerde bu güçlüklere çözüm yolları 
bulmak için ebeveynleri tarafından cesaretlendirilen çocuk, mevcut problemin gerektirdiği işi yapmaya çalışırken; bilgisini, anlayışını, 
becerisini de kullanacak bir fırsat bulmuş olur (Arı & Seçer, 2003). Böylece problem çözme çocuğun yeteneklerinin, kendine saygı ve güven 
duygularının gelişmesini hızlandırmasının yanında bir birey olarak gelişmesini de çabuklaştırmaktadır Bilindiği gibi akran ilişkileri okulöncesi 
dönemde çocuğun sosyalleşmesinde büyük öneme sahiptir. Okulöncesi dönemde sosyal problem çözme becerisi ile akran ilişkileri 
değişkenleri iki yönlü olarak ele alınabilir. Birincisi sosyal problem çözme becerisi arttıkça daha etkili akran ilişkilerinin oluşacağı, diğeri ise 
çocuk ne kadar çok akranlarıyla etkileşimde bulunursa sosyal problem çözme becerisinin o kadar çok gelişeceğidir. Bu çalışmada sosyal 
problem çözmenin akran ilişkileri üzerindeki belirleyiciliği incelenmek istenmektedir. Çünkü sosyal problem çözme becerilerinin yetersiz 
olması birçok sorunu tetiklemektedir.  

D’Zurilla ve Nezu (2010)’ya göre; etkili problem çözme gündelik yaşamın olumsuz etkilerini azaltmada yardımcı olmaktadır. Zayıf problem 
çözme becerileri stresli yaşam olaylarının etkilerinin olumsuz yönde artmasına neden olarak bireylerin iyi olma halini de etkilerken, güçlü 
problem çözme becerileri stresli olayların bireylerin iyi olma hali üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak kaygı ve depresyon gibi ruh sağlığı 
sorunlarına ait belirtilerinin azalmasına yardım etmektedir (akt. Totan & Kabasakal, 2012). Görüldüğü gibi sosyal problem çözme becerisi 
bireyleri genel sosyal yaşam açısından etkilemekte bu durum ise akran ilişkilerine de yansımaktadır. Bu açıdan okulöncesi dönem 
çocuklarının akran ilişkilerinin sosyal problem çözme becerileri açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışma büyük önem taşımaktadır.  

Bu araştırmanın yöntemi ilişkisel tarama modelidir. Bu model çerçevesinde 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkileri, sosyal problem çözme 
becerisi açısından incelenmiştir. 

Bu araştırmanın çalışma grubu; Konya il merkezine bağlı Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarından tesadüfî 
küme örnekleme yöntemi ile seçilen 14 bağımsız anaokulu ve ilköğretime bağlı anasınıflarına devam eden çocukların içinden yine tesadüfî 
küme örneklem yöntemi ile seçilen 48-72 aylık 450 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan çocukların 236’sı (% 52.4) kız, 214’ü 
(%47.6) ise erkektir. 

Araştırma verilerinin toplanması amacıyla “Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği” ve “Wally Sosyal Problem Çözme Testi” 
kullanılmıştır. 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği (SAİDÖ), 36-72 aylık çocukların sınıf içerisinde, akranlarıyla olan ilişkilerini değerlendirmek 
amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. SAİDÖ, öğretmen tarafından doldurulmaktadır. Ölçek, çocukların akran ilişkilerini 5 alt boyutta 
değerlendirmektedir. Her bir boyut bir alt ölçeği oluşturmaktadır. Ölçekte bulunan toplam madde sayısı 27’dir ve 5’li “Likert Tipi” 
derecelendirme ölçeğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ölçek puanlandırılırken ölçeğin 13 maddesi olumsuz davranışları tanımladığı için bu 
maddelerde puanlama tersten yapılmaktadır.  

Sosyal Kabul, Problem Çözme ve Sosyal Davranış alt ölçeklerinden alınacak maksimum puan, ilgili kavram bakımından çocuğun istendik 
yönde davranış sergilediğini göstermektedir. Çekingenlik ve Saldırganlık alt ölçekleri akran ilişkilerini olumsuz etkileyen negatif davranışları 
ortaya koymaktadır. Bu alt ölçeklerde ölçek maddeleri ters puanlandığından dolayı, bu alt ölçeklerde de puanın yüksekliği olumlu davranışı 
göstermektedir. Yani puanın yüksekliği çekingenlik ve saldırganlık davranışlarının çocukta az gözlendiğini göstermektedir. Ayrıca SAİDÖ’den 
alınacak yüksek puan çocuğun akran ilişkilerinde istendik yönde davranış sergilediğini göstermektedir. SAİDÖ’nin Cronbach alfa katsayısı; 
Çekingenlik için .78, Sosyal Kabul için .79, Problem Çözme için, .78, Sosyal Davranış için .76, Saldırganlık için .77, toplam ölçek için ise 
.88’dir (Özmen, 2013). 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi (Wally Social Problem Solving Test); Spivak ve Shure’ un (1985) Preschool Problem-Solving Test ve 
Rubin ve Krasnor’un (1986) Child Social Problem-Solving Test’in birleşiminden oluşturulmuştur (Yılmaz & Tepeli, 2013). Testte çocuklara 
varsayımsal problem durumları anlatan renklendirilmiş 15 resim sunulur ve böyle bir problemle karşılaştıklarında “ne yaparsın” diye sorulur. 
Çocukların cevapları yazılı olarak kaydedilir. Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin Kr 20 güvenirlik katsayısı .79’ dir (Yılmaz, 2012).  

Araştırmacı tarafından öncelikle SAİDÖ öğretmenlere verilmiştir. Öğretmenlerden gözlemlerine dayanarak ölçeği doldurması istenmiştir. 
Öğretmenler tarafından formları doldurulmuş olan çocuklara “Wally Sosyal Problem Çözme Testi” bireysel olarak uygulanmıştır.  

Çocuklar, sosyal problem çözme becerileri bakımından üç gruba ayrılmıştır. Gruplar oluşturulurken çalışmaya alınan çocukların puan 
ortalaması (10.32) ve standart sapması (2.681) hesaplanmıştır (Bkz. tablo 1). 
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Tablo 1. 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi Puanlarına İlişkin En Düşük-En Yüksek, n, X  ve S Değerleri 

 n En Düşük En Yüksek X  S 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi 450 3 15 10.32 2.681 

Normal dağılım içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart sapma solu arasında kalan sosyal problem çözme beceri puanına 
sahip çocukların sosyal problem çözme becerisi orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin üstünde sosyal problem çöme 

beceri puanına sahip çocukların ( X +S= 13) sosyal problem çözme becerisi yüksek düzeyde; ortalamanın -1 standart sapma değerinin 

altında sosyal problem çözme beceri puanına sahip çocukların ( X -S= 8) sosyal problem çözme becerileri düşük düzeyde olarak 

sınıflandırılmıştır.  

Araştırmaya katılan çocukların akran ilişkileri puanlarının sosyal problem çözme beceri puanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını test 
etmek amacıyla “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Gruplar arası farkın anlamlılığı Tukey Testi ile belirlenmiştir. SAİDÖ’nin 
alt ölçek ve toplam ölçek puanları ile Wally Sosyal Problem Çözme Testi puanları arasındaki ilişki ise Pearson Korelasyon Katsayısı ile 
belirlenmiştir.  

Bu bölümde araştırma bulguları yer almaktadır.  

Tablo 2.  

5-6 Yaş Grubu Çocukların SAİDÖ Çekingenlik Alt Ölçek Puanlarının Sosyal Problem Çözme Beceri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

Ç
E

K
İN

G
E

N
L

İK
 

SOSYAL PROBLEM ÇÖZME 
BECERİSİ n X  S F Sig. Anlam 

Düşük 72 21.29c 4.43 

13.477 .000 P<0.001 Orta 305 22.59b 3.57 

Yüksek 73 24.40a 3.02 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark, Tukey Testi’ne göre anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 2’den SAİDÖ’nin Çekingenlik alt ölçeğine ait puan ortalamaları incelendiğinde; düşük düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip 
çocukların puan ortalamasının 21.29, orta düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların puan ortalamasının 22.59, yüksek 
düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların puan ortalamasının 24.40 olduğu görülmektedir. Yapılan Varyans Analizi 
sonucunda F değeri 13.477 olarak bulunmuştur (p<0.001). Ortaya çıkan bu farkın kaynağını bulmak için yapılan Tukey Testi sonucuna göre 
yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların Çekingenlik alt ölçek puan ortalamasının, orta ve alt düzeyde sosyal 
problem çözme becerisine sahip çocukların puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Aynı şekilde orta 
düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların Çekingenlik alt ölçek puan ortalamasının, düşük düzeyde sosyal problem çözme 
becerisine sahip çocukların çekingenlik alt ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 3. 

5-6 Yaş Grubu Çocukların SAİDÖ Sosyal Kabul Alt Ölçek Puanlarının Sosyal Problem Çözme Beceri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

S
O

S
Y

A
L

 K
A

B
U

L
 

SOSYAL PROBLEM ÇÖZME 
BECERİSİ n X  S F Sig. Anlam 

Düşük 72 15.56c 3.46 

12.455 .000 P<0.001 

Orta 305 16.66b 2.82 

Yüksek 73 17.90a 2.16 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark,Tukey Testi’ne göre anlamlıdır (p<0.05). 

SAİDÖ’nin Sosyal Kabul alt ölçeğinin puan ortalamalarına ilişkin sayısal değerlerin verildiği tablo 3 incelendiğinde; çekingenlik alt ölçek 
değerlerinde olduğu gibi en yüksek puan ortalamasının yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocuklara (17.90) ait olduğu 
görülmektedir. Yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukları sırasıyla, orta düzeyde sosyal problem çözme becerisine 
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sahip çocuklar (16.66) ve düşük düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocuklar (15.56) takip etmektedir. Yapılan Varyans Analizi 
sonucunda F değeri 12.455 olarak bulunmuştur (p<0.001). Gruplar arası farkın anlamlığını test etmek amacıyla yapılan Tukey Testi sonucuna 
göre üç grubun puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 4.  

5-6 Yaş Grubu Çocukların SAİDÖ Problem Çözme Alt Ölçek Puanlarının Sosyal Problem Çözme Beceri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

P
R

O
B

L
E

M
 Ç

Ö
Z

M
E

 

SOSYAL PROBLEM ÇÖZME 
BECERİSİ n X  S F Sig. Anlam 

Düşük 72 15.93c 3.70 

20.653 .000 P<0.001 Orta 305 17.20b 3.16 

Yüksek 73 19.34a 3.30 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark, Tukey Testi’ne göre anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 4’e göre farklı düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların SAİDÖ’nin Problem Çözme alt ölçek puan ortalamaları 
arasında p<0.001 düzeyinde anlamlı bir faklılığın olduğu görülmektedir (F=20.653). Değerler incelendiğinde en yüksek ortalamanın yüksek 
düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların ortalamasının (19.34) olduğu görülmektedir. Yüksek düzeyde problem çözme 
becerisine sahip çocukları sırasıyla orta düzeyde problem çözme becerisine sahip çocuklar (17.20) ve düşük düzeyde sosyal problem çözme 
becerisine sahip çocuklar (15.93) izlemektedir. Gruplar arası farkın anlamlığını test etmek amacıyla yapılan Tukey Testi sonucuna göre üç 
grubun puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 5. 

5-6 Yaş Grubu Çocukların SAİDÖ Sosyal Davranış Alt Ölçek Puanlarının Sosyal Problem Çözme Beceri Düzeyine Göre F Testi Sonuçları 

S
O

S
Y

A
L

 D
A

V
R

A
N

IŞ
 

SOSYAL PROBLEM ÇÖZME 
BECERİSİ n X  S F Sig. Anlam 

Düşük 72 21.19c 4.53 

13.461 000 P<0.001 Orta 305 22.74b 4.43 

Yüksek 73 24.93a 3.98 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark, Tukey Testi’ne göre anlamlıdır (p<0.05). 

Düşük, orta ve yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların Sosyal Davranış alt ölçek puan ortalamaları arasındaki 
farkın anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Varyans Analizi sonuçlarının verildiği tablo 5 incelendiğinde F değerinin 13.461 olduğu 
gözlenmektedir. Bu değer 0.001 düzeyinde anlamlıdır. Tabloda da görüldüğü gibi yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip 
çocukların Sosyal Davranış puan ortalaması (24.93), orta düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocuklar (22.74) ile düşük 
düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların (21.19)  Sosyal Davranış alt ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde 
yüksektir. Aynı şekilde orta düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların Sosyal Davranış puan ortalamasının, düşük düzeyde 
sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05). 
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Tablo 6. 

5-6 Yaş Grubu Çocukların SAİDÖ Saldırganlık Alt Ölçek Puanlarının Sosyal Problem Çözme Beceri Düzeyine Göre F Testi Sonuçları 
S

A
L

D
IR

G
A

N
L

IK
 

SOSYAL PROBLEM ÇÖZME 
BECERİSİ n X  S F Sig. Anlam 

Düşük 72 23.76c 5.91 

10.083 .000 P<0.001 Orta 305 25.35b 4.43 

Yüksek 73 27.19a 3.79 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark, Tukey Testi’ne göre anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 6’da görüldüğü gibi düşük düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların Saldırganlık alt ölçek puan ortalaması 23.76, 
orta düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların Saldırganlık alt ölçek puan ortalaması 25.35 ve yüksek düzeyde sosyal 
problem çözme becerisine sahip çocukların Saldırganlık alt ölçek puan ortalaması 27.19’dur. Puan ortalamaları arasında görülen farkın 
anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Varyans Analizi sonucunda F değeri 10.083 (p<0.001) olarak bulunmuştur. Gruplar arası farkın 
anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Tukey Testi sonucuna göre üç grubun puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 7. 

5-6 Yaş Grubu Çocukların SAİDÖ Toplam Puanlarının Sosyal Problem Çözme Beceri Düzeyine Göre F Testi Sonuçları 

A
K

R
A

N
 İL

Ş
K

İL
E

R
İ 

SOSYAL PROBLEM ÇÖZME 
BECERİSİ 

n X  S F Sig. Anlam 

Düşük 72 97.74c 18.80 

19.418 .000 P<0.001 Orta 305 104.53b 15.16 

Yüksek 73 113.77a 13.99 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark, Tukey Testi’ne göre anlamlıdır (p<0.05). 

5-6 yaş grubu çocukların SAİDÖ toplam ölçek puan ortalamalarının yer aldığı tablo 7 incelendiğinde düşük düzeyde sosyal problem çözme 
becerisine sahip çocukların akran ilişkisi puan ortalamasının 97.74, orta düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların akran 
ilişkisi puan ortalamasının 97.74 ve yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların akran ilişkisi puan ortalamasının 
113.77 olduğu görülmektedir. Puan ortalamaları arasında görülen farkın anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Varyans Analizi sonucunda 
F değeri 19.418 (p<0.001) olarak bulunmuştur. Yapılan Tukey Testi sonucuna göre yüksek, orta ve düşük düzeyde sosyal problem çözme 
becerisine sahip çocukların akran ilişkileri puan ortalamaları arasında gözlenen fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 8. 

SAİDÖ Alt Ölçek ve Toplam Test Puanları ile Wally Sosyal Problem Çözme Testi Puanları Arasındaki Korelasyon Değerleri 

               SAİDÖToplam     Çekingenlik     Sosyal Kabul      Problem Çözme      Sosyal Davranış      Saldırganlık 

Wally SPÇ     .30**                   .24**               .29**             .35**                    .24**                    .22** 

**Korelasyon .01 düzeyinde önemlidir. 

Çalışmaya katılan çocukların SAİDÖ’nin alt test ve toplam testinden aldıkları puanlar ile Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nden aldıkları 
puanlar arasında ilişki olup olmadığı Pearson Korelasyon Katsayısı ile incelenmiş olup elde edilen sonuçlar tablo 8’e yansıtılmıştır. Yapılan 
Korelasyon Analizi sonucunda çalışma kapsamındaki çocukların SAİDÖ’nin alt test ve toplam testinden aldıkları puanlar ile Wally Sosyal 
Problem Testi’nden aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir (p<0.01). En yüksek korelasyon değerinin 
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Wally Sosyal Problem Test Puanı ile SAİDÖ’nin Problem Çözme alt ölçek puanı arasında olduğu saptanmıştır (r=.35, p<0.01). Bu değeri 
SAİDÖ’nin toplam ölçek puanı ile Wally Sosyal Problem Testi puanı arasındaki korelasyon değeri takip etmektedir (r=.30, p<0.01). 

Araştırma bulguları yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkilerinde, çekingen 
davranışları daha az sergilediklerini ortaya koymaktadır. Bu sonuç yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocuk ların 
akranlarıyla olan ilişkilerinde grup oyunlarını tercih ettiklerini, arkadaşlarıyla olan aktivitelerde iletişim halinde olduklarını ve grup 
etkinliklerinde arkadaşlarını yönlendirdiklerini göstermektedir. Chang vd. (2005)’nin yaptıkları araştırmaya göre okul öncesi dönemde, sosyal 
olarak çekingen olan çocukların empati becerileri, sosyal problem çözme becerileri, benlik algıları düşük düzeydedir. Akran gruplarında etkin 
değildirler. Akranları tarafından bu çocuklar genellikle reddedilmektedirler. Bu çalışma araştırma bulgusunu destekler niteliktedir. 

Araştırma bulguları çocukların akranları tarafından kabulünün, sosyal problem çözme becerilerine göre farklılaştığını göstermiştir. Bu bulguya 
göre çocukların sosyal problem çözme beceri puanları arttıkça sosyal kabul puanları da artmaktadır. Bu sonuç yüksek düzeyde sosyal 
problem çözme becerisine sahip çocukların akranları olan ilişkilerinde akranları tarafından kabul gördüklerini, herhangi bir durum karşısında 
görüş ve önerilerinin dikkate alındığını ortaya koymaktadır. Uz Baş & Siyez (2011) yaptıkları çalışmada akranları tarafından kabul gören ve 
görmeyen ilköğretim okulu (4.5. sınıf) öğrencilerinin akran ilişkilerine yönelik algılarını incelemişlerdir. Akranları tarafından kabul gören 
öğrencilerin, kabul görmeyen öğrencilere göre arkadaş ilişkilerini başlatmak ve sürdürmek ile çatışma çözümü alanında sosyal açıdan daha 
yeterli yanıtlar verdikleri görülmüştür. 

Araştırmanın bir başka bulgusuna göre yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların akran ilişkilerinde daha başarılı 
bir şekilde problem çözme davranışı sergiledikleri belirlenmiştir. Ayrıca Wally Sosyal Problem Çözme Testi Puanları ile SAİDÖ’nün alt 
ölçekleri arasındaki en yüksek ilişkiyi, Wally Sosyal Problem Çözme Testi ile Problem Çözme alt ölçeği arasındaki korelasyon değerinin 
verdiği belirlenmiştir.  

Araştırma bulguları incelendiğinde düşük düzeyde sosyal problem çözme becerisine sahip çocukların daha az sosyal davranış sergiledikleri 
görülmektedir. Bu araştırma sonucu yüksek düzeyde sosyal problem çözme becerine sahip çocukların akranları ile ilişkilerinde akranlarının 
görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını, zor durumdaki arkadaşlarına yardım edici davranışta bulunduklarını, arkadaşlarına karşı nezaket 
sözcükleri kullandıklarını, akran ilişkilerinde paylaşımcı davranışlar sergilediklerini ve arkadaşları ile işbirliği içinde olduklarını göstermektedir.  

Araştırma bulgularına göre yüksek düzeyde problem çözme becerisine sahip 5-6 yaş grubu çocukların saldırganlık davranışlarının düşük 
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç düşük düzeyde problem çözme becerilerine sahip çocukların sosyal hayatta karşılaştıkları bir problem, sorun, 
durum, olay karşısında dürtüsel davrandıklarını, akranlarına karşı sözlü ve fiili saldırgan davranışlarda bulunduklarını ortaya koymaktadır. 
Guerra & Slaby (1990) yaptıkları çalışmada, problem çözme becerileri eğitiminin saldırganlık davranışları üzerinde etkisini araştırmışlardır. 
Verilen eğitim sonunda bilişsel eğitim programına katılanların problem çözme becerilerinde artış, saldırganlık davranışlarında ise azalma 
olduğu saptanmıştır. Monks vd, (2002) 4-6 yaş arası İspanyol anaokuluna devam eden çocukların saldırganlık ile ilgili rollerini (saldırgan, 
şiddete maruz kalan, şiddeti destekleyen, maruz kalanı savunan ve izleyici) incelediği araştırmada, saldırgan çocuklar sosyal açıdan 
reddedilmiş olarak bulunmuştur.  

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam ölçek puan ortalamaları incelendiğinde sosyal problem çözme becerileri yüksek 
düzeyde olan çocukların akran ilişkilerinin de iyi olduğu görülmüştür. Johnson (2000) okulöncesi çocukların sosyal beceri ve sosyal problem 
çözme stratejilerini güçlendirmek, arkadaşları ve çocuklarla ilişki kurmakta zorlanan çocukların pozitif ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla 
sosyal beceri eğitim programı uygulamıştır. Dört yaşında 48’i deney, 48’i kontrol grubu yüksek riskli okulöncesi çocuklar araştırma kapsamına 
alınmıştır. Araştırma sonucunda eğitim alan grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında serbest oyunlarında daha az agresif davranış eğiliminde 
oldukları bulunmuştur. 

SAİDÖ toplam ve alt ölçek puanları ile Wally Sosyal Problem Çözme Testi puanları arasındaki korelasyon değerlerine göre; çocukların sosyal 
problem çözme beceri düzeyi ile akran ilişkileri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre 
çocukların sosyal problem çözme beceri düzeyleri arttıkça akran ilişkileri puan ortalamaları da artmaktadır. Okul öncesi dönem, çocukların 
akranlarıyla sosyal kabul adına çeşitli etkileşimler içinde bulundukları yıllardır. Bu etkileşimler içinde kazanılan yeni iletişim becerileri, 
ilişkilerin devamını sağlayacak, uyumu, yakınlığı da beraberinde getirecektir. İletişim becerileri gelişirken, akranlarla yaşanan sorunları 
çözmek için davranışsal çözümler de üretilir (Hay, 2006; akt. Gülay, 2009). 

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında şunlar önerilebilir: Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenler, evlerde anne ve babalar, uygun 
eğitim ortamları ve materyallerle çocukların sosyal problem çözme becerisini geliştirerek çocukların akran ilişkileri destekleyebilir. Bu 
araştırma Konya’da okul öncesi eğitim kurumuna davam eden 5-6 yaş grubu çocuklar ile sınırlıdır. Dolayısıyla farklı illerde ve farlı yaş 
gruplarındaki okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve etmeyen çocukların akran ilişkileri ve sosyal problem çözme becerileri 
incelenebilir. Ayrıca bu çalışmada akran ilişkilerinin sosyal problem çözme becerilerine etkisi test edilmiştir. Çocukların duyguları anlama 
becerileri, anne-baba tutumları, sosyal beceriler vb. sosyal ve duygusal değişkenlerin akran ilişkileri üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar 
planlanabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, anne babaların ev içi rolleri, birlikte karar verme, çalışma yaşamı ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve geleceğin 
yetişkinleri olacak çocuklarını yetiştirirken toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının ne kadarından haberdar olup olmadıklarını, ne kadarını 
geleceğe aktarma rolü üstlenip üstlenmediklerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu, ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen Ankara ilinden 139 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından 
uzman görüşü alınarak ve ön uygulaması yapılarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anketten elde edilen verilerin analizinde betimsel 
istatistikler ile değişkenlere göre anlamlı bir farklılığı belirlemeye yönelik istatistiksel çözümlemeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda anne-
babaların kız veya erkek hangi cinsiyetten olursa olsun, çocuklarına fırsatlar, davranış ve tutumlar noktasında toplumsal kalıp yargıların 
aksine eşitlikçi ve hakkaniyetli davranmaya çalıştıkları görülmüştür 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, kalıpyargı, anne, baba, aile, eğitim. 

 

Abstract   

The purpose of this study is, the domestic roles of the mothers and the fathers, making decisions together, to determine their thoughts on 
work life and is to reveal how much if they aware of the gender stereotypes, how much of this if they will take on transfer role to the future 
by the parents while raising their children who will be the future adults. Survey model used in this study. The study group was drawn from 
139 people selected by criteria sampling method from Ankara City. As data collection instrument, a questionnaire is used which is prepared 
by the researchers based on expert opinions and performed preliminary application. In the analysis of data obtained from the survey to 
determine significant differences according to the variables with descriptive statistics were performed statistical analysis. As a result of 
research it was seen that the parents tried to be egalitarian to their children girls or boys, no matter what gender, on the point of opportunities, 
behavior and attitudes contrary to the social stereotypes.  

Key words: Gender, stereotypes, mother, father, parents, family, education.. 

 

Biyolojik anlamda birçok özellikler düşünüldüğünde insanlar arasında farklılıklar görülebilmektedir. Bu farklılıklar kadın ve erkek arasında 
tanımlandığında cinsiyet farklılıkları olarak anlaşılmaktadır. Toplumsal cinsiyet farklılıkları ise kız ve erkek çocukların biyolojik sınırın dışında 
toplumsallaşma sürecinde öğrenerek uyguladıkları ve yaşadıkları kültürün her bir cinsiyete uygun bulduğu eylem, tutum ve rollerdir (Dökmen, 
2009: 24). Toplumsal cinsiyet bireyin kendisinde olmayıp dönüştüğü bir durumsa, varılabilecek sonuç toplumsal cinsiyetin kendisinin bir tür 
sürekli değişim veya etkinlik olduğudur. Yani değişmeyen veya durağan bir kültürel im olarak algılanmamalı, bir anlamda sürekli devinim 
içinde olan ve tekrarlanan bir eylem olarak algılanmalıdır (Butler, 2008: 192). 

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları toplum tarafından, kültürel bir dayatma ile erkek ve kadın olarak kategorize edilmiş olan cinsiyet özelliklerine 
ilişkin bilinmeyenlere ait bilgi boşluklarını dış etkenler ve gerçek özellikleri dışında dolduran düşünce eğilimleridir. Bu kalıpyargılar kadın ve 
erkeğin iletişim şekillerinden alacağı eğitime, seçebileceği meslekten toplumdaki görünürlüğüne kadar pek çok konuda etkilidir. Chodorow’a 
(2007: 136) göre “Her insanın cinsiyet duygusu, içeriden psikodinamik olarak ve kişiye özgü bir şekilde yaratılmış olan kişisel anlamlarla 
dışarıdan sunulan kültürel anlamları kaynaştırır.” Bir anlamda dıştan gelen tetikleyicidir, doğru etki içten gelen tutumları da doğru 
yönlendirebilecektir. 

Çocukların ilk eğitimlerini alarak sosyalleşmeye hazırlandıkları ortam olan aile içerisinde anne-baba davranışlarının, ev içi rollerde adil 
olmayan paylaşımın ve aile içinde yanlış iletişimin toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının aktarılmasında önemli bir yer teşkil ettiği görülmektedir. 
Bu durum çocuğun, sosyalleşme bağlamında bir sonraki adımda toplum içerisine girerek kız ya da erkek olarak kişisel gelişimi sürecinde 
devam eder ve doğuştan getiriliyormuş gibi doğal görülür (Tunç, 2014: 612).  

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ailede, eğitim kurumlarında ve toplumda yeniden üretilmekte ve toplumun geleceğini şekillendirmektedir. 
Birey, toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile ilk olarak ailede tanışmakta/öğrenmekte, hatta bu kalıpyargıları yaşamı boyunca aile ve yakın 
çevresi tarafından pekiştirilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları örtük bir biçimde olsa da anne-babaların çocuklarına davranışlarını etkileyebilmektedir. Bu şaşırtıcı bir 
durum sayılmaz, zira örtük çağrışımlar anne-babalar isteseler de istemeseler de bir şekilde bilinçaltında kilitli kalabilmektedir. Davranışlarda 
ortaya çıkabilir ve ne yaptığımız konusunda farkında olmadığımız bir anda belki ses tonumuzla veya vücut dilimizle sızıntı yapabilmektedirler. 
Çoğu zaman, bu toplumsal cinsiyetle ilgili örtük tutum ve davranışlar içten içe çocuklara da aktarılabilmektedir  (Fine, 2010: 212).   

Ailede sosyo-ekonomik refah ile anne ve baba eğitim düzeylerinin yüksekliği, eşlerin anlaşarak evlilik yapmış olması, kadının çalışarak ailenin 
gelirine katkı sağlaması, erkeğin ev içi rollerde aktif olması gibi modern aile yapısı toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde kadın-erkek 
eşitliğine doğru değişim göstermektedir (Günay ve Bener, 2011: 160).  

Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının en kolay alıcısı ve taşıyıcısı olan çocuklar, yetişkin olana kadar cinsiyetçi kalıpyargıların döngüsü içinde 
algıladıkları rolleri içselleştirmekte ve gelecek kuşaklara bu kalıp yargıları aktararak teminat altına almış olmaktadırlar. Bu durum anne ve 
babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını çocuklarının sosyal davranış rollerine dönüştürdüğünü göstermektedir. Günümüzde kadının 
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eğitim seviyesindeki yükseliş, ekonomik olarak elde ettiği bağımsızlık sayesinde ev dışındaki yaşamda da olması, kadın ve erkek için 
geçmişten getirilen bazı kalıpyargıların değişmesini sağlamıştır. Bu sayede erkek de ev içi rollerde üstüne düşeni yaparak sonraki nesillere 
ve öncelikle kendi çocuğu için rol model olabilecektir (Zeybekoğlu, 2013: 324).  

Bu araştırmanın amacı anne babaların, ev içi rolleri, birlikte karar verme, çalışma yaşamı v.b. ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve geleceğin 
yetişkinleri olacak çocuklarını yetiştirirken toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının ne kadarından haberdar olup olmadıklarını, ne kadarını 
geleceğe aktarma rolü üstlenip üstlenmediklerini ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmada, anne ve babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının belirlenmesine yönelik mevcut durum tespit edilmeye çalışıldığı için 
tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, sosyal bilimlerde çokça kullanılan bir grubun belirli özelliklerini ve geçmişte ya da hâlen var 
olan bir durumu var olduğu şekliyle belirlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Can, 2014: 8). 

Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar, 
araştırma sorusunu çözümleyebilmek amacıyla, çalışmanın yapılacağı yer, katılımcı seçimi ve sayısı gibi gereksinimleri kapsayan bir 
örnekleme sürecine girerler (Creswell ve Plano Clark, 2015: 185). Örnekleme, çalışılan gruba ait özellikleri belirleyerek onu temsil edecek 
uygun örnekleri seçme amacına yönelik tüm işlemlerdir, insan kaynakları ve maddi kaynaklar etkili kullanılarak bilgiye hızlı bir şekilde 
ulaşıldığından araştırmacıya avantajlı durum sağlar (Büyüköztürk v.d., 2014: 81). Çalışma grubunun oluşturulmasında, gönüllü olma, en az 
bir kız veya erkek çocuk sahibi olma ölçütleri kullanılmıştır. Bu bağlamda Ankara ilinde 139 kişi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. 
Araştırmaya katılanların demografik bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1.Demografik bilgilere göre katılımcıların dağılımı 

  Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 68 48,9 

Erkek 71 51,1 

Toplam 139 100 

Çocuk durumu 

Kız ve erkek 
çocuğu var 

73 52,5 

Sadece kız 
çocuğu var 

32 23 

Sadece erkek 
çocuğu var 

34 24,5 

Anne eğitim düzeyi 

İlkokul 10 7,2 

Ortaokul 7 5 

Lise 24 17,3 

Ön lisans 33 23,7 

Lisans 65 46,8 

Baba eğitimi düzeyi 

Lise 11 7,9 

Ön lisans 33 23,7 

Lisans 95 68,3 

Anne meslek 

Ev hanımı 44 31,7 

Memur 91 65,5 

İşçi 4 2,9 

Baba meslek 

Esnaf 5 3,6 

Memur 123 88,5 

İşçi 9 6,5 

Emekli 2 1,4 

 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak ve ön uygulaması yapılarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. 
Anket insanların davranış ve tutumlarını, inançlarını, yaşam içerisindeki farklı koşulları tasvir ve tasarlamaya yönelik sıralı halde bir dizi 
sorudan meydana getirilen araştırma ve veri toplama aracı olarak tanımlanmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde kişisel bilgilere 
yönelik sorulara yer verilmiştir. Anketin ikinci bölümünde ise anne ve babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını belirlemeye yönelik beşli 
likert tipi 40 madde bulunmaktadır. 40 maddelik anketin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Araştırmada elde edilen 
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veriler analiz edilmeden önce normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov- Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri 
yapılmıştır. Ankete ait normallik testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Ankete ait normallik testi sonuçları 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik Sd p İstatistik sd p 

Anket ,173 1483 ,000* ,859 1483 ,000* 

* p<.05 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, yapılan analizler sonucunda anketin toplam puanlarının normal dağılım göstermediği görülmüştür (p<.05). Gruplar 
normal dağılım göstermediğinden dolayı Kruskal Wallis H-Testi ve Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. 

Bu bölümde anne ve babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının belirlenmesine yönelik bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmada anne ve babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına ilişkin bulgulara göre anne ve babaların bu kalıpyargıların farkında 
oldukları tespit edilmiştir. Kız veya erkek hangi cinsiyetten olursa olsun, çocuklarına fırsatlar, davranış ve tutumlar noktasında toplumsal kalıp 
yargıların aksine eşitlikçi ve hakkaniyetli davranmaya çalıştıkları görülmüştür. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki gelişim süreçlerinde 
oyuncak seçimi, eğitim fırsatları gibi, yetişkinlikte ise miras, eş ve meslek tercihleri gibi konularda ayrım yapmayacaklarını belirtmişlerdir.  

Anne ve babaların, cinsiyet değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3.Cinsiyet değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanlarının Mann Whitney U Testi sonuçları 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Kadın 68 56,13 3817 1471 ,000 
Erkek 71 83,28 5913   

p<.05 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, anne ve babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarında cinsiyete göre anlamlı bir fark vardır (U=1471 p<.05). 
Araştırmaya katılan babaların sıra ortalaması,  annelerin sıra ortalamasından daha yüksektir. Bu farkın babaların lehine olduğu 
görülmektedir. 

Anne ve babaların, çocuk durumu değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanları Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Çocuk durumu değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanlarının Kruskal Wallis H Testi sonuçları 

Çocuk durumu N Sıra Ortalaması sd 𝑿𝟐 p 

Kız ve erkek çocuğu var 73 71,68 2 ,311 ,856 

Sadece kız çocuğu var 32 67,08    

Sadece erkek çocuğu var 34 69,15    

 p>.05 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, anne ve babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarında çocuk durumuna göre anlamlı bir farklılık yoktur (𝑋(2)
2 = 

,311; p>.05). Anne ve babaların kız ya da erkek çocuk sahibi olma durumunun toplumsal cinsiyet kalıpyargıları üzerinde etkili olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Anne eğitim düzeyi değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanları Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Anne eğitim düzeyi değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanlarının Kruskal Wallis H Testi sonuçları 
Anne eğitim düzeyi N Sıra Ortalaması sd 𝑿𝟐 p Anlamlı fark 

İlkokul 10 84,60 4 10,564 ,032 * Ortaokul ile 
lisans 

** Lise ile lisans 
Ortaokul 7 93,36    

Lise 24 81,44    
Ön lisans 33 73,59    
Lisans 65 59,19    

 p<.05 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, toplumsal cinsiyet kalıpyargılarında anne eğitim düzeyine göre  anlamlı bir farklılık vardır (𝑋(4)
2 =10,564; p<.05). 

Anne eğitim düzeyinin toplumsal cinsiyet kalıpyargıları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı farkın hangi grup ya da 
gruplardan kaynaklandığını bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanarak yapılan Mann-Whitney U testi sonucuna göre: 

Ortaokul mezunu annelerin toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanları ile lisans mezunu (U=112,500; p=0,029) olan anneler arasında ve lise 
mezunu anneler ile lisans mezunu (U=527,000; p=0,019) anneler arasında anlamlı fark bulunmuştur.  

Baba eğitim düzeyi değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanları Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Baba eğitim düzeyi değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanlarının Kruskal Wallis H Testi sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Sıra Ortalaması sd 𝑿𝟐 p 

Lise 11 84,14 2 2,127 ,345 

Ön lisans 33 63,91    

Lisans 95 70,48    

p>.05 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, toplumsal cinsiyet kalıpyargılarında baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık yoktur (𝑋(2)
2 =2,127; p>.05). 

Baba eğitim düzeyinin toplumsal cinsiyet kalıpyargıları üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. 

Anne meslek değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Anne meslek değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanlarının Kruskal Wallis H Testi sonuçları 

Anne meslek N Sıra Ortalaması sd 𝑿𝟐 p 

Ev hanımı 44 80,77 2 4,614 ,100 

Memur 91 65,02    

İşçi 4 64,88    

p>.05 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, toplumsal cinsiyet kalıpyargılarında anne mesleğine göre anlamlı bir farklılık yoktur (𝑋(2)
2 =4,614; p>.05). Anne 

mesleğinin toplumsal cinsiyet kalıpyargıları üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. 

Baba meslek değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanları Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Baba meslek değişkenine göre toplumsal cinsiyet kalıpyargı puanlarının Kruskal Wallis H Testi sonuçları 

Baba meslek N Sıra Ortalaması sd 𝑿𝟐 p 

Esnaf 5 26,60 3 6,166 ,104 

Memur 123 71,54    

İşçi 9 74,50    

Emekli 2 63,25    

p>.05 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, toplumsal cinsiyet kalıpyargılarında baba mesleğine göre anlamlı bir farklılık yoktur (𝑋(3)
2 =6,166; p>.05). Baba 

mesleğinin toplumsal cinsiyet kalıpyargıları üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. 

  

Bu çalışmada, anne-babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargıları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Cinsiyet değişkenine göre 
bakıldığında anne babaların toplumsal cinsiyet tanımı ve kalıpyargıları ile ilgili kavramların farkında oldukları, ne olursa olsun çocuklarını 
toplumsal kalıpyargılardan uzak ve eşitlikçi yaklaşımla yetiştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Babaların toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile 
hareket etmedikleri annelerin ise kalıpyargıların etkisinde kalabildikleri araştırmadan çıkarılabilecek bir sonuç olmakla birlikte hem anne hem 
de babaların çocuklarının cinsiyetlerine göre ayrım yapmadıkları anlaşılmıştır. Eğitim düzeyi değişkenine yönelik bulgu sonucunda eğitim 
düzeyi yüksek annelerin, eğitim düzeyi düşük annelere göre toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına yakın bir tutum göstermeleri çarpıcı bir 
sonuçtur ve bu duruma yönelik derinlemesine araştırma yapılabilir. Benzer bir çalışmada anne eğitim düzeyinin yükselmesiyle çocuklardaki 
cinsiyetçi kalıpyargılarında paralellik göstererek yüksek olduğu sonucuna varılmış, bunun nedeninin ise yüksek eğitimli ve çalışan annelerin 
toplum tarafından içselleştirilmiş ve çocuklarının maruz kaldığı toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının daha fazla farkında oldukları ve 
çocuklarının bu sosyo-kültürel ortamda yetiştiğini bilmelerinden kaynaklanabilmektedir sonucuna varılmıştır (Bağçeli Kahraman ve Başal, 
2011: 1351). Eğitim düzeyi ne olursa olsun babaların ise cinsiyet ayrımı yapmadan, çocuklarının meslek, eş seçimi gibi bireysel tercihlerine 
yönelik toplumsal cinsiyet kalıpyargıları olmadan davranışlarını şekillendirdikleri söylenebilir. Çocukların anne-babalarının tutum ve 
davranışlarını rol model alarak taklit ettikleri, babaların özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği mücadelesinde en güçlü destek olduğu 
düşünülecek olursa babaların evdeki işbölümüne katkısı çocukların geleceğe toplumsal kalıpyargıları aktarmayacağı anlamına 
gelebilmektedir. Bu konuda yapılan bir araştırmada ev içinde istemli veya istemsiz yapılan işbölümünün çocuklar tarafından öğrenilerek, 
uygulandığı görülmüş,  özellikle ev işlerinde katkı sağlayan babaların erkek çocuklarının, kendilerini rol model alarak taklit etmelerinden 
memnun oldukları anlaşılmıştır (Beyazova, 2013: 9).  Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en çok sorun olduğu bilinen eğitimde fırsat eşitliği 
noktasında anne babalar, çocuklarının cinsiyetlerini ayırmadan yurtiçinde veya yurt dışında eşit ve kaliteli eğitim almaları için her türlü imkânı 
sağlayabileceklerini belirtmişlerdir.  Ayrıca çocuklarıyla yakın ilişki kurarak birlikte daha çok zaman geçirmek istedikleri tespit edilmiştir. Anne 
ve babaların yaptıkları mesleğin toplumsal cinsiyet kalıpyargıları üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı görülmüştür. Bu araştırma ile 
çıkarılabilecek bir diğer sonuçta insan hakları sorunu temelinde geçmişten gelen kalıpyargı olan kadın ve erkek eşitsizliğinin artık kadın 
lehine biraz daha değiştiğidir. Zira erkeğin toplum yaşamındaki etken konumuna kadın da dahil olmaya başlamıştır. Anne baba olarak daha 
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sağlıklı, eşitlikçi, paylaşımcı toplumsal cinsiyet kalıpyargılarından arınmış nesiller yetiştirmek amacı su yüzüne çıkmıştır. Bunun bir gereği 
olarak da artık ev ekonomisine katkıda bulunan annenin yanında yer alan baba da ev içi rollerde daha etkin bir tavır sergilemeye başlamıştır. 

Toplumun geneline bakıldığında toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının bir sorun olduğu aşikardır. Birer anne ve baba olarak erkek ve kadınlar, 
biyolojik farklılıklarının eşsiz niteliklerini ortaya çıkartıp aile içerisinde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarından arındırarak çocuklarına bu 
özgünlüğü taşıyabilir ve sağlam temeller atabilirler. Çocuklar ebeveynlerinin davranışlarından derinden etkilenmekte ve taklit etmektedirler. 
Örneğin sigara içen bir babanın ve annenin çocuğunun da sigara içme ihtimali hiç sigara içmeyene göre daha yüksek olabilmektedir. Bu 
yüzden toplumsal cinsiyet kalıpyargılarından arınmış bir ailenin çocukları da bu kalıp yargıdan uzak yetişebilecektir. Bu bağlamda, toplumsal 
cinsiyet rollerindeki kalıpyargılar anne babanın eğitiminden başlanarak, gelecek kuşakların temsilcisi kız ve erkek çocuklara okulda ve 
yaşamın her alanında verilecek eğitimlerle engellenebilir.  Değiştirilemeyecek olan biyolojik cinsiyettir. Ancak değiştirilebilir olan toplumsal 
olarak dayattığımız toplumsal cinsiyet kalıpyargılarıdır. Anne ve baba olarak bu kalıp yargılardan kendimizi kurtarmış olmalıyız ki 
çocuklarımızı eğitirken de çok daha eşitlikçi olabilelim.  
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ÖZET 

Günümüzde okuma alışkanlığı eksikliği, yazıyla kavrama, çözümlemeye olan eğilimi azaltmış sonunda bir konuya yönelik bilgi edinmede 
görsel belgelerle anlamlandırma ağırlık kazanmıştır. Öğrenci, bir tasarım fikri geliştirirken, elektronik ortamdaki örneklerden büyük oranlarda 
etkilenmekte ve bu örnekleri çıkış noktası alarak uygulamaya başlamaktadır.  

Yayınlanmış tasarım çözümleri, öğrencinin özgün grafik anlatımlar geliştirmesinde bir engel oluşturmakta; gördüğü üst düzeydeki 
tasarımların etkisi altında klişeleşme ve tekrara düşülmektedir. Oysa, bir tasarım fikrini görselleştirmenin birden çok yolu vardır. Bu yolları 
denemek, tasarımcıları her zaman yeni ve özgün anlatımlara doğru sürükleyecektir. 

Eğitim-öğretim sırasında, öğretim elemanları bu noktayı titizlikle gözetmeli; hazır görüntülere yönlenen eğilimleri baştan engellemeli; 
başlangıç olarak fikir eskizleri geliştirmeye ağırlık vererek kendi öznel yaklaşım ve çözümlerini denemeye cesaretlendirmelidir. 

Tasarım eğitiminde, kişiye özgü eğitimi temel alarak bireysel anlatım gücünü ortaya çıkaracak yöntemlerin geliştirilmesi daha da önem 
kazanmaktadır.  

Her bir öğrencinin duyarlıkları, yaratıcılığı, hayal ve sezgi gücü farklılık göstereceğinden, potansiyel bir avantaj olan bu güçlerin eğitim 
sırasında fark edilip ortaya çıkarılması çok önem taşımaktadır. Tasarım ilkeleri öğrencilere kazandırılırken kimi yaklaşımların kural haline 
gelmemesi ve öğrencinin bu konuda göstereceği duyarlık ve refleksler dikkatle izlenmeli ve önemsenmelidir. Ve bu duyarlıkları ile tasarım 
düşüncelerini görselleştirebilmesi için ortam ve yöntemler geliştirilmelidir. 

Günlük yaşamda kurallaşmış beğeniler, moda haline gelen eğilimler, tasarımda da genel olarak kabul gören kompozisyon ve 
göstergeleri beraberinde getirmiştir. Burada en büyük tehlike, daha kolay beğeni toplayacağı düşüncesiyle, tasarımda standartlaşıp 
kalıplaşmış biçim ve renk kurgularının daha çok yaygınlaşması; kanıksanması, bu doğrultuda ele alınan tasarım çözümlerinin genelgeçer 
hale gelmesidir.  

Eğitim-öğretimde genel olarak ele alınan program ve yöntemler, bireysel yetkinliklerin ortaya çıkarılmasında engel oluşturmakta, tasarım 
eğitimi, öğrenci odaklı, kişiye özgü, esnek program ve yöntemler geliştirme perspektifiyle güncellenmelidir. 

Öğrencinin problem bulma, düşünce geliştirme, kendi özgün çözümlerini üretmesine olanak verecek yöntemler geliştirilmesi çok önem 
taşımaktadır. 

Tasarım eğitiminde, öğrenciler, bir fikir geliştirirken, öykünmeci yaklaşımla klişeleşme ve tekrara düşmeden, ele aldığı konu/kavramı kendi 
dinamiklerinden yola çıkarak özgün çözümlerle yaratması yönünde özendirilmeli, buna uygun çalışma ortamları yaratılmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Öğrenci odaklı eğitim, yaratıcılık, bireysel, sezgi gücü, hayal gücü. 

 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bireyi de derinden etkilemekte; düşünce ve uygulamaların bir kez daha gözden geçirilmesine 
neden olmaktadır. Basım ve elektronik ortamda hızla yaygınlaşan bilgi ve belgeler, bireyin kendi üretim yaklaşımlarını da aynı hızda 
sorgulaması ve yenilemesine neden olmaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak tasarımın görsel dili de bu değişimlerden etkilenmekte; 
tasarımcılar bu noktayı göz önünde bulundurmak durumunda kalmaktadır. 

Günümüzde okuma alışkanlığı eksikliği, yazıyla kavrama, çözümlemeye olan eğilimi azaltmış sonunda bir konuya yönelik bilgi edinmede 
görsel belgelerle anlamlandırma ağırlık kazanmıştır. Gelinen durumun tasarım eğitimindeki yansımaları da bu doğrultuda olmakta, 
öğrencilerin bir konuda tasarıma başlarken, öncelikle, bu alanda yayınlanmış görsel örneklere başvurduğu gözlenmektedir. Öğrenci, bir 
tasarım fikri geliştirirken, elektronik ortamdaki örneklerden büyük oranlarda etkilenmekte ve bu örnekleri çıkış noktası alarak uygulamaya 
başlamaktadır. Bu bir anlamda, tasarımda başlangıç düzeyde olan öğrencilerin profesyonel örnekler karşısında ezilmesi ve gördüğü grafik 
çözümlere öykünmeyi beraberinde getirmektedir. Burada beliren sorunlardan biri de şudur: 

Var olan, yayınlanmış tasarım yaklaşım ve çözümleri, öğrencinin özgün grafik anlatımlar  geliştirmesinde bir engel oluşturmaktadır. Yine, bu 
bağlamda oluşan bir diğer sorun ise, gördüğü üst düzeydeki tasarımların etkisi altında klişeleşme ve tekrara düşülmesidir. 

 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

193 
 

 
Görüntü 1. Engin Çalış. Kari Piippo’nun “Usta olmanın kestirme yolu yoktur” sözünün tipografik afiş tasarımı, 2013. 

 

Sonuç olarak, anlatım biçimlerini kendi tasarımcı kişilikleri ile oluşturmak yerine, profesyonel tasarımlar üretmeye kısa yoldan ulaşma eğilimi 
ağırlık kazanmaktadır. Kari Piippo’nun bir sözü bu durumu çok iyi anlatmaktadır: “Usta olmanın kestirme yolu yoktur”. Başlangıcından 
sonuçlandırılıncaya kadar tasarım süreci,  doğurgan ve değişken aşamaları barındırmaktadır. Her bir tasarım fikrini görselleştirmenin bir çok 
yolu vardır. Bu yolları denemek, tasarımcıları her zaman yeni ve özgün anlatımlara doğru sürükleyecektir. 

 

 

Görüntü 2. Onur Delibaş, Nesnenin çizim, gözlem aşamalarına dayalı  grafik yorumları, 2012 (Turgut, 2013, s.110). 

 

Eğitim-öğretim sırasında, öğretim elemanları bu noktayı titizlikle gözetmeli; hazır görüntülere yönlenen eğilimleri baştan engellemeli; 
başlangıç olarak fikir eskizleri geliştirmeye ağırlık vererek kendi öznel yaklaşım ve çözümlerini denemeye cesaretlendirmelidir. Bu aşamada, 
bir tasarım fikri geliştirirken, ele alınan konu/içeriğin kendi çağrıştıranları, imgeleri kullanılmalı, bireysel özgün çözümler yaratmada bu 
yaklaşımlar özendirilmelidir. 
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Bu çalışmada Onur Delibaş adlı öğrencimiz seçmiş olduğu nesnede, gözlemlerinden elde ettiği yapıları yorumlamış ve kendine özgü bir 
grafik dil oluşturmuş; ayrıca, sonunda bu yapılardan yazı denemeleri de geliştirmiştir. Bu çalışma yöntemi ile öğrenci, hem özgün bir logo 
hem de yeni bir yazı karakteri yaratmaya cesaretlendirilmiştir. 

Bu ve benzeri sorunlar, tasarım eğitiminde, kişiye özgü eğitimi temel alarak bireysel anlatım gücünü ortaya çıkaracak yöntemlerin 
geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Her bir öğrencinin duyarlıkları, yaratıcılığı ile hayal ve sezgi gücü farklılık göstereceğinden, potansiyel bir avantaj olan bu güçlerin eğitim 
sırasında fark edilip ortaya çıkarılması çok önem taşımaktadır. 

 

Görüntü 3. Ryan Glendening, Yaratıcılık Sempozyumu için afiş (Turgut, 2013, s.111). 

 

Yaratıcılık sempozyumu adlı bu afişte her bir bireyin bu potansiyeli farklı duyarlıklarla taşıdığını, var olan bu özelliğini kendi derinlikleri içinde 
bulup, keşfedebileceği vurgulanmaktadır. Tasarım süreci, öğrencinin potansiyel güçlerine göre yönlendirilmedikçe, eğitimde genel olarak 
herkese uygun program ve yöntemlerin bireysel yetkinliklerin ortaya çıkarılmasına katkı yapamayacağı kaçınılmaz görünmektedir. 

Tasarıma ilişkin diğer sorunlardan biri de, teknolojik kodlamalar olarak dijital göstergeler ve bu doğrultudaki görsel etkiler kullanılmasının 
daha çok karşılık göreceğinin  düşünülmesidir. Bu yaklaşımla tasarlanan göstergeler hedef kitlesine hem bir teknolojik üstünlük hem de 
güncel gelişmeleri yakından izlediği etkisi yaratmaktadır.  Aynı düşünceyle, öğrenciler, profesyonel tasarımlardan oldukça etkilenip onlara 
öykünmekte ve böylelikle kendine özgü tasarım yollarını denemeyerek var olan bir tasarım/tasarımcıya eklemlenmektedir. 

Aynı biçimde, kurumlar, tanıtımlarında, son teknoloji etkisi uyandıran biçim ve göstergeleri daha çok isterken, hedef kitlesine, diğer firmalara 
göre üstünlük sağladığını düşünmekte hem de bu tür göstergelerle potansiyel alıcıları daha çok ikna ettiğine inanmaktadır. Bu bağlamda, 
her kurum, bir bakıma, teknolojik gelişmeleri yakından izlediği ve bunu ürün/hizmetlerinde uyguladığı imgesini hedef kitlede oluşturması 
gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle, hedef kitle için teknolojik göstergelerle oluşan vurguların kaçınılmaz olduğu bir durum söz konusudur. 

Tasarım açısından ortaya çıkan temel sorunlar ise şöyledir: 

Birbirinden farklı karakterlere sahip olan kurum ya da ürünlerin tanıtımında oluşan benzerlik ve böylelikle ayırd edici özelliklerin kaybolup 
gitmesidir. Kurum ya da ürünlerin basılı ve yayınlanmış tüm tasarımlarında yansıtılan görsel kimlik ile kurum/ürün arasında bir bağ, çağrışım 
olması beklenir. Eğer tasarımdaki göstergeler ile ürün/kurum arasında doğrudan ya da dolaylı olarak bir bağ kurulamazsa tüm tasarlananlar, 
yüzey süslemesinden öteye geçemeyecektir. Çoğu zaman, grafik tasarımdaki temel sorunlar da bu noktada yatmaktadır. 

Öyleyse ürün/kurum tanıtımında nasıl bir konumlandırma yapılmalıdır? 

Sorunun yanıtı, ayırd edici özelliklerin, ürün/kurumun kendi karakter, dinamiklerinden yola çıkılarak belirlenmesi ve yansıtılmasında 
aranmalıdır. İşte bu ana sorunsal, her bir tanıtım süreci açısından, hem tasarımcıları hem de tasarım eğitimini doğrudan ilgilendirmektedir. 
Bir kurum ya da ürünün tanıtımında misyon ve vizyondaki ayır edici yönler nasıl belirlenmeli ve yansıtılmalıdır? Bunun yanıtı, hem bu yönlerin 
seçilip belirlenmesinde hem de bu özelliklerin yansıtılmasında özgünlük, yaratıcılık ve yeni bir görsel anlatım kurgusunda yatmaktadır. 
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Tasarım ilkeleri öğrencilere kazandırılırken kuşkusuz öncelikle temel yaklaşımlar ele alınacaktır. Ancak bu temel ilkelerin kural haline 
gelmemesi ve öğrencinin bu konuda göstereceği duyarlık ve refleksler dikkatle izlenmeli ve önemsenmelidir. Ve bu duyarlıkları ile tasarım 
düşüncelerini görselleştirebilmesi için ortam ve yöntemler geliştirilmelidir. 

Örneğin, tasarımda denge ve bölüntülerde altın oran değişmez bir kural gibi görülmemeli, bunun dışındaki kompozisyon denemelerine de 
şans verilmelidir.  

Aynı biçimde bir tasarım düşüncesini ritm, yön, vurgu gibi yollarla anlatırken, genelgeçer, basmakalıp haline gelmiş örnekler yerine 
öğrencilerin kendi duyarlıklarına göre geliştireceği çalışmalara ağırlık verilmesi, yeni, özgün sonuçların alınmasında çok önem taşımaktadır. 

Eğitim sırasında ele alınan çalışmalarda, öğrencinin kendi duyarlıklarıyla ele aldığı çözüm ve yorumlar geliştirmesi, ele alınan bir tasarımda, 
aynı mekan, nesnelerle bile, duyarlıklara göre, değişken kompozisyonların  elde edilebilmesi sağlanmalıdır. 

Bir tasarım anlayışı olarak Modernist yaklaşım, anlatım biçimlerini de doğrudan etkilemiş; kişisel tarzlardan çok nesnel ve yalın tasarımların 
ağırlık kazanmasına neden olmuştur. Öznellikten yoksun bu nesnel anlatımlar, resimlemelerde de  (illüstrasyon)  geçerlik kazanmış; öznel 
yorumlar göz ardı edilmiştir. Günümüz tasarımlarında kullanılan resimlemelerde ise genelgeçer beğeni oluşturan anlatımlar şöyle kırılmıştır: 

Modernist anlayışın yansıması olan yalınlık ve nesnellik ile, öznel anlatımlar geriye düşmüş; nesnelliğin gittikçe yaygınlaşmasına tepki olarak 
kişisel yorum ve yaklaşımlar öne çıkmaya başlamıştır. Resimlemelerde rastlantısal, malzeme ile yorumlanmış kuralsız denemeler daha çok 
oranda görülür hale gelmiştir. 

Günümüzde, tasarımlarda da genelgeçer hale gelen kural, klişeleri yıkma düşüncesi gittikçe kabul gören bir eğilim olarak 
yaygınlaşmıştır.  

Günlük yaşamda kurallaşmış beğeniler, moda haline gelen eğilimler, tasarımda da genel olarak kabul gören kompozisyon ve 
göstergeleri beraberinde getirmiştir. Bu gibi yaklaşımlar, tasarımın kurgusunda gittikçe kural haline gelmeye başlamış , hem de 
böylelikle, hedef kitlenin daha çok ikna edileceği düşünülmektedir. Burada en büyük tehlike, daha kolay beğeni toplayacağı düşüncesiyle, 
tasarımda standartlaşıp kalıplaşmış biçim ve renk kurgularının daha çok yaygınlaşması, kanıksanması, bu doğrultuda ele alınan tasarım 
çözümlerinin genelgeçer hale gelmesidir.  

 

Görüntü 4. Yurdaer Altıntaş. Hitchcock anısına, Film Festivali afişi, 1999 (Turgut, 2013, s. 148). 

Sözgelimi, tipografide, merkezi, soldan, sağdan bloklama yöntemi genel olarak kabul gören tasarım anlayışıdır. Kuşkusuz, bir 
tasarımın bu yaklaşımla çözümlenmesiyle asıl içerikten gittikçe uzaklaşılmaktadır. Tasarımda gö rsel ve tipografik ögelerin 
kurgulanması, onların yalnızca düzenli bir doğrultuda bloklanması ile değil , başlık, metin ve diğerlerinin asıl iletiyi yansıtacak bir 
bütün yapı oluşturmasına bağlıdır. Bilgisayarda var olan hazır ayarlar, alfabede soldan başl ama alışkanlığı, tipografinin doğrusal 
bir çizgi üzerinde dizilmesiyle tasarımda kalıplaşmış beğeniler oluşup yaygınlaşmakta böylelikle yeni çözüm yaklaşımlarının 
denenmesini engellemektedir. 

Yazı karakteri seçiminde de, bilindik, alışıldık fontların eleşt iri almadan kabul göreceği düşünülür. Sözgelimi Helvetica, Futura, 
Univers, Bodoni, Times gibi yazı karakterlerine, farklı misyon ve vizyona sahip olan kurumların yayınlarında bile 
rastlanabilmektedir. Comic Sans, eskitme etkisi veren yazı karakterleri bir bakıma özgün bir kimlik ve ayrıcalık yaratma 
düşüncesiyle tercih edilir. Uygun olan ve gerekli kullanımları dışında, bu yaklaşımlar bir alışkanlığa dönüşmekte, yazının okunaklı 
ve yalın olması hep birincil tutulmakta, bir iletiyi kendi yapısal özellikleri  ile yansıtılabileceği gözden kaçmaktadır. Yayınlanmış 
tasarımlarda, bu gibi örneklere sıkça rastlanılmaktadır. Bir tasarım için, beğeni görecek temel bir yazı karakteri yerine kon u/iletiyi 
yansıtabilecek bir yazı kullanılması daha doğru olacaktır. İçerikle bağlantısı olmayan kalıplaşmış bir düzenleme yerine, tasarlanan 
konunun içeriğini yansıtacak kurgulamalara her zaman gereksinim vardır.  

Bir grafik tasarımda, tipografinin yalın ve okunaklı olması da benzer düşüncelerle önemsenen noktalardandır. Modernist  tipografi 
düşüncesinin bir yansıması olan bu anlayış zamanla kırılmış, grafik tasarım alanı içindeki tüm uygulamalarda, içeriğe ilişkin  
çağrışımlar uyandıran bir tipografik kurgu düşüncesi önem kazanmaya başlamıştır. Modernizm sonrası ele alınan güncel gr afik 
tasarım yaklaşımlarında okunaklılığı temel alan yaklaşımın artık etkisini yitirdiği, imge/çağrışım nitelikleriyle, izlenen ve merak 
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uyandıran bir kompozisyon kurgusunun ağırlık kazandığı görülmektedir.  

 

Görüntü 5. Savaş Çekiç. Yağmurcu, Tiyatro Afişi  (Turgut, 2013, s. 56). 

 

Özel durum ve gereklilikler dışında, fotoğraf, resimleme ve diğer görsel ögelerin kare, dikdörtgen, elips gibi kesin sınırlarla kesilmiş 
olması da genelgeçer haline gelen yaklaşımlar arasındadır. Bu biçimde, kullanılan bir görüntü sınırlanmış olarak kesildiğinde, 
kapalı bir kompozisyon oluşacak; onun kendisi dışındakilerle yalıtılmış bu yapısı ile, izleyici, bu durağan görsel anlatımda kendi 
düş gücünü katıp bir etkileşim yaratamayacaktır.  

Bir görüntü, çerçeve içine alındığında, izleme açısından, kaçınılmaz olarak, anlam boyutunda bir sınırlama söz konusu olur. 
Böylesine bir sınırlama yerine, tasarım alanı dışında diğer görsel ve tipografik ögelerle ilişkilendirme sağlanarak tüm ögeler 
arasında etkileşim yaratılır. Böylelikle, izleyicinin tasarıma doğrudan katılımı ile daha da genişleyen bir boyutta anlamland ırma 
sağlanacaktır. 

Bunun dışında, bilgisayar ya da diğer elektronik araç larda başlangıç olarak varsayılan ayarlar (default) kuruludur. Bu nedenle, 
uygulama sürecinde her bir nokta için içeriğe uygun biçim ve renkler seçilmeli, yoksa bu varsayılan ayarlar, herhangi bir etkisi 
olmadan tasarımın bir parçasıymış gibi kalır.  

En belirgin sonuçlar eğitim sırasında görülmekte, bireysel yetkinliklere kaynaklık edebilecek öğrenci odaklı, esnek tasarım yöntemleri 
geliştirilmesi çok önem kazanmaktadır.  

Tasarım örneklerinde görülen olumlu ve olumsuz noktalar belirlenip öğrencinin konu/içeriğe yönelik geliştirebileceği bireysel çözüm yolları 
denenmelidir. Genel olarak ele alınan program ve yöntemler, bireysel yetkinliklerin ortaya çıkarılmasını engelleyebilmektedir. Tasarım 
eğitiminde, öğrenci odaklı, kişiye özgü, esnek programlar, daha çok, tasarım eğitimcilerinin uygulamalı çalışmalar sırasında geliştireceği 
yöntemlerle gündeme gelecektir. 

Bu bakış açısıyla, öğrencilerin ve profesyonel tasarımcıların örnekleri incelenerek, tasarıma yönelik avantaj ve dezavantajlar 
belirginleştirilmelidir. 

Tasarım eğitiminde, bireysel anlatım gücünü ortaya çıkaracak yöntemlerin geliştirilmesi, tasarım süreçlerinin iyi yönlendirilmesiyle ilintilidir. 
Öğrencinin, üst düzey tasarımlara hızlıca öykünmesi yerine aşama aşama kendine özgü çözüm yolları geliştirmesine yol açacak ortam ve 
yöntemler geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle, öğrencinin tasarım sırasında, kendi özgün yaklaşımları, fikirleri ile bunların 
uygulamalarında yaratıcı görsel türevler geliştirmesi sağlanmalıdır.  

Eğitim-öğretimde genel olarak ele alınan program ve yöntemler, bireysel yetkinliklerin ortaya çıkarılmasında engel oluşturmakta, tasarım 
eğitimi, öğrenci odaklı, kişiye özgü, esnek program ve yöntemler geliştirme perspektifiyle güncellenmelidir. 
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Günümüzde, bireyler, genel yaşam alışkanlıklarını kendi eğitim süreçlerine de yansıtmaktadır. Özellikle, görsel kültürün negatif yansımaları 
olarak okuma, sorgulama, karşılaştırma, çözümleme gibi edimlerin daha da azaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Eğitim-öğretim açısından en önemli kırılması gereken noktalardan biri de burada aranmalıdır. Onların problem bulma, düşünce geliştirme, 
kendi özgün çözümlerini üretmesine olanak verecek yöntemler geliştirilmesi çok önem taşımaktadır. 

Diğer yandan tasarım eğitiminde, öğrencilerin bir fikir geliştirirken, öykünmeci yaklaşımla klişeleşme ve tekrara düşmeden, ele aldığı 
konu/kavramı kendi dinamiklerinden yola çıkarak özgün çözümlerle yaratması yönünde özendirilmeli, buna uygun çalışma ortamları 
yaratılmalıdır. Tasarım sürecinde, öğrencinin sezgi, düş gücü ve yaratıcılığını tetikleyen yöntemler geliştirildikçe özgün, deneysel çözüm 
yolları ortaya konması söz konusu olabilecektir. 
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ÖZET 

Artırılmış gerçeklik, geliştirici tarafından belirlenen hedef resimler üzerine mobil cihazlar ya da bilgisayarlarda bulunan dahili kamera ile 
bakıldığında; yine geliştirici tarafından dizayn edilen 3 boyutlu objenin hedef üzerinde belirip sanki gerçekten obje hedef resmin üzerindeymiş 
etkisini yaratan yeni bir teknolojidir. Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının eğitim ortamlarında, müfredat tamamlayıcı (destekleyici), rehberlik 
ve tanıtım, oyunlar, eğitim gezisi ve alıştırma yapmak amacıyla kullanılabileceği düşünülebilir. Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarını kullanmak 
ülkemiz için masraflı olsa da böyle bir teknolojinin eğitim alanında kullanılması eğitimde bahsi geçen sistemin veya objenin üzerinde 
öğrenilebilir hale getirilmesinde oldukça etkili olacaktır. Öğretmenler AG uygulamaları konusunda bilgilendirilip ve yüreklendirildiği takdirde 
özellikle ilkokul sınıflarında eğlenceli ve derslere ilgiyi arttıracak coşkulu bir öğrenme ikliminin oluşturulabileceği düşünülmektedir. En önemli 
sorun öğretmenlerin arttırılmış gerçeklik uygulamalarını öğrenmesinde ve kullanmasında heves oluşturabilmektir.  

Sınıf öğretmenlerine bir seminer kapsamında arttırılmış gerçeklik uygulamalarını tanıtmak ve uygulamalarla ilgili görüşlerine ulaşmaktır. 

Çalışma nitel bir çalışma olup verileri toplamada açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. İstanbul’da bir özel eğitim kurumunun 10 
farklı okulunda çalışan 155 sınıf öğretmenine araştırmacılar tarafından uygulamalı bir seminer verilmiştir. Öğretmenlerin 25’i erkek 130’u 
kadındır. Seminer öncesi ilkokul programları incelenerek internet ortamında var olan arttırılmış gerçeklik uygulamalarından örnekler 
bulunarak uygun konular araştırılmıştır. Bu uygulamalar için 4 ayrı program kullanılmıştır. Bu programları öğretmenlerin mobil cihazlarına 
önceden indirmeleri sağlanmıştır. Her bir programda çalışan uygulamalar için basılan resimler ya da çizimler bir paket haline getirilerek 
kitapçık oluşturulmuş ve çoğaltılmıştır. Bu kitapçıkların seminer öncesi öğretmenlere dağıtılması sağlanmıştır. Seminer sırasında 
öğretmenlere uygulamaları nasıl başlatacakları ellerindeki kitapçıkları nasıl kullanacakları sırasıyla verilmiş ve dikkat edilmesi gereken 
kurallar anlatılmıştır. Öğretmenlere uygulamalardan sonra arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile ilgili kısa bir anket uygulanarak gerçekleştirilen 
uygulama ile ilgili görüşleri alınmıştır. Anket sadece gönüllü katılımı kabul eden 73 öğretmene uygulanmıştır.  

Bulgular ve sonuçlar: Uygulamaların öğretmenlerde büyük bir heyecan, merak ve ilgi yarattığı açıkça gözlenmiştir. Öğretmenlerin bu tür bir 
uygulamayı daha önce hiç kullanmamış olmaları bunun en önemli sebebi olarak söylenebilir. Öğretmenlerin nerdeyse hepsi uygulamayı 
kullanmakta zorlanmadığını ifade etmiştir. Derslerde kullanabileceklerini ve öğrencilerinin bu durumdan hoşlanacaklarını, dikkatlerini 
çekeceğini ve dersleri eğlenceli hale getireceğini söylemişlerdir. Sonuç olarak arttırılmış gerçeklik uygulamalarını, öğretmenlerin derslerinde 
kullanmaları konusunda olumlu görüşte oldukları ve bahane üretilmeksizin bir yeniliği benimseme konusunda samimi oldukları söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, özel ilkokullar, hayat bilgisi dersi, fen bilimleri dersi 

 

Abstract: 

Problem statement: Augmented reality is a new technology where 3D objects designed by the developer appears on the target creating an 
effect as if they were really on the target picture when the target pictures determined by the developer are viewed with mobile devices or 
built-in cameras in computers. It can be thought that Augmented Reality Applications can be used in educational environments as a 
curriculum component (supportive), for guidance and promotion, games, field trips and exercises. Although the use of Augmented Reality 
Applications is costly for our country, use of such a technology in the field education will be quite effective for the mentioned system or the 
object to be learnable. If teachers are informed about the AG applications and encouraged, it is thought that especially in primary school 
classes, an enthusiastic learning climate which is entertaining and will increase interest in the courses can be created. The most important 
issue is to create enthusiasm in teachers to learn and use the augmented reality applications. 

Purpose of Study: In this study, after the introduction of augmented reality applications to class teachers as part of a seminar, their opinions 
were asked.  

Method: It is a qualitative study and a survey consisting of open ended questions were used in data collection. 155 class teachers working 
at 10 different schools of a private educational institution in İstanbul were given an applied seminar by the researchers. 25 of the teachers 
were male and 130 were female. Before the seminar, primary school programs were examined and examples of existing augmented reality 
applications were found on the internet and relevant topics were investigated. 4 different programs were used for these applications. These 
programs were provided to teachers in advance to download to their mobile devices. The pictures or drawings printed for the applications 
which work in each program were made a package and turned into a booklet and duplicated. These booklets were distributed to the teachers 
prior to the seminar. During the seminar, the teachers were taught how to start the applications and how to use the booklets respectively and 
the rules to take into consideration were explained. After the applications, a short survey on the augmented reality applications was 
administered to the teachers and their opinions about the applications performed were received. The survey was administered to only 73 
teachers who agreed to voluntary participation. 

Findings and Results: It was clearly observed that the applications created great excitement, curiosity and interest in the teachers. The fact 
that the teachers had never used such an application before can be considered as the most important reason of this. Almost all of the 
teachers stated that they had no difficulty in using the applications. They said that they could use them in classes, the students would enjoy 
them, they would attract their attention and make the classes more enjoyable. Consequently, the teachers can be said to have positive 
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opinions about the use of augmented reality applications in their classes and to be sincere about the adoption of an innovation without 
making excuses. 

Key Words: Augmented reality, private primary schools, the life course, science course 

Artırılmış gerçeklik, geliştirici tarafından belirlenen hedef resimler üzerine mobil cihazlar ya da bilgisayarlarda bulunan dahili kamera ile 
bakıldığında; yine geliştirici tarafından dizayn edilen üç boyutlu objenin hedef üzerinde belirip sanki gerçekten obje hedef resmin 
üzerindeymiş etkisini yaratan yeni bir teknolojidir (Tülü ve Yılmaz, 2013).Artırılmış gerçeklik alanında Milgram ve Kishino’nun (1994) yaptığı 
tanım; “gerçek dünya nesneleri yerine dijital ortam ürünlerinin kullanıldığı gerçeklik ortamıdır” en genel tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bir başka tanım olarak da Artırılmış Gerçeklik, fiziksel dünyanın sanal ile gerçek zamanlı olarak bütünleştirilerek aynı kadrajda bulunmasını 
hedefleyen teknolojidir (Özarslan, 2011). 

Kesim ve Özarslan (2012)’a göre içinde bulunduğumuz dünya üç boyutlu olmasına rağmen, eğitim süreçlerinde uygunluk, taşınabilirlik ve 
ekonomiklik gibi sebeplerden dolayı genellikle iki boyutlu ortamlar tercih edilmektedir. Ancak iki boyutlu ortamlar statiktir ve dinamik içeriği 
öğrenenlere sunmamaktadır. Bu yüzden AG ortamları öğrenciye gerçekçi bir yaşantı sağladığı için öğretim alanındaki kullanımı önemli hale 
gelmektedir. AG, GPS haritalama sistemlerinden, barkot teknolojilerine; mobil uygulamalardan, akıllı gözlüklere kadar çeşitli alanlarda 
kullanılabilmektedir. 

Şüphesiz teknolojik araçların en çok gelişenleri mobil cihazlardır. Mobil cihazlara eklenen özelliklerin AG uygulamalarını desteklemesi bu 
cihazların eğitimdeki önemini artırmaktadır. Mobil cihazların yüksek performanslı ve taşınılabilir olması AG uygulamalarının bilgisayardan 
mobil cihazlara doğru kaymasına sebep olmuştur. Bu açıdan baktığımızda AG uygulamaları bir nesneyi aktif bir hale getirip öğrencinin ilgisini 
üst düzeye çıkarmaktadır. Bilgisayarlar mobil cihazlar ya da tabletlerde ki kameralar ile nesneye bakıldığında o nesnenin üç boyutlu olarak 
görülmesi bu tarz uygulamaların eğitim ve öğretim süreçlerinde kullanılmasının değerini artırmaktadır. Ayrıca gelişen mobil teknoloji 
sayesinde öğrencilerin öğrenme süreçlerini sınıfın dışında yaşayabilmeleri kolaylaşmıştır. Bu mobil araçlar görsel ve işitsel içeriklerin zengin 
öğrenme ortamı sağlayarak aktarılmasına olanak tanımaktadır. 

AG interaktif uygulamalarla sınırlı kalmayıp kitaplarda da kendine yer bulmaktadır. MagıcBook bu alanda en iyi örnektir. Ayrıca iTunes 
üzerinden erişilebilen astronomi üzerine hazırlamış ‘Star Walk’ uygulaması AG teknolojisinin iyi tasarlandığı örneklerden birisidir (Bozkurt, 
2013). 

Öğrenen öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı ve eğlendiği sürece etkili öğrenim gerçekleşmektedir. AG uygulamalarının eğitim sürecine 
dahil edilmesiyle öğrenciler öğretmen ve konu içeriği arasında gerçeğe yakın bir yaşantı sağlandığından daha kalıcı öğrenme 
gerçekleşmektedir. Problem çözmeye dayalı öğretimin gerçekleştirilmesi, soyut kavramların somutlaştırılması, farklı öğrenme biçimlerine 
fırsat sunulması, esnek öğrenme süreci içinde öğrenen merkezli bir yaklaşım sağlaması AG teknolojisiyle mümkün olmaktadır (Özarslan, 
2013). 

AG; geometri, matematik, coğrafya, anatomi ve görsel sanatlar gibi dersler ile çevre, inşaat, elektrik mühendisliği ve mimarlık alanlarında 
eğitim amaçlı kullanılmaktadır. AG, eğitim alanıyla sınırlı kalmayıp askeri, tasarım, spor, sağlık gibi bir çok alanda da kullanılmaktadır. 
Örneğin Amerika’da Pentagon’un orduda kullanılmak üzere ürettiği kontakt lensler çatışma alanında askerlerin iki noktaya birden 
odaklanabilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca mobil AG uygulamaları ile tarihi eserler veya tablolar 3 boyutlu hareketli ve sesli bir şekilde kendini 
anlatmaktadır(Yıldız, 2013). İlgili literatür incelendiğinde AG konusunda ülkemizde de çeşitli çalışmaların yapıldığı ancak eğitimle ilgili 
çalışmaların son zamanlarda yapılmaya başlandığı görülmüştür. Bu çalışmaların daha çok AG teknolojisinin tanıtımı amacıyla yapıldığı 
deneysel çalışmaların ise çok fazla olmadığı tespit edilmiştir. AG’nin kullanımı dair yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 1. AG kullanımına dair yapılan çalışmalar 
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Son zamanlarda AG teknolojisinin mobil iletişim yayıncılık ve reklamcılık gibi çeşitli alanlarda kullanımı konusunda geliştirme çalışmaları 
sürmektedir (Köroğlu 2012).  

Şimdiye kadar AG uygulamaları teknik anlamda karşımıza çıkarken son zamanlarda eğitim ile bütünleştirilmiş halini görmekteyiz. AG’nin 
eğitimdeki uygulandığı alanlara baktığımızda; Geometri ve matematik alanı için tasarlanan Construct 3D uygulamasına yönelik yapılan 
çalışmada AG uygulamalarının uzamsal becerileri geliştirdiği, öğrenmeyi kolaylaştırdığı görülmüştür (Kaufmann, Schmalstieg, & Wagner, 
2000). Çevre mühendisliği eğitiminde AG simülasyonları ile yapılan çalışmada öğrencilerde var olan bilgilerin uygulama ile tetiklendiği 
öğrencilerin bilimin doğasını anlamalarına yardımcı olduğu görülmüştür (Squire ve Klopfer, 2008). Dünya güneş konusunun öğretiminde 
öğrenciler karmaşık kavramları daha fazla analiz ederek üç boyutlu olarak gözlemledikleri için daha iyi öğrenme sağlanmıştır (Kaufmann, 
Schmalstieg, & Wagner, 2000). Görsel sanatlar dersinde AG teknolojisinin öğrencilerin motivasyonunu artırdığı geleneksel öğretimden daha 
fazla dikkat çektiği görülmüştür (Serio, İbanez ve Kloo, 2013). Literatür incelendiğinde coğrafyada haritaların iki boyuttan üç boyuta 
çevrilmesi, yeryüzü şekillerinin üç boyutlu şekilde gözlemlenmesi, tarihteki olayların içine üç boyutlu olarak girilebilmesi, matematikte katı 
cisimlerin öğretilmesinde üç boyutlu bir öğrenme ortamı sunulması, hücre gibi küçük yapıların içinin üç boyutlu olarak gözlemlenmesi AG’nin 
avantajları olarak gösterilebilir. 

AG uygulamalarının doğası gereği öğrenci merkezli öğrenme ortamları oluşturulması gerekmektedir ve bu ortamlar öğretmen merkezli 
geleneksel öğretim yöntemlerinden oldukça farklıdır (Kerawalla, Luckin, Seljeflot, Woolard, 2006). Yapılan araştırmalar öğrenmenin etkililiği 
ve verimliliği, içeriğin gerçek hayatla olan benzerliği ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir (Klopfer, 2008). Yani öğrenci öğrendiği bilgiyi 
gerçek hayatla ne kadar çok bağdaştırırsa eğitimin verimliliği de artmaktadır. Öğrencinin içeriği gerçek hayatla bağdaştırması AG ile mümkün 
olabilir. Böylece öğrenme sürecini zenginleştiren teknolojik araçlar hem sosyal hem de öğrenme yaşantılarımızın bir parçası haline 
gelmektedir. Ayrıca AG uygulamaları sayesinde öğrencilerin odaklanma süresinin uzadığı görülmüştür. Eğitimde öğrencinin öğretilecek 
konuya odaklanma süresinin artırılması başarının da beraberinde gelmesine yardımcı olduğu literatürde belirtilmiştir (Wagner, Barakoniy, 
2003). Abdüsselam ve Karal, (2012) yaptıkları çalışmada geleneksel sınıf ve laboratuvarlarda öğrencinin dikkat süreleri daha kısa olmakla 
birlikte ilgileri çabuk dağılabildiği buna karşın AG ortamında ise kullanılan cihazların iç içe olması öğrenciye verilmeye çalışılan soyut 
kavramları somutlaştırması ve kavramayı kolaylaştırmayı sağlaması sayesinde öğrencilerin dikkat sürelerinin artığı gözlenmiştir. 

Bireyler teknolojinin kullanımını kolay ve faydalı bularak memnun kaldıkları durumlarda yeni teknolojilere yönelik tutumları da olumlu yönde 
olmaktadır (Venkates, Morris, Davis, 2003) Küçük, Yılmaz, Baydaş, Göktaş’ın (2014) yaptığı çalışma sonucunda AG uygulamaları ile İngilizce 
öğreniminde öğrencilerin memnun kaldıkları kaygı düzeylerinin düşük olduğu ve gelecekteki bu tür uygulamaların derslerinde kullanmak 
istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca AG uygulamalarının eğlenceli motivasyonu artıran, yaparak yaşayarak öğrenmeye olanak sağlayan, 
öğrencilerin aktif katılımına imkân tanıyan, soyut konuların somutlaştırılmasını sağlayan bir uygulama olduğu görülmektedir.  

AG’nin eğitime katkıları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Yıldız, 2013). 

 Eğitimde kaliteyi artırır. 
 Dersleri daha ilgi çekici hale getirir. 
 Görselliği temel aldığı için öğrenmeyi kolaylaştırır. 
 Materyal taşıma sorununa son verir. 
 Öğrencinin yaratıcılık yönünü geliştirir. 
 Eğitimin kalıcılığını sağlar. 
 Dersleri eğlenceli hale getirir. 
 Elde edilmesi imkânsız veya zor olan materyallere kolayla ulaşmamızı sağlar. 

Çetinkaya, Akçay’ın (2013) yaptığı çalışma sonucunda eğitim ortamlarında her kademede birçok ihtiyaca yönelik farklı türlerde AG 
uygulamalarının dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Yine bu araştırmanın sonucuna göre ülkemizde AG 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasında Fatih projesinin önemli fırsat olduğu ön görülmektedir.  

AG uygulamalarının olumlu yönleri kadar olumsuz yönlerinden de bahseden Carmigniani’nin (2011) çalışmasında bu teknolojinin 
uygulanması sırasında yaşanan sıkıntılar belirtilmiştir. AG uygulamaları öğrenci ve öğretmenlerin teknik beceri problem çözme işbirliği 
uzamsal yetenek gibi becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilere sahip olmadıkları takdirde zaman kaybı meydana gelmektedir.  

Fen öğretimi sürecinde verimli ve etkili öğrenmeyi mümkün kılabilmek için çeşitli arttırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirilmiştir. Fen 
öğretiminde daha fazla duyu organı eklenerek öğrenme deneyimi zenginleştirilebilir. Böylece öğrenci pasif alıcı konumunda değil de aktif 
yapılandıran birey haline gelir. Teknolojiyle desteklenmiş AG uygulamalarının fen konularını görselleştirerek öğretilmesi ile öğrenciler gerçek 
durumları ve problemleri daha kolay anlamaktadır. Abdülselam ve Karal’ın (2012) fizik alanında yaptığı çalışmaya göre öğrencilerin sınıfta 
ki etkinliklere katılımında cesaretin arttığı, bilim insanı kimliğini benimsedikleri, öğrencilerin daha hevesle ders işledikleri ve kullanılan 
teknolojinin yeni oluşunun ilgilerini arttırdığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin fiziği anlamada, anlatmada ve soyuttan somuta dönüştürmede AG 
ortamlarının geliştirilmesinin bir avantaj olduğu görülmüştür. 

AG uygulamalarında video animasyon, resim gibi çoklu materyaller birden fazla duyu organına hitap ettiği için öğrenci sürece aktif katılmakta 
ve kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir. Çoklu ortam öğrenme kuramı bu tür ortamların oluşturulmasına yol açmaktadır (Mayer, 2001). 

Günümüzde bilim ve teknolojide gerçekleşen hızlı ilerlemeler, yaşam biçimimizi etkilemekte ve değiştirmektedir (Akkoyunlu, 1998). Bireylerin 
yaşamı bu değişim ve dönüşümden etkilenirken, eğitim süreci ve eğitim ortamlarının bu değişimden etkilenmemesi mümkün değildir. 
Geçmişten günümüze eğitim ortamlarında kullanılan teknolojiler incelendiğinde kara tahta ve tebeşirden, bilgisayar ve internet dünyasına 
hatta yapay zekâya sahip akıllı teknolojilere doğru bir dönüşüm olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda bilgisayar ve internet teknolojileri 
hayatımızda o denli geniş kullanım alanına sahip oldu ki, eğitim hizmetlerinin o alanın dışında kalması düşünülemezdi (Bulun, Gülnar & 
Güran, 2004). Eğitim ortamlarında kullanılabilecek teknolojilerin artması ve çeşitlenmesi, eğitimcilere bu teknolojileri tanıma ve etkili bir 
şekilde kullanma konusunda önemli roller yüklemektedir. Bu nedenle eğitimcilerin teknolojik gelişmeleri takip ederek alanlarına en uygun 
araçları kullanmaya gayret etmeleri gerekmektedir (Akkoyunlu, 2002). Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarını kullanmak Türkiye de masraflı 
olsa da böyle bir teknolojinin eğitim alanında kullanılması eğitimde bahsi geçen sistemin veya objenin üzerinde öğrenilebilir hale 
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getirilmesinde oldukça etkili olacaktır. Zira bu alanda yer almak teknolojiyi yakalamak ve onu kullanmak açısından da oldukça önemlidir. 
Geliştirilen uygulamalar ve öğrenim yöntemleri sonucu Türkiye hem teknolojiyi aktif bir şekilde eğitim alanında kullanmış olacak hem de 
güncel teknolojiden de geri kalmamış olacaktır. 

Eğitim ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarını birleştiren bir android uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, öğretmenler, tıp 
uzmanları;insan anatomisini interaktif 4D deneyimi içinde öğrenirler.21. yüzyılda DAQRi tarafından tasarlanan anatomi 4D, insan vücudu ve 
kalbin içinde bir yolculuğa davet ederek detaylı bilgi edinmemizi , yakınlaştırarak organların yapısının incelenmesini sağlarken sınıfta rahatça 
kullanılabilmektedir.Android işletim sistemli tablet veya akıllı telefonun googleplay uygulamasından anatomy 4D indirilir, Resim 1’deki gibi 
özel tasarlanmış kağıtlar üzerine tutulur ve böylece 4 boyutlu görüntü sağlanmış olur. 

Resim 1. anatomi 4D uygulaması. 

 

 

Resim 2’de görüldüğü gibi mesleklerin tanıtımı için tasarlanmış dört boyutlu (4D) AG uygulamasıdır. Bu AG uygulamasına dünyanın çeşitli 
yerlerinden erişmek mümkündür. Genç ya da yaşlı gözetmeden herkesin eğelenerek öğrenmesini sağlamaktadır. 

 

 

Resim 2. Octaland 4D uygulaması. 

 

Resim 3’de görüldüğü gibi, boyama kağıtlarının üzerindeki nesnelerin canlanmasını sağlayan bir arttırılmış gerçeklik uygulamasıdır. 

Resim 3. Quiver uygulaması. 

 

 

Resim 4’de gösterildiği gibi Güneş sistemindeki gezegenlerin 4 boyutlu bir şekilde incelenmesini sağlayan AG uygulamasıdır. 

Resim 4. Space 4D+ uygulaması. 
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Hayvanlar aleminde bulunan canlıları Resim 5’deki gibi dört boyutlu olarak gösteren AG uygulamasıdır. 

Resim 5. Animal 4D+ uygulması. 

 

 

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerine bir seminer kapsamında arttırılmış gerçeklik uygulamaları tanıtıldıktan sonra görüşlerine başvurulmuştur. 
Çalışma nitel bir çalışma olup verileri toplamada açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. İstanbul’da bir özel eğitim kurumunun 10 
farklı okulunda çalışan 155 sınıf öğretmenine araştırmacılar tarafından uygulamalı bir seminer verilmiştir. Öğretmenlerin 25’i erkek 130’u 
kadındır. Seminer öncesi ilkokul programları incelenerek internet ortamında var olan arttırılmış gerçeklik uygulamalarından örnekler 
bulunacak uygun konular araştırılmıştır. Hayat bilgisi dersi 2. ve 3. sınıfta mesleklerin tanıtımı ve hayvanlarla ilgili kazanımlar ve 4. sınıf fen 
bilimleri dersi dünyamızın hareketleri konusuna yönelik arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile ilgili örnekler bulunmuştur. Bu uygulamalar için 
4 ayrı program kullanılmıştır. Bu programları öğretmenlerin mobil cihazlarına önceden indirmeleri sağlanmıştır. Her bir programda çalışan 
uygulamalar için basılan resimler ya da çizimler bir paket haline getirilerek kitapçık oluşturulmuş ve çoğaltılmıştır. Bu kitapçıkların seminer 
öncesi öğretmenlere dağıtılması sağlanmıştır. Seminer sırasında öğretmenlere uygulamaları nasıl başlatacakları ellerindeki kitapçıkları nasıl 
kullanacakları sırasıyla verilmiş ve dikkat edilmesi gereken kurallar anlatılmıştır.  

Öğretmenlere uygulamalardan sonra arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile ilgili kısa bir anket uygulanarak gerçekleştirilen uygulama ile ilgili 
görüşleri alınmıştır. Anket sadece gönüllü katılımı kabul eden 73 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlerin 59’u kadın 14’ü erkektir. 
Öğretmenlere daha önce bu uygulamalardan haberdar olup olmamaları, uygulamaları kullanmanın zorluğu, derslerde kullanabilirliği ve hangi 
konu ya da derslerde kullanabilecekleri sorulmuştur. 

Öğretmenlere ilk olarak daha önce AG ile ilgili herhangi bir uygulama yapıp yapmadıkları sorulmuş ve verilen yanıtlar frekans ve yüzde olarak 
hesaplandığında, kadın öğretmenlerin %95(f=56)’inin, erkek öğretmenlerin ise tamamının AG uygulamalarıyla daha önce hiç 
karşılaşmadıkları görülmüştür. Oldukça yeni bir teknoloji olan bu tarz uygulamaların son zamanlarda eğitim-öğretim süreçlerinde 
kullanılmaya başlandığı söylenebilir.  

Yapılan AG uygulamalarının öğretmenlere bu uygulama hakkında fikir verip vermediği ile ilgili görüşler Tablo 3.1’de, Öğretmenlerin AG 
uygulamasını kullanıp kullanamayacaklarına dair görüşleri ise tablo 3.2’de verilmiştir. 

Tablo 3.1 Yapılan uygulamanın öğretmenlere fikir verdiğine dair öğretmen görüşleri 

Kodlama  Görüşler f % 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik destek 

-Bütün öğrencilere tablet sağlanırsa uygulanabilir. 

-Gerekli donanımlar sağlanırsa kullanılabilir. 

-Ama akıllı tahta içeriğine yüklenmesi daha kolay   

 

 

9 

 

 

12.3 

 

 

-Çok beğendim, derslerde uygulanabilir. 

-Gayet kullanılabilir uygulama. 

-Ders içi aktif olarak kullanılabilir. 

 

 

23 

 

 

31.5 
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Evet 

Uygulanabilirlik-
kullanılabilirlik 

-Kesinlikle uygulama açısından verimli şekilde kullanılabileceğini 
düşünüyorum.   

-Ama zaman yaratmak gerek. 

-Derslerin daha aktif ve etkili olmasına yarar sağlayacaktır.                     

 

Motivasyon, dikkat 

-Dersleri daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirir. 

-Çocukların daha çok dikkatini çeker ve derse karşı merak ve ilgilerini daha da 
arttırır. 

-Öğrenciler sıkıldığında çocuklara konu ile ilgili uygulama açıp dikkat toplamak 
için.  

 

 

7 

 

 

9.6 

 

Fikir verme  

-Büyük katkısı oldu.  

-Kesinlikle. Derslerde de uygulanabileceğini düşünüyorum. 

-Yeni fikirler öğrendiğim gibi uyguladığım etkinlikleri genişletmek gibi fikirlerim 
oluştu. 

 

31 

 

42.5 

 

Hayır 

 

Donanım eksikliği 

-Sınıflarda akıllı tahta yok. 

-Şu an için derslerde uygulamak imkânsız ancak okul yönetimi bu olanağı 
sunduğu takdirde uygulanabilir. 

 

3 

 

4.1 

Toplam   73 100 

 

Tablo 3.1’e göre öğretmenlerin %95.9(f=70)’i yapılan çalışmanın bu tarz uygulamaları sınıf ortamında kullanma konusunda fikir verdiğini ve 
bu sayede daha bilinçli bir şekilde sürece rehberlik edebileceklerini söylemişlerdir.  

Tablo 3.2. Öğretmenlerin AG uygulamasını kullanıp kullanamayacaklarına dair görüşleri: 

 

Cinsiyet 

 

N 

Evet, kullanabilirim Hayır, kullanamam 

f % f % 

Kadın 59 58 98.3 1 1.7 

Erkek 14 14 100 0 0 

Toplam 73 72 98.6 1 1.4 

 

Tablo 3.2 incelendiğinde, öğretmenlerin %98.6(f=72)’sı AG uygulamalarını sınıf ortamında kullanabileceklerini belirttikleri görülmüştür. 
Teknik alt yapı oluşturulduğu sürece öğretmenlerin bu tarz yenilikçi teknolojileri tercih edip derslerinde büyük bir hevesle kullanacakları 
söylenebilir. 

Öğretmenlerin AG uygulamalarını kullanmak için destek ihtiyacına dair görüşleri Tablo 3.3 de frekans ve yüzde değerleri ile verilmiştir. 

Tablo 3.3. AG uygulamalarını kullanmak için desteğe ihtiyaç olup olmadığına dair öğretmen görüşleri 

 

Cinsiyet 

 

N 

Evet, desteğe ihtiyacım var. Hayır, desteğe ihtiyacım yok 

f % f % 

Kadın 59 21 35.6 38 64.4 

Erkek 14 6 42.9 8 57.1 

Toplam 73 27 37.0 46 63.0 

 

Tablo 3,3’te Kadın öğretmenlerin %64,4’ü, erkeklerin %57,1’i AG uygulamalarını kullanırken desteğe ihtiyaç duymadıklarını dile 
getirmişlerdir. Uygulama sırasında öğretmenlerin öğrenme sürecindeki görevleri yerine getirirken teknolojik araçları yönetebilmesi için 
uzamsal yetenek, teknoloji özyeterliği, matematiksel tahmin, problem çözme gibi becerilere sahip olması gerektiği söylenebilir.  

AG uygulamaları ile ilgili ne tür bir desteğe ihtiyaç olduğu konusundaki öğretmen görüşleri teknolojik destek ve bilgilendirme-örnek çalışma 
başlığı altında toplanarak Tablo 3.4’e yerleştirilmiştir. 

 

 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

204 
 

Tablo 3.4. AG uygulamaları ile ilgili ne tür bir desteğe ihtiyaç olduğuna dair öğretmen görüşleri 

Kodlama Görüşler f % 

 

Teknolojik destek  

-Öğrencinin etkin kullanması için araç-gereç sağlanmalı, örnek bir ders uygulaması gösterilmeli. 

-Teknolojik desteğe ihtiyacımız var. 

-Ama akıllı tahta içeriğine yüklenmesi daha kolay olur. 

-Materyallerin temini konusunda destek alınabilir 

-Okulun maddi desteğine ihtiyaç var. 

 

51 

 

70.4 

 

Bilgilendirme, örnek 
çalışma  

-Ne tür durumlarda ve nasıl uygulayabileceği ile ayrıntılı anlatma.  

-Bilgilendirme.  

-Bir daha ders uygulaması. 

-Daha geniş kapsamda olabilir. Uygulamamanın her basamağında kendim yaşayarak 
deneyimlemek isterim. 

-Tanıtım yapılırsa kullanabilirim. 

 

22 

 

29.6 

Toplam  73 100 

Tablo 3.4’de öğretmenlerin AG uygulamalarını sınıf ortamında kullanabilmeleri için teknolojik desteğe ihtiyaç duydukları; bu uygulamalara 
bilinçli bir şekilde rehberlik edebilmek için bilgilendirme, örnek uygulama gibi eğitici çalışmaların gerekli olduğunu dile getirdikleri görülmüştür. 

Son olarak öğretmenlerin AG uygulamalarının hangi konularda kullanılabileceği ile ilgili görüşleri Tablo 3.5’deki gibi kategorileştirilerek 
frekans ve yüzde değerleri ile sunulmuştur. 

 

Tablo 3.5. AG uygulamalarının hangi konularda kullanılabileceğine dair öğretmen görüşleri: 

Dersler ve konular Görüşler F % 

 

Tüm derslerde  

-Tüm derslerde kullanabilirim. 

-Fen bilgisi, hayat bilgisi, sosyal bilgiler. 

-Fen bilimleri, sosyal bilgiler dersinde. 

-İhtiyaç duyulan her konuda. 

-Her konuda uygulanabilir, eğlenceli bir uygulamaya benziyor. 

 

23 

 

31.9 

 

Fen Bilgisi- Hayat  

Bilgisi 

-Özellikle fen bilimleri ile ilgili ünitelerde faydalı olacağını düşünüyorum. 

-Fen bilgisi ve hayat bilgisi dersinde kullanabilirim. 

-Özellikler hayat bilgisi dersinde kullanılabilir. 

-Hayat bilgisi meslekler konusunda ve fen bilimleri dersinde vücudumuz konusunda 
kullanabileceğimi düşünüyorum. 

 

22 

 

30.6 

Meslekler, 

Organlar, 

Güneş sistemi 

Hayvanlar 

-Gezegenimiz ve Dünya, çocukların yaşantısına uzak 

-Anatomi, dünya, uzay 

-Meslekler ve vücudumuz 

-Meslekler, hayvanlar, iç organları konularında. 

-Biyoloji konuları, güneş sistemi. 

 

12 

 

16.7 

Somutlaştırma 
görselleştirme 

-Soyut kavramların somutlaştırılması, büyük olduğu için incelenmesi zor olan nesnelerin 
incelenmesinde kullanmak isterim. 

-Görsellik gerektiren konularda kullanabilirim. 

 

6 

 

8.3 

Duyuşsal -Arkadaşlık ilişkileri, sorumluluk eğitimi, duyguların farkındalığı. 2 1.5 

Görüş bildirmeyenler   

8 

 

11 

Toplam  73 100 
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Tablo 3.5’e göre öğretmenler AG uygulamalarını tüm derslerde (özellikle Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi gibi derslerde) kullanabileceklerini; 
meslekler, organlar, hayvanlar, güneş sistemi gibi konularda somutlaştırma, görselleştirme anlamında etkili bir öğrenme malzemesi 
olabileceğini ve ayrıca duyuşsal becerilerin eğitiminde faydalı olacağını dile getirmişlerdir. 

Uygulamaların öğretmenlerde büyük bir heyecan, merak ve ilgi yarattığı açıkça gözlenmiştir. Öğretmenlerin bu tür bir uygulamayı daha önce 
hiç kullanmamış olmaları bunun en önemli sebebi olarak gösterilebilir ve ayrıca AG teknolojisi ile tasarlanmış öğrenme içeriklerinin, öğrenme 
öğretme süreçlerinin etkililiğini ve çekiciliğini artırdığı söylenebilir. Kerawalla ve diğerlerine (2006) göre AG uygulamaları ile beraber üç 
boyutlu ortamda görsel nesnelerle çalışmak ilgiyi, motivasyonu ve dikkati arttırmaktadır. Öğretmenlerin neredeyse hepsi uygulamayı 
kullanmakta zorlanmadığını ifade etmiştir. Derslerde kullanabileceklerini ve öğrencilerinin bu durumdan hoşlanacaklarını, dikkatlerini 
çekeceğini ve dersleri eğlenceli hale getireceğini söylemişlerdir. Öğrenen öğrenme sürecinde eğlendiği ve aktif olarak katıldığı sürece kalıcı 
öğrenme gerçekleşeceğinden bu noktada önemli bir role sahip olan AG uygulamalarının öğretmenler için etkili bir öğretim malzemesi 
olabileceği öngörülmektedir. Benzer şekilde Özarslan (2013)’ın yaptığı çalışmada AG uygulamalarının öğretim etkinlikleri süresince 
öğrenenleri gerçek ortamdan soyutlamadan sunabilmekte ve sağladığı anlık etkileşimlerle öğrenme sürecini daha eğlenceli ve anlamlı 
kılabildiği görülmüştür. Ayrıca bazı öğretmenlerin tüm derslerde kullanabileceği konusunda görüş belirttikleri, özellikle fen bilimleri ile ilgili 
ünitelerde kullanmanın faydalı olacağını bunun yanı sıra hayat bilgisi, sosyal bilgiler gibi derslerde kullanabileceklerini sıklıkla belirttikleri 
görülmüştür. Walczak, Cellary, Wojciechowski, (2006)’ın yaptığı çalışmada bu teknolojinin farklı eğitim alanlarında ve farklı kademelerde 
kullanılmakta olduğu özellikle gözle görülmesi mümkün olmayan nesne ve olayların, öğretimi tehlikeli durumların gösterilmesi, soyut 
kavramların somutlaştırılması ve karmaşık bilgilerin sunulması durumlarında kullanımının etkili olabileceği bulgusuyla benzerlik taşımaktadır. 
Az sayıda öğretmense öğrencilerin derste tablet kullanma şansı olabilirse ya da sınıf donanımları yeterli hale gelirse kullanabileceklerini 
belirtmişlerdir. Sonuç olarak arttırılmış gerçeklik uygulamalarını, öğretmenlerin derslerinde kullanmaları konusunda olumlu görüşte oldukları 
ve bahane üretilmeksizin bir yeniliği benimseme konusunda samimi oldukları söylenebilir. Bu konuda çalışmalar arttıkça ve öğretmenlere 
etkinlikler ulaştıkça kullanımının hızla yayılacağı düşünülebilir.  
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Yabancılara Türkçe Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı: Örnek Ders Planı 
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ÖZET 

Kültür, insan toplumunun, biyolojik olarak değil de, sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü, 
sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamıdır. Kültürün ilk ve temel unsuru dildir. Dilin en damıtılmış hâli olarak düşünebileceğimiz 
atasözleri ve deyimlerin sağlıklı kültür aktarımındaki görevini bu bağlamda ele almamız gerekmektedir. Yabancı dil öğrenen kişi öğrendiği 
dilin atasözlerini ne denli doğru, yerinde kullanırsa öğrendiği dile o denli hâkim demektir. Kültürümüzde önemli bir yeri olan atasözü ise 
atalarımızın yaşam deneyimlerini düşünce ve anlayışlarını kuşaktan kuşağa taşıyan, öğüt veren, derin anlamlı kalıplaşmış sözlerdir.  

Bu çalışmada Türkçe öğrenmek isteyen B1 seviyesindeki yabancı öğrenciler için hazırlanmış kültür aktarımı amaçlı etkinliklerden oluşan 
ders planı hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinlikler toplam 100 dakikalık ders için planlanmıştır. İlk etkinlik dinleme ve yazma etkinliğidir. Bu 
etkinlikte Barış MANÇO'nun “Ali Yazar Veli Bozar” şarkısı dinletilerek öğrencilerden bu şarkıdaki atasözlerini bulması istenir ve öğrencilerden 
kendi kültürlerinde yer alan atasözlerinden örnek vermeleri istenir. Dinleme ve yazma etkinliği ile öğrenciler kendi kültürleri ile hedef kültürü 
karşılaştırma imkânı bulur. Bu etkinlik yapıldıktan sonra metin işlenir. Metin işlendikten sonra öğrencilere bazı atasözleri ve anlamları karışık 
olarak verilir ve öğrencilerden bu atasözleri anlamları ile eşleştirmeleri istenir. Üçüncü etkinlikte ise atasözleri eksik olarak verilir ve bu 
atasözlerini tamamlamaları istenir. Bu etkinlikten sonra metni anlama sorularına geçilir. Metni anlama sorularından sonra yazma etkinliği 
yapılır, bu etkinlikte öğrencilerden bir atasözü hakkında kompozisyon yazmaları istenir. Altıncı olarak verilen etkinlikte karışık olarak verilen 
atasözlerini düzeltmeleri istenir. Bu etkinlikten sonra da oyuna geçilir. Oyun yaparak yaşarak öğrenmenin yanında eğlenceli bir öğrenme 
ortamı oluşturacağından kullanılmıştır. “Ben Atasözümü Doğru Anlatmalıyım” oyunu pandomim esasına dayanır. Oyun bittikten sonra 
değerlendirme çalışmalarına geçilir. Değerlendirme çalışmalarıyla hedefe ne kadar ulaşıldığı da görülmüş olur.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yeni bir alandır. Bu alanda etkinlik sayısı çok fazla yoktur. Günümüzde eğitimde artık yapılandırmacı 
yaklaşım kullanılmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın temel felsefesi yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de kullanılmalıdır. Bu yaklaşımda 
yaparak yaşarak öğrenme temel felsefe olmalıdır. Bundan dolayı oyunlarla öğrenciler daha kolay öğrenir. Bizim kültürümüzün bir parçası 
olan atasözleri öğretilirken mutlaka oyun kullanılmalıdır. Çünkü atasözleri soyut bir konudur. Eğer sadece sıradan bir düz anlatım metodu 
seçilirse bu işte başarı sağlanmaz. Yabancılara Türkçe öğretiminde atasözleri öğretimine ağırlık verilmelidir. Atasözleri öğretilirken de 
mümkün olduğu kadar çok oyun ve görsel kullanılmalıdır. Ayrıca derste yapılabildiği kadar çok etkinlik yapılmalıdır. Ne kadar çok uygulama 
yapılırsa ders o kadar iyi kavranır.  

Anahtar Kelimeler: Atasözleri, etkinlik, kültür, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi  

 

Abstract 

Culture is not a collection of biological products, but a collection of a whole of tangible and intangible products which human being socially 
handing down from generation to generation and is a sum of symbolic and learnt products or features. Language is the first and basic element 
of culture. We need to handle the role of the idioms and the proverbs which can be thought as the most distilled phase of language in a 
healthy transmission of culture in this context. A person is regarded as that proficient in a language which s/he is learning as much as s/he 
uses the proverbs and the idioms of that language correctly. The proverbs which have an important place in our culture are deep and 
meaningful routines which pass down the life experience, thoughts, and insight of our ancestors. 

In this study, a lesson plan which consisted of activities aiming to transfer culture was prepared for B1 level foreign students learning Turkish. 
Activities are for a 100 minutes long lesson.  After giving a general information about the activities; information about the justification of the 
activities, the purposes of the activities, the general framework of the activities, the objectives of the activities, the general structure of the 
activities and the flow of the activities and a Turkish-English-German visual list including the vocabulary in the activities, evaluation, 
conclusion, and recommendations are provided. The activity bases on the game “I need to understand the proverb correctly.” The first activity 
is a listening and writing activity. In this activity, students are asked to find the proverbs in the song “Ali Yazar Veli Bozar” by Barış Manço 
after listening to it and they are also asked to give examples in their cultures. With this listening and writing activity, students have chance to 
compare their culture with the target culture. After this activity, the text is worked on After working on the text, some proverbs and their 
meanings are given as mixed to students and the students are asked to match the proverbs with their exact meanings. In the third activity, 
the proverbs are given incomplete and the students are asked to complete them. After this activity, students move to the reading 
comprehension questions. After the reading comprehension questions, students work on a writing activity in which they are asked to write 
an essay about a proverb. In the 6th activity, students are asked to put the mixed parts of the proverbs in order. After this session, there 
comes a game activity. Game activity is used both for supporting learning through experience and creating a joyful learning environment. 
The game “Ben Atasözümü Doğru Anlatmalıyım” (I should narrate my proverb correctly.) is based on the principle of pantomime.  After the 
game session, there comes the evaluation part. With the evaluation part, it is observed how the students have reached the objectives of the 
lesson.  

Teaching Turkish as a foreign language is a brand new field of study There is not many activities in this field. Now, in education, constructivist 
approach is used. The main philosophy of the constructivist approach should be used in teaching Turkish as a foreign language. In this 
approach, the main philosophy should be learning through experience. Students learn better with games. Games should certainly be used 
in teaching proverbs which are a part of our culture. As, the proverbs theme is abstract. There will not be reached achievement, if solely 
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instruction method is preferred. In teaching Turkish as a foreign language, the proverbs should be emphasized.   While teaching the proverbs, 
games and the visuals should be used as much as possible. Also, there should be done more activity in the class as much as possible. 
Students’ comprehension level depends on the number of the activities in the classroom, so there should be lots of activities in a lesson.  

Key Words: Proverbs, activities, culture, teaching Turkish as a foreign language 

 

Kültür, tarih bakımından mevcudiyeti kesin olarak bilinen bir toplumun, sosyal etkileşme yoluyla nesilden nesile aktardığı maddî ve manevî 
yaşayış tarzlarının temsil ve tecelli bakımından yüksek bir seviyedeki bir bileşiği olan, sebebi ve sonucu açısından ise, ferde ve topluma 
mensubiyet şuuru, özel bir kimlik kazandırma, bütünleşmiş kılma, yaşanan çevreyi ve şartları kendi hedefleri istikametinde değiştirme arzu 
ve iradesi veren değer, norm ve sosyal kontrol unsurlarının belirlediği bir sistemdir (Tural,1988:52). Kültürün ilk ve temel unsuru dildir (Toklu, 
2003: 44). Muharrem Ergin‘e göre dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen bir 
varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen 
zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir (Ergin, 1994:7). 

Kültürü öğrenme ve aktarma sürecinde dilin ayrı bir önemi vardır. Dilin amacı öğrenci için gerekli bilgi, beceri ve tutumları oluşturmak, bunları 
kullanarak gelişmesini sağlamaktır. Böylece öğrenci dili, okul ve günlük yaşamında kimlik oluşturmak ve bir kültür alanı yaratmak için kullanır. 
Bu durum öğrencinin içinde yaşadığı kültürü öğrenmesini ve ona uyum sağlamasını kolaylaştırır (Güneş, 2014:25). Dilin kültür aktarımındaki 
rolü asla yadsınamaz. Dilimizin özünden uzaklaşması demek kültürümüzün de nesilden nesile yanlış aktarılması demektir. Çünkü kültürü 
sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktaracak olan dildir. Bu nedenle okullarda sağlıklı bir ana dili eğitimi verilmelidir. 

Kültürümüzde önemli bir yeri olan atasözü ise atalarımızın yaşam deneyimlerini düşünce ve anlayışlarını kuşaktan kuşağa taşıyan, öğüt 
veren, derin anlamlı kalıplaşmış sözlerdir. 

Kimin söylediği belli olmayan kısa,  özlü,  ders çıkarılan ve öğüt veren sözlerdir. (Aksoy, 1984: 37). 

Türkçede manzum ve mensur olarak ve çeşitli edebî sanatlarla meydana getirilmiş olan atasözleri "Nazım, nesir, her iki şekli ile eski 
tecrübeleri tam bir fikir kompozisyonu içinde teşbih, mecaz, tezat, kinaye... gibi edebî sanatların kudretinden faydalanarak süslü, kapalı olarak 
veya bazen açık, mecazsız hususuyla yetişecek gençlere aktaran" sözler diye tanımlanmaktadır (Aktaran: Akpınar, 2010:44). 

Atasözlerinin özellikleri ise genel olarak şöyledir:  

 Atasözleri tüm toplumun ortak ürünüdür. Kim tarafından söylendiği belli değildir. 

 Kalıplaşmış sözlerdir. Bir tek sözcüğü bile değiştirilemez. 

 Atasözleri genellikle mecaz anlamlıdır. Yani atasözlerinde benzetmeli anlatım vardır. 

 Bazı atasözleri gerçek anlamlıdır. 

 Atasözleri kısa ve özlü sözlerdir. Az sözle bir öğüdü, bir yaşam gerçeğini anlatır. 

 Atasözünde anlatılmak istenen konu etkili biçimde dile getirilir. 

 Atasözlerinin çoğu tek bir yargı bildiren kısa cümledir. Ancak birden çok yargı bildiren uzunlukta atasözleri de vardır (Albayrak,              
2009: 35). 

Bir toplumun asırlar boyunca oluşan deneyimlerinin; hayata, insanlara, doğaya ilişkin duyuş ve düşünüşlerinin ürünü olarak ortaya çıkan 
etkili, yoğun anlatım sağlayan atasözleri, yabancı dil öğretiminde önemli bir işleve sahiptir(Aksan,1996: 52). Yabancı dil öğrenen kişi 
öğrendiği dilin atasözlerini ne denli doğru, yerinde kullanırsa öğrendiği dile o denli hâkim demektir. Bu hâkimiyet yabancı dil öğrenen bireyi 
dilini öğrendiği ulusun diğer bireyleriyle daha iyi kaynaştıracaktır. Örneğin, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişi üzgün, düşünceli gördüğü 
Türkçeyi ana dili olarak konuşan bir arkadaşına "Neyin var, Karadeniz‘de gemilerin mi battı?" şeklinde bir söylemde bulunursa aralarındaki 
iletişim, yüzeysel yapıda kalmayacaktır. Atasözü dağarcığını geliştirebilmiş Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişi de günlük hayatın  
herhangi bir noktasında ya da yazınsal bir metin okurken karşılaştığı deyimi veya atasözünü kolaylıkla bağlama uygun biçimde 
anlamlandırabilecek ve dilini öğrendiği toplumla, kişilerle iletişimini daha sağlıklı kurabilecektir (Akpınar, 2010:44). Yabancılara Türkçe 
öğretiminde aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı atasözlerine yer verilmelidir: 

 Kullanılan, yaşayan dilin öğretilmesi gereklidir. Aksi durumda öğrenci öğrenmeye çalıştığı dil ile sokakta konuşulan dil arasında ikilemde 
kalacak ve sağlıklı iletişim kuramayacaktır. 

 Öğretilen dilin kültürünün de öğretilmesi gereklidir. Her dil ait olduğu kültürün özelliklerini taşımakta, nesiller arası bağlantıyı 
sağlamaktadır. 

Atasözleri hem anadil hem de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmaktadır. Bu bölümde yabancılara Türkçe öğretiminde atasözleri 
öğretimine yer verilmiştir.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yeni bir alandır. Bu alanda etkinlik sayısı çok fazla yoktur. Günümüzde eğitimde artık yapılandırmacı 
yaklaşım kullanılmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın temel felsefesi yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de kullanılmalıdır. Bu yaklaşımda 
yaparak yaşarak öğrenme temel felsefe olmalıdır. Bundan dolayı oyunlarla öğrenciler daha kolay öğrenir. Bizim kültürümüzün bir parçası 
olan atasözleri öğretilirken hangi yöntem kullanılmalıdır? Öğrenciler atasözlerini en iyi hangi yöntemle öğrenirler? Atasözleri soyut bir 
konudur. Eğer sadece sıradan bir düz anlatım metodu seçilirse bu işte başarı sağlanmaz. Yabancılara Türkçe öğretiminde atasözleri 
öğretimine ağırlık verilmelidir. Atasözleri öğretilirken de hangi yöntem ya da tekniğin kullanılacağı son derece önemlidir.  
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Araştırmanın amacı henüz gelişmekte olan Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında kullanılan kültürümüzün en önemli parçalarından biri olan 
atasözlerimizi en etkili ve doğru olarak öğretebilmek için oyun da kullanılarak etkinlikler tasarlamaktır. 

Bu çalışma Türkçe öğrenmek isteyen B1 seviyesindeki yabancı öğrenciler için hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinlikler toplam 100 dakikalık ders 
için planlanmıştır. İlk etkinlik dinleme ve yazma etkinliğidir. Bu etkinlikte Barış MANÇO'nun “Ali Yazar Veli Bozar” şarkısı dinletilerek 
öğrencilerden bu şarkıdaki atasözlerini bulması istenir ve öğrencilerden kendi kültürlerinde yer alan atasözlerinden örnek vermeleri istenir. 
Dinleme ve yazma etkinliği ile öğrenciler kendi kültürleri ile hedef kültürü karşılaştırma imkânı bulur. Bu etkinlik yapıldıktan sonra metin işlenir. 
Metin işlendikten sonra öğrencilere bazı atasözleri ve anlamları karışık olarak verilir ve öğrencilerden bu atasözleri anlamları ile eşleştirmeleri 
istenir. Üçüncü etkinlikte ise atasözleri eksik olarak verilir ve bu atasözlerini tamamlamaları istenir. Bu etkinlikten sonra metni anlama 
sorularına geçilir.  Metni anlama sorularından sonra yazma etkinliği yapılır, bu etkinlikte öğrencilerden bir atasözü hakkında kompozisyon 
yazmaları istenir. Altıncı olarak verilen etkinlikte karışık olarak verilen atasözlerini düzeltmeleri istenir. Bu etkinlikten sonra da oyuna geçilir. 
Oyun yaparak yaşarak öğrenmenin yanında eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturacağından kullanılmıştır. “Ben Atasözümü Doğru 
Anlatmalıyım” oyunu pandomim esasına dayanır. Oyun bittikten sonra değerlendirme çalışmalarına geçilir. Değerlendirme çalışmalarıyla 
hedefe ne kadar ulaşıldığı da görülmüş olur. 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için öğrenme-öğretme süreci beş aşamadan 
oluşmaktadır. Bunlar; ön bilgileri harekete geçirme, yeni bilgileri anlama, bilgileri yapılandırma, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır 
(Alacalı, 2013: 12). İşte bu aşamalar dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerimiz, aşağıdaki kazanımların öğrencilerde kavranmasını 
sağlamaktadır. 

1. Atasözleri hakkında bilgi sahibi olur. 

2. Atasözlerini deyimler ve özlü sözlerden ayırt eder. 

3. Atasözlerini günlük hayatta kullanır. 

4. Verilen örneklerdeki atasözlerini bulur. 

5. Okuduğu metinde geçen atasözlerini bulur. 

6. Atasözlerinin anlamlarının farkına varır. 

7. Atasözlerini anlamlarına uygun olarak kullanır. 

8. Atasözlerini anlamlarına göre sınıflandırabilir. 

9. Atasözlerini şarkı biçiminde kullanabilir. 

10. Mecaz anlamlı ve gerçek anlamlı atasözlerini ayırt edebilir. 

11. Görseller aracılığıyla metinde anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlarını öğrenir ve kelimeleri ayırt eder. 

12. Öğrencilerin okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce 
ve hayal dünyalarını geliştirilebilir. 

13.  Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 

14. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları bulur. 

15. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 

16. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 

17. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır. 

18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 

19. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 

Ders Akışı İçinde Kullanılan Etkinlikler 

1. Dinleme ve Yazma Etkinliği: Öğrencileri derse hazırlama etkinliği olarak Barış Manço'nun "Ali Yazar Veli Bozar " şarkısı dinletilir. 
Aşağıdaki sorular sorulur ve öğrencilerden hayal güçlerini kullanmaları istenir. 

 “Atasözü” kelimesinden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Barış Manço’nun “ Ali Yazar Veli Bozar”adlı şarkısını biliyor musunuz? Bu şarkıyı ezgisiyle sınıfta söyleyiniz ( Şarkının kendisi de 
dinletilebilir). Şarkıda dikkatinizi en çok hangi ifadeler çekiyor? Neden? 

 (Sınıfa misafir Türk öğrenci davet edilir.) “Büyüklerinizin, özellikle öğüt verirken ya da bir olaydan sonra atasözlerini kullandıklarına 
tanıklık etmişinizdir” diye soru sorulur ve bu konuda konuşmaları sağlanır. Bu atasözlerinden hatırladıklarınız var mı? Hatırladığınız 
atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Kendi kültürünüzde böyle sözler var mıdır? Sorusuyla öğrencilerin görüşleri alır. 

 Dinlediğiniz şarkıdaki atasözlerinin anlamları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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 Yaşadığınız ülkeye ait üç atasözünü ve anlamlarını Türkçe olarak aşağıdaki bölümlere yazınız. Bu etkinlik ile amaç öğrencilerin kendi 
kültürleri ile Türk kültürünü karşılaştırmalarını sağlamaktır. 

2. Kelime Öğretimi: Bu etkinlik "Ben Atasözümü Doğru Anlatmalıyım" oyunu oynandıktan sonra uygulanmalıdır. Bu etkinlik ile amaç 
öğrencilerin belli başlı, basit düzeydeki atasözlerini öğrenip öğrenmediklerini tespit etmektir. 

      Aşağıdaki atasözlerini yanda verilen fiillerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 

• Yerin kulağı ...................                                        - Çıkarır 

• Tatlı dil yılanı deliğinden ...............                         - Uzat 

• Ayağını yorganına göre .................                         - Var 

• Rüzgâr eken, fırtına ...................                             - Kalır 

• Kusursuz dost arayan, dostsuz ..............                 - Biçer 

3. Okuma ve Anlama:  

A. Aşağıda verilen soruları Atasözlerimiz adlı metine göre cevaplayınız. 

1. Dersin başında okuduğunuz Barış Manço’nun 

“Ali Yazar Veli Bozar” şarkısının tekrar eden bölümlerinde en fazla geçen söz, okuduğunuz metindeki hangi atasözüdür? Bu atasözünden 
ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2. Yazar, okuduğunuz metinde Türkçemizin dil zenginlikleri olarak neleri saymaktadır? 

3. “Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan” atasözü metinde geçen hangi atasözü ile aynı anlama ya da yakın anlama gelmektedir? 
Bu atasözünün anlamı hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

4. Okuduğunuz metne göre içinde binlerce atasözü bulunan eserin adı nedir, yazarı kimdir? 

5. Atasözlerimiz adlı metinde atasözleri neye benzetilmiştir? 

B. Aşağıda verilen boşluklara ilgili cevapları Atasözlerimiz adlı metinden bularak yazınız. 

1. Türkçemizin dil zenginlikleri arasında .......... ............., .........ve .............. vardır. 

2. İki kişi arasındaki sohbeti anlatmak için "............................." atasözü kullanılır. 

3. Kaşgarlı Mahmut'un ...................... adlı eserinde binlerce Türk atasözü vardır. 

4. Atalarımızın uzun gözlem ve deneyimlerine dayanan özlü sözlere ............ denir. 

5. Ayrılan insanların elbet bir gün kavuşabileceklerini .................. atasözü anlatır. 

4. Yazma Etkinliği: 

     Bu etkinlik "Atasözlerimiz" adlı metin sınıfta işlendikten sonra uygulanmalıdır. Bu etkinliğin amacı öğrencilerinin ifade becerilerini 
geliştirmek ve atasözlerini günlük hayatta kullanmalarını sağlamaktır. 

       Aşağıdaki bölüme dostluğu anlatan bir paragraflık metin oluşturunuz. Metnin içeriğine göre yazınızda atasözü kullanmaya ve içeriğe 
uygun başlık belirlemeye dikkat ediniz. 

5. Cümle Oluşturma: 

• Bu etkinlik "Ben Atasözümü Doğru Anlatmalıyım" oyunu oynandıktan sonra uygulanmalıdır. Bu etkinliğin amacı öğrencilerin atasözünün 
genel yapısını öğrenip öğrenmediklerini belirlemektir.  

•  Aşağıda yazılışları karışık olarak verilen atasözlerinin doğru biçimlerini, noktalı yerlere yazınız. 

1. söyle, sana, arkadaşını, kim, söyleyeyim, olduğunu, bana 
..................................................................................... 

2. nesi, bir, elin, var, elin, iki, var, sesi 
...................................................................................... 

3. dağı, aşmış, danışan, yolu, danışmayan, şaşmış 
...................................................................................... 

6. Ben Atasözümü Doğru Anlatmalıyım Oyunu: 

Duygu ve düşüncelerini doğru, anlaşılır ve etkili bir biçimde anlatamamak, bir bakıma düşünmemek, sonuç olarak sınıfın etkinliğine 
karışmamak, özetle; öğrenememek demektir. 2005 yılında uygulamaya konulan yeni öğretim programı ile eğitimde yapılandırmacı yaklaşım 
esas alınmıştır. Yapılandırmacı yaklaşıma göre ise en iyi öğrenme şekli yaparak-yaşayarak öğrenmedir. Oyunlarda aşağıda sıralanan 
yararlarından dolayı yapılandırmacı anlayışta eğitim sürecinde kullanılırsa eğitimden istenen verim sağlanabilir. 
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Oyunun Yararları 
1. Çocuğa hareket özgürlüğü sağlar. 
2. Çocuğa toplumsal kurallara saygılı olmayı öğretir. 
3. İnsanlar arası etkileşimi arttırmakta oyunun ilginç, özel ve yapıcı 
bir gücü vardır; çocuğun zihinsel, psiko-sosyal gelişimini sağlar. 
4. Kendi yönettiği, denetlediği bir hayal dünyası yaratmasını sağlar. 
Kısacası oyunlar; çocukların bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişimine olumlu katkı sağlayan, güven kazanma, uyum sağlama ve gözlem 
yapma yetisini geliştiren etkinliklerdir. Bu etkinlikler aynı zamanda bireylerin sosyalleşme eğitimi ile yakından ilgilidir. Onların çevreye 
duyarlılığını geliştirmesi yanında; dinlemeyi öğrenme, algılama ve hissetme duyusunu kullanırken kendi iç sesleriyle düşünme yönlerini de 
geliştirir (Kara, 2010: 3-4). 

Ben Atasözümü Doğru Anlatmalıyım Oyunun Materyalleri: 

Ben atasözümü doğru anlatmalıyım etkinliği aşağıdaki parçalardan oluşur: 

1. 10 tane atasözünü anlatmaya dayalı resim 

2. Atasözleri için kullanılabilecek ipucu kelimelerin yazılı olduğu kartonlar 

3. 10 adet zarf 

4. 10 adet atasözünün yazılı olduğu karton 

5. Bir oyun talimatı 

Ben Atasözümü Doğru Anlatmalıyım Oyunun Kuralları: 

1. Ben atasözümü doğru anlatmalıyım oyunu iki takım ve bir jüri ile oynanır. 

2. Oyun, oyuncuların yaşlarına ve dil düzeylerine göre 20 veya 30 dakika sürebilir. 

3. Oyuncuların oyuna başlama sırası kura ile belirlenir. 

4. Takımlardan birine beş adet zarf verilir. Oyuncular bu zarflardan birini seçer ve bu zarfın içinde yazan atasözünü karşı takıma sözsüz 
bir şekilde anlatmaya çalışabilir. 

5. Oyuncular rakip takıma atasözünü anlatırken görsellerden yararlanmalıdır. 

6. İlk takım oyunu bitirdikten sonra diğer takım için de süreç aynen tekrarlanır. 

7. Jüri tarafından en çok doğru bilen takım belirlenir ve ödüllendirilir. 

Kültürümüz için önemli bir yere sahip olan atasözleri için çok fazla etkinlik bulunmadığından bu çalışmada atasözü öğretimi ele alındı. İlk 
önce atasözleri ile ilgili Mehmet ÖNDER’İN yazmış olduğu Atasözlerimiz metni işlendi. Bu metin ile atasözleri öğretimini öğrencileri sıkmadan 
yapmak amaçlandı. Ardından Türk dünyası için önemli bir sanatçı olan Barış MANÇO’dan Ali Yazar Veli Bozar şarkısı ele alındı. Bu şarkı ile 
ders ortamını sıkıcılıktan kurtarmak hedeflendi. Aynı zamanda hem Türk dünyası için önemli bir sanatçı olan Barış Manço tanıtıldı hem de 
öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek amaçlandı. Son olarak da oyuna yer verildi. Pandomim her kesimden insanın zevkle oynadığı 
bir oyundur. Bu oyun ile öğrenciler atasözlerini yaparak yaşayarak öğreneme imkanı bulacaklardır. Öğrenciler aynı zamanda pandomim ile 
hem kendilerini daha rahat ifade etmeyi öğrenecekler hem de karşısındaki insanı daha iyi anlayabileceklerdir. Bu oyun ile öğrencinin hem 
kendisini daha rahat anlatmasını hem de öğrencinin karşısındaki insanı daha rahat anlayabilmesini amaçlandı.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yeni bir alandır. Bu alanda etkinlik sayısı çok fazla yoktur. Günümüzde eğitimde artık yapılandırmacı 
yaklaşım kullanılmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın temel felsefesi yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de kullanılmalıdır. Bu yaklaşımda 
yaparak yaşarak öğrenme temel felsefe olmalıdır. Bundan dolayı oyunlarla öğrenciler daha kolay öğrenir. Atasözleri bizim kültürümüzü 
yansıtır. Bizim kültürümüzün bir parçası olan atasözleri öğretilirken mutlaka oyun kullanılmalıdır. Çünkü atasözleri soyut bir konudur. Eğer 
sadece sıradan bir düz anlatım metodu seçilirse bu işte başarı sağlanmaz. Soyut olan atasözleri ne kadar çok somut hale getirilirse o kadar 
başarıya ulaşmak mümkün olacaktır.  

Bu oyunda kullanılan etkinlikler ile amaçlanan kazanımlar aşağıdaki gibidir: 

1. etkinlik öğrencileri derse hazırlama etkinliğidir. Dinleme ve yazma becerisini geliştirmek için kullanılmıştır. Bu etkinlik ile öğrencilerin 
dinlediğini anlama ve anladığını yazmak amaçlanmıştır. Etkinlikte Barış MANÇO'dan Ali Yazar Veli Bozar şarkısı kullanılmıştır. Türk 
kültürü de yabancı öğrencilere tanıtılır. Atasözlerinin anlamlarının sezdirilmesi de amaçlanmıştır.  

2. etkinlik atasözü tamamlama etkinliğidir. Bu etkinlik ile öğrencilere kelime öğretmek amaçlanmıştır. 

3. etkinlik ile öğrencilerin okuma becerilerini ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu etkinlikte öğrencilere uzun 
cevaplı ve boşluk doldurmalı sorular sorulmuştur. Öğrencilerde düşünme ve analiz etme becerisi de gelişecektir. 

4. etkinlik yazma etkinliğidir. Bu etkinlik ile öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu etkinlik ile öğrenciler atasözlerinin 
anlamlarının farkına varacaktır ve atasözlerini günlük yaşamda kullanacaklardır. 

5. etkinlik cümle oluşturma etkinliğidir. Bu etkinlik öğrenciler hem cümle oluşturacak hem de atasözlerinin genel yapısını kavrayacaklardır. 

6. etkinlik "Ben Atasözümü Doğru Anlatmalıyım Oyunu"dur. Bu oyun ile öğrencilerin yaparak yaşarak öğrenme modeli gereğince 
öğrencilerin eğitim ortamında aktif rol alarak daha iyi öğrenmeleri amaçlanmıştır. Bu etkinliğin amacı öğrencilerde kendini ifade etme 
becerisini geliştirmek ve atasözlerini günlük hayatta kullanmalarını sağlamaktır. 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

212 
 

Bir toplumun asırlar boyunca oluşan deneyimlerinin; hayata, insanlara, doğaya ilişkin duyuş ve düşünüşlerinin ürünü olarak ortaya çıkan 
etkili, yoğun anlatım sağlayan atasözleri, yabancı dil öğretiminde önemli bir işleve sahiptir(Aksan,1996: 52). Yabancı dil öğrenen kişi 
öğrendiği dilin atasözlerini ne denli doğru, yerinde kullanırsa öğrendiği dile o denli hâkim demektir. Bu hâkimiyet yabancı dil öğrenen bireyi 
dilini öğrendiği ulusun diğer bireyleriyle daha iyi kaynaştıracaktır. Örneğin, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişi üzgün, düşünceli gördüğü 
Türkçeyi ana dili olarak konuşan bir arkadaşına "Neyin var, Karadeniz‘de gemilerin mi battı?" şeklinde bir söylemde bulunursa aralarındaki 
iletişim, yüzeysel yapıda kalmayacaktır. Atasözü dağarcığını geliştirebilmiş Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişi de günlük hayatın 
herhangi bir noktasında ya da yazınsal bir metin okurken karşılaştığı deyimi veya atasözünü kolaylıkla bağlama uygun biçimde 
anlamlandırabilecek ve dilini öğrendiği toplumla, kişilerle iletişimini daha sağlıklı kurabilecektir. Yabancılara Türkçe öğretiminde atasözlerinin 
öneminden hareketle şu öneriler geliştirilebilir: 

1. Yabancılara Türkçe öğretiminde A1 seviyesinden başlayarak tüm seviyelerde atasözü öğretimi yapılmalıdır. Öğretilen dilin kültürü 
önemlidir. Kültürü öğrenmeden kültürün bir öğesi olan atasözlerini öğrenmek mümkün olmayacaktır. 

2. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yer alan kaynakların sayısı artırılmalı ve bu kaynaklarda kültürel öğelere daha fazla yer verilmelidir. 

3. Atasözü öğretiminde etkinliklerin sayısı ve çeşidi artırılmalıdır. Atasözü öğretimi kuru bir bilgi öğretimi olarak anlaşılmamalıdır. 

4. Atasözü öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımın esasları göz önünde bulundurularak ders öğretimi buna göre planlanmalıdır. 

5. Oyunların öğretim sürecindeki faydası göz önünde bulundurularak oyunlardan faydalanılmalıdır. 

6. Öğrenciye atasözleri öğretimi yapılırken atasözlerini günlük hayatta kullanabileceği şekilde öğretilmelidir. 

7. Atasözü öğretimi sırasında mutlaka kültür aktarımı yapılmalıdır. Atasözleri kültürün bir parçasıdır ve kültür anlaşılmadan atasözlerinin 
verdiği mesaj anlaşılmayabilir. 

8. Atasözü öğretimi dört temel dil becerisi olan okumu, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek şekilde yapılmalıdır. 

9. Atasözü öğretimi tek düze bir şekilde yapılmamalıdır, farklı yöntem ve tekniklerle, materyaller kullanılmalıdır. 

10. Atasözleri soyut olduğu için mümkün olduğu kadar somut hale getirilmelidir. Dersi somut hale getirebilmek için de oyun, görsel, şarkı, 
gerçek ve model ve numunelerden faydalanılmalıdır.  
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ÖZET 

Bu araştırmada eğitim başarısını etkileyen mikro ekonomik faktörler incelenmiştir.  Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin eğitim 
başarı durumunu etkileyen faktörlerin analiz edilmesidir. Öğrencinin başarı düzeyi bu araştırmada YGS’de aldığı puan ile ölçülecektir. Bu 
araştırmada niceliksel, istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırma veri seti, anket yapılarak toplanan bilgilerden oluşturulmuştur. Bu 
kapsamda Nazilli ilçe merkezindeki 12. sınıf öğrencilerine  anket  uygulanmıştır. Toplam araştırma örneklemi 1227 öğrenciden oluşmaktadır.  
Bu sayı ana kütlenin çoğuna ulaşmaktadır. Öğrencilerin yaş, cinsiyet gibi çeşitli özelliklerine ilişkin kukla değişkenler ve aile geliri, internet ve 
bilişim teknolojileri araçları kullanma süreleri gibi sürekli değişkenler de analize dahil edilerek, çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz 
sonucunda elde edilen bulgulara göre, anne-babanın geliri ve eğitim düzeyinin artması, öğrencinin dershaneye gitmesi ve günlük ders 
çalışma süresinin artması, eğitim başarısını arttırmaktadır. Buna karşın bilgisayar, internet ve sosyal ağların kullanım sürelerinin artmasının, 
eğitim başarısını düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle bilişim teknolojisi araçlarının doğru kullanılmasını sağlayarak, bu araçlardan 
alınacak verimin ve eğitim başarısının arttırılması bir politika önerisi olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelime: Eğitim, Eğitim Başarısı, Mikro Ekonomik Faktörler, Başarıyı Etkileyen Faktörler, Nazilli YGS 

Bu makalede, orta öğretimdeki akademik başarıyı etkileyen faktörler araştırılmıştır. Öğrencinin başarısı çeşitli kriterlere göre 
değerlendirilebilir. Bu çalışmada öğrencinin başarısı öncelikle, akademik başarı olarak ele alınmış ve başarı göstergesi de Yükseköğretime 
Geçiş Sınavında (YGS) aldığı puan olarak hesaplanmıştır. YGS de her yıl ilk sıralarda (ilk beş) yer alan Aydın ilinin en başarılı ilk üç ilçesinden 
biri olan Nazilli ölçeğinde, 2013-2014 yılı YGS ye giren öğrencilere uygulanan anketin sonuçları analiz edilmiştir. Çalışmamızda YGSde 
başarıyı etkileyen mikro ekonomik ve diğer faktörler araştırılmıştır. Eğitim başarısına etki eden faktörler, gelir ve gelirle ilişkili olduğu 
düşünülen sosyokültürel özellikler kapsamında, mikro ekonomik düzeyde ele alınmıştır. Anket araştırmasından sonra  elde ettiğimiz verilere 
ve bu verilere dayalı analize  yer verilmiştir.  Eğitim başarısı çok yönlü bir kavram olmasına karşın anket verilerini analiz ettiğimiz 
araştırmamızın temel konusu, akademik başarıdır. Bir öğrencinin uzun dönemli hayat başarısı sadece okuldaki akademik başarısı 
olmamasına karşın, biz bu çalışmada ampirik analizimizde gözlemlenebilir ve ölçülebilir değişkenler aracılığıyla sadece akademik başarıyı 
ölçmeye ve akademik başarının mikro ekonomik nedenlerini anlamaya çalıştık. Akademik başarı bu çalışmada YGS’de elde edilen puan 
seviyesi olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle başarıya etki eden mikro ekonomik faktörler, sosyalleşme başarısı ve olumlu kişilik özelliklerinden 
ziyade akademik başarı çerçevesinde incelenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda genellikle kısıtlı anket soruları kullanılarak başarı 
ölçülmeye çalışılmış ya da belli bir ders üzerinden eğitim başarısı araştırılmıştır. Bu çalışmada ise tüm dersleri kapsayacak bir başarı durumu 
ele alınmıştır. YGS’de öğrencilerin puan seviyelerindeki farklılıkların nedeni, öğrencinin bireysel özelliklerinden, sosyo-ekonomik ve ailesel 
faktörlerden ve son olarak da eğitim aldığı orta öğretim kurumundan kaynaklı sebepler olabilir. Dolayısıyla, bu çalışmada öğrenciler 
arasındaki YGS puanı farklılıkları, yukarıda belirtilen faktörlerin bir fonksiyonu olarak modellenmiştir.  Puan farklılıklarının nedenlerini 
anlayabilmek için gerçekleştirdiğimiz ampirik analizin verileri YGS’de üst sırlarda yer alan Aydın ilinin Nazilli ilçesinin göreceli olarak  homojen 
okullarında gerçekleştirilmiştir. Kısaca çalışmamızın temel konusu göreceli olarak homojen okullar kümesi içinde, YGS’de elde edilen puan 
olarak tanımlanan akademik başarının, mikro ekonomik ve sosyo-ekonomik belirleyicilerini ekonometrik  bir fonksiyon aracılığıyla rakamsal 
olarak tahmin etmektir. Analizimizden elde ettiğimiz bulgularla  Nazilli ölçeğinde eğittim başarısızlıklarının nedenlerini de belirlemiş olacağız. 
Bu tahmin denklemi daha sonraki başka yerleşim yerleri için  yapılacak analizler için bir karşılaştırma olanağı da sağlayacak, ilçe ve il 
düzeyinde çeşitli eğitim politikası önerilerine temel oluşturabilecektir.  

Eğitim başarısını araştıran bazı çalışmalar ale gelirindeki %10 luk artışın üniversiteye yerleşebilme olasılığını %1,4 oranında arttırdığını tespit 
etmiştir. (Acemoglu & Pischke, 2000). Tansel (2002), araştırmasında hanehalkı özelliklerinin (aile geliri, anne babanın mesleği ve eğitimi) ve 
kırsal/kentsel farklılıklar gibi çevresel faktörlerin kız ve erkek çocukların okullaşma düzeyine etkisini incelemiştir. Sonuç olarak en etkili 
faktörün, anne babanın eğitimi ve ailenin sabit geliri olduğunu ve ailenin sabit gelirindeki artışın, kızların eğitim başarısını daha fazla 
etkilediğini tespit etmiştir.  

Aile gelirinin, eğitime erişim ve eğitim başarısı üzerindeki etkisi, doğrudan gelirin miktarı ile ilişkili olduğu gibi aynı zamanda yüksek gelirli 
ailelerin sahip olduğu sosyokültürel özelliklerle de ilişkili olduğu düşünülmektedir (Bakış vd., 2009: 14). Bu nedenle sosyokültürel aile 
özellikleri gelirden bağımsız olarak ele alınamadığı gibi saf gelir etkisi üzerinden yapılacak bir değerlendirme de sağlıklı olmayacaktır.  

Özel eğitim harcamalarına ilişkin olarak yapılan 2004 tarihli ilk çalışma, Türkiye’de özel eğitim için yapılan harcamaların, ailenin geliri ve 
ebeveynlerin eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, özel eğitim harcamalarının gelir esnekliğinin yüksek 
olması, özel eğitim hizmetinin lüks mal grubunda yer aldığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen diğer bulgular, özel eğitim 
harcamalarının hane reisinin yaşıyla birlikte azalan oranda arttığını, annenin çalışıp çalışmamasının önemli bir etkisinin olmadığını ancak 
aynı zamanda hane reisi olan bekar annelerde özel eğitim harcamalarının arttığını, kentsel alanlarda kırsal alanlara göre daha fazla özel 
eğitim harcaması yapıldığını ancak kentsel alanlardaki gelişmişlik düzeyinin önemli bir fark yaratmadığını, başka bir deyişle sosyoekonomik 
mekan ayrımı olmaksızın tüm kentsel alanlarda kırsala göre daha yüksek miktarda özel eğitim harcaması yapıldığını göstermiştir. (Tansel 
ve Bircan, 2004: 3) Düşük gelirli öğrencilerin daha çok barınma ve beslenme için harcama yaptıkları; eğlence, spor vb. faaliyetler için yeterli 
gelire sahip olmadıkları, bu durumun da çalışma motivasyonlarını etkileyebileceği tespit edilmiştir (Vural, 2013). Dolayısıyla başarının sosyal 
faktörlerden de etkilendiği görülmektedir.  

Ankara’da Beypazarı Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Beypazarı Anadolu Öğretmen Lisesi ve Beypazarı Lisesi’nde okuyan farklı sınıflardaki kız 
ve erkek öğrenciler arasından rastgele 300 öğrenci seçilmiştir. Uygulanan anket çalışmasının yapılan analizi sonucunda, internet servislerini 
daha az kullanan öğrencilerin, daha sık kullananlara göre zayıfsız geçme oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Altuğ, Gencer ve 
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Ersöz, 2011)  Buna bağlı olarak, öğrencilerin bilgisayar ve interneti okul başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanmadıkları 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğrenciye parasal destek sağlayan bir aile, öğrencinin akademik yönden başarısız olması durumunda katlanmak zorunda olduğu maliyetlere 
(öğrenim ücretleri, kitap ve diğer araç gereç masrafları, yaşam giderleri vs.) karşı öğrenciyi teminat altına almaktadır. Kendi kendini finanse 
eden bir öğrenci, üniversitede başarısız olduğu takdirde eğitim masraflarına kendisi katlanmak zorunda olduğu için başarısız olmamak için 
daha fazla çalışır. Ailesi tarafından desteklenen öğrenci ise başarısız olması durumunda başarısızlığının maliyetinin ailesi tarafından 
karşılanacağını bildiği için çok çalışma gereği duymaz (Bodvarsson & Walker, 2004: 484). Başka bir deyişle, ailenin desteği, öğrenciyi 
sübjektif bir risk alması için teşvik etmektedir.  

Bu çalışmada regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizinde kullanılacak veriler anket çalışması sonucu elde edilmiştir. Bu anket 
Nazilli’deki liselere uygulanmıştır. Bazı liseler ( Bu liselerin isimleri aşağıda ayrıntılı olarak belirtilemektedir) dışarıda bırakılmak koşuluyla 
Nazilli’deki bütün liseler anket uygulamasına konu olduğu için başarının ekonomik belirleyicilerini tespit etme konusunda kapsamlı ve 
homojen bir uygulama örneği ortaya çıkmaktadır. 2014 YGS’ye girmiş olan lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı anket çalışmasında veri 
toplamak için bütün sınıflara girilmiş, öğrencilerle yüz yüze görüşülüp, gerekli açıklamalar yapılmıştır. Toplam 1227 anket verisi elde 
edilmiştir. YGS' nin üç puan türü içerisinde en yüksek puan türü çalışmamızın bağımlı değişkeni olan akademik başarı puanı olarak 
belirlenmiştir.  

Nazilli ilçesinde yapılan anketin uygulama alanı Genel Lise, Anadolu Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi özelliği olan okullardır. Fen 
Lisesinin 2014 yılında 12.sınıf öğrencisi olmadığından mezun verememiştir. Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi ve Özel Fatih Sultan Anadolu 
Öğretmen Lisesi’nin eğitim başarısı çok yüksek olduğu için analize dahil edilmemiştir. Aynı şekilde Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 
Kurumlarının ve İmam Hatip Liselerinin Anadolu Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi bölümü dışında okuyan öğrenciler de analize 
dahil edilmemiştir. Bunun sebebi, bu öğrencilerin, sınavsız geçiş haklarının bulunması ya da liseden sonra yükseköğretime devam etmemeyi 
tercih etmeleri gibi sebeplerden dolayı sınava katılmamış olmaları ya da YGS puanlarının çok düşük olmasıdır. Tahminlerin sağlıklı 
gerçekleşebilmesi için en yüksek ve en düşük puan grubuna sahip uçlardaki kurumlar analize dahil edilmemiştir. 

Bu çalışmada Nazilli’deki akademik performansın belirleyicilerini ortaya koymaya çalıştığımızı daha önce vurgulamıştık. Tezin ampirik 
araştırma kısmını, belirttiğimiz okullarda uygulanan anket çalışması oluşturmaktadır. Regresyon analizine geçmeden önce, anketten elde 
edilen bazı betimleyici istatistiklere bakmakta yarar vardır.  

Anket, okullarda sınıflara girilerek ve öğrencilere gerekli açıklamalar yapılarak doldurtulmuştur. Yüz yüze iletişim kurulmasına dikkat 
edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda hem anket uygulanan okullara hem de ankete katılan öğrencilere ilişkin çeşitli betimleyici bilgiler verilmiştir.  

Tablo 3.5. Anket Uygulama Alanı ve Katılımcı Sayısı 

Ankete Katılabilecek 12. Sınıftaki Öğrenci 
Sayısı Ankete Katılan 12.Sınıftaki Öğrenci Sayısı 

Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız 

1282 557 725 1227 525 702 

Kaynak: 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı 

Anketin uygulama alanına giren 1282 öğrenciden oluşan grubun, %95.70’ ine anket uygulanmıştır. 

 

Tablo 3.6. Anketin Uygulandığı Ortaöğretim Kurumları ve Öğrenci Bilgileri 

Okul Adı Toplam Erkek Kız 

Nahit Menteşe Kız And. Teknik ve And. Meslek Lisesi 147 0 147 

Nazilli 50.Yil Ticaret Anadolu Meslek Lisesi 37 18 19 

Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi 57 30 27 

Nazilli Anadolu Lisesi 148 63 85 

Nazilli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 52 11 41 

Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi 188 91 97 

Nazilli Lisesi 202 91 111 

Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 103 47 56 

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi 163 66 97 

Nazilli Anadolu Teknik ve End. Meslek Lisesi 92 90 2 

Özel Fatih Sultan Anadolu Lisesi 93 50 43 

Özel Yüzyıl Bezci Anadolu Lisesi 16 6 10 

Toplam 1282 557 725 

Kaynak: 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı 
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Anketin uygulandığı kurumlardaki öğrenci sayıları cinsiyetlerine göre yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 3.7. Ankete Katılan Öğrencilerin Puan Türleri ve Cinsiyet Dağılımı 

Program 

KIZ Erkek Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

MF 266 37.892 212 40.381 478 38.957 

TS 127 18.091 120 22.857 247 20.131 

TM 274 39.032 172 32.762 446 36.349 

Y.DİL 35 4.985 21 4.000 56 4.563 

Toplam 702 100.00 525 100.00 1227 100.00 

Kaynak: 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı 

2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Nazilli ilçesi içinde anket uygulanan 1227 lise son sınıf öğrencisinin 525’i (%42.78) erkek ve 692’si 
(%57.22) kızdır. Kız öğrencilerin 127’si (%18.091) sözel bölüm öğrencisi, 266’sı (%37.892) sayısal bölüm öğrencisi, 274’ü (%39.032) eşit 
ağırlık bölüm öğrencisidir. Erkeklerin 120’si (%22.857) sözel bölüm, 212’si (%40.381) sayısal bölüm ve 172’si (%32.762) eşit ağırlık bölüm 
öğrencisidir. Tüm öğrencilerin 247’si (%20.131) sözel bölüm öğrencisi, 478’i (%38.957) sayısal bölüm öğrencisi, 446’sı (%36.349) eşit ağırlık 
bölüm öğrencisidir. 

Ankete katılan öğrencilerin YGS’ ye ait genel bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 3.8. Sınava Ait Genel Bilgiler 

Anketin 
Ortalaması 

Anketin Medyanı Anketin 
Maksimum 
Puanı 

Anketin 
Minimum Puanı 

Anketin Gözlem 
Sayısı 

256.69 250 448 115 1227 

Kaynak: Anket verileri 

Ankete 1227 öğrenci katılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin YGS Puan ortalaması 256.698’dir. YGS puanının medyanı 250’dir. Ankette 
maksimum alınan puan 448, minimum alınan puan 115’dir. 

Anketin uygulandığı öğrencilerin cinsiyetlerine göre yaş dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo3.9. Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Yaş Dağılımı 

 16 17 18 19 20 Diğer 

Kız 3 205 461 29 4 0 

Erkek 0 122 344 46 10 3 

Toplam 3 327 805 75 14 0 

Kaynak: Anket verileri 

Ankete katılan öğrencilerin 3’ü (%0.24) 16 yaşındadır. 327’si (%26.66) 17 yaşında, 805’i (%65.61) 18 yaşındadır. 75’i (%16.11) 19 yaşında, 
14’ü (%1.14) 20 yaşında ve 3’ü de (%0.24) bu yaşlardan farklı bir yaşa sahip olan öğrencilerdir. 

Kız öğrenciler 16 yaşın tamamını, erkekler diğer yaş aralığının tamamını oluşturmaktadırlar. Yaşlar incelendiğinde kız öğrencilerin 205’i 
(%62.70) erkek öğrencilerin 122’si (%37.30) 17 yaşındadır. Kız öğrencilerin 461’i (%57.27) erkek öğrencilerin 344’ü (%42.73) 18 yaşındadır. 
Kız öğrencilerin 29’u (%38.66) erkek öğrencilerin 46’sı (%61.34) 19 yaşındadır. Kız öğrencilerin 4’ü (%28.57) erkek öğrencilerin 10’u 
(%71.43) 20 yaşındadır.  

Tablo 3.10. Ankete Katılan Öğrencilerden Dershaneye Giden Veya Özel Ders Alanların Ortalama Saatleri Ve Dershaneye Ödedikleri 
Ortalama Miktar 

Haftada dershaneye gidilen 
ortalama saat 

Yıllık alınan ortalama özel ders 
saati 

Yıllık dershaneye ödenen 
ortalama miktar (TL) 

11 8.1 1,780 

Kaynak: Anket verileri 
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Ankete katılan öğrencilerin haftalık ortalama 11 saati dershanede geçmektedir. Özel ders alan öğrencilerin yıl boyunca aldıkları ortalama 
özel ders saati ortalama 8.1’dir. Dershaneye giden öğrencilerin yıllık ödedikleri ücretin ortalaması ise 1.780 TL’dir. 

Tablo 3.11. Ankete Katılan Öğrencilerin Çalışma Odası Durumu ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Çalışma 
Odası 
Olmayan 
Öğrenciler 

Çalışma 
Odasını 
Yalnız 
Kullanan 
Öğrenciler 

Çalışma 
Odasını 2 kişi 
kullanan 
Öğrenciler 

Çalışma 
Odasını 3 kişi 
kullanan 
Öğrenciler 

Çalışma 
Odasını 4 
yada  daha 
fazla kişi 
kullanan 
Öğrenciler 

Kız 48 360 211 51 32 

Erkek 80 291 119 18 17 

Toplam 128 651 330 69 49 

Kaynak: Anket verileri 

Ankete katılan kız öğrencilerin 48’i (%6.83) çalışma odası olmayan kız öğrencileri, 360’ı (%51.29) çalışma odasını yalnız kullanan kız 
öğrencileri, 211’i (%30.07) çalışma odasını 2 kişi kullanan kız öğrencileri, 51’i (%7.26) çalışma odasını 3 kişi kullanan kız öğrencileri, 32’si 
(%4.55) çalışma odasını 4 ya da daha fazla kişi kullanan kız öğrencileri temsil etmektedir. Ankete katılan erkek öğrencilerin 80’i (%15.23) 
çalışma odası olmayan erkek öğrencileri, 291’i (%55.42) çalışma odasını yalnız kullanan erkek öğrencileri, 119’u (%22.66) çalışma odasını 
2 kişi kullanan erkek öğrencileri, 18’i (%3.42) çalışma odasını 3 kişi kullanan erkek öğrencileri, 17’si (%3.23) çalışma odasını 4 ya da daha 
fazla kişi kullanan erkek öğrencileri temsil etmektedir. Tüm öğrencilerin 128’i (%10.43) çalışma odası olmayan öğrencileri, 651’i (%53.05) 
çalışma odasını yalnız kullanan öğrencileri, 330’u (%26.89) çalışma odasını 2 kişi kullanan öğrencileri, 69’u (%5.62) çalışma odasını 3 kişi 
kullanan öğrencileri, 49’u (%3.99) çalışma odasını 4 ya da daha fazla kişi kullanan öğrencileri temsil etmektedir.  

Tüm öğrencilerin 128’i (%20.131) sözel bölüm öğrencisidir. 478’i (%38.957) sayısal bölüm öğrencisidir. 446’sı (%36.349) eşit ağırlık bölüm 
öğrencisidir. 

Tablo 3.12. Öğrencilerin Ortalama Harcamalarına İlişkin TL Cinsinden Veriler 

Ulaşım Harcamala-
rının Ortalama 
Aylık Tutarı (TL) 

Beslenme 
Harcamala-rının 
Ortalama Aylık 
Tutarı (TL) 

Kitap Kırtasiye 
Harcamala-rının 
Ortalama Aylık 
Tutarı (TL) 

Okul Harçlığının 
Ortalama Aylık 
Tutarı (TL) 

Diğer Giderlerinin 
Ortalama Aylık 
Tutarı (TL) 

73.71 115.44 71.88 129.25 116.13 

Kaynak: Anket verileri 

Ankete katılan 1227 öğrencinin ulaşıma harcadığı aylık ortalama tutar 73.71 TL’dir. Beslenmeye harcadığı ortalama aylık tutar 115.44 TL’dir. 
Kitap-kırtasiyeye harcadığı ortalama aylık tutar 71.88 TL’dir. Okul harçlığına ortalama aylık 129.25 TL bütçe ayrılmaktadır. Diğer giderlerin 
ortalama aylık tutarı ise 116.13 TL’dir. 

Tablo 3.13. Öğrencilerin Ortalama Dershane ve Özel Ders Saatlerine İlişkin Veriler 

 
Dershaneye 
Giden 

Dershaneye 
Gitmeyen 

Özel Ders Alan 
Özel Ders 
Almayan 

Dershane + 

Özel Ders 

Kız 536 166 152 550 135 

Erkek 404 121 105 420 99 

Toplam 940 287 257 970 234 

Kaynak: Anket verileri 

702 kız öğrencinin 536’sı (%76.35) dershaneye gitmekte, 166’sı (%23.65) gitmemektedir. 152’si (%21.65) özel ders almakta, 550’si (%78.35) 
almamaktadır. 135 (%19.23) kız öğrenci hem dershaneye gitmekte hem de özel ders almaktadır. 

525 erkek öğrencinin 404’ü (%76.95) dershaneye gitmekte, 121’i (%23.05) gitmemektedir. 105’i (%20.00) özel ders almakta, 420’si (%80.00) 
almamaktadır. 99 (%18.85) erkek öğrenci hem dershaneye gitmekte hem de özel ders almaktadır. 

1227 öğrencinin 940’ı (%76.60) dershaneye gitmekte, 287’si (%23.40) gitmemektedir. 257’si (%20.95) özel ders almakta, 970’i (%79.05) 
almamaktadır. 234 (%19.07) öğrenci hem dershaneye gitmekte hem de özel ders almaktadır. 

Tablo 3.14. Öğrencilerin Günlük Ve Haftalık Aktivitelerinin Ortalama Süresi 

İnternet ve Sosyal Ağları 
Haftalık Ortalama Kullanım 
Saati 

Bilgisayarı Haftalık Ortalama Kullanım 
Saati 

Günlük Ortalama Uyuma 
Saati 

Günlük Ortalama Ders Çalışma 
Saati 

10.74 6.55 7.23 2.71 

Kaynak: Anket verileri 
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Ankette katılan öğrencilerin verdikleri cevaplara göre internet ve sosyal ağları haftalık ortalama kullanım süresi 10.74 saat, bilgisayarı haftada 
ortalama kullanım süresi 6.55 saattir. Öğrencilerin günlük uyuma süresi 7.23 saatttir. Günlük ortalama ders çalışma süresi 2.71 saattir. 

Tablo 3.15. Teknoloji Kullanımına İlişkin Veriler 

 

Evinizde 
Bilgisayar 
Var mı? 

Tabletiniz 
Var mı? 

Akıllı Cep 
Telefonunuz 
Var mı? 

Evinizde 
İnternet 
Bağlantısı Var 
mı? 

İnternet 
Ortamında 
Ders Çalışıyor 
musunuz? 

Sosyal Ağları 
Kullanıyor 
musunuz? 

Evet 927 331 777 811 651 1059 

Hayır 300 896 450 416 576 168 

Kaynak: Anket verileri 

Ankete katılan öğrencilerin 927’ sinin (%75.55) evinde bilgisayar ya da laptop vardır. 300 (%24.45) öğrencinin ise evinde böyle bir imkanı 
yoktur. Tabletiniz var mı? sorusuna 331 (%26.97) öğrenci evet derken 896 (%73.03) öğrenci hayır cevabı vermiştir. Akıllı cep telefonu olan 
777 (%63.33) öğrenciye karşılık akıllı cep telefonu olmayan 450 (%36.67) öğrenci bulunmaktadır. 

Evinde internet bağlantısı olan 811 (%66.01) öğrenci vardır. 416 (%33.99) öğrencinin evinde internet bağlantısı yoktur. 651 (%53.05) öğrenci 
internet ortamında ders çalışıyorken, 576 (%46.95) öğrenci ders çalışırken internet ortamını kullanmamaktadır. 1059 (%86.31) öğrenci 
internet ortamında sosyal ağları kullanmaktayken, 168 (%13.69) öğrenci sosyal ağları kullanmamaktadır. 

 

Tablo 3.16. Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Veriler   

Bağımlı Değişken: YGSpuan 

Değişkenler Katsayı t-ist 

C (Sabit) 200.4063 14.32991 

Annenin Eğitimi Lisans Düzeyinde 17.84140** 2.285269 

Annenin Eğitimi Lise Düzeyinde 7.745561* 1.812687 

Annenin Eğitimi Doktora Düzeyinde 32.23059*** 3.441100 

Babanın Eğitimi Lisans Düzeyinde 16.61741*** 2.866319 

Babanın Eğitimi Y.Lisans Düzeyinde 22.79655*** 3.048766 

Babanın Eğitimi Lise Düzeyinde 9.615274*** 2.579357 

Annenin Aylık Ortalama Geliri 0.004887* 1.844727 

Babanın Aylık Ortalama Geliri 0.004771*** 2.947867 

12.Sınıfta Dershaneye Gidenler 52.02724*** 9.021994 

İnternet Ortamında Sosyal Ağları Kullananlar -4.052974 -0.930339 

Okul Harçlığınızın Ortalama Aylık Tutarı 0.032442** 2.095639 

Günde Ders Çalışmaya Ayrılan Süre 4.352623*** 4.380942 

Bilgisayarı Haftada Ortalama Kullanım Süresi -0.380371* -1.728746 

İnternet ortamını ve Sosyal Ağları Haftalık Ortalama Kullanım Süresi -0.832450*** -4.340480 

Burs Yada Yardımlardan Elde Ettiğiniz Ortalama Aylık Gelir 0.105363*** 3.264496 

Ailenin Birinci Çocuğu 4.214790 1.183858 

Baba Mesleğinin Öğretmen Olması 5.136010 0.551923 

12.Sınıfta Dershaneye Yapılan Harcama Tutarı -0.003407 -1.582711 

Babasının yaşıyor olması -5.348600 -0.591908 

Evindeki çalışma odasını kullandığı kişi sayısı -0.765149 -0.453236 

12.Sınıfta haftada Aldığı Özel Ders Süresi -1.019293 -1.064068 

Günlük Uyuma süresi -0.638059 -0.688368 

Ailede Tek Çocuk Olma -1.092537 -0.182686 

Kendinden Büyük Birinci Kardeşin Eğitim Düzeyinin Lisans Olması 5.280912 1.356522 

Üvey Anneye Sahip Olma 0.864269 0.065314 
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Üvey Babaya Sahip Olma -9.867758 -1.007333 

Evde Çalışma Odasının Var Olması 5.797644 1.379282 

Anne Mesleğinin Öğretmen Olması -6.872063 -0.673154 

Cinsiyetin Kadın Olması -4.074185 -1.281616 

Adjusted R-squared  0.316082 

F-statistic  19.88708 

Prob(F-statistic)  0.000000 

S.D. dependent var  59.95923 

 ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 

 

Eviews programı kullanılarak, nicel ve nicel olmayan bağımsız değişkenlerden oluşan çoklu regresyon analizi sonucunda yukarıdaki tablo 
elde edilmiştir. Nicel olarak ifade edilemeyen kukla değişkenler önemli sayıda analizde yer almıştır.  

Tabloda katsayı sütunundaki yıldızlı ifadeler, yapılan analiz sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Başka bir 
deyişle öğrencinin eğitim başarısını etkilemektedir. Faktörlerin katsayısı pozitifse başarıyı olumlu etkilemekte, katsayı negatif ise başarıyı 
olumsuz etkilemektedir.  

Annenin aylık ortalama geliri arttıkça öğrencinin eğitim başarısı da artmaktadır. Bu yüzden annenin çalışıyor olması, yani gelirinin olması 
önemlidir. Annenin eğitim düzeyinin yükselmesi, lise, lisans ve doktora mezunu olması, öğrencinin eğitim başarısını yükseltmektedir. Eğitim 
düzeyi yüksek annelerin çocuklarının, okuma yazma bilmeyen, ilkokul, ortaokul mezunu annelerin çocuklarına göre eğitim başarısının arttığı 
görülmektedir. 

Babanın aylık ortalama geliri arttıkça öğrencinin başarısı yükselmektedir. Babanın eğitim düzeyinin yükselmesi, lise, lisans ve yüksek lisans 
mezunu olması, öğrencinin eğitim başarısını arttırmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek babaların çocuklarının, okuma yazma bilmeyen, ilkokul, 
ortaokul mezunu babaların çocuklarına göre eğitim başarısının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Öğrencinin dershaneye gitmesinin, eğitim başarısının artmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Dershaneye giden öğrencilerin eğitim 
başarısı, gitmeyen öğrencilere göre  daha yüksek bulunmuştur. Öğrencinin günlük kaç saat ders çalıştığı araştırıldığında, çalışılan ders saati 
süresiyle öğrenci başarısı pozitif yönde anlamlı çıkmaktadır. Evdeki ders çalışma süresi arttıkça, öğrencinin eğitim başarısı da artmaktadır. 
Burs ya da yardım almayı hak eden öğrencilerin YGS başarısı, almayan öğrencilere göre daha yüksektir. Okul harçlığının ortalama aylık 
tutarı da, eğitim başarısını etkileyen faktörler arasındadır.  

Bilgisayar kullanım süresi, eğitim başarısına olumsuz yönde etki etmektedir. Bilgisayarı daha çok kullanan öğrencilerin daha başarısız olduğu 
tespit edilmiştir. İnternet ve sosyal ağları kullanım süresi de YGS puanına olumsuz etki yapmaktadır. Öğrencilerin internet ve sosyal ağlarda 
geçirdikleri süreyle eğitim başarıları arasında ters orantı bulunmaktadır. 

R2, birden fazla bağımsız değişkenli regresyon modellerinde, bağımlı değişkende meydana gelen değişmelerin, modeldeki bağımsız 
değişkenler tarafından açıklanabilen oranını verir. Analizin Adjusted R-squared (R2) değeri 0.316082’dir. Yani bağımsız değişkenlerdeki 
değişmeler bağımlı değişkendeki değişmelerin %31.60’ını açıklayabilmektedir. Bu oran çalışmanın yatay kesit analiz olduğu göz önüne 
alınırsa loldukça önemli bir yüzdedir.  

Eğitim ve eğitim başarısı kavramlarını inceleyerek başladığımız çalışmamızda eğitimde başarıyı etkileyen mikro ekonomik faktörler 
araştırılmıştır. Başarıyı arttıracak faktörler belirlenerek, belirlenen bu değişkenlerin eğitim öğretim ortamında uygulanmasını sağlamak 
suretiyle eğitim başarısını arttırmak amaçlanmıştır. Bu faktörleri belirleyebilmek için anketle bilgi toplama çalışması yapılmıştır. 2013/2014 
eğitim öğretim yılında Nazilli ilçesinde, bir önceki bölümde belirttiğimiz ortaöğretim kurumlarının 12.sınıfında ki öğrencilerle anket çalışması 
yapılarak veri seti toplanmıştır. Ankette öğrencilere çeşitli sorular ve YGS puanları sorulmuştur. YGS puanı, bağımlı değişken olarak analize 
dahil edilmiş ve diğer bağımsız değişkenler tarafından etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır.  

Eğitim başarısını etkileyen faktörleri ölçen anket soruları nicel olmayan soruları da içermektedir. Regresyon analizinde nicel olmayan 
değişkenler, kukla değişkenler olarak tanımlanmaktadır.  

Analiz sonucunda; annenin aylık ortalama gelirinin, başarıyı olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Bu durum, geliri olan annenin, çocuğunun 
eğitimine direkt kendi gelirinden harcama yapıyor olması olasılığı ile ilişkilendirilebilir. Annenin kendi gelirinden yapılan bu harcamalar eğitim 
başarısını arttırmaktadır. Aynı şekilde babanın geliri de başarıyı arttırıcı faktörlerdendir. Sonuç olarak ailenin geliri başarıyı arttırmaktadır. 
Elde edilen bu sonuç, Acemoğlu & Pischke; Bakış, vd. ve Tansel’in araştırma bulguları ile örtüşmektedir. Gelir arttıkça öğrencinin dershaneye 
gitmesi, özel ders alması, ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim için gerekli olan materyal alımını yapabilmesi, kendine zaman ayırıp 
sosyalleşmesi mümkün olduğu için eğitim başarısının arttığı düşünülmektedir.  

Annenin ve babanın eğitim düzeyinin yüksek olması, başarıyı arttırmaktadır. Lise, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu ebeveynlere 
sahip öğrencilerin eğitim başarısı, diğer eğitim düzeyindeki ebeveynlere sahip öğrencilere göre daha yüksektir. Elde edilen bu bulgular, 
Tansel ve Bircan’ın, özel eğitim için yapılan harcamaların, ailenin geliri ve ebeveynlerin eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğu yönündeki 
tespiti ile uyumludur. 

Dershaneye giden öğrencilerin eğitim başarısı, gitmeyen öğrencilere göre  daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, öğrencinin dershanede, 
okulda anlayamadığı konuları tekrar etme ve üniversite giriş sınavlarına yönelik soru çözme imkanı bulması ile açıklanabilir. Ayrıca dershane, 
sınav stresindeki öğrencilerin sosyalleşebildiği alanlar olarak da düşünülebilir. Dershanelerin bu özelliğinin de eğitim başarısını olumlu 
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etkilediği düşünülmektedir. Günlük ders çalışma süresi, başarıyı arttırmaktadır. Evdeki ders çalışma süresi arttıkça, öğrencinin eğitim başarısı 
da artmaktadır.  

Bilgisayar kullanım süresinin eğitim başarısına olumsuz yönde etki ettiği, bilgisayarı daha uzun süre kullanan öğrencilerin daha başarısız 
oldukları tespit edilmiştir. Aynı olumsuzluk, internet ve sosyal ağları kullanım süresi ölçüldüğünde de görülmüştür. Regresyon sonucuna göre, 
bilgisayar, internet ve sosyal ağlar başarıyı olumsuz etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızdan elde edilen bu sonuç, 
Altuğ, Gencer ve Ersöz’ün araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. 

Burs kazanan ya da yardım almayı hak eden öğrencilerin YGS başarısı, burs ya da yardım almayan öğrencilere göre daha yüksektir. Bu 
durum, öğrencinin aldığı burs ya da yardımı kaybetmemek için eğitim başarısını sürekli yüksek tutma gayreti ile açıklanabilir. Öğrencinin, 
aldığı burs ya da yardım ile kendi kendini finanse etme imkanı bulması ve buna bağlı olarak da ders çalışmaya daha fazla önem vererek 
eğitim başarısını yüksek tutması,  Bodvarsson & Walker’ın, aile yardımı almaksızın kendi kendini finanse eden öğrencinin eğitim başarısının 
daha yüksek olduğu yönündeki tespiti ile paraleldir. 

Okul harçlığının ortalama aylık tutarı da, eğitim başarısını etkileyen faktörlerdendir. Ortalama bir lise öğrencisinin, günlük ortalama okul 
harçlığının göreceli olarak yüksek olması, öğrencinin başarısını arttırmaktadır.  Çocuğun belli bir harçlık düzeyine sahip olması, kendine 
güvenini arttırabileceğinden eğitim başarısını olumlu etkileyebilmektedir. Ancak bu sonuç, lise öğrencilerinin harçlıklarının yüksek olması 
gerektiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Nazilli’de tiyatro ve sinema fiyatlarının çok yüksek olmaması nedeniyle harçlık düzeyinin bu tür 
faaliyetlere yetiyor olmasının, öğrencinin başarı düzeyini arttıracağı söylenebilir.  Dışa dönük olan, sosyalleşen öğrencinin derslere 
motivasyonu artacağından eğitim başarısında da artış olacağı tahmin edilmektedir. Bu yorum, Vural’ın, düşük gelirli öğrencilerin eğlence, 
spor vb. faaliyetler için yeterli gelire sahip olmamaları sebebiyle çalışma motivasyonlarının olumsuz etkilendiği ve bunun da eğitim başarısını 
düşürdüğü yönündeki tespiti ile uyumludur. 

Bilgisayar kullanım süresindeki artışın, eğitim başarısını olumsuz etkilemesi, öğrencilerin bilgisayarda eğitime ya az zaman ayırdıkları ya da 
hiç zaman ayırmadıkları, daha çok diğer aktivitelerle ilgilendikleri şeklinde yorumlanabilir. Diğer aktivitelerin, ders çalışma zamanını azaltarak 
başarıyı düşürdüğü düşünülmektedir. Analiz sonucunda, internet ve sosyal ağları kullanım süresinin artmasının da başarıyı düşürdüğü tespit 
edilmiştir. Buradan yola çıkarak internet ve sosyal ağlarda gereğinden çok zaman geçirilmemesi konusunda ebeveyn kontrolünün gerekli 
olduğunu söyleyebiliriz. İnterneti eğitim çalışmaları için kullanan öğrenci sayısının çok az olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun 2014 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, internet kullanım oranının 2014 yılında Türkiye’de 16-74 
yaş grubundaki bireylerde %53,8 olduğu, bu oranın %73’ünü 16-24 yaş arası gençlerin oluşturduğu, internet kullanan bireylerin %78,8’inin 
interneti facebook, twitter gibi sosyal paylaşım siteleri için kullandıkları tespit edilmiştir. (TUİK, 2014) Akıllı telefonlar, mobil cihazlar, tabletler 
sayesinde öğrencilerin, internet ve sosyal ağlara neredeyse her yerden erişimleri mümkündür. Bu yüzden sosyal ağlarda geçirilen zaman 
uzamakta ve uzayan zaman da ders çalışma süresini azaltarak eğitim başarısını olumsuz etkileyebilmektedir.  

Buraya kadar açıklanan bulgular, çeşitli politika önerilerinin tartışılmasında aydınlatıcı olabilir. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere devlet 
tarafından dershane ya da kurs yardımı yapılabilir. Dershaneye ya da çeşitli kurslara erişim imkanının zor olduğu eğitim bölgelerinde fırsat 
eşitliğinin sağlanması için girişimler de bulunmak etkili olabilir. Bu kapsamda bilişim teknolojilerinin imkanlarından faydalanarak sanal 
dershaneler ya da kurslar oluşturulabilir. Eğitim düzeyi düşük ebeveynlerin, devlet tarafından açılacak kurslarda eğitim görerek çocuklarının 
başarısına katkıda bulunmaları teşvik edilebilir ve ebeveynlerin de dahil olduğu etkinlikler yapılarak öğrencilerin ders çalışma sürelerini 
arttırmak hedeflenebilir. 

Eğitim başarısına etki eden bilgisayar kullanım süresi, internet ve sosyal ağlarda geçirilen sürelere ilişkin yapılan araştıma sonuçları, bilişim 
teknolojileri araçlarının yanlış kullanıldığını göstermektedir. Bu sebeple bilişim teknolojisi araçlarının doğru kullanılmasını sağlamak ve 
internetin yanlış kullanımından kaynaklı olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla, okullarda bilişim teknolojisi ve yazılım derslerinin yeterli ve 
etkili şekilde uygulanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması da bir öneri olarak sunulmaktadır. 
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ÖZET 

Alan yazın incelendiğinde öğretmen ve öğretmen adaylarının ölçme araç ve yöntemlerine ilişkin görüş, yeterlik algısı, uygulama sıklığı ve 
uygulamada karşılaşılan sorunların tespit edildiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının ölçme aracı tercih sıraları ve tercih nedenlerinin 
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ise sınırlıdır. Yetişen öğretmen adaylarının öğrenci başarısı belirlemede ölçme aracı tercihlerinin 
belirlenmesi değişen öğrenme öğretme sürecine uyum ve bireyler hakkında alınan kararlar açısından önemli görülmektedir. Bu nedenlerle 
bu araştırmada, öğretmen adaylarının ölçme aracı tercihleri ve tercih nedenleri araştırılmıştır.  

Öğretmen adaylarının bir ders kapsamında başarıları belirlenirken ve öğretmen olduklarında öğrenci başarısını belirlemede ölçme aracı 
tercihlerinin ve tercih nedenlerin belirlenmesidir.   

Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesindeki 245 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen 
adaylarından kendilerine verilen ölçme araçlarını her iki kimlik durumundaki tercihlerine göre sıralamaları istenmiştir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının ölçme aracı tercih sıralamalarındaki ilk ve son tercihlerine ilişkin görüşleri de alınmıştır. Ölçme aracı tercih sıralarının 
belirlenmesinde sıralama yargılarıyla ölçekleme kullanılmıştır.  

Öğretmen adayları bir ders ile ilgili başarıları belirlenirken en çoktan en aza doğru çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı testler, doğru yanlış 
testi, yazılı sınav, proje, eşleştirmeli test, performans görevi, öğrenci ürün dosyası ve sözlü sınavı tercih etmektedir. Aynı öğretmen adayları 
öğretmen olduklarında öğrenci başarısını belirlemede sırasıyla çoktan seçmeli test, yazılı sınav, kısa cevaplı test, proje, doğru yanlış testi, 
eşleştirmeli test, performans görevi, sözlü sınav ve öğrenci ürün dosyasını tercih etmektedirler. Öğretmen adayları çoktan seçmeli testleri; 
daha az kaygı yaratması, daha az çalışma hissi vermesi, şans başarısının olması, objektif puanlanması, çok sayıda soru sorulabilmesi gibi 
nedenlerle tercih etmektedir. Öğretmen adayları sözlü sınavları kaygı, heyecan, endişe yaratması, öğrenci ürün dosyasını ise puanlama 
bakımından zaman alıcı, zahmetli olması, kullanım aşinalıklarının olmaması gibi nedenlerle en az tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

Öğretmen adaylarının ölçme aracı seçimlerinin öğrenci olduklarında başarı, öğretmen olduklarında ise kolay uygulama ve aşinalık odaklı 
olarak değiştiği sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının kendilerini yeterli hissetmeleri, ölçme araçlarını geliştirme ve uygulama 
konusunda deneyim kazanmaları ile bazı araçlara ilişkin tercihlerinin artacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda öğretmen eğitiminde 
tamamlayıcı ölçme araçlarının geliştirme, uygulama noktalarına ağırlık verilmesi, yeterince örnek çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

Anahtar sözcükler: Ölçekleme, sıralama yargıları, ölçme aracı, görüş 

 

Ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin önemli bir öğesidir. Bu süreçte ölçme ve değerlendirme birçok konuda alınacak kararların yanında 
öğrenciler hakkında alınan kararlarda da önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler hakkında alınacak kararlardan biri de bir ders ile ilgili başarıları 
durumlarına ilişkindir. Öğrenci başarısını belirlemede birçok ölçme araç ve yöntemi kullanılabilmektedir.   

Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte değişen öğrenme ortamları ölçme ve değerlendirme sürecini de etkilemektedir. Öğrencilerin sahip oldukları 
nitelikleri farklı yollarla ortaya çıkartmak, süreç içinde çeşitli ölçme araç ve yöntemlerini kullanmak, çoklu ölçme ve değerlendirme çalışmaları 
yapmak, öğrencileri sürece dahil etmek ön plana çıkmıştır.  

Bireylerin başarılarının belirlenmesinde uygun ölçme aracı, ölçme yapılacak öğrenci grubunun yaş ve gelişimi dikkate alınarak amaç, 
davranış ve araç arasındaki bağlantı yardımıyla belirlenmektedir. Aynı amaç ve davranış için kullanılabilecek birçok ölçme aracı ve yöntemi 
arasından öğretmen seçimini kullanışlılık ilkesini de dikkate alınarak kendi tercihleri doğrultusunda yapmaktadır. Öğretmenlerin, öğrenci 
başarısını belirlemeye hizmet eden araçlar arasındaki tercihini ise yetersizlik hissi, geliştirmeye olan yatkınlık, kullanım aşinalığı, hazırlama, 
uygulama konularındaki bilgi eksiklikleri, sınıf mevcudu gibi durumlardan etkilenmektedir (Gelbal & Kelecioğlu, 2007). Bu açılardan yetişen 
öğretmen adaylarının öğrenci başarısı belirlemede ölçme aracı tercih sıralarının ve nedenlerinin belirlenmesi değişen öğrenme öğretme 
sürecine uyum ve bireyler hakkında alınan kararlar açısından önemli görülmektedir.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının ölçme araç ve yöntemlerine ilişkin görüşlerinin, yeterlik algılarının, 
karşılaştıkları sorunların, uygulama sıklıklarının belirlendiği görülmektedir (Acar & Anıl, 2009; Bağcan Büyükturan, 2013; Birenbaum & 
Rosenau, 2006; Çakan, 2004; Çalışkan & Kaşıkçı, 2010; Doğan, 2011; Gelbal & Kelecioğlu, 2007; Kilmen, Akın-Kösterelioğlu & 
Kösterelioğlu, 2007; Kilmen & Beyhan, 2011; Sambell, McDowell & Brown, 1997; Struyven, Dochy & Jansses, 2005; Şaşmaz Ören, Ormancı 
& Evrekli, 2014). Ayrıca konuyla ilgili Altun ve Gelbal (2014) yaptıkları çalışmayla ilköğretim öğretmenlerinin öğrenciyi çok yönlü tanımaya 
dönük araçlardan (gözlem, görüşme, günlük, öğrenci ürün dosyası, performans değerlendirme, öz, akran ve grup değerlendirme) hangilerini 
kullanmayı tercih ettiklerini belirlemiştir. Şahin, Boztunç Öztürk ve Taşdelen Teker (2015) ise öğretmen adaylarının çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlış testi, grup halinde sunum, kısa-cevaplı test, öğrenci ürün dosyası, performans görevi, proje ve yazılı sınav kullanımına ilişkin 
tercihlerini belirlemeye çalışmışlardır. Yapılan çalışmaların büyük bir kısmında öğretmen ve öğretmen adaylarının ölçme araç ve 
yöntemlerine ilişkin görüş, yeterlik algısı, uygulama sıklığı ve uygulamada karşılaşılan sorunların tespit edildiği görülmektedir. Öğretmen 
adaylarının öğrenciyken ve öğretmen olduklarında başarı belirlemede ölçme aracı tercih sıralarının ve tercih nedenlerinin belirlenmesine 
yönelik yapılan çalışmaların ise sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle araştırmada, öğretmen adaylarının bir ders kapsamında başarıları 
belirlenirken ve öğretmen olduklarında öğrenci başarısını belirlemede ölçme aracı tercihlerinin ve ilk-son ölçme aracı tercihlerine ait 
nedenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ise araştırmada, “Öğretmen adaylarının bir derse ilişkin başarıları 
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belirlenirken ölçme aracı tercih sıraları nasıldır?”, “Öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında başarı belirlemedeki ölçme aracı tercih 
sıraları nasıldır?”, “Öğretmen adaylarının her iki kimlik durumundaki ilk ve son tercihlerinin nedenleri nelerdir?” sorularına cevap aranmıştır.  

Araştırmada, öğretmen adaylarının ölçme aracı tercihleri nicel verilerle, ilk ve son ölçme aracı tercih nedenleri ise nitel verilerle ortaya 
konduğundan araştırmada açıklayıcı desen kullanılmıştır.   

Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesindeki pedagojik formasyon öğrencilerinden eksiksiz bilgi 
toplanabilen 245 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 166’sı kız, 79’u erkektir. Araştırmaya 
katılan öğretmen adayları Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih alanlarında bir yükseköğretim kurumundan mezundur. Seçilen adayların bu 
alanlardan mezun olmasının özel bir nedeni olmakla birlikte erişilebilirlik ilkesi ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte araştırmaya katılan 
öğretmen adaylarına araştırma öncesinde aldıkları Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersi kapsamında öğretmen olduklarında 
kullanabilecekleri ölçme araçları ve özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırılmıştır.    

Araştırma verilerin toplanması için “Ölçme Aracı Tercih Formu” kullanılmıştır. Form hazırlanırken literatür taraması yapılmıştır. Öğretmen 
kılavuz kitapları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarının alanları ile ilgili hazırlanan öğretim programları incelenmiştir. Elde 
edilen literatür taramasından hareketle formda kullanılmak üzere çeşitli ölçme araçları belirlenmiştir. Bunlar; yazılı sınav, kısa cevaplı test, 
çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, eşleştirmeli test, sözlü sınav, proje, performans görevi, öğrenci ürün dosyası olmak üzere 9 adettir.  

Öğretmen adaylarından kendilerine verilen ölçme araçlarını kendilerinin başarıları belirlenirken ve öğretmen olduklarında öğrencilerinin 
başarılarını belirlemede kullanmaları bakımından tercihlerine göre sıralamaları istenmiştir. Ayrıca forma, öğretmen adaylarının her iki kimlik 
durumundaki ilk ve son ölçme aracı tercih nedenlerini yazmaları için bir alan eklenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının ölçme aracı tercih 
sıralamalarındaki ilk ve son tercihlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Tercih formunun anlaşılırlığı ve seçilen ölçme araçlarının uygunluğu ise üç 
ölçme ve değerlendirme uzmanından alınan görüşler doğrultusunda sağlanmıştır.  

Öğretmen adaylarının ölçme aracı tercih sıralarının belirlenmesinde, ölçekleme tekniklerinden sıralama yargılarıyla ölçekleme kullanılmıştır. 
Ölçekleme, nesneler ya da olaylara belli bir kurala göre sayılar atama, değişkenler arası ilişkileri algılamadır (Wu, Jones, Li & Loucks, 2006). 
Ölçeklemenin amacı gözlemci yargılarından ya da denek tepkilerinden elde dilen verilere bir grup istatistiksel işlem uygulayarak 
karşılaştırılabilir ölçek değerleri elde etmektir (Turgut & Baykul, 1992). Araştırmada, öğretmen adaylarının kendilerine verilen ölçme araçlarını 
kendi başarıları belirlenirken ve öğretmen olduklarında öğrencilerinin başarılarını belirlemedeki tercih durumlarına göre sıralamaları 
istenmiştir. Elde edilen bu tercih sıralamaları ile sıralama yargılarıyla ölçekleme yapılmış ve öğretmen adaylarının ölçme aracı tercihleri 
belirlenmiştir. Verilerin analizinde öncelikle öğretmen adaylarının sıralamalarına ilişkin sıra frekansları matrisi oluşturulmuştur. Daha sonra 
sıra frekansları matrisi oranlar matrisine dönüştürülmüştür. Oranlar matrisinden hareketle birim normal sapmalar matrisi elde edilmiştir. Birim 
normal sapmalar matrisinin sütun toplamlarının ortalamalarından ölçek değerleri hesaplanmış ve öğretmen adaylarının ölçme araçları tercih 
sıraları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tercih sıralarının belirlenmesinden sonra, her iki kimlik durumundaki ilk ve son tercih nedenlerine 
ilişkin görüşleri incelenerek listelenmiştir. Gerekli hesaplamalar için Microsoft Office Excel programı kullanılmıştır.   

Öğretmen adaylarına bir ders ile ilgili başarılarının belirlenmesinde kullanılabilecek 9 ölçme aracı sunulmuş ve birden dokuza kadar tercih 
sıralaması yapmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının tercihlerine göre öncelikle sıra frekansları matrisi oluşturulmuştur. Elde edilen sıra 
frekansları matrisi Tablo 1'de verilmiştir. 

 

Tablo 1.  

Sıra Frekansları Matrisi  

Sıra     U1     U2     U3    U4     U5    U6    U7    U8    U9 Toplam 

1 65 25 14 87 3 7 22 10 12 245 

2 24 40 50 41 24 7 21 24 14 245 

3 14 46 44 34 22 19 35 16 15 245 

4 19 42 38 26 48 12 28 18 14 245 

5 36 28 22 16 38 24 32 20 29 245 

6 19 23 24 14 35 34 35 34 27 245 

7 16 18 17 13 30 20 36 57 38 245 

8 19 16 18 7 28 34 24 49 50 245 

9 33 7 18 7 17 88 12 17 46 245 

Toplam 245 245 245 245 245 245 245 245 245 
 

 

Tablo 1'de verilen sıra frekansları matrisinde U1-9 öğretmen adaylarına sunulan ölçme araçları olmakla birlikte sıra frekansları matrisi oranlar 
matrisine dönüştürülmüştür. Bunun için n(Sji > Ski)=fji.(fk<i + 1/2.fki) eşitliği yardımıyla ardışık uyarıcılar için ayrı ayrı n(S ji > Ski) frekansları 
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu frekanslar matrisinin sütun toplamları görüşü alınan öğretmen adayı sayısının karesine (N2=(245)2) bölünerek 
ölçme araçlarına (uyarıcılara) ait oranlar matrisi oluşturulmuştur. Elde edilen oranlar matrisi ise Tablo 2' de verilmiştir.   
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Tablo 2.  

Oranlar Matrisi 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

U1 -         

U2 0,4827 -        

U3 0,5132 0,5284 -       

U4 0,3695 0,3464 0,3207 -      

U5 0,5955 0,6565 0,6221 0,7753 -     

U6 0,7278 0,7921 0,7590 0,8581 0,6909 -    

U7 0,5572 0,6025 0,5688 0,7239 0,4566 0,2813 -   

U8 0,6427 0,7062 0,6672 0,7992 0,5806 0,3690 0,6167 -  

U9 0,6786 0,7445 0,7078 0,8230 0,6316 0,4265 0,6634 0,5613 - 

 

Öğretmen adaylarının ölçme aracı tercihlerini karşılaştırabilmek için oranlar matrisi Tablo 3’te verildiği gibi birim normal sapmalar matrisine 
dönüştürülmüştür.  

 

Tablo 3.  

Birim Normal Sapmalar Matrisi  

     U1     U2     U3    U4     U5    U6    U7    U8    U9 

U1  0,0433 -0,0332 0,3331 -0,2417 -0,6063 -0,1439 -0,3658 -0,4637 

U2 -0,0433  -0,0712 0,3950 -0,4030 -0,8136 -0,2598 -0,5424 -0,6574 

U3 0,0332 0,0712  0,4657 -0,3110 -0,7030 -0,1734 -0,4323 -0,5470 

U4 -0,3331 -0,3950 -0,4657  -0,7566 -1,0716 -0,5946 -0,8387 -0,9267 

U5 0,2417 0,4030 0,3110 0,7566  -0,4984 0,1091 -0,2036 -0,3360 

U6 0,6063 0,8136 0,7030 1,0716 0,4984  0,5789 0,3346 0,1852 

U7 0,1439 0,2598 0,1734 0,5946 -0,1091 -0,5789  -0,2969 -0,4218 

U8 0,3658 0,5424 0,4323 0,8387 0,2036 -0,3346 0,2969  -0,1543 

U9 0,4637 0,6574 0,5470 0,9267 0,3360 -0,1852 0,4218 0,1543  

∑zjk 1,4782 2,3956 1,5967 5,3821 -0,7834 -4,7917 0,2351 -2,1907 -3,3218 

SJ 0,164 0,266 0,177 0,598 -0,087 -0,532 0,026 -0,243 -0,369 

Sc 0,696 0,798 0,709 1,130 0,445 0,000 0,558 0,289 0,163 

Tercih Sırası  4 2 3 1 6 9 5 7 8 

 

Oluşturulan birim normal sapmalar matrisinde her bir uyarıcı sütununa ait birim normal sapmalar toplamı (z jk) hesaplanmıştır. Ölçme 
araçlarına ait her bir birim normal sapmalar toplamı ölçme aracı sayısına (9) bölünerek ölçek değerleri (SJ) hesaplanmıştır. Ölçme araçlarına 
ilişkin hesaplanan ölçek değerlerinden en küçüğünün başlangıç noktası sıfıra kaydırılarak her bir ölçme aracına ilişkin ölçek değerleri (Sc) 
ve tercih sırası elde edilmiştir.      

Öğretmen adaylarından bu kez öğretmen olduklarında öğrencilerinin başarısını belirlemede kullanmayı tercih etme bakımından ölçme 
araçlarını sıralamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının tercihlerine göre yaptıkları sıralamalardan öncelikle sıra frekansları matrisi 
oluşturulmuştur. Elde edilen sıra frekansları matrisi Tablo 4'te verilmiştir. 
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Tablo 4.  

Sıra Frekansları Matrisi  

Sıra     U1     U2     U3    U4     U5    U6    U7    U8    U9 Toplam 

1 
101 22 9 61 3 7 15 15 12 

245 

2 
23 38 32 45 23 20 30 21 13 

245 

3 
9 40 43 32 24 22 38 18 19 

245 

4 
17 44 33 31 33 24 26 28 9 

245 

5 
24 27 34 16 42 23 33 19 27 

245 

6 
15 20 21 19 42 32 40 30 26 

245 

7 
6 23 25 17 33 20 30 48 43 

245 

8 
19 18 17 14 32 34 17 49 45 

245 

9 
31 13 31 10 13 63 16 17 51 

245 

Toplam 245 245 245 245 245 245 245 245 245  

 

Tablo 4'te verilen sıra frekansları matrisinden (Sji > Ski)=fji.(fk<i + 1/2.fki) eşitliği yardımıyla ardışık uyarıcılar için ayrı ayrı n(Sji > Ski) frekansları 
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu frekanslar matrisinin sütun toplamları görüş alınan öğretmen adayı sayısının karesine (N2=(245)2) bölünerek 
Tablo 5’te verilen oranlar matrisi oluşturulmuştur.  

Tablo 5.  

Oranlar Matrisi 

Oranlar matrisi Tablo 6’da verildiği gibi birim normal sapmalar matrisine dönüştürülmüştür. 

 

Tablo 6.  

Birim Normal Sapmalar Matrisi  

     U1     U2     U3    U4     U5    U6    U7    U8    U9 

U1  -0,2457 -0,3828 -0,0456 -0,4661 -0,6025 -0,3493 -0,4789 -0,6240 

U2 0,2457  -0,1792 0,2639 -0,3426 -0,5072 -0,1557 -0,3849 -0,5794 

U3 0,3828 0,1792  0,4295 -0,1446 -0,3269 0,0261 -0,1991 -0,3924 

U4 0,0456 -0,2639 -0,4295  -0,5739 -0,7090 -0,3982 -0,5896 -0,7613 

U5 0,4661 0,3426 0,1446 0,5739  -0,2456 0,1728 -0,1114 -0,3358 

U6 0,6025 0,5072 0,3269 0,7090 0,2456  0,3757 0,1639 -0,0402 

U7 0,3493 0,1557 -0,0261 0,3982 -0,1728 -0,3757  -0,2577 -0,4595 

U8 0,4789 0,3849 0,1991 0,5896 0,1114 -0,1639 0,2577  -0,2209 

U9 0,6240 0,5794 0,3924 0,7613 0,3358 0,0402 0,4595 0,2209  

∑zjk 3,1947 1,6393 0,0456 3,6797 -1,0071 -2,8906 0,3887 -1,6369 -3,4134 

SJ 0,355 0,182 0,005 0,409 -0,112 -0,321 0,043 -0,182 -0,379 

Sc 0,734 0,561 0,384 0,788 0,267 0,058 0,422 0,197 0,000 

Tercih Sırası 2 3 5 1 6 8 4 7 9 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

U1 -         

U2 0,5970 -        

U3 0,6491 0,5711 -       

U4 0,5182 0,3959 0,3338 -      

U5 0,6794 0,6340 0,5575 0,7170 -     

U6 0,7266 0,6940 0,6281 0,7608 0,5970 -    

U7 0,6366 0,5619 0,4896 0,6548 0,4314 0,3536 -   

U8 0,6840 0,6498 0,5789 0,7223 0,5444 0,4349 0,6017 -  

U9 0,7337 0,7188 0,6526 0,7768 0,6315 0,5160 0,6771 0,5874 - 
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Birim normal sapmalar matrisinde her bir uyarıcı sütununa ait birim normal sapmalar toplamı (zjk) hesaplan ve ölçme aracı sayısına (9) 
bölünerek ölçek değerleri (SJ) hesaplanmıştır. Ölçme araçlarına ilişkin hesaplanan ölçek değerlerinden en küçüğünün başlangıç noktası 
sıfıra kaydırılarak her bir ölçme aracına ilişkin ölçek değerleri (Sc) ve tercih sırası elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının her iki kimlik 
durumundaki ölçme aracı tercih sıraları Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7.  

Öğretmen Adaylarının Öğrenci ve Öğretmen Olduklarındaki Ölçme Aracı Tercih Sıraları  

Ölçme Araçları 
Öğrencilikte Öğretmen Olduklarında 

Ölçek Değeri  Tercih Sırası  Ölçek Değeri  Tercih Sırası  

U1: Yazılı Sınav 0,696 4 0,734 2 

U2: Kısa Cevaplı Test 0,798 2 0,561 3 

U3: Doğru Yanlış Testi  0,709 3 0,384 5 

U4: Çoktan Seçmeli Test 1,130 1 0,788 1 

U5: Eşleştirmeli Test 0,445 6 0,267 6 

U6: Sözlü Sınav 0,00 9 0,058 8 

U7: Proje 0,558 5 0,422 4 

U8: Performans Görevi 0,289 7 0,197 7 

U9: Öğrenci Ürün Dosyası 0,163 8 0,00 9 

 

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmen adayları öğrenci ve öğretmen oldukları her iki durumda da bir ders ile ilgili başarı belirlemede çoktan 
seçmeli testleri ilk sırada tercih etmektedir. İlk tercihten sonraki sıra her iki durum için farklılaşmaktadır. Öğretmen adayları bir ders ile ilgili 
başarıları belirlenirken en çoktan en aza doğru çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı testler, doğru yanlış testi, yazılı sınav, proje, eşleştirmeli 
test, performans görevi, öğrenci ürün dosyası ve sözlü sınavı tercih etmektedir. Bununla birlikte aynı öğretmen adayları öğretmen 
olduklarında öğrenci başarısını belirlemede en çoktan en aza doğru çoktan seçmeli test, yazılı sınav, kısa cevaplı test, proje, doğru yanlış 
testi, eşleştirmeli test, performans görevi, sözlü sınav ve öğrenci ürün dosyasını tercih etmektedirler. 

Öğretmen adaylarının her iki kimlik durumundaki ilk ve son ölçme aracı tercih nedenlerine ilişkin bulgular Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 8.  

Öğretmen Adaylarının Öğrencilikteki İlk ve Son Ölçme Aracı Tercih Nedenleri 

                                              Öğrencilikteki Tercih Nedenleri 

1. Çoktan Seçmeli Testler 9. Sözlü Sınavlar 

 Bir cevap örüntüsünden seçmenin daha az kaygı yaratması 

 Hatırlama etkisinin olması 

 Doğru cevabı bulmanın kolay olması   

 Daha az çalışma gerektirmesi 

 Şans başarısının olması 

 Objektif puanlanması  

 Kendimi rahat hissetmem 

 Aşinalık  

 

 

 Herkese farklı soru sorulması 

 Puanlamaya öznellik karışabilmesi  

 Öğrencilere az soru sorulabilmesi 

 Kaygı, heyecan ve endişe yaratması  

 Öğrencinin bildiklerini öğretmen karşısında iyi ifade 
edememesi  

 Birey kendini baskı altında hissetmesi 

 Öğrenci sınıf ortamında bildiklerini aktaramayabilir  

 Her öğrenciye farklı güçlükte soru gelebilmesi 

 Daha çok çalışma gerektirmesi 

Öğretmen adayları bir derse ilişkin başarıları belirlenirken çoktan seçmeli testleri; daha az kaygı yaratması, hatırlama etkisinin olması, daha 
az çalışma hissi vermesi, farklı derslerde çok sık kullanılması bu nedenle aşinalık, şans başarısının olması ve objektif puanlanması gibi 
nedenlerle daha çok tercih etmektedir. Bununla birlikte öğretmen adayları bir derse ilişkin başarıları belirlenirken en az sözlü sınavları tercih 
etmektedir. Sözlü sınavları az tercih etmelerinin nedenlerini kaygı, heyecan, endişe yaratması, bireyin kendini baskı altında hissetmesi, her 
öğrenciye farklı ve az sayıda soru sorulması, puanlamaya öznel yargıların karışabilmesi, her öğrenciye farklı güçlükte soru sorulabilmesi, 
sözlü sınavların daha çok çalışma ihtiyacı hissettirmesi olarak belirtmişlerdir.  

Tablo 9’da öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında öğrenci başarısını belirlerken kullanacakları ilk ve son ölçme aracı tercih nedenleri 
verilmiştir.  
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Tablo 9.  

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olduklarındaki İlk ve Son Ölçme Aracı Tercih Nedenleri 

Öğretmen Olduklarındaki Tercih Nedenleri  

         1. Çoktan Seçmeli Testler           9. Öğrenci Ürün Dosyası 

 Kısa sürede çok sayıda soru sorulabilmesi 

 Bir cevap örüntüsünden seçmenin daha az kaygı yaratması 

 Objektif puanlanması  

 Kolay puanlanabilmesi  

 Uygulamasının kolay olması 

 Uygulamanın az zaman alması 

 Kullanışlı olması 

 Sık tercih ediliyor olması  

 Birçok konuya uygun olması 

 Farklı düzeydeki davranışların ölçülebilmesi 

 

 Başkalarından yardım alabilirler 

 Öğretmen açısından zahmetli olması 

 Zaman alıcı olması 

 Puanlamaya öznel yargılar karışabilmesi 

 Uygun etkinlikleri planlamak zor olması 

 Kullanımına alışkın olmamak  

Öğretmen adayları öğretmen olduklarında bir derse ilişkin başarı belirlerken çoktan seçmeli testleri; çok sayıda soru sorulabilmesi, objektif 
ve kolay puanlanabilmesi, uygulamanın kolay ve az zaman alıcı olması, birçok konu ya uygun olması, farklı düzeydeki davranışların 
ölçülebilmesi, öğrencilerde kaygı yaratmaması gibi nedenlerle kullanmayı tercih etmektedir. Bununla birlikte öğretmen adayları öğrenci ürün 
dosyasını, öğrenci ürünlerinin bir başkası tarafından yapılabilmesi, hem puanlama hem de kontrol etme bakımından zaman alıcı olması, 
öğretmen açısından zahmetli olması, kullanım aşinalıklarının olmaması, puanlamanın öznel yargılar içerebilmesi gibi nedenlerle en az tercih 
ettiklerini belirtmişlerdir.  

Öğretmen adaylarının ölçme aracı tercihlerine ilişkin sıralama yargılarına ait ölçekleme sonuçlarından, öğretmen adaylarının bir ders ile ilgili 
kendi başarılarının belirlenmesinde en çok çoktan seçmeli testleri, en az ise sözlü sınavları tercih ettiği görülmektedir. Bununla birlikte aynı 
öğretmen adayları öğretmen olduklarında öğrencilerinin başarılarını belirlemede en çok çoktan seçmeli testleri, en az ise öğrenci ürün 
dosyasını tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının öğrenci ve öğretmen durumlarındaki en çok tercih ettikleri ölçme aracının 
çoktan seçmeli test olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili Gelbal ve Kelecioğlu (2007), öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
hakkındaki yeterlik algılarını ve karşılaştıkları sorunları belirledikleri çalışmalarında, öğretmenlerin öğrenci başarısını belirlemede çoğunlukla 
kısa cevaplı testler, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri ve yazılı yoklamaları tercih ettiklerini ortaya koymuşlardır.  

Öğretmen adaylarının ilk tercihlerine ilişkin nedenler incelendiğinde, öğretmen adayları öğrencilik yaşantılarında çoktan seçmeli testleri daha 
az kaygı yaratması, hatırlama etkisinin olması, daha az çalışma hissi vermesi, aşinalık, şans başarısının olması ve objektif puanlanması gibi 
nedenlerle ilk sırada tercih etmektedir. Bununla birlikte aynı öğretmen adayları öğretmenlik yaşantılarında ise çoktan seçmeli testleri çok 
sayıda soru sorulabilmesi, objektif ve kolay puanlanabilmesi, uygulamanın kolay ve az zaman alıcı olması, birçok konu ya uygun olması, 
farklı düzeydeki davranışların ölçülebilmesi, öğrencilerde kaygı yaratmaması gibi nedenlerle kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
Sambell, McDowell ve Brown (1997), yaptıkları çalışmada öğrencilerin çoktan seçmeli ve kısa cevaplı testlerle daha az heyecanlandıkları, 
yüksek notlar alabildikleri için tercih ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Struyven, Dochy ve Jansses (2005), ise öğrencilerin çoktan seçmeli testleri 
düşük kaygı ve yüksek başarı beklentisi ile tercih ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar araştırmacılar tarafından 
yapılan çalışmalar ile örtüşmektedir.  

Öğretmen adayları bir ders ile ilgili kendi başarıları belirlenirken en az sözlü sınavları tercih etmektedir. Öğretmen adayları sözlü sınavları 
kaygı, heyecan, endişe yaratması, bireyin kendini baskı altında hissetmesi, her öğrenciye farklı ve az sayıda soru sorulması, her öğrenciye 
farklı güçlükte soru sorulabilmesi, puanlamaya öznel yargıların karışabilmesi ve daha çok çalışma ihtiyacı hissettirmesi gibi nedenleriyle 
tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Aynı öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında öğrenci başarısı belirlemedeki en son tercihleri ise 
öğrenci ürün dosyasıdır. Öğretmen adayları ürünlerin bir başkası tarafından yapılabilmesi, hem puanlama hem de kontrol etme bakımından 
zaman alıcı olması, öğretmen açısından zahmetli olması, kullanım aşinalıklarının olmaması, puanlamanın öznel yargılar içerebilmesi gibi 
nedenlerle öğrenci ürün dosyasını en az tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Gelbal ve Kelecioğlu (2007), yaptıkları çalışmalarında öğretmenlerin 
öğrenci ürün dosyaları oluşturma konusunda bilgi ve deneyim yetersizliklerinin olduğunu ortaya çıkartmıştır. Araştırmada öğretmen 
adaylarının en az neden öğrenci ürün dosyasını tercih ettiklerinin yanında görülmektedir ki öğretmenler aşina oldukları, kendilerini ölçme 
aracını hazırlamada ve uygulamada yeterli gördükleri araçları daha çok tercih etmektedirler.    

Öğretmen adaylarının her iki kimlik durumunda da son üç tercihi performans görevi, öğrenci ürün dosyası ve sözlü sınavdır. Altun ve Gelbal 
(2014), ilköğretim öğretmenlerinin tamamlayıcı ölçme araçlarından en az öğrenci ürün dosyası ve günlüğü kullandıklarını belirlemişlerdir. 
Şahin, Boztunç-Öztürk ve Taşdelen Teker (2015) ise yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının başarılarının belirlenmesinde en az ise 
performans görevlerini tercih ettiklerini belirlemişlerdir. Altun ve Gelbal (2014) ve Şahin, Boztunç-Öztürk ve Taşdelen Teker (2015) tarafından 
elde edilen araştırma sonuçları bu araştırmadan elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Görüldüğü gibi öğretmen adayları performans 
görevi, öğrenci ürün dosyasını kullanmaktan kaçınmaktadır. Bu durum kendilerini bu konularda yetersiz hissetmeleri, geliştirme ve uygulama 
konusundaki eksikliklerinden kaynaklanabilir.  

Öğretmen adaylarının öğrenci başarısını belirlemede ölçme aracı seçimlerinin öğrenci olduklarında başarı, öğretmen olduklarında ise kolay 
uygulama ve aşinalık odaklı olarak değiştiği sonucuna varılmıştır.   

Öğretmen adaylarının kendilerini yeterli hissetmeleri, ölçme araçlarını geliştirme ve uygulama konusunda deneyim kazanmaları ile bazı 
araçlara ilişkin tercihlerinin artacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, öğretmen eğitiminde ölçme ve değerlendirme dersi kapsamında 
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tamamlayıcı ölçme araçlarının geliştirme, uygulama noktalarına ağırlık verilmesi, yeterince örnek çalışmaların yapılması önerilmektedir. Bir 
başka çalışmada farklı alanlardaki öğretmenlerin tercihleri incelenebilir.    

 

Kaynakça 

Acar, M., & Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, 
karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Classroom teacher evaluation methods to use in the performance assessment process 
qualification of able, they comparision problems and solution proposals]. TUBAV Bilim Dergisi, 2(3), 354-363.  

Altun, A., & Gelbal, S. (2014). Öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem veya araçlarının ikili karşılaştırma yöntemiyle 
belirlenmesi [Determining teachers’ measurement tools or techniques via pair-wise comparison method]. Eğitimde ve Psikolojide 
Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 1-11.  

Bağcan Büyükturan, E. (2013). Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme sürecindeki tercihleri (Ankara Üniversitesi örneği) [Faculty 
members’ choices i the process of assessing students (the case of Ankara university)]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 13(2), 215-227.  

Çakan, M. (2004). Comparison of elementary and secondary school teachers in terms of their assessment practices and perceptions toward 
their qualification levels. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 37 (2), 99-114.  

Çalışkan, H., & Kaşıkçı, Y. (2010). The Application of traditional and alternative assessment and evaluation tools by teachers in social 
studies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4152–4156.  

Doğan, C. D. (2011). Öğrenmeye ilişkin özelliklerin durum belirleme tercihleri üzerindeki etkisine ilişkin nitel bir modelleme çalışması [A 
qualitative modeling study about factors affecting assessment preferences of preservice teachers]. Eğitim Bilimleri ve 
Uygulama,10(19), 69-84.  

Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar 
[Teachers’ proficiency perceptions of about the measurement and evaluation techniques and the problems the confront].  Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.  

Kilmen, S., Akın-Kösterelioğlu, M., & Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin 
yeterlik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-140.  

Kilmen, S., & Beyhan, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulama sıklıkları ve tamamlayıcı 
değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri (Düzce ili örneği) [The perceptions of the Turkish language teachers about their 
application levels of measurement and evaluation and their views on the alternative approaches]. Ege Eğitim Dergisi, 12(2), 83-104.   

Kutlu, Ö. (2007). Yeni değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen yeterliğine katkısı [Importance of alternative assessment approaches on 
teacher competency]. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü, 12-14 Mayıs. 

Sambell, K., McDowell, L., & Brown, S. (1997). ‘But is it fair?’: an exploratory study of student perceptions of the consequential validity of 
assessment. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 349-371.  

Struyven, K., Dochy, F., & Jansses, S. (2005). Students’ perceptions about evaluation and assessment in higher education: a review. 
Assessment and Evaluation in Higher Education, 30(4), 325-341. 

Şaşmaz Ören, F., Ormancı, Ü., & Evrekli, E. (2014). Öğretmen adaylarının tercih ettikleri alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile bu 
yaklaşımlara ilişkin öz-yeterlilikleri [The alternative assessment-evaluation approaches preferred by pre-service teachers and their 
self-efficacy towards these approaches ]. Eğitim ve Bilim, 39(173), 103-117.  

Şahin, M. G., Boztunç-Öztürk, N., & Taşdelen-Teker, G. (2015). Öğretmen adaylarının başarılarının değerlendirilmesinde tercih ettikleri 
ölçme araçlarının belirlenmesi [Determining the pre-service teachers’ measurement tool preferences for evaluation of their 
achievement]. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1), 95-106. 

Turgut M.F., & Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.  

Wu, Jones, Li, Loucks (eds.) (2006). Scaling and uncertainty analysis in ecology: methods and applications. Springer. Printed in the 
Netherlands.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

227 
 

Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
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ÖZET 

Öğretim elemanı yetiştirmek üniversitelerin önemli etkinliklerinden biridir. İstenilen niteliklerle donanımlı ve yeter sayıda elemanın 
üniversitede çalışması, ondan beklenen görevleri yerine getirmesinde önemli bir değişken olarak ele alınabilir. Ayrıca ülkede üniversite sayısı 
her geçen gün artmaktadır. Bunların gereksinimi ve ülkenin kalkınmasını, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını sağlamak üst düzeyde 
nitelikli eğitim ve öğretimle ve böyle bir eğitimle yetişen kişilerle gerçekleşebilir. Bunun için üniversitelerde doktora ve yüksek lisans 
programları açılmıştır. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümleriyle ilgili önerileri olabilir. Bunların 
saptanması, sorunların çözümüne ve daha nitelikli öğretim üyesi yetişmesine katkı getirebilir. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitimleri sırasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir? Karşılaştıkları sorunlar 
nelerdir? Öğrencilerin önemli buldukları sorunlara ilişkin çözüm önerileri nedir? 

Bu araştırmada, nitel araştırma yönteminin ad belirtmeden yazılı görüş alma tekniği kullanılmıştır. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar dört başlık altında toplanabilir. Bunlar yönetimden, programdan, öğretim 
üyelerinden ve derslerin işlenişlerinden olabilir. Yönetimle ilgili sorunlar izin alamama, danışmanlarla buluşup konuşamama, tatile çok fazla 
dersin gitmesi, telafilerinin yapılmaması şeklinde belirtilmiştir. Programdan kaynaklananlar ise, bir günde dört dersin olması, derslerin alanla 
ilgili olmaması şeklinde ifade edilmiştir. Öğretim üyesinden kaynaklanan sorunlar, dersleri süresi dolmadan bitirmeleri, başkalarını derse 
göndermeleri, hem sayıca, hem de nitelikli öğretim üyesi azlığı başlıkları altında toplanabilir. Derslerin işlenişinde ise, dersler genellikle 
kuramsal, uygulamaya ağırlık verilmiyor, işe yarayan bilgi ve beceri verilmiyor, dersler yüzeysel, düzenli değil, öğrenciler anlatıyor, eksikler 
tamamlanmıyor, makale yazdırılması şeklinde ifade edilmiştir. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu sorunlarının çözümü için kendilerine eğitim süresince izinli sayılmalarını, danışmanlarıyla buluşma 
saatlerinin saptanıp buna uyulmasını, nitelikli öğretim üyelerinin derslere gelmelerini, kuramdan çok uygulamaya ağırlık verilmesini, alanla 
ilgili işe yarar bilgi ve becerinin uygulamalı olarak kazandırılmasını istemektedirler. Ayrıca maddi ve manevi açılardan da desteklenmeleri 
gerektiğini vurgulamışlardır. Programların geliştirilmesine katılmak istemişlerdir. 

Anahtar sözcükler: üniversite, öğretim üyesi, öğretim elemanı, program 

 

Abstract  

To train teaching staff is one of the important tasks of a university. Universities employing staff with the required qualifications in sufficient 
number can be addressed in a significant variable to perform the tasks expected of him. In addition, the number of universities in the country 
is increasing every day. Requirements for them and country’s development, to ensure its emergence of contemporary civilization’s level is 
possible with the highest quality education and training and can take place with people who grew up with such an education. Doctoral and 
master's programs at universities have been established fort hat pupose. Students may have problems and may have suggestions on how 
to resolve them. Their determination can bring, to solve the problem and contribute to the training of qualified faculty members. 

What are the masters and doctoral students encountered problems during training and solutions? What are their problems? What are the 
solutions to the problems which students find important? 

In this study, receive a written opinion without specifying the name of the technique is used qualitative research methods. 

Problems faced by graduate and doctoral students can be grouped under four headings. These are the management, the program may be 
the processing of the faculty and courses. Inabilities about the management are listed as to obtain permission problems with management 
consultants to meet and talk to, too much to go on holiday course is given in the form of making amends. The problems from the program 
are listed as, to be a four- day course has been stated as being related to the course of the field. Problems caused by teaching staff are 
listed as, ending courses while the time is not over, sending other staff to their lessons and the lack of quality and quantity of teaching staff. 
On the instruction of the course, lessons are usually theoretical, can not be focused on applications that work information. 

Master's and doctoral students in the problems of their numbers on leave during their training for the solution, whereas the observance 
identified and hours of meetings with advisers, course to the arrival of qualified lecturers, giving more weight to the many applications of the 
theory, get it, they want to gain practical relevant work skills and knowledge.  

Key words: university lecturers, instructors, program 

 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar belirlenirse, onların çözümü kolaylaşabilir. Bu sonuçlar bu programların 
hazırlanmasında, değerlendirilip geliştirilmesinde kullanılabilir. Böyle değerlendirilip geliştirilen programlarla daha nitelikli öğretim elemanları 
yetiştirilebilir. Öğretim üyesini hem sayıca, hem de nitelik olarak yetiştirmek, üniversitelerin ve kurumların karşılaştıkları sorunları çözmede 
kolaylık sağlayabilir; eğitimin ve hizmetin kalitesini artırabilir, zaman ve emekte tasarruf sağlayabilir. 
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Üniversitenin varlığını sürdürmesi için yapması gerekli ekinlikler olabilir. Bunlar bilimsel araştırma yapmak, ülkenin sorunlarına çözüm 
üretmek, ülkenin gereksinim duyduğu insan gücünü hem nitelik, hem de nicelik açısından yetiştirmek, etik değerlere sahip olmak, kendini 
sürekli yenilemek, çağdaş bilim, sanat ve düşünceyi savunup yaşama geçirmek, bilimsel yöntemi etkili şekilde kullanmak olarak savunulabilir. 
Bunları yapabilmesi için üniversitenin öğretim elemanlarına gereksinimi vardır. 

Öğretim elemanı yetiştirmek üniversitelerin önemli etkinliklerinden biridir. İstenilen niteliklerle donanık ve yeter sayıda elemanın üniversitede 
çalışması, ondan beklenen görevleri yerine getirmesinde önemli bir değişken olarak ele alınabilir. Ayrıca ülkede üniversite sayısı her geçen 
gün artmaktadır. Bunların gereksinimi ve ülkenin kalkınmasını, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını sağlamak üst düzeyde nitelikli 
eğitim ve öğretimle ve böyle bir eğitimle yetişen kişilerle gerçekleşebilir. Bilimsel araştırmalar yapacak, ülke sorunlarını çözecek, bilimin 
ilerlemesine katkı getirecekler, böyle bir eğitimden geçen kişilerden oluşabilir (Kalem, & Akman, 2007; Ives, & Rowley, 2005). Bunun için 
üniversitelerde doktora ve yüksek lisans programları açılmıştır. 

Her üniversite ve bilim dalı YÖK tarafından onaylanan yüksek lisans ve doktora programlarıyla, hem kendisi, hem de devletin diğer kurumları 
için gerekli nitelikli insanları yetiştirmek üzere yasal düzenlemelere gitmiştir. Bu düzenlemeler sonucu yüksek lisansa ve doktoraya alınacak 
öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru ve giriş koşulları, sınavlar, kazananların yapacakları etkinlikler, alacakları dersler, seminerler, 
sınavlar, verilecek unvanlar belirlenmiştir (YÖK Kanunu, 1981). Bu etkinlikler üniversiteler arasında bazı farklılıklar göstermesine karşın genel 
ve temel ilkelerde benzerdir. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu ilkelere eğitimleri süresince uymak zorundadırlar. Bu bağlamda yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyorlar (Sevinç, 2001; Saylan & Aksu, 2007). Özellikle derslere ve seminerlere devam zorunlu 
olduğundan, öğrenciler bu konuda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Eğitimde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bir kısmı Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı kurum ve okullarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Bunlar hem öğretmenlik görevini, hem de yüksek lisans ve doktora 
programlarının gereklerini yerine getirememektedirler (Başer, Narlı, & Günhan, 2005; Çetin, Asker, Çirkinoğlu, & Karaca, 2007) . Bu 
bağlamda başarısız olmaktadırlar. 

Diğer yandan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bulundukları kentten başka bir kentteki üniversiteye gitmek zorunda kalabiliyorlar; çünkü 
bulundukları kentteki üniversitede gidecekleri programlar açılmayabilir. Bunun nedeni, üniversitenin yeterli nitelikte öğretim üyesine sahip 
olmamasına bağlanabilir. Ayrıca yaşadığı yerin değil de diğer kentteki üniversiteyi tercih etmiş ya da kazanmış olabilir. Bu durumda yüksek 
lisans ve doktora programlarının gereklerini yerine getirmede güçlükler yaşayabilir. Bu güçlükler, ulaşım, ekonomik sıkıntılar, zaman, güç ve 
güdülenme kaybı olarak gözlenebilir (Akbulut, Şahin, & Çepni, 2013). 

Üniversitelerde çalışan araştırma görevlilerin karşılaştıkları sorunlar ise, bunlara ek olarak onların idari görevlerinden kaynaklanabilir. 
Araştırma görevlileri bölümün ya da anabilim dalının işlerini yapmakla da yükümlüdürler. Bazen derslere de girebilirler. Öğretim üyelerinin 
sınavlarını yapar, onların sınavlarında gözetmen olarak bulunabilir; hatta sınav kâğıtlarını okuyabilir; notları hocasının adına sisteme 
girebilirler. Bütün bu yükler altında yüksek lisans ve doktora ders ve seminerlerinin gereklerini de yerine getirmek zorundadır.  

Yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerin ders yükleri en az 30 kredidir. Yüksek lisans lisansa dayalı en az iki, doktora ise, 
yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıldır (YÖK Kanunu, 1981). Buna karşın yüksek lisans ve doktorada öğrencilerin alacakları kredi miktarı 
her üniversiteye, bölüme, anabilim dalına göre değişebilir. Bazen öğrenciler hazırlık okuyabilirler. Farklı hocalara, üniversitelere 
gönderilebilirler. Bu durumda onların yaşadıkları sorunlar niteliği etkileyebilir.  

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar belirlenirse, onların çözümü kolaylaşabilir. Bu sonuçlar bu programların 
hazırlanmasında, değerlendirilip geliştirilmesinde kullanılabilir. Böyle değerlendirilip geliştirilen programlarla daha nitelikli öğretim elemanları 
yetiştirilebilir. Öğretim üyesini hem sayıca, hem de nitelik olarak yetiştirmek, üniversitelerin ve kurumların karşılaştıkları sorunları çözmede 
kolaylık sağlayabilir; eğitimin ve hizmetin kalitesini artırabilir, zaman ve emekte tasarruf sağlayabilir. 

Problem Cümlesi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitimleri sırasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir? 

Alt Problemler 

1. Karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

2. Öğrencilerin önemli buldukları sorunlara ilişkin çözüm önerileri nedir? 

 

Bu araştırmada, nitel araştırmanın olgusal yöntemi ve ad belirtmeden yazılı görüş alma ile yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi teknikleri 
kullanılmıştır.  

Araştırmada evren ve örneklem tayinine gidilmedi. Bunun yerine uygun durum çalışma grubu seçildi. Eğitim fakültesinin program 
geliştirme ve öğretim alanında yüksek lisans ve doktora yapan 24 öğrenci, araştırmanın kapsamına alındı. Bu tür çalışma grubunda verilere 
daha kolay ve çabuk ulaşıldı. 

Veri toplama aracı ve uygulama: Araştırmada eğitim fakültesi program geliştirme ve öğretim alanında yüksek lisans ve doktora yapan 
öğrencilere “Yüksek lisans ve doktora yaparken karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunu çözmek için sizce ne yapılmalıdır?” Soruları 
hakkındaki görüşlerini yazmaları söylendi. Bu soruların yerindeliği ve uygunluğu konusunda üç uzmandan görüş alındı Üç uzmanın 
görüşleri arasında uyum testi kullanıldı. Bu görüşler arasında  .82’lik bir ilişki bulundu. Bu da araçların geçerliği konusunda bir kanıt 
olarak kabul edildi. Daha sonra yazılı olarak toplanan veriler, “içerik analizi ve veri indirgeme” yöntemleriyle irdelendi. Bunun için her 
öğrencinin verdiği yanıtlar isimler, sıfatlar, zarf ve zamirler açısından kategorilere ayrıştırıldı; bunlar arasında mantıksal tutarlılığa bakıldı. 

Araştırmanın iç güvenirliği ve tutarlılığını saptamak için de sorulara verilen yanıtlarla, görüş ve değerler arasındaki anlam ilişkilerine, 
özeliklerine bakıldı ve bunlar üç uzman tarafından irdelendi, bu üç uzmanın görüşleri arasında. 85’ lik bir ilişki bulundu. Bu ilişki güvenirlik 
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katsayısı olarak kabul edildi. Dış güvenirlik açısından ise, toplanan bilgiler, çalışma grubuna açıkça sunuldu, bunlar istenildiğinde 
araştırmacılara verilecek biçimde saklandı. 

Analiz: Daha sonra yazılı olarak toplanan veriler, “içerik analizi ve veri indirgeme” yöntemleriyle irdelendi. Bunun için her öğrencinin verdiği 
yanıtlar isimler, sıfatlar, zarf ve zamirler açısından kategorilere ayrıştırıldı; bunlar arasında mantıksal tutarlılığa bakıldı. 

Öğrencilerin verdikleri yanıtlar, kaydedildi, sonra bunlar çözümlendi. Öğrencilerin verdikleri yanıtlardaki cümle bozuklukları, yine öğrencinin 
oluru alınarak düzeltildi. Bunlar da araştırmaya aynen konuldu. 

 

Çalışma Grubu 

X Üniversitesi X Eğitim Fakültesinde araştırma kapsamına alınan yüksek lisans ve doktora derslerine kayıtlı öğrencilerin dağılımı tablo l’de 
sunulmuştur. 

Tablo 1 

Öğrencilerin Programlara ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

        

Bölümler Öğrenci Sayısı Bayan Bay t 

 n % n % n %  

Yüksek Lisans 18 75 14 82 4 7  

Doktora 6 25 3 18 3 6  

Toplam 24 100 17 71 7 29 
Bayan ve 
bay=2.4 

        

Tablo l’de görüldüğü gibi toplam 24 öğrencinin 17’si (%71) bayan; 7’si (%29) baydır. Bay ve bayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 
dağılım yüzdeleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı yüzdeler arası farkın anlamlılığını test etmede kullanılan t testiyle yoklanmıştır. 
Hesaplanan 2.4 t değeri tablodan okunan değerden büyük olduğundan çalışma grubunda bayan öğrencilerin daha fazla oldukları söylenebilir. 

Birinci Alt Problem 

Eğitimde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri göre karşılaştıkları sorunlarla ilgili veriler tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2  

Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar 

Yönetimden Programdan Öğretim Üyelerinden 
Derslerin İşlenişinden ve 
Değerlendirmeden 

MEB’de çalışanların  

yüksek lisans ve doktoraya 
inanmamaları. İzin vermemeleri. 

Bir günde dört ders çok, 
ağır ve yorucu oluyor. 

Bazı öğretim üyeleri derslerde 
yetersiz. 

Uygulamaya yönelik bilgiler yeterli 
değil. Dersler genellikle kuramsal 
işleniyor. 

Danışmanımla irtibat 
kuramıyorum. Danışmanlar 
işbirliği yapmıyorlar. 

Lisans düzeyinde 
derslerin verilmesi. 

Bazıları derslere başkalarını 
gönderiyorlar. 

Bazı derslerde öğrendiklerimi 
program geliştirmede ne işe 
yarayacağını anlamlandıramıyorum. 

Çalıştığım kurum, bana kolaylık 
sağlamıyor. 

Ortamın sağlanmaması. 
Derslerin süre dolmadan 
bitirilmesi. Kısa kesilmesi. 

Dersler detaylı değil yüzeysel 
geçiyor. 

Net ve düzenli bir şekilde dersler 
aktarılmıyor. 

Derslerimi haftanın her gününe 
dağıtıyor. 

Alanı destekleyen 
dersler bulunmuyor. 

Sayıca öğretim üyelerinin az 
olması. 

Dönüt verilmiyor. 

Derslerin çoğunu öğrenciler 
anlatıyor. 

MEB’deki ders yüküm fazla. 
Araştırma faaliyetlerini 
destekleyici değil. 

 
Bilgi tam olarak verilmeden 
öğrenciden bir şey beklenmesi. 

Yöneticiler destek vermiyorlar. 

 

Alınan derslerin 
öğrencilerin ilgi 
alanlarıyla 
bağdaşmaması. 

 
Derslerin adı ve içeriğine uygun 
işlenmemesi. 
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Tatile çok ders gitti.   
Eksik bilgilerin tamamlanması yerine 
sürekli makale yazdırılması. 

Uzak yollardan gelenler için çok 
fazla zaman ve emek kaybı var. 

  

Ölçme araçlarının uygulamalı olarak 
hazırlattırılmaması, veri analizlerinin 
nasıl yapılacağının istatistiksel olarak 
uygulamalı gösterilmemesi ve 
yaptırılmaması, 

MEB’de çalışarak doktora 
yapmam zor oluyor. 

  
Nitel araştırma yöntemlerinin nasıl 
kullanılacağının uygulamalı 
işlenmemesi. 

Her hafta ders olması.   
Öğretim üyeleri arasında bilimsel 
araştırma konusunda, verilerin 
analizinde bir birlik yok, 

Ek ders ücretlerinin kesilmesi, 
maddi kayba neden oluyor. 

  
Sınavlar ve değerlendirme geçerli ve 
güvenilir değil. 

Doktora yapan öğretmenler 
teşvik edilmiyor 

   

Dersin yönetimindeki şahısların 
yeterli bir şekilde öğrencileri 
yönlendirip desteklememesi. 

   

Öğrencinin kendini değerli 
hissedecek bir ortamın 
olmaması. 

   

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar dört başlık altında toplanabilir. Bunlar yönetimden, 
programdan, öğretim üyelerinden ve derslerin işleniş ve değerlendirilmesinden kaynaklananlar başlıkları altında toplanabilir. 
Yönetimle ilgili sorunlar: “izin alamama, danışmanlarla buluşup konuşamama, bu tür programlara kayıtlı olanlara değer vermeme, 
MEB’deki ders yükünün fazla olması, tatile çok fazla zaman gitmesi, telafilerinin yapılmaması, uzaktan gelmenin yarattığı zaman ve emek 
kaybı, yorgunluk, her hafta ders olması” olarak belirtilmiştir. Programdan kaynaklananlar ise, “bir günde dört dersin olması, sınavlar geçerli 
ve güvenilir değil, tamamlama programının olması, alanı destekleyen derslerin olmaması, araştırmaya ağırlık verilmemesi, derslerin alanla 
ilgili olmaması şeklinde ifade edilmiştir. Öğretim üyesinden kaynaklanan sorunlar, “bazı öğretim üyeleri yetersiz, dersleri süresi dolmadan 
bitirmeleri, başkalarını derse göndermeleri, hem sayıca, hem de nitelikli öğretim üyesi azlığı” başlıkları altında toplanabilir. Derslerin 
işlenişinden ve değerlendirilmesinden kaynaklananlar ise, “dersler genellikle kuramsal işleniyor, uygulamaya ağırlık verilmiyor, işe 
yarayan bilgi ve beceri verilmiyor, ölçme araçları uygulamalı olarak hazırlattırılmıyor, veri analizlerinin nasıl yapılacağı istatistiksel olarak 
uygulamalı gösterilmiyor ve yaptırılmıyor, nitel araştırma yöntemlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak işlenmiyor, öğretim üyeleri 
arasında bilimsel araştırma konusunda, verilerin analizinde bir birlik yok, dersler yüzeysel, düzenli değil, dönüt yok, öğrenciler anlatıyor, 
eksikler tamamlanmıyor, makale yazdırılıyor, sınavlar geçerli ve güvenilir değil” olarak belirtilmiştir. 

İkinci Alt Problem 

Eğitimde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri göre karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm önerileri tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3 

Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

 

Yönetimle ilgili Programla ilgili Öğretim Üyeleriyle ilgili Derslerin işlenişiyle ilgili 

Danışmanla her hafta toplantı 
yapmak. Bize rehberlik 
etmesi. Bunu internet 
üzerinden yapabilmelidir. 

Belli bir çerçeve program 
oluşturulsun. 

 

Üç saatlik ders bir iki saatte 
değil, üç saat işlenmeli. 

Detaya inilmeli. 

 

MEB ve YÖK bir protokol 
imzalansın. Yüksek lisans ve 
doktora yapanlar 
desteklensin. 

Ders süreleri denetlensin. 

Ders seçimi yapılsın. 

 

Seçme ve diğer sınavlarda 
torpil yapmamalıdırlar. 

Önce öğrencinin alanla ilgili, 
bilgi sahibi olması sağlanmalı, 
sonra ödev verilmeli. 

 

Yüksek lisans ve doktora 
yapanları desteklemek için 
yasalar çıkarılsın. 

Zorunlu değil, gönüllülük 
esasına dayalı dersler 
konulmalıdır. 

Araştırmaya duyulan ilgi ve 
şevki ön planda olmalıdır. 

Teoriye değil, uygulamaya 
ağırlık verilmeli. 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

231 
 

 

Doktora ve yüksek lisans 
yapan öğretmenlere kolaylık 
sağlansın.  

Resmi izin verilebilir.  

 

Her bölüm kendine özgü 
program geliştirmelidir. 

Öğrencide buna bakmalıdır. 
Detaylı bilgi sahibi olmalı ve 
bunu nasıl uygulanacağını 
yapıp göstermelidir. 

 

Yapılan çalışmalardaki 
eksiklikleri gösterip giderecek 
ayrı bir ders konulsun. 

 

İzinli olunan günlerde ek ders 
ücretleri kesilmesin. 

Disiplinler arası destekler 
sağlanmalıdır. 

Hangi hocanın hangi dersleri 
verdiği üniversitenin sitesinde 
yayınlanmalıdır. 

Online ders yapılabilir. 

Yüksek lisans ve doktora 
yapanlar Milli Eğitim 
Müdürlüklerinde 
görevlendirilsin.  

Daha farklı dersler konulmalı. 

 

Öğretim üyeleri arasında 
bilimsel yöntem ve tez yazımı 
konusunda anlaşma sağlansın 

Herkese uygun bir akşam 
saatinde bilgisayar başında 
yoklama alınarak ders 
yapılabilir. 

 

Okul yöneticilerine belli bir 
sürede bir yarıyıl haftada bir 
gün ders verilmelidir. 

Dersler haftada iki güne 
konulabilir. 

 

 

Öğrenilenlerin her derste sınıf 
ortamında nasıl uygulanacağı 
gösterilip yaptırılmalıdır. 

 

Ek ders ücretleri artırılmalıdır. 

 

Bir dönem, en az iki dersle 
sınırlansın. 

 

 
Değerlendirme ölçütleri bilimsel 
olarak belirlenmeli ve ona göre 
yapılmalıdır. 

Etkili bir iletişim sağlanabilir. 

Dersler iki haftada bir yapılsın. 
Dersler farklı günlerde 
yapılsın. 

 

  

 

Tatile giden dersler telafi 
edilsin. Nitel araştırma ayrı bir 
ders olsun. 

 

  

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerileri dört başlık altında toplanabilir. 
Bunlar yönetimden, programdan, öğretim üyelerinden ve derslerin işleniş ve değerlendirilmesinden kaynaklananlar başlıkları altında 
toplanabilir. Yönetimle ilgili çözümler: “Danışmanla her hafta toplantı yapılabilir. Bize rehberlik etsinler. Bunu internet üzerinden 
yapabilmelidir. MEB ve YÖK bir protokol imzalansın. Yüksek lisans ve doktora yapanlar desteklensin. İzinli olunan günlerde ek ders ücretleri 
kesilmesin. Yüksek lisans ve doktora yapanlar Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilsin.” şeklinde ifade edilebilir.  Programla ilgili 
çözümler: “Belli bir çerçeve program oluşturulsun. Ders süreleri denetlensin. Zorunlu değil, gönüllülük esasına dayalı dersler konulmalıdır. 
Her bölüm kendine özgü program geliştirmelidir. Disiplinler arsası destekler sağlanmalıdır. Dersler haftada iki güne konulabilir. Bir dönem, 
en az iki dersle sınırlansın. Tatile giden dersler telafi edilsin.” Şeklinde önerilmiştir. Öğretim üyeleriyle ilgili çözüm önerileri ise. “üç saatlik 
ders bir iki saatte değil, üç saat işlenmeli. Seçme ve diğer sınavlarda torpil yapmamalıdırlar. Araştırmaya duyulan ilgi ve şevki ön planda 
olmalıdır. Detaylı bilgi sahibi olmalı ve bunu nasıl uygulanacağını yapıp göstermelidir. Hangi hocanın hangi dersleri verdiği üniversitenin 
sitesinde yayınlanmalıdır. Öğretim üyeleri arasında bilimsel yöntem ve tez yazımı konusunda anlaşma sağlansın.” ifadeleri altında 
toplanabilir. Dersin işlenişi konusundaki çözüm önerileri, “detaya inilmeli. Önce öğrencinin alanla ilgili, bilgi sahibi olması sağlanmalı, 
sonra ödev verilmeli. Teoriye değil, uygulamaya ağırlık verilmeli. Dersleri öğretim üyeleri anlatsın ve açıklasın. Online ders yapılabilir. Herkese 
uygun bir akşam saatinde bilgisayar başında yoklama alınarak ders yapılabilir. Öğrenilenlerin her derste sınıf ortamında nasıl uygulanacağı 
gösterilip yaptırılmalıdır. Değerlendirme ölçütleri bilimsel olarak belirlenmeli ve ona göre yapılmalıdır. “ şeklinde ifade edilebilir.  

Bu verilere dayanarak sorunların çözümüyle ilgili öğrencilerin görüşlerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine göre değişmediği 
söylenebilir. Bu konuda istekli üç bayan, bir erkek öğrenciyle yapılan odak grup görüşmesinde aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Bazı ifade 
bozuklukları onların da görüşü alınarak araştırmacı tarafından düzeltilerek yazılmıştır. 

B1: Hocalar çoğu zaman dersleri bize anlattırıp geçiyorlar; ya da ödev veriyorlar. Herkes kendi yaptığını dahi ayrıntılı bilmiyor. Bilgisayardan 
kopyalayıp getiriyor. Dersler bu şekilde işlenmez hocam. İlkokulda bile böyle işlenmez. Zaten süresinde dersi işleyen hoca da az. Çoğu ders 
işlenmiyor. Başkasını gönderiyor. Bize makale incelettiriyorlar. Sonra da yazmamızı istiyorlar. Çoğu zamanda makale yazıp getirince adlarını 
yazmalarını istiyorlar. Biz de korkudan yazıyoruz. Aslında hiçbir hakları yok. 

B2: Araştırmayı bize yaptırıyorlar, ama onların adını da hak etmedikleri halde korkudan yazıyoruz. Çoğu öğretim üyesiyle, danışmanla 
konuşamıyoruz. Danışmanımı bulmam çok zor. Yerinde yoklar. Olsalar da bana yardım edemiyorlar. Teoriyi biliyorlar, ama uygulama yok. 
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Bunlar eğitim ortamında nasıl kullanılır, uygulanır? Bunu yapıp gösteren ve bize uygulatan bir kaç kişi var burada. Diğerleri hep ezber. Çoğu 
öğretim üyesi alanı da tam olarak bilmiyor bence. Bir söylediği diğerini tutmuyor. Ne yapacağımı bazen şaşırıyorum. 

B.3. Çoğu dersler tatile gidiyor. Bunlar telafi edilmeli. Bilimsel araştırma konusunda hocalar arasında bir anlaşma yok. Birinin kabul ettiğini 
öteki ret ediyor. Veriler nasıl toplanır, nasıl analiz edilir, tabloya nasıl konur ve açıklanır bunu gösteren bir iki kişi. Bunlarda bile birlik yok. 
Nitel araştırmayı hiç bilmiyorum. Bu ayrı bir ders olamaz mı? Konuları, dersleri, hocaları biz seçemiyoruz. Bunları alacaksınız diyorlar, biz de 
alıyoruz. Bunun neresi seçmeli anlamadım gitti. Benim gibi MEB’de çalışanlar ise kan kusuyorlar. İzin vermiyorlar. Kıskanıyorlar. Mastır yapıp 
da ne olacaksın. Başımıza bela mı kesileceksin diyorlar. Bana ne senin mastırından… Dersine gir. O kadar. Bunun için sana devlet maaş 
veriyor. Gibi sözler beni çok üzüyor. Mastır ve doktora yapanlar izinli sayılamazlar mı? En azından bu dersler geceleri yapılamaz mı? O da 
olmuyorsa, hafta sonuna alınamaz mı? Ya da on beş günde bir yapılamaz mı? Bilgisayar var. İnternet var. Bunlarla bu dersler olamaz mı? 

E1: Ben okula ne zaman gelsem, danışmanımı, çoğu hocayı bulamıyorum. Belli saatler bize ayrılamaz mı? Bu o kadar zor mu hocam? Ben 
de derslerin uygulamalı verilmesinden yanayım. Ezber benim işime yaramıyor. Hocalarımın bir kısmı nitelik olarak yeterli değil gibi geliyor 
bana. Para kazanmak için ders açılıyor gibi. Bu çok mu ağır bir suçlama oldu? Bilmiyorum. Sınavlar objektif değil gibi. Değerlendirmede 
öğrencinin tüm yapıp ettikleri, istekliliği, derse katılımı, yaptığı uygulamalar dikkate alınsın ve öğle değerlendirilsin. Programlar yapılırken 
bizim de görüşümüz alınsın. Her bölüm kendi ihtiyaçlarına göre programları hazırlayıp uygulasın ve geliştirsin.  

Öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar dört başlık altında toplanabilir. Yönetimsel sorunlar: “izin alamama, danışmanlarla buluşup 
konuşamama, tatile çok fazla dersin gitmesi, telafilerinin yapılmaması,” olarak belirtilmiştir. Programdan kaynaklananlar ise, “bir günde dört 
dersin olması, alanı destekleyen derslerin olmaması, araştırmaya ağırlık verilmemesi şeklinde ifade edilmiştir. Öğretim üyesinden 
kaynaklananlar, “dersleri süresi dolmadan bitirmeleri, başkalarını derse göndermeleri, hem sayıca, hem de nitelikli öğretim üyesi azlığı” 
başlıkları altında toplanabilir. Derslerin işlenişinden ve değerlendirilmesinden kaynaklananlar ise, “uygulamaya ağırlık verilmiyor, veri 
analizlerinin nasıl yapılacağı istatistiksel olarak uygulamalı gösterilmiyor, nitel araştırma yöntemlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak 
işlenmiyor, öğretim üyeleri arasında bilimsel araştırma konusunda bir birlik yok, sınavlar güvenilir değil” olarak belirtilmiştir. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu sorunlarının çözümü için kendilerine eğitim süresince izinli sayılmalarını, danışmanlarıyla buluşma 
saatlerinin saptanıp buna uyulmasını nitelikli öğretim üyelerinin derslere gelmelerini, derslerin belli günlere dağıtılmasını, kuramdan çok 
uygulamaya ağırlık verilmesini, alanla ilgili işe yarar bilgi ve becerinin uygulamalı olarak kazandırılmasını istemektedirler. Ayrıca maddi ve 
manevi açılardan da desteklenmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Programların yenilenmesi ve geliştirilmesi etkinliklerine kendilerinin de 
katılmasını ve öğrencilerin yapıp ettiklerinin tümü, etkin katılımı dikkate alınarak geçerli ve güvenilir bir değerlendirme yapılması gerektiğini 
belirtmişlerdir.  

Öneriler 

Araştırma başka üniversitelerde ve ülkelerde de yapılabilir. Veriler farklı araştırma teknikleri kullanılarak daha geniş bir çalışma grubu 
üzerinden toplanabilir. İlk, orta ve liselerdeki öğrenciler üzerinde de araştırma yapılabilir. Eğitim felsefesinin, tarih dersinde okutulanların, 
gelenek ve göreneklerdeki değerlerin, ekonomik durumun, devletlerin politik felsefelerinin, inanç sistemlerinin bu değişken üzerinde etkisi 
araştırılabilir. 
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ÖZET 

İnsanın kendini tanıması, içinde bulunduğu çevreyi sosyal ve kültürel olarak algılaması ve o değerlerle uyum süreci çok küçük yaşlarda 
başlar. Bu dönemde gelişimin etkili ve verimli olmasında ise sosyal ve kültürel çevre koşulları ve uyarıcılar önemli bir yer tutar. Okul öncesi 
dönemde müzik etkinlikleri, normal veya özel eğitim gereksinimi olan tüm çocukların eğitiminde kullanılması gereken ve çocukların tüm 
gelişim alanlarını destekleyen etkili ve önemli araçlardan biridir. Küçük yaşlardan itibaren müziksel aktivite içinde bulunarak müzikle beslenen 
ve desteklenen çocukların ruhsal ve bedensel yönden daha sağlıklı bir gelişim sergiledikleri gözlenmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada 
okul öncesi dönemde yapılacak olan müzik etkinliklerinin çocukların sosyal ve duygusal gelişim özelliklerine etkilerinin neler olabileceği 
problem durumu olarak saptanmıştır. 

Okul öncesi dönem çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için nitelikli ve olumlu sosyal-duygusal deneyimlerin 
çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir okul öncesi eğitime ihtiyaç vardır. Okul öncesi dönem çocukların tüm gelişim 
alanlarını gözeten bir programın varlığı ve uygulanması beklenen hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalışmada MEB 2013 
Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen hedefler doğrultusunda, okul öncesi dönem çocukların sosyal-duygusal gelişim özelliklerinin 
müzik etkinlikleri açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışma, MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen 36-72 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişim özelliklerinin ve bu 
özelliklere bağlı kazanımların, müzik etkinlikleri açısından irdelenmesini kapsamaktadır. Çalışma bu yönüyle nitel bir çalışma olup, veriler 
literatür taraması ve doküman analizi yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiş, sosyal ve duygusal 
gelişim özellikleriyle müzik etkinlikleri arasındaki tema ve örüntüler aranmıştır.   

Çocukların müziksel özellikleri genellikle çocukluk döneminin ilk yıllarından itibaren kendini belli etmeye başlar. Bu olgu, çocukta müziksel 
oluşum, gelişim ve değişimin erkenden başladığını gösterir. Çocukların yarısında daha iki-altı yaşları arasında özel müziksel kımıldanmalar 
görülmeye başlar. Bu durum, bu aşamadaki müzik eğitimine özel bir önem kazandırır. Okul öncesi dönem müziksel gelişimde, bireysel 
farklılıklardan çok, bireyler arası benzerlikler ağır basar. Bununla bağlantılı olarak, bu dönemdeki müzik eğitimi, genellikle, bireysel farklılıklar 
üzerine değil, daha çok bireyler arası benzerlikler üzerine kurulur, temellendirilir. Toplu ya da bireysel müzik etkinliği içinde bulunan çocuklar; 
birlikte iş yapabilme alışkanlığı kazanmakta; bir gurubun üyesi olma ve aldığı görevi yerine getirme sorumluluğu edinmekte; bireysel 
özelliklerinin ve yeteneğinin farkına varmakta; tek başına bir şeyler başarmanın doyumuna ulaşmaktadırlar. Böylece, duygusal ve sosyal 
yönden daha sağlıklı, güvenli, dengeli ve uyumlu bir gelişim sürdürebilmektedirler. 

Müzik, çocuğun günlük yaşantısının ayrılmaz bir parçasıdır. Evde, okulda, sokakta, parkta dolayısıyla her yerde ve günün her saatinde müzik, 
onun için hem bir amaç, hem de bir araçtır. Müzikle oynar, müzik yoluyla kendini ifade eder, duygularını anlatır; böylece beden, zihin, dil, 
duygu gelişimini sürdürürler.  

Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Müzik Etkinlikleri, Şarkı Söyleme. 

 

Abstract 

For individuals, learning about themselves, perceiving their environment socially and culturally and adapting to these values begins at a very 
young age. For effective and productive development in this period, social and cultural environmental conditions and stimulants are important. 
In the preschool period, musical activities should be used in education of all children whether with normal or unique education requirements 
and they are an effective and important tool supporting all development areas in children. Children involved in musical activities from a young 
age, stimulated and supported by music, are observed to display better healthy development both emotionally and physically. Accordingly, 
our problem statement in this study was identified as determination of the effects of musical activities in the preschool period on the social 
and emotional development characteristics of children. 

For the healthy growth and development of children in the preschool period, they require preschool education offering qualified, positive 
social-emotional experiences and supporting the independence of the child. The presence and application of a program monitoring all 
development areas of children in the preschool period plays an important role in achieving expected targets. This study aimed to investigate 
and assess the effect of musical activities on the social-emotional development characteristics of preschool children in light of targets stated 
in the Department of Education 2013 Preschool Education Program. 

This study comprised an investigation into the social-emotional development characteristics of 36-72 month old children and gains linked to 
these characteristics stated in the DOE 2013 Preschool Education Program in terms of musical activities. The study was a qualitative study 
with data obtained from literature scans and document analysis methods. The data were analyzed with descriptive analysis and themes and 
patterns linking social and emotional development with musical activities were researched. 

Musical characteristics in children generally begin to manifest in the first years of the childhood period. This case shows that musical formation 
begins in children before development and variation. In half of children special musical movements begin to be observed from two to six 
years of age. This situation makes music education of special importance at this stage. Musical development in the preschool period is 
dominated by similarities between individuals rather than individual differences. Linked to this, music education in this period generally is 
founded on similarities between people rather than on individual differences. Children involved in group or individual music activities gain the 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

234 
 

habit of working together, learn about being a member of a group and fulfilling responsibilities, become aware of their individual characteristics 
and talents, and feel the satisfaction of achieving success on their own. Thus, healthy, safe, balanced and adaptive development in emotional 
and social terms can be sustained. 

Music is an integral part of the daily life of a child. At home, in school, in the street, in the park; in short everywhere and every hour of the 
day music is both an aim and a tool. They play with music, express themselves through music, and explain their emotions; thus physical, 
mental, linguistic and emotional development are maintained. 

Key Words: Preschool, social and emotional development, music activities, singing songs 

 

İnsan biyopsişik özelliklerle donanık bir varlık olarak doğal, toplumsal ve kültürel öğelerden oluşan bir çevre içine doğar. Bu öğelerle birlikte, 
yan yana ve iç içe yaşar; onlarla etkileşimde bulunur. Bu etkileşim sürecinde insan biyopsişik özelliklerini koruyup geliştirerek yeni özellikler 
kazanır. Bu kazanımlarla birlikte insan toplumsal ve kültürel bir varlık haline gelir (Uçan, 2001:177). İnsanın kendi benliğini keşfetmesi ve 
tanıması, içine geldiği çevreyi sosyal ve kültürel olarak algılaması ve o değerlerle uyum süreci çok küçük yaşlarda başlar. Bu süreç 
içerisindeki gelişimin etkili ve verimli olmasında ise sosyal ve kültürel çevre koşulları ve uyarıcılar önemli bir yer tutar.  

Çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırdığımız yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve 
motor gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler. Beyin, okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu dönem, beynin çevresel 
etkilere en açık olduğu dönemdir. Bu kapsamda çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun sağlıklı bir 
şekilde büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için nitelikli ve olumlu sosyal-duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının 
desteklendiği bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitimi ile mümkündür 
(MEB, 2012). Nitelikli bir okul öncesi eğitimin ise çocukların tüm gelişim alanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve uygulanması gerekir. 

Okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri, normal veya özel eğitim gereksinimi olan tüm çocukların eğitiminde kullanılması gereken ve 
çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen etkili ve önemli araçlardan biridir. Küçük yaşlardan itibaren müziksel aktivite içinde bulunarak 
müzikle beslenen ve desteklenen çocukların ruhsal ve bedensel yönden daha sağlıklı bir gelişim sergiledikleri gözlenmektedir. Müzik, 
çocuğun günlük yaşantısının ayrılmaz bir parçasıdır. Evde, okulda, sokakta, parkta dolayısıyla her yerde ve günün her saatinde müzik, onun 
için hem bir amaç, hem de bir araçtır. Müzikle oynar, müzik yoluyla kendini ifade eder, duygularını anlatır; böylece beden, zihin, dil, duygu 
gelişimini sürdürürler.  

Müzik, hem bir eğitim alanı hem de bir eğitim yöntemi olarak çocukların eğitiminde önemli rol oynar. Gerek erken çocukluk eğitimcileri, 
gerekse müzik eğitimcileri, okul öncesi yılların beynin müzik merkezinin gelişimi ile çocukların doğal müzikal yeteneklerini güçlendirmek için 
kritik bir dönem olduğu konusunda görüş birliğindedir (Isenberg & Jalongo, 2001; Etopio, 2009, akt. Kandır & Türkoğlu, 2015). 

Tüm bu nedenlerle okul öncesi dönem çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için nitelikli ve olumlu sosyal-duygusal 
deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir okul öncesi eğitime ihtiyaç vardır. Okul öncesi dönem 
çocukların tüm gelişim alanlarını gözeten bir programın varlığı ve uygulanması beklenen hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Bu 
nedenle bu çalışmada MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen hedefler doğrultusunda, okul öncesi dönem çocukların sosyal-
duygusal gelişim özelliklerinin müzik etkinlikleri açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Bu kuramsal çalışma, MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen 36-72 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişim özelliklerinin ve 
bu özelliklere bağlı kazanımların, müzik etkinlikleri açısından irdelenmesini kapsamaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. 
Yıldırım ve Şimşek (2008) nitel araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma türü olarak 
tanımlamaktadırlar. 

Nitel araştırmalarda determinist yaklaşım ön planda tutulmaz ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurulmaz. Sayısal verilere ve 
istatistiklere daha az yer verilirken sözlü ve nitel analizlere daha çok vurgu yapılır. Nitel araştırmacılar olayların ve bağlamların dilini kullanır, 
olayları bağlamı içerisinde inceler. Sorunları, içerisinde oluşup geliştiği değerler sisteminden yalıtarak analiz etmez, durumlara egemen olan 
ilişkiler ağını kendi doğal ortamında yorumlamaya veya bunların anlamlarını ortaya çıkarmaya çalışır (Neuman, 2012, akt. Karataş, 2015).  

Çalışmada MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen 36-72 aylık çocukların 35 maddeden oluşan sosyal-duygusal gelişim 
özellikleri ile bu özelliklere bağlı 17 maddeden oluşan kazanımlar listesi değerlendirmeye alınmıştır. Sosyal-duygusal gelişim özellikleri ile 
kazanımlar literatüre bağlı olarak müzik etkinlikleri açısından yorumlanmıştır. Literatür taraması ve doküman analizi yoluyla elde edilen veriler 
içerik analizi yoluyla çözümlenmiş, sosyal ve duygusal gelişim özellikleriyle müzik etkinlikleri arasındaki tema ve örüntüler aranmıştır. Yıldırım 
ve Şimşek’e (2008) göre içerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklamaya yardımcı olacak kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktadır. 
Betimsel analizle özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analiziyle derinlemesine bir işleme tabi tutulur ve yeni kavramlar keşfedilir. İçerik 
analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır.  

Çalışmada müzik etkinliklerinin sosyal-duygusal gelişim özelliklerine ve bu özelliklere bağlı kazanımlara olası etkileri ile destekleme durumları 
yorumlanmaya çalışılmıştır. 

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda Sosyal ve Duygusal Gelişim Özellikleri, 36-48 aylık çocuklarda 12, 48-60 aylık çocuklarda 9 ve 
60-72 aylık çocuklarda 14 olmak üzere toplam 35 maddeden oluşmaktadır. 36-72 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişim özellikleri aşağıda 
listelenmiştir; 

36-48 Aylık Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişimi 

1. Kendisi ile ilgili sorulara cevap verir. 
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2. Grup oyunlarına katılır. 

3. Sıraya girer. 

4. Sırasını bekler. 

5. Nezaket sözcüklerini kullanır. 

6. Duygularını ifade eder. 

7. Başkalarının duygusal ifadelerini fark eder. 

8. Yetişkin denetiminde kurallara uyar. 

9. Basit sorumlulukları yerine getirir. 

10. Kendisi hakkında olumlu ifadeler kullanır. 

11. Kendine ait nesneleri paylaşır. 

12. Gerekli durumlarda izin ister/izin alır. 

48-60 Aylık Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişimi 

1. Adını, soyadını ve yaşını söyler. 

2. Duygularını jest ve mimiklerle ifade eder. 

3. Başkalarının duygu durumlarına uygun tepkiler verir. 

4. Yetişkin/akran liderliğine uyum gösterir. 

5. Bir sorunu olduğu zaman yardım ister. 

6. Başkalarına yardım etmeye karşı isteklidir. 

7. Başladığı işi sürdürme çabası gösterir. 

8. Sosyal problemlerini çözme konusunda çaba gösterir. 

9. Gerektiği durumlarda bağımsız davranır. 

 

60-72 Aylık Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişimi 

1. Evinin adresini söyler. 

2. Ebeveyninin telefon numarasını söyler. 

3. Duygularını belli eder. 

4. Başkalarının duygularını açıklar. 

5. Kendini özgün yollarla ifade eder. 

6. Kurallara uyar. 

7. Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar. 

8. Aldığı sorumluluğu yerine getirir. 

9. Kendine güven duyar. 

10. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar. 

11. Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar. 

12. Amaçları doğrultusunda davranır. 

13. Duygularını kontrol eder. 

14. Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir. 

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda Sosyal ve Duygusal Gelişimle ilgili kazanımlar ise 17 maddeden oluşmaktadır. Bu kazanımlar 
şunlardır; 

K 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.  

K 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.  

K 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.  

K 4. Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.  
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K 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.  

K 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.  

K 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.  

K 8. Farklılıklara saygı gösterir.  

K 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.  

K 10. Sorumluluklarını yerine getirir.  

K 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.   

K 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.  

K 13. Estetik değerleri korur.  

K 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.  

K 15. Kendine güvenir.  

K 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.  

K 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.  

35 maddede sıralanan duygusal ve sosyal gelişim özellikleri ile 17 maddeden oluşan kazanımlar listesi incelendiğinde, doğru planlanmış ve 
uygulanmış bir müzik etkinliğinin çocukların sosyal ve duygusal açıdan gelişimlerini gerçekleştirmede en önemli eğitim alanlarından biri 
olduğu söylenebilir. Bilen’e (1999) göre de müzik eğitimi, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde sanat eğitiminin en uygun alanlarından birini 
oluşturmaktadır.  

Sanat eğitiminin bir parçası olarak müzik eğitiminin, çocuğun kendini ifade etmesini kolaylaştırması, duygusal yönden rahatlamasını 
sağlaması, kendisini tanıması ve özgüveninin gelişmesini sağlaması, çocuklara estetik duyarlılık kazandırması, onların problem çözme 
yeteneklerini geliştirmesi, başkalarını anlamalarına yardımcı olması, iyi çalışma alışkanlıkları kazandırması ve sorumluluk duygusu 
oluşturması gibi olumlu etkileri vardır (Poyraz & Dere, 2001; Oğuzkan &vd., 1999, akt. Erden & vd., 2012). 

Müzik, özellikle çocukların dış dünya ile bir bağ kurmasına yardımcı olan önemli bir iletişim aracıdır ve onların kendilerini ifade ederek sosyal 
uyum kazanmalarında etkili rol oynamaktadır. Birlikte şarkı söyleme, çocukların seslerini birbirlerine göre kontrol etmelerine ve ortak bir uyum 
için çaba göstermelerine, aynı etkinliği paylaşmanın zevkine varmalarına katkıda bulunmaktadır. Böylelikle çocukların sosyal ve duygusal 
gelişimleri desteklenmektedir. Müzik aletlerini kullanırken çocuk, enerjisini olumlu yollarla dışa yansıtmakta, sesleri keşfetmekte, kendi 
ritimlerini yaratmakta ve çalgı çalma becerisi kazanmaktadır. Bu da çocuğun başarı ve güven duygusunu geliştirmektedir. (Aral & vd., 2001; 
Şen, 2006, akt. Erden ve vd., 2012). 

Cross’a (2001) göre müzik, gelişim sürecinde insanı yönlendirmekte ve özellikle bilişsel süreçlerde gelişimini olumlu biçimde etkilemektedir. 
Müzik aynı zamanda çocukların sosyalleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra müzik, çocukların bilişsel kapasitelerinin 
gelişiminde oldukça etkilidir ve sosyal etkileşimlerde yer alabilmeleri için bir aracı görevi görmektedir. Her şeyden önemlisi müzik, sosyal 
davranış biçimlerinin keşfinde çocuklara riskten uzak bir ortam sağlamaktadır. 

Çocuklar, müzik yoluyla akranlarıyla ve yetişkinlerle etkileşime girer, böylece duygu ve düşüncelerini müzikal formlarla ifade etme olanağı 
bulurlar. Müzik etkinlikleri yoluyla gerçekleşen sosyal etkileşimlerle, çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenir, duygu ve 
düşüncelerin müzikal formlarla özgün bir şekilde ifade etme becerileri artış gösterir. Okul öncesi dönem çocukların günlük etkinlikleri 
sırasında gözlemlendikleri çalışmalarda, müzikal aktiviteler yoluyla yapılan etkinliklerde birbirleriyle sosyal etkileşimlerinin arttığı görülmüştür. 
Müzikal etkinliklerin, temelde toplumsal bir yapı taşı olarak insanlar için yapıldığı felsefesinden hareketle; kişilerarası beceriler, takım 
çalışması ve işbirliğini teşvik etmede önemli bir rol oynadığı söylenebilir (Campbell & Scott-Kasner, 2013; Godeli, Santana, Souza & 
Marquetti, 1996; Hargreaves, Marshall & North, 2003, akt. Kandır & Türkoğlu, 2015). 

Paquette ve Rieg’e (2008) göre müzik etkinlikleri, sınıfları, çocukların kendilerini sosyal, duygusal ve akademik anlamda geliştirebilecekleri 
mutlu ve pozitif öğrenme ortamlarına çevirir. Çocuklara, planlanmış ve açık uçlu müziksel etkinlikler yaptırmak, karşılıklı güven ve saygı 
ortamı yaratmak ve yaratıcılığın zevkini paylaşmak, erken çocukluk dönemindeki büyüme ve gelişimi için temel basamakları oluşturur. 

Okul Öncesi Eğitim Programında müzik etkinlikleri çocukların bütünsel gelişimini destekleyen; ses, müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, 
ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü 
oluşturma gibi etkinliklerden oluşmaktadır. Ayrıca programda, etkinlik çeşitlerinin günlük eğitim akışı içerisinde, bireysel, küçük grup ve büyük 
grup etkinliği olarak yapılabileceği, ayrıca bütünleştirilmiş birden fazla etkinliğin birlikte kullanılması veya etkinliklerin tek tek uygulanması 
şeklinde yapılabileceği vurgulanmıştır (MEB, 2012).  

İşlevsel bir programın en önemli niteliği bireysel, küçük grup ve büyük grup etkinliklerine dengeli olarak yer vermesidir. Bu nedenle çocukların 
hem bireysel hem de grupla müzikal deneyimler geçirmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte müzik etkinlikleri, ayrı bir etkinlik alanı olarak veya 
nörofizyolojik bulgular doğrultusunda farklı etkinlik alanları ile bütünleştirilerek etkin bir öğrenme ortamında planlanmalıdır. Müzikal açıdan 
uyarıcı bir ortam yaratarak, çocukların müzik materyalleri ile etkileşime girmelerini sağlamak, açık uçlu sorularla düşünmelerini ve 
keşfetmelerini destekler. Bu nedenle “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda öğrenme sürecinin; “müzikal biliş”, “müziğin sosyal 
fonksiyonu”, “müzikal hareket/bedensel yaratım” ve “sesbilgisi ve farkındalığı”na dayalı müzikal beceriler yönünden kazanımlara bağlı olarak 
zenginleştirilmesi, müzikal becerileri bütüncül gelişim anlayışıyla destekleyeceğinden son derece önemlidir. Buna göre, öğrenme süreçleri 
kazanımlara dayalı olarak planlandığından müzikal becerilere ilişkin kazanımların gelişim alanlarına göre programla bütünleşmesinin çok 
önemli bir gereklilik olduğu söylenebilir. “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda, öğrenme sürecini de etkileyen kazanımlara yönelik 
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yapılması önerilen bu düzenlemelerin, öğretmenlere kaliteli bir şekilde müzik etkinliklerini planlama ve uygulama konusunda yetkin bir 
rehberlik sağlayacağı düşünülmektedir (Isenberg & Jalongo, 2001; Jackman, 2011; National Association for Music Education, 1994, akt. 
Kandır & Türkoğlu, 2015). 

Müzik etkinliklerinin, sosyal-duygusal gelişim alanı kazanımlarına olası etkileri; 

K 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.  

Tekerleme, sayışma, şarkı söyleme yoluyla, çocukların kendi ilgi, yetenek ve isteklerini keşfetmeleri, ortaya koymaları. 

K 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.  

Aile ve çocuk konulu şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykü oluşturma uygulamaları. 

K 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.  

Şarkı söyleme uygulamaları sırasında kendini, solo-koro, öyküleme, hareket, dans ile ifade etme. 

K 4. Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 

 Solo-koro şarkı söyleme etkinliklerinde arkadaşlarını dinleme, anlama ve onların şarkı söyleme sırasındaki duygularını anlayarak açıklama. 

K 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.  

Şarkı söyleme, çalgı ya da hareketle eşlik etme, müzikli öyküleme etkinlikleri ile ilgili beğeni-eleştiri görüşleri geliştirme. 

K 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.  

Şarkı söyleme, çalgıyla eşlik etme, hareket ve dans uygulamalarında sırasını bekleme, arkadaşlarını saygıyla dinleme. 

K 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.  

Arkadaşlarının istekle seslendirme uygulamaları yoluyla şarkı söyleme, çalmaya dönük güdülenme. 

K 8. Farklılıklara saygı gösterir.  

Arkadaşlarının ses, beden, hareket, kişilik farklılıklarını, şarkı söyleme ve diğer müzikli uygulamalar yoluyla tanıyıp saygıyla benimseme. 

K 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.  

Yerel ve ulusal müzik ve dans örnekleri yanında farklı kültürlere ait örnekleri, düzeyine uygun müzik etkinlikleri yoluyla tanıma. 

K 10. Sorumluluklarını yerine getirir.  

Şarkı söyleme, çalma, müzikli öyküleme, solo-koro vb. müzik etkinliklerine ilişkin görev dağılımlarını sorumlulukla yerine getirme. 

K 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.   

Düzeyine uygun Atatürk konulu şarkılar söyleme, çalma, öyküleme. 

K 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.  

Bir şarkının arkadaşlarıyla birlikte, söylenerek-çalgılarla eşliklenerek-dans ve hareketle ifade edilerek hep birlikte yorumlanması yoluyla, farklı 
ortamlarda da görev ve sorumluluklarını yerine getirme anlayış ve alışkanlığının farkına varılması. 

K 13. Estetik değerleri korur.  

Çocuklarda var olan estetik değerlere ilişkin gereksinim ve duygularını, düzeylerine uygun şarkılar yoluyla geliştirme.  

K 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.  

Konusu kültür-sanat olan şarkılar yoluyla sanat eserlerinin korunmasına ilişkin farkındalık yaratma. 

K 15. Kendine güvenir.  

Başarmak için gayret ettiği şarkı söyleme, çalma, müzikli öyküleme, hareket ve yaratıcı dans etkinlikleri sırasında beğeni ve takdir ile saygı 
yoluyla özgüvenini geliştirme. 

K 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.  

Birlikte seslendirme, çalma, söyleme vb. uygulamalar sırasındaki iş bölümü ve farklı görevlerin sorumlulukla yerine getirilmesi. 

K 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.  

Müziğin uzlaştırıcı, olumlu anlayış kazandırıcı, işbirliğine dayalı uygulama gerekleri yoluyla hoşgörüye dayalı bir kişilik geliştirme.  

Okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri, normal veya özel eğitim gereksinimi olan tüm çocukların eğitiminde kullanılması gereken ve 
çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen etkili ve önemli araçlardan biridir. Küçük yaşlardan itibaren müziksel aktivite içinde bulunarak 
müzikle beslenen ve desteklenen çocukların ruhsal ve bedensel yönden daha sağlıklı bir gelişim sergiledikleri gözlenmektedir. Müzik, 
çocuğun günlük yaşantısının ayrılmaz bir parçasıdır. Evde, okulda, sokakta, parkta dolayısıyla her yerde ve günün her saatinde müzik, onun 
için hem bir amaç, hem de bir araçtır. Müzikle oynar, müzik yoluyla kendini ifade eder, duygularını anlatır; böylece beden, zihin, dil, duygu 
gelişimini sürdürürler. 
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Sanat eğitiminin bir parçası olan müzik eğitimi, çocuğun kendini ifade etmesini, duygusal yönden rahatlamasını, kendisini tanımasını, 
özgüveninin gelişmesini, estetik duyarlılık kazanmasını, problem çözme becerileri geliştirmesini, başkalarını anlamasını, çalışma 
alışkanlıkları kazanmasını ve sorumluluk duygusu oluşturmasını sağlayan önemli etkinlik alanlarından biridir. 

Müzik, özellikle çocukların dış dünya ile bağ kurmasına yardımcı olan önemli bir iletişim aracıdır ve onların kendilerini ifade ederek sosyal 
uyum kazanmalarında etkili rol oynamaktadır.  

Birlikte şarkı söyleme, çocukların seslerini birbirlerine göre kontrol etmelerine ve ortak bir uyum için çaba göstermelerine, aynı etkinliği 
paylaşmanın zevkine varmalarına katkıda bulunmaktadır. Böylelikle çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenmektedir. Müzik 
aletlerini kullanırken çocuk, enerjisini olumlu yollarla dışa yansıtmakta, sesleri keşfetmekte, kendi ritimlerini yaratmakta ve çalgı çalma 
becerisi kazanmaktadır. Bu da çocuğun başarı ve güven duygusunu geliştirmektedir. 

Sonuç olarak, okul öncesi eğitim kurumlarında iyi planlanmış ve uygulanmış bir müzik etkinliğinin çocukların tüm gelişim alanlarında ve 
özellikle de duygusal ve sosyal gelişim alanında etkili olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmen adaylarının müzik 
etkinliklerini uygulama yeterliklerinin arttırılması ve özellikle çocukların müziksel gelişim özellikleri konusunda yetkinleşmeleri sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Alan yazında çocukların benlik algısı gelişiminde, sosyal becerilerin ve anne-babalarla kurulan sosyal etkileşimin önemi vurgulanmaktadır. 
Buradan hareketle bu araştırma kapsamında annelerin sosyal davranış denetimleri ile 60-72 aylık çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır ve bu genel amaç çerçevesinde annelerin sosyal davranış denetimleri ve çocukların benlik algıları; cinsiyet ve 
anne öğrenim durumu değişkenleri açısından incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 
eğitim öğretim yılında İstanbul’da seçkisiz küme örnekleme yöntemiyle seçilen okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve araştırmaya 
katılmaya gönüllü olan 276 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”; “Aile Sosyal 
Davranış Denetim Ölçeği” ve “DeMoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda annelerin sosyal davranış 
denetimleri ile çocuklarının benlik algıları arasında anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan annelerin Aile Sosyal Davranış 
Denetim Ölçeği puan ortalamalarının çocukların cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Ancak Demoulin 
Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği’nin Özsaygı ve Özyeterlilik alt boyutları ile Benlik Algısı Toplam Puan ortalamalarının çocukların 
cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Puan ortalamaları incelendiğinde gözlenen farklılığın erkek çocuklar lehine 
olduğu tespit edilmiştir. Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği’nin Ev Dışı Davranış Denetimi, Ev İçi Davranış Denetimi ve Olgunlaşma 
Denetimi alt boyut puan ortalamaları ve Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği’nin Özsaygı alt boyutu ile Benlik Algısı Toplam Puan 
ortalamalarının annelerin öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Gözlenen farklılığın, yükseköğretim mezunu 
anneler lehine olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında erken çocukluk dönemindeki çocukların olumlu benlik algısı gelişiminde 
etkili ögeler incelenerek çocuklara destekleyici bir ortam oluşturulabilir. Ayrıca anne-babaların çocuklarının sosyal davranışlarını denetimine 
ilişkin farklı değişkenlerle çalışmalar yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal davranış denetimi, benlik algısı, okul öncesi dönem, ebeveyn 

 

Abstract 

In literature, the importance of social skills and the social interaction established with parents in the children’s self concept development is 
emphasized. Starting from this point of view, in this research it was aimed to investigate the relationship between social behavior control of 
mothers and self concept of 60-72 months old children. And within the framework of the general objective, social behavior control and 
children’s self-concept were examined in terms of gender and education level of the mother. The study was designed in relational screening 
model and the study group icluded 276 children and their mothers who were attending in preschool institutions in 2015-2016 academic year. 
The schools were selected with random cluster sampling method. “Demographic Data Form”, “Social Behavior Control Scale for Families” 
and “Demoulin Self-Concept Developmental Scale” were used as data tools. As a result of the research it was assesses that there was not 
a meaningful relationship between mothers’ social behavior control and children’s self-concept. It was also found out that mothers’ average 
score of Social Behavior Control Scale did not show significant difference with the gender of the children. However, self-esteem and self-
efficacy subscales of Demoulin Self-concept Developmental Scale and self-concept total scores showed meaningful difference with gender 
variable of children. When average scores are examined, the observed difference were in favor of boys. Average scores of domestic behavior 
control, non-domestic behavior control and maturational control subscales of Social Behavior Control Scale and self esteem subscale and 
self-concept total scores averages of Demoulin Self-concept Developmental Scale showed meaningful difference with educational level of 
the mothers. It was detected that this difference was in favor of mothers graduated from higher education. In the light of the results obtained, 
effective components for positive self-concept development in early childhood can be examined and a supportive environment can be 
created. Also, studies can be conducted with different variables related to parents’control over their children’s social behaviors. 

Keywords: Social behavior control, self concept, preschool period, parent 

 

Okul öncesi dönem, çocuğun anne babasına en çok bağımlı olduğu dönemdir (Öngider, 2013) ve bu dönemde aile, çocuğun ilk sosyal 
çevresidir (Erkan, 2013). Çocuğun pek çok alandaki gelişiminde etkili olan ailenin rolüne ilişkin çalışmalar arasında çocukların sosyal 
gelişimlerinin ebeveyn çocuk etkileşimi ve ebeveynlik stili ile yakından ilgili olduğu belirlenmiştir (Rork, Morris, 2009). Bu etkileşimin bir 
parçası olan ebeveyn kontrolü en genel anlamıyla ebeveynlerin çocuklarının istendik davranışlar göstermesi amacıyla çocuklarının üzerinde 
kurdukları denetimdir (van der Bruggen, Bögels & Zeilst, 2010). Ebeveyn davranış kontrolleri genellikle ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili olan 
kuralların belirlenmesi, çeşitli düzenlemelerin ve kısıtlamaların yapılmasını ifade etmektedir (Shek, 2008). Aile tarafından koyulan kurallar ve 
kuralların yerine getirilip getirilmediğinin denetimi, ailenin çocuk yetiştirme tarzında belirleyici olduğu gibi çocuğun sosyal davranışlarının 
gelişiminde de etkilidir (Ural vd., 2014). Bununla birlikte ebeveynlik stilleri ve çocuklara sağlanan fırsatlar; çocukların kendi kendini yöneten, 
yüksek benlik algısına sahip ve doyumlu birer birey olarak gelişmelerinde büyük ölçüde etkilidir (Erkan, 2013). 

Benlik algısı ise yaşam deneyimlerimize eklediğimiz olumlu ve olumsuz hislerimizin duygusal bir özetidir. Bir anlamda kendiliğimizin bireysel 
bir bileşenidir (DeMoulin, 1998). Gelişmekte olan benlik değeri çocuğun sınıf aktivitelerine katılmasında, duygularını ifade etmesinde, 
oyuncak ve diğer materyallerle oynamasında ve diğer çocuklarla sosyal etkileşim kurmasında kendisine güven sağlar (Virginia’s Foundation 
Blocks for Early Learning, 2013). Benlik algısı öz saygı ve öz yeterlilik olmak üzere iki bileşenden oluşur. Öz yeterlilik bir duruma karşı 
hassasiyetimiz ve bu durumla ilgili motivasyonumuz, güvenimiz ve stresi kontrol edebilme becerimizdir. Öz saygı ise kendimizle ilgili algımız 
ve insanların bizi nasıl algıladığına verdiğimiz önemdir (DeMoulin, 1998). 
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Erken çocuklukta benlik algısı ile ilgili olarak alan yazın incelendiğinde benlik algısının; benlik algısını desteklemeye yönelik sosyal-duygusal 
hazırlık programıyla (Kuru-Turaşlı ve Zembat, 2013); öğretmen-öğrenci ilişkisi ile (Gavidia-Payne, Denny, Davis, Francis & Jackson, 2015); 
günlük etkinlik rutinleri olan okuma yazma ve matematik etkinlikleri yoluyla edinilen sosyal ve bireysel temelle (Fisher, 2014); anne, öğretmen 
ve arkadaşlarla kurulan iletişim ile (Verschueren, Doumen & Buyse, 2012) ve annelerin sınır koyma davranışlarıyla (LeCuyer & Swanson, 
2013) ilişkili olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkılarak araştırma kapsamında annelerin sosyal davranış denetimleri ile 60-72 aylık 
çocukların benlik algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde annelerin sosyal davranış denetimleri ve çocukların 
benlik algıları; cinsiyet ve anne öğrenim durumu değişkenleri açısından incelenmiştir. 

Annelerin sosyal davranış denetimleri ile 60-72 aylık çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma ilişkisel tarama 
modelinde tasarlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul’da seçkisiz küme örnekleme yöntemiyle seçilen okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 276 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan 
çocukların ve ailelerinin demografik özellikleri şöyledir: 

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Çocukların ve Ailelerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Demografik Özellikler F % 

Cinsiyet 
Kız 144 52,2 

Erkek 132 47,8 

Okul Öncesi Eğitime Devam Süresi 

1 yıl 130 47,1 

2 yıl 100 36,2 

3 yıl ve üzeri 46 16,7 

Anne Yaş 
35 yaş ve altı 121 43,8 

36 yaş ve üzeri 155 56,2 

Baba Yaş 
35 yaş ve altı 44 15,9 

36 yaş ve üzeri 232 84,1 

Anne Öğrenim Durumu 

İlköğretim 55 19,9 

Ortaöğretim 76 27,5 

Yükseköğretim 145 52,5 

Baba Öğrenim Durumu 

İlköğretim 61 22,1 

Ortaöğretim 77 27,9 

Yükseköğretim 138 50,0 

Ailenin Aylık Gelir Düzeyi 

Alt 80 29,0 

Orta 93 33,7 

Üst 103 37,3 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan çocukların 144’ü (%52,2) kız, 132’si (%47,8) erkektir ve çocukların yaş ortalaması 66,59 ay olarak 
belirlenmiştir. Çocukların 130’u (%47,1) bir yıldır, 100’ü (%36,2) iki yıldır ve 46’sı (%16,7) üç yıl ve daha uzun süredir okul öncesi eğitime 
devam etmektedir. Çalışma grubundaki annelerin 121’i (%43,8) 35 yaş ve altında, 155’i (%56,2) 36 yaş ve üzerinde; babaların ise 44’ü 
(%15,9) 35 yaş ve altında, 232’si (%84,1) 36 yaş ve üzerindedir. Annelerin 55’i (%19,9) ilköğretim, 76’sı (%27,5) ortaöğretim ve 145’i (%52,5) 
yükseköğretim mezunu; babaların 61’i (%22,1) ilköğretim, 77’si (%27,9) ortaöğretim ve 138’i (%50) yükseköğretim mezunudur. Ailelerin 80’i 
(%29) alt, 93’ü (%33,7) orta ve 103’ü (%37,3) üst gelir düzeyine sahip olduklarını ifade etmişlerdir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği” ve “DeMoulin Çocuklar için Benlik Algısı 
Ölçeği” kullanılmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu. Araştırmacılar tarafından geliştirilen form ile araştırmanın çalışma grubundaki anne ve çocukların demografik bilgilerinin 
(yaş, cinsiyet, okul öncesi eğitime devam süresi, anne-baba yaş, anne-baba öğrenim durumu, ailenin aylık gelir düzeyi) elde edilmesi 
amaçlanmıştır.   

Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği. Ural ve Efe tarafından 2004 yılında geliştirilen Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği ilk olarak 46 
madde ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır.  Yapılan revize çalışması sonucunda ölçek, toplam 46 madde ve 6 alt boyut (Ev Dışı Davranış 
Denetimi, Ev İçi Davranış Denetimi, Olgunlaşma Denetimi, Olumlu Davranış Denetimi, Olumsuz Davranış Denetimi ve Sosyal İlişki Denetimi) 
olarak son halini almıştır (Efe-Azkeskin, Ural ve Güven, 2011). Bu araştırma için ölçeğin güvenirlik katsayısı .705 olarak hesaplanmıştır.  

Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği. Tennessee Üniversitesi’nden Dr. Donald Demoulin tarafından 1995-1998 yılları arasında 
“Kendimi Seviyorum” adlı benlik algısını desteklemeyi amaçlayan bir program çalışmasında geliştirilen Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı 
Ölçeği, çocukların bireysel benlik kavramının sistematik ve karşılaştırmalı analiz edilmesini sağlayan ve tanı koyan bir ölçme aracıdır. Ölçeğin 
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Türkçe uyarlaması Kuru-Turaşlı (2006) tarafından yapılmıştır. Ölçek, Özsaygı ve Öz yeterlilik olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. 
Araştırma kapsamında ölçeğin güvenirlik katsayısı .823 olarak hesaplanmıştır.  

Bu bölümde annelerin sosyal davranış denetimleri ile 60-72 aylık çocukların benlik algıları arasındaki ilişki, annelerin sosyal davranış 
denetimleri ve çocukların benlik algılarının cinsiyet, anne öğrenim durumu ve ailenin gelir düzeyi değişkenleri açısından incelendiği bulgular 
sunulmuştur.   

Tablo 2. Annelerin Sosyal Davranış Denetimleri ile Çocukların Benlik Algıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 
Sonuçları 

  Özsaygı Özyeterlilik 
Benlik Algısı  

Toplam Puan 

Ev Dışı Davranış Denetimi 

r -,041 ,020 -,013 

p ,494 ,744 ,825 

n 276 276 276 

Ev İçi Davranış Denetimi 

r ,065 ,040 ,057 

p ,280 ,509 ,343 

n 276 276 276 

Olgunlaşma Denetimi 

r -,018 ,042 ,012 

p ,769 ,482 ,848 

n 276 276 276 

Olumlu Davranış Denetimi 

r -,049 -,039 -,047 

p ,420 ,522 ,433 

n 276 276 276 

Olumsuz Davranış 
Denetimi 

r ,115 ,099 ,115 

p ,056 ,101 ,055 

n 276 276 276 

Sosyal İlişki Denetimi 

r -,001 -,057 -,029 

p ,991 ,349 ,629 

n 276 276 276 

*p<.05 

Tablo 2’de araştırmaya katılan annelerin Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği alt boyut puanları ve çocukların Demoulin Çocuklar için Benlik 
Algısı Ölçeği’nin alt boyutları ve toplam puanı arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği’nin Ev Dışı 
Davranış Denetimi, Ev İçi Davranış Denetimi, Olgunlaşma Denetimi, Olumlu Davranış Denetimi, Olumsuz Davranış Denetimi ve Sosyal İlişki 
Denetimi alt boyut puan ortalamaları ile Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği’nin Özsaygı ve Özyeterlilik alt boyutları ile Benlik Algısı 
Toplam Puan ortalamaları arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı bulunmuştur (p> .05).  

Tablo 3. Annelerin Sosyal Davranış Denetimi Düzeylerinin Çocukların Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi Sonuçları 

Sosyal Davranış 
Denetimi 

Cinsiyet n X  Ss Sd t p 

Ev Dışı Davranış Denetimi 
Kız 144 21,61 2,08 274 ,683 ,495 

Erkek 132 21,45 1,87    

Ev İçi Davranış Denetimi 
Kız 144 14,84 1,43 274 -,926 ,355 

Erkek 132 15,00 1,42    

Olgunlaşma Denetimi 
Kız 144 9,58 1,67 274 ,812 ,418 

Erkek 132 9,41 1,73    
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Olumlu Davranış Denetimi 
Kız 144 6,44 ,51 274 -1,299 ,195 

Erkek 132 6,53 ,58    

Olumsuz Davranış 
Denetimi 

Kız 144 9,53 1,10 274 -1,607 ,109 

Erkek 132 9,75 1,12    

Sosyal İlişki Denetimi 
Kız 144 14,62 1,55 274 ,067 ,947 

Erkek 132 14,61 1,22    

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan annelerin Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği’nin Ev Dışı Davranış Denetimi, Ev İçi Davranış Denetimi, 
Olgunlaşma Denetimi, Olumlu Davranış Denetimi, Olumsuz Davranış Denetimi ve Sosyal İlişki Denetimi alt boyut puan ortalamalarının 
çocukların cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur (p> .05).  

Tablo 4. Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği Puan Ortalamalarının Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi Sonuçları 

Benlik Algısı Cinsiyet n X  Ss Sd t p 

Özsaygı 
Kız 144 34,56 4,31 274 -2,633 ,009* 

Erkek 132 35,93 4,31    

Özyeterlilik 
Kız 144 36,93 4,13 274 -1,966 ,049* 

Erkek 132 37,86 3,64    

Benlik Algısı Toplam Puan 
Kız 144 71,50 7,85 274 -2,496 ,013* 

Erkek 132 73,79 7,38    

*p<.05 

Tablo 4’e göre Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği’nin Özsaygı (t=-2,633, p<.05) ve Özyeterlilik (t=-1,966, p<.05) alt boyutları ile 
Benlik Algısı Toplam Puan ortalamalarının  (t=-2,496, p<.05) çocukların cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır. Puan 
ortalamaları incelendiğinde gözlenen farklılığın erkek çocuklar lehine olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Annelerin Sosyal Davranış Denetimi Düzeylerinin Anne Öğrenim Durumu Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları   

Sosyal Davranış Denetimi Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark 

Ev Dışı Davranış Denetimi 

Gruplararası 24,101 2 12,051 3,108 ,046* 3-2 

Gruplariçi 1058,460 273 3,877    

Toplam 1082,562 275     

Ev İçi Davranış Denetimi 

Gruplararası 16,861 2 8,430 4,213 ,016* 3-1 

Gruplariçi 546,223 273 2,001    

Toplam 563,083 275     

Olgunlaşma Denetimi 

Gruplararası 30,232 2 15,116 5,382 ,005* 3-2 

Gruplariçi 766,764 273 2,809    

Toplam 796,996 275     

Olumlu Davranış Denetimi 

Gruplararası 1,261 2 ,631 2,108 ,124 - 

Gruplariçi 81,681 273 ,299    

Toplam 82,942 275     

Olumsuz Davranış Denetimi 

Gruplararası 2,877 2 1,439 1,159 ,315 - 

Gruplariçi 338,891 273 1,241    

Toplam 341,768 275     

Sosyal İlişki Denetimi 

Gruplararası 3,837 2 1,918 ,968 ,381 - 

Gruplariçi 541,218 273 1,982    

Toplam 545,054 275     

Tablo 5’te araştırmaya katılan annelerin öğrenim durumlarına göre sosyal davranış denetimi düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği’nin Ev Dışı Davranış Denetimi 
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(F(2,273)= 3,108, p>.05), Ev İçi Davranış Denetimi (F(2,273)= 4,213, p>.05) ve Olgunlaşma Denetimi (F(2,273)= 5,382, p>.05) alt boyut puan 
ortalamalarının annelerin öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey Testi sonuçlarına göre Ev Dışı Davranış Denetimi ve Olgunlaşma Denetimi alt boyutlarına 
yükseköğretim mezunu anneler (3. Grup) ile ortaöğretim mezunu anneler (2. Grup) arasında yükseköğretim mezunu anneler lehine, Ev İçi 
Davranış Denetimi alt boyutunda ise yükseköğretim mezunu anneler (3. Grup) ile ilköğretim mezunu anneler (1. Grup) arasında 
yükseköğretim mezunu anneler lehine olduğu saptanmıştır.  

Tablo 6. Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği Puan Ortalamalarının Anne Öğrenim Durumu Değişkenine Göre ANOVA 
Sonuçları   

Benlik Algısı Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı 
 

Sd 
Kareler Ortalaması 

 

F 

 

p 
Anlamlı Fark 

Özsaygı 

Gruplararası 124,257 2 62,128 3,320 ,038* 3-2 

Gruplariçi 5108,700 273 18,713    

Toplam 5232,957 275     

Özyeterlilik 

Gruplararası 91,516 2 45,758 3,006 ,051 - 

Gruplariçi 4155,539 273 15,222    

Toplam 4247,054 275     

Benlik Algısı Toplam Puan 

Gruplararası 427,390 2 213,695 3,669 ,027* 3-2 

Gruplariçi 15900,968 273 58,245    

Toplam 16328,359 275     

*p<.05 

Tablo 6’ya göre Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği’nin Özsaygı (F(2,273)= 3,320, p>.05)  alt boyutu ile Benlik Algısı Toplam Puan 
(F(2,273)= 3,669, p>.05) ortalamalarının annelerin öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Gözlenen 
farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey Testi sonuçlarına göre farkın yükseköğretim mezunu anneler (3. 
Grup) ile ortaöğretim mezunu anneler (2. Grup) arasında ve yükseköğretim mezunu olan anneler lehine olduğu görülmüştür.  

Annelerin sosyal davranış denetimleri ile 60-72 aylık çocukların benlik algıları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan araştırmanın bulguları 
incelendiğinde; olumsuz davranış denetimi yüksek olan annelerin çocuklarının benlik algısı toplam puanlarının da yüksek olduğu görülmüştür. 
Başka bir ifade ile annenin, çocuğun yaptığı olumsuz (alışverişte eşyalara dokunma ya da döke saça yeme gibi) davranışlara izin vermemesi 
ve müdahale etmesi durumu arttıkça çocukların da kendilerine karşı geliştirdiği olumlu ve olumsuz tüm yargıları artış göstermektedir. Van 
der Bruggen, Bögels ve Zeilst (2010) ise annelerin kontrolcü davranışlarını arttırdıkça erkek çocukların daha içe kapanık olduğunu ifade 
etmiştir. Argun (2007) çocukların benlik algılarını etkileyen çeşitli faktörleri incelediği araştırmasında; çocukların benlik algılarının en fazla 
anne davranışlarından etkilendiğini belirtmiştir. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda; annelerin davranışları ve uyguladıkları sosyal 
davranış denetimlerinin çocukların benlik gelişimleri üzerinde farklı etkiler yaratabileceği ve bu konunun farklı çalışma grupları ile 
incelenmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  

Türk kültüründe çocuğun değerini saptamak amacıyla Kağıtçıbaşı (1993) tarafından yapılan araştırmada ailelerin erkek çocuklara daha çok 
değer verdiği ve bu durumun kız çocukların daha düşük benlik kavramı edinmelerine sebep olabileceği belirtilmiştir. Çocukların benlik 
algılarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan araştırmalarda kız çocukların (Bosacki, 2007) ya da erkek çocukların 
lehine (Akşin, 2013) saptanan araştırma sonuçlarıyla birlikte benlik algısının cinsiyete göre farklılık göstermediği (Jackson, von Eye, 
Fitzgerald, Zhao ve Witt, 2010; İkiz, 2009; Önder, 2006; Mantzicopoulos, 2006; Şeremet, 2006; Kuru-Turaşlı ve Zembat, 2013) araştırmalar 
da mevcuttur. Bu araştırmada ise çocukların benlik algılarının cinsiyete göre farklılaştığı ve erkek çocukların olumlu benlik algılarının daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Yıllar içerisinde elde edilen farklı bulgular Kağıtçıbaşı’nın (1993) öngörüsünün değişmekte olduğunu 
düşündürtürken; bu araştırma sonucunda elde edilen bulgu erkek çocukların olumlu benlik algısının daha yüksek olduğuna ilişkin öngörüsünü 
destekler niteliktedir. 

Bununla birlikte bu araştırmanın bir diğer sonucu olarak; annelerin sosyal davranış denetimleri çocukların cinsiyetlerine göre farklılık 
göstermemektedir. Ural ve arkadaşları (2014) da çocukların cinsiyetlerine göre annelerin sosyal davranış denetimlerinin değişmediğini ifade 
etmiştir. Bu bulgular ile annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının çocukların cinsiyetine göre değişmediğini ifade eden araştırmalar (Aktaş-
Özkafacı, 2012; Uyanık-Balat, 2007) göz önünde bulundurulduğunda annelerin çocuklarını yetiştirmede benimsedikleri yaklaşım ve 
tutumların çocukların cinsiyetlerine göre değil anne özelliklerine değişebileceği düşünülmektedir. 

Çocukların aile ortamında yaşadığı olaylar ve durumlar benlik algılarının temelini oluşturmaktadır (Yazıcı ve Taştepe, 2013). Sembolik 
etkileşimci görüş, benlik algısının sosyal etkileşimden etkilenerek bu etkileşime ilişkin bireylerin algısına göre kapsayıcı olduğunu 
savunmaktadır (Sallay, 2000). Bu görüşe göre çocukların sosyalleşmesine olanak sağlayan okul ortamı ve burada bulunma süresinin 
çocukların benlik algıları üzerindeki etkisinin farklı araştırmalarda da incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Araştırmanın bir başka alt boyutu olan anne sosyal davranış denetimi ve çocukların benlik algılarının anne öğrenim durumuna göre 
incelenmesi sonucunda; anne öğrenim durumu arttıkça annelerin ev dışı davranış denetimi, ev içi davranış denetimi ve olgunlaşma 
denetiminin arttığı görülmüştür. Buna göre yükseköğretim mezunu annelerin ortaöğretim mezunu annelere göre çocuklarının ev dışı (park, 
misafirlik gibi) oyun oynama ve giysi kullanımı konularında yaptığı davranış denetimlerinin ve çocuklarının yaşına uygun işleri nasıl yaptığı, 
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başka çocuklarla nasıl iletişim kurduğu konusunda yaptığı denetimin arttığı görülmüştür. Yine yükseköğretim mezunu annelerin ilköğretim 
mezunu annelere göre evde yemek yeme, uyku saati, televizyon izleme, temizlik gibi konularda denetimi içeren ev içi davranış denetimlerinin 
arttığı bulunmuştur. Efe (2005), anne-babaların öğrenim düzeyi azaldıkça ev dışı denetimlerinin, ev içi denetimlerinin ve olumsuz davranış 
denetimlerinin arttığını ifade etmiştir. Aynı araştırmada anne-babaların öğrenim durumunun olgunlaşma denetimi, olumlu davranış denetimi 
ve sosyal ilişki denetimi bakımından farklılık göstermediği belirtilmiştir. Annelerin öğrenim durumu ile ilgili bir diğer bulgu ise anne öğrenim 
durumunun yükselmesi ile çocukların kendilerine ilişkin genel algıları ve kendilerini başkalarının içinde algılama becerisi olan öz saygılarının 
artmasıdır. Şeremet (2006) annelerin öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların kendilik algılarının da arttığını ifade etmiştir. Buna karşın Akşin 
(2013) çocukların benlik algılarının annelerinin öğrenim durumuna göre değişmediğini belirtmiştir. 

Çocuğun çevresinden edindiği (anne-baba, bakıcı, geniş aile, komşularımız, televizyon vb) deneyimlerin, temel benlik algısı seviyesini 
belirlediği düşünülmektedir (Demoulin, 1999). Başka bir ifadeyle iki yaşından altı yaşına kadar, benlik algısı; farklı ve etkileyici olayların 
deneyimlenmesiyle oluşturulur, şekillendirilir ve pozitif artış, negatif artış ya da negatif azalışla tanımlanır. Erken çocukluk döneminde 
çocukların belki de en çok vakit geçirdikleri kişilerden birinin anneleri olduğu düşünüldüğünde; anne-çocuk ilişkisinin birbirinden farklı anne 
ve çocuk özellikleri temel alınarak incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Annelerin yanı sıra çocuğun yakın çevresini oluşturan diğer kişi ve unsurların da çocukların benlik algısı üzerindeki etkisinin incelenmesiyle 
elde edilecek veriler, çocukların olumlu benlik algısı geliştirmesinde onlara sağlanacak destekleyici çevre özelliklerine dair daha çok bilgi 
edinmemizi sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Öğretmenlik mesleğine giriş hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde tek kaynak olan eğitim fakülteleri ile sınırlı değildir. Türkiye’de 
öğretmen yetiştirme kaynağının ne olacağı genellikle tartışılan konulardandır.  Öğretmeni Eğitim Fakülteleri mi? yoksa diğer kaynaklar mı 
yetiştirecek? Eğitim Fakülteleri dışındaki kaynaklardan gelen öğretmen adaylarının, iş bulma arayışları, düzenli bir iş ve gelir elde etme, ikinci 
bir iş veya iş bulmada alternatif arayışları gibi dışsal motivasyon kaynakları nedeniyle öğretmenlik mesleğine yönelttiğine ilişkin bazı kanıların 
olduğu sistemsiz yapılan gözlemlerde görülebilmektedir. 

Öğretmenlik mesleğini çalıştığı işe tercih etmeyi düşünen aday öğretmenlerin; (1) tercihlerindeki en önemli neden ve (2) mesleği 
seçmelerindeki en önemli tatmin kaynağının ne olduğuna odaklanılmıştır. 

Araştırmada betimsel ve ilişkisel yöntem kullanılmıştır. Çalışma bir işi-mesleği olan, öğretmenlik mesleğine yönelen 43 aday ile bu adayların 
kendi sınıflarında çalışmayan 44 öğretmen adayı (toplam 87 öğretmen adayı) üzerinde yürütülmüştür. Öğretmen adaylarına  araştırmacılar 
tarafından hazırlanan üç açık uçlu soru ve Liu ve Onwequbuzie’nin düzenlediği yedi kapalı uçlu motivasyon soruları sorularak veriler 
toplanmıştır. Araştırmada her iki gruptaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelmelerindeki en önemli neden ve tatmin 
kaynaklarının ne(ler) olduğu ile ilgili sorulan açık uçlu sorulara verdikleri tepkiler genel olarak okunmuş, incelenmiş, 
daha   sonra   temalaştırma yapılmıştır. 

Çalışan öğretmen adaylarının tamamı öğretmenlik mesleğini veya öğretme uğraşını çalıştıkları mesleğe tercih etmektedir. İşi olan-çalışan 
aday öğretmenlerin mesleğe yönelmelerinde doğru bireyler yetiştirme, öğrencilere yol gösterme ve rehberlik edebilme isteği, mesleki gelişim, 
mesleki doyum, paylaşma ve kendini geliştirme isteği gibi mesleğine yönelme nedenlerinin, dışsal faktörlerden daha çok içsel ve alturistik 
faktörlerle ilgili olduğu görülmektedir.  Araştırma bulguları, çalışan öğretmen adaylarının önemli kısmının (%46) kendi çalışma şartlarındaki 
memnuniyetsizlikler gibi dışsal faktörlerin öğretmenlik mesleğini tercih motivasyonlarına etki ettiğini belirtmişlerdir. Bu kapsamda çalışan 
öğretmen adaylarına yönelik onları daha iyi tanıma, öğretmen yetiştirme programlarının sürecini bireyselleştirilmiş ihtiyaca göre yeniden 
düzenleme önerilebilir.  

Anahtar Sözcükler: Öğretmen adaylarının iş tatmini, motivasyon, meslek değiştirme, mesleğe yönelme 

 

Abstract 

Having a teaching profession is not limited to have an education solely in Faculties of Education in Turkey and other countries as well. The 
source of the developing a teaching profession is still open to debate in Turkey. Do the Faculties of Education raise the teachers or can other 
sources fulfill the same mission? It can be noticed through unsystematic observations that prospective teachers coming from out of Faculties 
of Education are directed to teaching profession due to extrinsic reasons as struggles with a job position, a steady occupation and salary, 
and an alternative or second job needs.  

In this study, the main prupose was focused on what is (1) the principle reason and (2) internal motivation for prospective teachers’ preference 
for teaching career.  

Descriptive and relational methods were applied in the study. The study was conducted with 43 teacher candidates with an existing profession 
and 44 teacher candidates (87 in total) with no occupation.  Prospective teachers were directed three open ended questions developed by 
the researchers and also seven motivational close ended questions developed by Liu and Onwequbuzie. Participants responses to the 
questions were read, examined deeply, and divided into categories to reveal the background principle and motivational reasons to follow a 
teaching career.  

All the prospective teachers with an existing job prefer teaching or activities regarding teaching to their existing career. Behind this 
preferences, there lies raising honest individuals, will to guide or consult students, profesional development, professional satisfaction, 
sharing, and personal development reasons which are more instrinsic and alturistic than extrinsic. The study also stated that problems in 
their existing jobs as extrinsic reasons for most of the working teacher candidates (%46) led them to teaching profession as well. Based on 
these results, revisions regarding recognition of prospective teachers better and individualized needs of teacher training programs are 
recommended.  

Key words: prospective teachers’ job satisfaction, motivation, profession change, direction to a profession 

Bir neslinin elinden tutarak, hayatına yön veren, zihnini ve ufkunu açan öğretmenlik, birçok nedenle tercih edilen meslek alanlarındandır. 
Öğretmenlik mesleğine girişte hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde tek kaynak eğitim fakülteleri ile sınırlı değildir. Günümüzde 
öğretmen adayları Eğitim Fakültesi dışında farklı bölümlerden mezun olan adaylar öğretmenlik sertifika programlarını (formasyon) 
tamamlayarak öğretmen adayı olabilmektedir. Türkiye’de öğretmen yetiştirme kaynağının ne olacağı genellikle tartışılan 
konulardandır.  Öğretmeni kim yetiştirecek Eğitim Fakülteleri mi? yoksa diğer kaynaklar mı? Eğitim Fakülteleri dışındaki kaynaklardan gelen 
öğretmen adaylarının, sanki sadece iş bulma arayışları, düzenli bir iş ve gelir elde etme, ikinci bir iş veya iş bulmada alternatif arayışları gibi 
dışsal motivasyon kaynakları nedeniyle onların öğretmenlik mesleğine yönelttiğine ilişkin bazı kanıların olduğu sistemsiz yapılan gözlemlerde 
görülebilmektedir. Oysa ki eğitim fakültesi dışındaki öğretmen adaylarında kendi alanını sevme ve alanlarına yönelik uygulama pratiklerinin- 
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zengin yaşantıların olması bu adayların öğretmenlik mesleğini seçmede temel motivasyon kaynaklarından olduğu görülmektedir 
(Tataroğlu,  Özgen ve Alkan,  2011;  Boz ve Boz,  2008;   Karamustafaoğlu ve Özmen, 2004). Eğitim fakülteleri dışından mezun olan 
öğretmen adaylarının öğretmeye yönelik coşkularının mesleğe yönelmedeki önemli motivasyon kaynağı olarak görülmektedir (Şeker, Deniz 
ve Görgen, 2015).  

Öğretmenlik mesleği toplum içerisinde “kutsal” olarak nitelendirilerek önemi vurgulanan bir meslek alanıdır. Bir çok açıdan saygın bulunan 
ve toplumla içe içe bir meslektir. Nayır ve Taneri (2013) tarafından yapılan araştırmada, formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğinin 
manevi özellikleri ön plana çıkartan ve topluma katkı sağlayan bir meslek olmasından tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Saygın özellikli 
özgeci sebeplerin yanı sıra devlet güvencesinde bir iş imkanı sunması, bazı alanlara kıyasla daha kolay bir öğrenim sunması gibi çıkarcı 
sebepler; ailenin teşviki, çevre yönlendirmesi gibi dışsal sebepler; çocuk sevgisi, kişiliğe uygunluk gibi içsel sebepler de öğretmenlik 
mesleğinin seçiminde etkili olmaktadır (Çermik, Doğan ve Şahin, 2010).  

Meslek motivasyonları ile mesleği benimseme, meslekten ayrılma arasında güçlü ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu açıdan öğretmenlik 
mesleğini seçme motivasyonları öğretmen yetiştirme alanında “önemli” konulardandır. Rots, Aelterman, Devos , Vlerick  (2010) 
çalışmalarında öğretmenlik programlarındaki yetiştirme sürecinin öğretmeye bağlılığa etkisi olduğunu, motivasyonların öğretmenlik 
mesleğine giriş niyetinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Lee (2011), çalışmasında, birçok nedenle meslek değişikliğine 
gidildiği belirtilmektedir.  Daha anlamlı gelen bir iş, aile ve arkadaşlarına zaman ayırabilmede esneklik ve deneyimleri gençlerle paylaşma 
gibi farklı nedenlerle meslek değişikliğine gidildiğini belirtmektedir. 

Öğretmenlik mesleğine yönelme motivasyonlarının mesleği devam ettirme, meslekten ayrılma, mesleki doyum (Liu ve Onwuegbuzie, 2014) 
gibi değişkenlerle yüksek ilişkisinin olması nedeniyle bu çalışma öğretmen yetiştirme ve programlarının düzenlenmesine katkıları 
olabilecektir. Giriş motivasyonlarının doğru okunması, öğretmen yetiştirme de alınacak bazı kararlara ve programlarının düzenlenmesine 
hizmet edebilecektir.  Çalışma bir işi-mesleği olan ve formasyon kursları sonucunda öğretmenlik mesleğine yönelen aday öğretmenler 
üzerinde yürütülmüştür. Betimsel ve ilişkisel yöntemin kullanıldığı araştırmada öğretmenlik mesleğini çalıştığı işe tercih etmeyi düşünen aday 
öğretmenlerin; (1) bu tercihlerindeki en önemli neden, (2) mesleği seçmelerindeki en önemli tatmin kaynağının ne olduğuna odaklanılmıştır. 
Ayrıca çalışmada bir işi olan aday öğretmenlerin tercihleri kendi sınıflarında çalışmayan öğretmen adayının görüşleriyle karşılaştırılmıştır.  

Bu çalışmada Eğitim fakülteleri dışındaki bir fakülteden mezun olan ve öğretmenlik dışında mesleği olan öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğini tercih etmelerinin arkasında yatan nedenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma hali hazırda kendi alanlarında meslek sahibi 
olan öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğini neden tercih ettiklerini araştırmaktadır. 

Bir meslek sahibi olan – çalışanların- neden öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri üzerine odaklanılan araştırmada betimsel ve ilişkisel 
yöntem kullanılmıştır. Öğretmenlik mesleğini çalıştığı işe tercih etmeyi düşünen aday öğretmenlerin; (1) bu tercihlerindeki en önemli neden, 
(2) mesleği seçmelerindeki en önemli tatmin kaynağının ne olduğuna odaklanılmıştır. 

Araştırmada bir işi mesleği olan 43 aday öğretmenin tercihleri kendi sınıflarında öğrenim gören lisans öğrencisi ve çalışmayan 44 öğretmen 
adayının görüşleriyle karşılaştırılmıştır. Bu amaçla araştırma toplam 87 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Örneklem grubunda bulunan 
çalışan öğretmen adaylarının meslekleri incelendiğinde çoğunun sağlık alanında (Hemsirelik, Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon, Ebelik vb.) 
çalıştığı görülmektedir. Bunun yanı sıra çok farklı meslek gruplarında çalışan (İşletme, müzik bilimleri, resim, sosyoloji, felsefe, turizm gibi) 
öğretmen adayları da bu grupta bulunmaktadır. 

Araştırma bulguları  aynı sınıfta formasyon dersleri alan bir işte çalışan ve bir işte çalışmayan öğretmen adaylarına  araştırmacı tarafından 
hazırlanan üç açık uçlu soru ile ve Liu ve Onwequbuzie (2014)’nin düzenlediği yedi kapalı uçlu motivasyon sorusu ile elde edilmiştir. 

Araştırmada her iki gruptaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelmelerindeki en önemli neden ve tatmin kaynaklarının ne(ler) 
olduğu ile ilgili sorulan açık uçlu sorulara verdikleri tepkiler genel olarak okunmuş, incelenmiş, daha   sonra   temalaştırma yapılmıştır. Nicel 
verilerin analizinde ise frekans ve yüzde gibi betimsel istatistiklere başvurulmuştur. 

Farklı mesleklerde çalışan işi olan öğretmen adaylarının Çağdaş Türk Lehçeleri, Grafik tasarımı, Müzik bilimleri, Resim, İşletme, Sosyoloji, 
Hemşirelik, felsefe, turizm, heykel, işletme, ebelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ebelik bölümlerinden mezun adaylar oluşturmakta bu 
adayların 16 sının sağlık çalışanı olduğu gözlenmektedir.   

Formasyon programına devam eden öğretmen adaylarının şu anki işi-mesleği yerine öğretmenliği tercih edeceğini belirten aday sayısının 
çoğunluğu dikkat çekicidir. Verilere göre öğretmenliği 37 halen çalıştığı işe mesleğe tercih ederken 3 aday hayır 2 aday ise belki tepkisini 
vermektedir. Hayır diyen adaylar zaten bir dershanede çalıştığını belirtmiştir. Belki diyen aday sanat branşları ile ilgili olduğu görülmekte bu 
tepkilerdeki nedenler özel ders verme isteği ve kendi atölyesinde kurs düzenleme gibi yine öğretmenlik uğraşını sürdürme isteklerini 
belirtmişlerdir. Bu bulgular göstermektedir ki çalışan öğretmen adaylarının tamamı öğretmenlik mesleğini veya öğretme uğraşını çalıştıkları 
mesleğe tercih edebilmektedir.   

Öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih nedenleri ile ilgili motivasyonlarına bakıldığında dört öğretmen adayı bu soruyu cevapsız 
bırakmıştır. Cevap veren adayların ise çok farklı gerekçelerle öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri görülmektedir.  Cevaplar incelendiğinde 
mesleği tercih nedenlerinin daha çok içsel ve alturistik nedenlere dayandığı görülmektedir. Örneğin öğretmen adayları çalışma saatlerinin 
rahat olması, iş güvencesi ve yakınlarının tercihleri gibi dışsal motivasyon kaynaklarından daha çok  saygınlık, doğru bireyler yetiştirme, 
çocuğun aileden sonra etken olma isteği, öğreneme ve öğretme olumlu bakış, kutsal bir meslek- şu anki işlerimiz çıkar üzerine, eğitim 
sistemine bir nebze katkı, çocukları sevdiğim için, öğrencilere maddi manevi destek olma, vatana millete yararlı olma, mesleki doyum, 
tükenmişlik yaşamama, kendim için güzel şeyler yağmak istiyorum, kendini gerçekleştirme gibi içsel ve alturistik nedenlerle tercih 
etmektedirler. Bir işte çalışanların öğretmenlik mesleğini tercih motivasyonlarına ilişkin bulgular tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1: Bir işte çalışanların tercih motivasyonları 

Tercih nedenleri  f % 

Çalışma koşulları (6),  

Çalışma saatleri rahat (3) 

 İzinli gün sayısı (2) 

Düzenli iş ( Turizm ve sağlık alanında işler düzenli değil) 

İşim riskli 

İş yerindeki hiyerarşi daha az 

Yakınlarımın öğretmen olması  

İş maaş güvencesi 

Garantili bir iş yaşam 

Büyüklerle uğraşmak zor- çocuklar ve gençlere göre 

Dışsal Faktörler 18 44 

Saygınlık (3) 

Mesleki doyum (2) 

Çocukları sevdiğim için (2) 

Doğru bireyler yetiştirme 

Çocuğun aileden sonra etken olma isteği 

Öğreneme ve öğretme olumlu bakış 

Bilgi paylaşımı 

Kutsal bir meslek- şu anki işlerimiz çıkar üzerine 

Eğitim sistemine bir nebze katkı 

Sınıf ortamında daha mutluyum 

Öğrencilere maddi manevi destek olma 

Vatana millete yararlı olma 

Tükenmişlik yaşamama 

Kendim için güzel şeyler yağmak istiyorum 

Kendini gerçekleştirme 

Kpss niyetinde değilim kendi atölyemde çalışacağım 

Fedakarlık mesleği insanlara yardım etmek istemekteyim 

Ülke geleceğinde sahne alma 

Öğretmeyi ve yeni şeyler öğretmeyi sevme 

Bir kişinin bile olsa geleceğini etkileme gücüne sahip bir meslek 

İçsel ve alturistik faktörler 23 56 

Tablo 1’ deki verilere göre bir işte çalışan öğretmen adaylarının tercih motivasyonları incelendiğinde adayların % 56 ‘sı  içsel ve alturistik 
nedenlerle bu mesleğe yöneldikleri görülmektedir. %46’lık nedeni ise dışsal faktörler oluşturmaktadır. Dışsal faktörlerin yaklaşık yarısını 
çalışma saatlerinin rahatlığı ev mesai şartlarının çalıştıkları mesleklere göre tercih edilir olduğunun belirtmişlerdir. Çalışma saatlerinin 
rahatlığı gibi nedenlerle mesleği tercih eden adayların aynı zamanda içsel ve alturistik nedenlerle de öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri 
görülmektedir. Örneğin bu konuda öğretmen adayların tepkileri aşağıdadır: 

“... şu anki meslekte doyuma ulaştığımı ve birazda tükenmişlik sendromuna girdiğimiz olabileceğinden, öğretmenlik mesleği en baştan beri 
istediğim, severek yapacağımı düşündüğümden ve çalışma saatlerinin daha rahat olacağından bu mesleğe tercihimdeki faktörler olarak 
bunları görmekteyim...” Hemşire A- Çalışıyor 

“... yaptığımız işe insanların saygısının olmaması motivasyonumu olumsuz yönde etkiliyor. Yaptığım işten doyum alamıyorum. İnsanlara 
yardımcı olmayı gerçekten seviyorum fakat yaptığımız işin önemsenmemesi işten soğumama sebep oldu. Toplumda öğretmenliğe saygı 
olduğundan ve kişiliğime de uygun olduğunu düşündüğüm için öğretmenlik yapmak isterim....” Hemşire B- Çalışıyor 

Tablo 1’deki bulgular çalışan öğretmen adaylarının önemli kısmının (%46) öğretmenlik mesleğini tercih motivasyonlarının dışsal faktörlerle 
ilgili görülmesine karşın  dışsal faktörler içerisinde kendi çalışma şartlarındaki memnuniyetsizlikler oluşturmaktadır. “Sanıldığı gibi” sadece 
tatil ve ya düzenli bir gelir elde etme meslek seçiminde dışsal faktörler içerisinde büyük bir yüzdeyi oluşturmamaktadır. Aşağıda da öğretmen 
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adaylarından çoğunluğunun belirttiği gibi öğretmenlik mesleğini çoğunlukla içsel ve alturistik nedenlerle seçme isteğinde oldukları 
görülmektedir. Dışsal faktörlerle öğretmenlik mesleğini tercih edenlerin çoğunlukla hali hazırdaki mesleklerindeki düzensizlikler, belirsizlikler 
ve mesleki doyum gibi faktörlere öğretmenlik mesleğine yönelmekte oldukları görülmektedir. Bu konuda çalışan öğretmen adaylarının 
görüşleri aşağıdadır. 

İçsel ve alturistik nedenlerle meslek tercihinde bulunan çalışan adaylar: 

“... öğrencilerin hayatlarına dokunabilmek, yol göstermek, ruhsal olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlama için mesleği tercih 
etmekteyim...” Hemşire C- Çalışıyor 

“... beni etkileyen bu meslekte, duyguların her biçimini, içimden çıkarıp boyutlu olarak gözler önüne serebilmek...” Güzel Sanatlar - 
Heykeltıraş- Kendi atölyesinde çalışıyor   

“... bilgi paylaştıkça çoğalır...” Dilbilimci (Çağdaş Türk Lehçeleri) 

“... öğretmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Şu ana kadar almış olduğum alam- meslek- sosyo-kültürel bilgileri başkalarına 
aktarabilmek...” Sosyolog (Sosyoloji) 

“...çünkü öğrencilerle iletişim kurmayı seviyorum ve bir kişinin bile geleceğini olumlu yönde etkileme şansına sahip olan bu açıdan çok 
kutsal....öğretmek, farkındalık yaratmak, ben de varım diyebilmek için...” Sosyolog ( Sosyoloji) 

“...öğrenmenin bitmeyeceği, her günün bir tecrübe ile insanın kendini geliştirebilmesi ve Türk eğitim sistemine bir nebze de olsa katkının 
vereceği memnuniyet, öğret ve bilgi paylaşma isteği ...”  Tasarımcı (Grafik Tasarım) 

“...KPSS çok umurumda değil, sadece hayallerime ulaşmak için bir adım... kendi etik ve görüş anlayışım doğrultusunda  öğrenci değil, insan- 
yani doğru bireyler yetiştirmekle aileden sonra en önemli etken olmak isteyişim...” Ressam 

   “... hastane ortamında çalışmak ve mutsuz insanlarla beraber olmak genel psikolojimi etkiliyor... ayrıca sanırım bildiklerimi paylaşmak, aktif 
ve etkileşimli bir ortamda bulunmak beni her zaman heyecanlandırıyor. Bu da yaşamımım en büyük anlamı...” Hemşire    

 Dışsal ve diğer nedenlerle meslek tercihinde bulunan çalışan adayların görüşleri: 

“...çalışmış olduğum iş koşulları yüzünden, riskli bir işte çalıştığım içim. Her an tehlikedeyim. Çalıştığım işten dolayı ve belli bir günün tatil 
olması ayrıca öğretmeyi çok seviyorum...” İşletme mezunu- İşini belirtmeyen 

“... düzenli hayat: geceleri artık evimde uymak istiyorum. Çalışma saatinin azlığı...bu mesleği çok seven (hemşirelik mesleğini), mesleğin 
kalitesini arttırabilecek öğrenciler yetiştirmek deneyimlerimi onlara aktarabilmek için lisede çalışmak istiyorum ...” Hemşire  

“...izinli gün sayısı fazlalığı ... “ Ebe 

“... belli bir yaş seviyesi geçmiş kişilerle uğraşmak zor olduğundan ve kişiler farklı bilgiler öğretmek istediğimden ...”  İşletmeci 

Bir işte çalışmayanların motivasyon kaynakları tablo 2’de incelenmiştir. 

Tablo 2 : Bir işte çalışmayanların motivasyon kaynakları 

Tercih nedenleri f % 

Çalışma saatleri, tatil zamanları (3) 

Yaşam koşulları 

İşsizliğe bir alternatif 

Kadın için ideal 

Diğer meslekler yıpratıcı 

Dışsal Faktörler 5 10 

Bilgi paylaşımı (15) 

Bireyleri yetiştirme, ülkeye yararlı olma isteği (12) 

Keyifli bir meslek haz-seviyorum 7 

Saygınlık (3) 

Çocuklarla bir arada olma (3) 

Kutsal (2) 

Bireye yön verme isteği (2) 

Gerçek öğretmen nasıl olur gösterme isteği 

Yeni insanlarla tanışma iletişim  

Öğretirken alınan haz 

İçsel ve alturistik faktörler 47 90 

Tablo 2’deki bulgular incelendiğinde bir işte çalışmayan öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih motivasyonlarında 
çoğunlukla (%90) içsel ve altuistik faktörlerin olduğu görülmektedir. Bilgi paylaşımı, bireyleri yetiştirme ve ülkeye faydalı olma isteği, mesleğin 
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keyifli, saygın bir meslek olarak görme, çocuklarla beraber olma isteği gibi faktörler mesleği tercihte önemli görülmektedir. Öğretmen 
adaylarının çok azı ( %10), çalışma saatleri ve tatil zamanları gibi dışsal faktörlerin mesleğe yönelmelerde etkisi olduğunu belirtmiştir.  

 

Çalışan ve çalışmayan öğürtmen adaylarının meslek tercihleri çizelge 1 de belirtilmiştir. 

Çizelge 1: Meslekte çalışan ve çalışmayan öğretmen adaylarının tercih motivasyonları 

 

Çizelge 1’de meslekte çalışan ve çalışmayan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih motivasyonlarına görüşleri incelenmiştir. 
Mesleği işi olan öğretmen adayları, bir işte çalışmayan adaylara göre öğretmenlik mesleğe başlamada öğretmenlik mesleğini daha az tercih  
etmekte olduğu görülür. Mesleği işi olan öğretmen adayları yakınlarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bakışlarının ve öğretmenlik 
mesleğinin tatil ve çalışma koşullarının halihazırda çalıştıkları mesleklere göre daha avantajlı olmasının mesleği seçmelerde önemli 
motivasyon kaynağı durumunda olduğu görülmektedir.  Her iki örneklem grubunda alternatifsizlik ve baskı tercihlerde çok az etkili olmaktadır. 
Meslekte çalışan işi olanlarda daha çok tatil, çalışmayan öğrenim gören adaylarda ise istek öğretmenlik mesleği tercihlerinde en önemli 
faktör olarak görülmektedir.  

Günümüzde artık ömür boyu süren bir işte insanların çalışmadıkları görülür. Yani ömür boyu bir meslekte çalışıp emekli olmadan (Company 
man), isteklerini daha özgürce yapan özgür kişiye doğru bir yönelimin olduğu görülür (free agent). Mesleği işi olan grupta kendi çalışma 
koşullarının olumsuzluğu, ailesine ve kendisine zaman ayıramama gibi nedenler meslek değiştirmede etkili olabilmektedir. Çalışanların 
çalışmayanlara göre dışsal faktörlere bağlı meslek tercihlerinin fazlalığı tatil rahat yaşam şartlarından daha çok kendi işlerindeki mesleki 
tatmin ve doyumun öğretmenlik mesleğinden daha az olmasından, öğretmenlik mesleğinde iş tatmini ve doyumun kendi mesleklerinde 
bulamamalarından kaynaklı olmakta olduğu görülmektedir.  Kariyer değişimi nedenlerine baktığımızda “mesleki tatmin”önemli görülmektedir 
(Lee, 2011). Synder, Doerr ve Postor (1995): 300 kişi üzerinde yürütülen çalışmada genç insanlarla çalışma isteği ve sevgisinin çalışanların 
meslek değiştirmelerinde önemli bir motivasyon kaynağını oluşturmaktadır. Örneklemimizde de benzer bulgu bulunmaktadır. “iletişimsiz bir 
ortam yerine gençlerle çalışmak paylaşma isteği” çalışanların öğretmenlik mesleğine yönelmelerinde önemli bir motivasyon kaynağını 
oluşturmaktadır.  

Çalışan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmeleri yaşam boyu öğrenmenin bir gereği olarak da düşünülebilir. Ayrıca bu 
adayların anne baba olarak çocuk yetiştirmedeki deneyimleri, kendi işlerindeki deneyimleri bazı olumlu alışkanlıklarının öğretmenlik 
mesleğine transferinde katkıları olabilir. Çalışan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini düşünmeleri, öğretmenlik mesleğine yeni adım 
atacak genç öğretmen adaylarının motivasyonlarına da önemli katkıları olabilir. Çalışan öğretmen adaylarının bu açıdan genç öğretmen 
adayları ile sınıflarda kaynaştırılması, bunun yanı sıra çalışma koşullarına göre öğretmen yetiştirme programlarının bireyselleştirilmiş ihtiyaca 
göre yeniden düzenlenmesi önerilir.  
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ÖZET 

Son yıllarda hızla gelişen ve ciddi oranda kullanımı artan bilişim teknolojileri eğitim dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Bu 
bağlamda bilişim teknolojilerin eğitimle olan bağına en somut örneğin uzaktan eğitim olduğunu söylemek mümkündür. Yükseköğretim 
kurumlarında kullanımı giderek artan uzaktan eğitim modellerinden eşzamanlı uzaktan eğitimin, örgün eğitime ait birçok özelliği de 
bünyesinde barındırması dolayısıyla giderek daha çok tercih edilen bir uzaktan eğitim şekline dönüşmüştür. Bazı ortak derslerin her iki eğitim 
türünde de verilmesi, eğitim türünün akademik başarıya olan etkisi tartışmalarını gündeme getirmiştir. 

Bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurumlarında zorunlu ders kapsamında bulunana ve 5İ dersleri olarak belirtilen Türk Dili, İngilizce ve Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini örgün eğitimle alan öğretmen adayları ile eşzamanlı uzaktan eğitimle alan öğretmen adaylarının başarı 
durumları karşılaştırılarak, 5İ derslerinin uzaktan eğitimle verilmesinin etkililiği belirlenmeye çalışılmıştır.  

Tarama modelinde yapılan çalışmanın örneklemi amaçlı örneklem çeşitlerinden ölçüt örneklem yoluyla belirlenmiştir.  2012-2013 ve 2013-
2014 eğitim öğretim yılları bahar döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği, Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Zihin Engelliler 
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler çalışmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi 5İ derslerini eşzamanlı uzaktan eğitim yolu ile alan öğretmen adayları ile normal örgün eğitim yöntemi 
ile alan öğretmen adayları olmak üzere 2 gruptan oluşmuştur.  

Yapılan araştırmada 5İ derslerini alan öğretmen adaylarının genel başarı ortalamalarına bakıldığında uzaktan eğitimde de örgün eğitimde 
de en yüksek ortalamaya İngilizce dersinin, daha sonra Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin en son da Türkçe II: Sözlü Anlatım dersinin 
sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma sonucunda İngilizce dersinin eğitim türleri ile anlamlı bir farklılaşmasının olmadığı görülürken, 
Türkçe ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini örgün eğitimle alan öğretmen adaylarının, uzaktan eğitimle alanlara göre daha başarılı 
oldukları tespit edilmiştir. 

Araştırmada ele alınan 5İ derslerinden Türkçe dersinin araştırmanın yapıldığı dönem  “Sözlü Anlatım” kapsamında ele alınmasından kaynaklı 
olarak yüz yüze iletişimi gerektirmesi nedeniyle, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin ise derse devam zorunluluğunun olması, tarihi 
bilgilerin dinleme ve yorumlama yoluyla daha iyi öğrenilmesi gibi sebeplerle örgün eğitimle verildiğinde daha fazla akademik başarı sağladığı 
söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: uzaktan eğitim, eş zamanlı uzaktan eğitim, örgün eğitim, 5İ dersleri 

 

Abstract 

One of the most important goals of education is to train individuals having appropriate characteristics to the requirements of the future. 
Therefore, educational systems affected by developing and changing life conditions must be renewed and develop themselves constantly. 
Information technology, which has been improved rapidly with an increased usage in recent years, takes the indispensable part of the 
education world. The most concrete example explaining the tie between education and the information technologies can be given as distance 
education. Simultaneous distance education is one of the distance education models whose usage ever increasing in higher education 
institutions.  Also, it has become a more preferred distance education model because of incorporating many features of the formal education.  

In this study, it is aimed to compare the achievement of the students who took compulsory 5i courses (Turkish Language, English and 
Ataturk's Principles and History) as simultaneous distance education with the students who took compulsory 5i courses as formal education. 
Also it is aimed to find out the effectiveness of giving 5i courses by distance education.  

The sample of the study conducted by screening modeling was determined by criterion sampling which was one of purposeful sampling 
methods. In the study, the students  studying at Preschool Education, Social studies Education, BÖTE, PDR, Class Teacher Education, 
Special Education, elementary math education and elementary  science education departments  of İnönü University in spring terms of  2012-
2013 and 2013-2014 academic years were chosen as sample. The sample was divided into two groups. The first group consisted of the 
students who took compulsory 5i courses (Turkish Language, English and Ataturk's Principles and History) as simultaneous distance 
education and the second group consisted of the students who took compulsory 5i courses as formal education.  

Research results obtained by analyzing the success grades of the student attained from their academic records showed that there was no 
significant difference related to English lesson. However, it was found out that the teacher candidates who took Turkish Language and 
Ataturk's Principles and History courses as simultaneous distance education were more successful than those who took these courses as 
formal education.  

It was deduced from the results of the study, Turkish course which was one of 5i courses provides a greater academic success if it is given 
in formal education because of requiring face to face communication. Also   Ataturk's Principles and History course provides a greater 
academic success if it is given in formal education because of requiring good listening and interpreting skills and compulsory school 
attendance. 

Key words:  distance education, simultaneous distance education, formal education, 5i courses 
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 “Eğitim, bireyin içinde yaşadığı toplumda davranış biçimi edindiği süreçler toplamıdır” (Varış, 1998). Eğitim her şeyden önce, insanın şu anki 
ve gelecekteki yaşamına müdahale eder (Hesapçıoğlu, 1994).Yaşamsal sorumlulukların oluşmasını sağlayan ve evrensel bir gerçek olan 
eğitimin bireysel, ulusal ve küresel boyutlarda sürekli olarak gelişmesi ve değişmesi gerekir (Alkan,2000). Bilgi çağını yaşadığımız bu 
dönemde üniversitelerde öğrencilerin de öğretim elemanlarının da rolleri değişmiştir. Bilgi toplumunu oluşturan bireylerin yetişmesi için 
öğretim elemanlarının danışman ve rehber rolü ön planda iken, öğrenciler üretken olmak zorundadır. Bu yüzden eğitim ortamlarının yeniden 
düzenlenmeli, çağın gereksinimlerini karşılayacak düzeye getirilmelidir (Oktay, 2001). 

Günümüzde bilişim ve teknoloji alanında görülen hızlı değişim eğitimin yapısını ve biçimini de etkilerken, eğitim programlarında ve öğrenme-
öğretmen modellerinde yeniliklerin olmasını zorunlu kılmaktadır. “Küresel eğitim” in gerekliliğini belirten eğitimcilerin isteğini karşılayan 
modellerin başında ise uzaktan eğitim gelmektedir (İşman, 2011).Uzaktan eğitim; eğitimin büyük bölümünün öğrenenin ve öğretenin aynı 
yerde olmadan sağlandığı, eğitimin eş zamanlı ya da ayrı zamanlı olarak yapıldığı bir öğretim sürecidir (Fleming ve Hiple, 2004). 

Fiziki uzaklıklar, yaşanana sosyal dengesizlikler ve bireysel sorunlar birçok ülkede uzaktan eğitimi zorunlu kılmıştır (Ruksasuk, 1999). 
Eğitimin önemi arttıkça artan eğitim talebi, kalabalık sınıflar ve öğretmen ve araç gereç yetersizliği gibi nedenler kitleleri uzaktan eğitime 
itmiştir (Alkan, 1998). Uzaktan eğitimle farklı eğitim seçenekleri sunularak bireysel ve bağımsız öğrenmeyi sağlamak, eğitimde maliyeti 
düşürmek, eğitim programlarına standart kazandırmak, fırsat eşitliğini en aza indirmek hedeflenmiştir (Kaya, 2002, Orhan ve Akkoyun, 1999).  

Uzaktan eğitimin tarihine bakıldığında üç kuşağa sahip olduğu söylenebilir. Bunlar öğretmen ve öğrencilerin yazışmalar yoluyla iletişim 
sağladığı geleneksel ilk kuşak, ses ve video kullanımının ağırlıkta olduğu ikinci kuşak ve son olarak bilgisayar ve modem kullanımıyla 
uygulandığı interaktif eğitimin yapıldığı üçüncü kuşaktır (Gürol ve Sevindik, 2004). Uzaktan eğitim eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı 
olmayan (asenkron) olmak üzere iki model şeklinde kullanılmaktadır. Eş zamanlı uzaktan eğitimde tartışma için ortam oluşturulup, herhangi 
bir sorun karşısında anında geri dönüt verilebilmekte ve mekân ile ilgili ortaya çıkan sınırlılıklar ortadan kaldırılabilmektedir. Buna karşın ders 
zamanlarının her öğrenciye uygun olacak şekilde ayarlanamaması, grup çalışmalarında problemler yaşanması, teknoloji kullanma 
becerisinin her öğrencide yeterli olmaması gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir.  Eş zamanlı olmayan uzaktan eğitimde ise yer ve zaman 
engeli ortadan kaldırılmış olmakla birlikte herkese eğitim imkânı sunması, iletişimi zayıf öğrencilerin derse katılımlarını arttırması gibi 
avantajlara sahipken; öğrencilerin izole olmasına sebep olması, anında geri beslenmenin olmaması ve uygulamalı derslerde kullanımının 
mümkün olmaması gibi sınırlılıkları da bulunmaktadır (Can, 2004). 

Türkiye’de uzaktan eğitim fikri ilk olarak 1927 yılında halkın okur-yazar olmasını içeren bir toplantıda mektupla öğretim konusu dile getirilmiş 
fakat uygulanamamıştır (Alkan, 1987). Daha sonra 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü bankalarda çalışanlara mektupla öğrenim görme olanağı sağlayarak ilk uzaktan eğitim uygulamasını yapmıştır (Kaya ve Odabaşı, 
1996:31). 6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı kanunun 5. ve 12. Maddeleri ile üniversitelerde sürekli ve Açık öğretim yapma hakkı verilmiş, 14 
Aralık 1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmî Gazetede “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim 
Yönetmeliği” yayınlayarak yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitimin yaygınlaştırması istenmiştir. 

Dünya genelinde de hızla artan uzaktan eğitim uygulamaları ülkemizde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi başta olmak üzere 
birçok yükseköğretim kurumunda kullanılmakta ve birçok üniversite de alt yapı çalışmaları yaparak uzaktan eğitimi bünyelerine katmaya 
çalışmaktadır. Artan uzaktan eğitim programlarına bağlı olarak bir çok üniversitede “Uzaktan Eğitim Merkezi’nin açıldığı ve merkezlerde farklı 
alanlarda ve seviyelerde ön lisans, lisans tamamlama, formasyon, lisans ve yüksek lisans programları verildiği görülmektedir. Fırat 
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksek Okulu’nda 5İ derslerinde, 
Bilgisayar Programcılığı ön lisans programında ve İlahiyat Lisans Tamamlama programlarında;  Atatürk Üniversitesi'nde 5İ dersleri ve 
Hukukun Temel Kavramları dersi olan tüm programlarda, İlahiyat ve Ebelik Lisans Tamamlama programlarında, Güvenlik ve Adli Bilimler, 
İşletme (Türkçe), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe), Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı, Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, TürkçeEğitimi, Eğitim Programları Bölümlerinin 
Tezsiz Yüksek Lisans programlarında eş zamanlı uzaktan öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Sakarya Üniversitesi 14 farklı tezsiz yüksek lisans 
programında, 7 farklı ön lisans programında uzaktan eğitim vermekle birlikte; Kamu Yönetimi, Maliye, İnsan Kaynakları 
Yönetimi , İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslar Arası İlişkiler,  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri lisans programlarında 
ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programında  %30'u örgün, %70'i uzaktan olan karma öğretim programını uygulamaktadır. 

İnönü Üniversitesi'nde 2009 yılında kurulan Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile uzaktan eğitim faaliyetleri başlamıştır. İlk 
olarak Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama (3+1) programı ile uzaktan eğitime Öğretmen adayları alınmış olup, daha sonra İlahiyat Lisans 
Tamamlama (2+2) programları ile uzaktan eğitim alanı giderek genişletilmiştir. İnönüÜniversitesi’nde İNUZEM kapsamında 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında;  ön lisansta Bilgisayar Programcılığı ve Muhasebe ve vergi Uygulamaları programlarında, lisans tamamlamada İlahiyat ve 
Sağlık programlarında, lisansta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ekonometri programlarında ve Tezsiz 
Yüksek Lisansta da Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı hemşireliği ve Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği programlarında uzaktan eğitim 
verilmektedir.Ayrıca şuan lisans programlarında İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri bulunan tüm fakültelerde bu 
dersler uzaktan eğitimle verilmektedir. 

Üniversitelerde görülen farklı bir uzaktan eğitim uygulaması da 5İ dersleri olarak bilinen ve zorunlu ders kapsamında olan, Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dili derslerinin fakültelerce uzaktan eğitimle verilmesidir. Bu derslerle ilgili Yükseköğretim Kurulu mevzuatı 
şöyledir: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu  

Madde 5 – Yükseköğretim, aşağıdaki "Ana ilkeler" doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir:  

ı) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak 
koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve 
uygulanır.  

http://www.kamuport.sakarya.edu.tr/
http://www.maliyeport.sakarya.edu.tr/
http://www.ikyport.sakarya.edu.tr/
http://www.ikyport.sakarya.edu.tr/
http://www.iktport.sakarya.edu.tr/
http://www.cekoport.sakarya.edu.tr/
http://www.uliport.sakarya.edu.tr/
http://www.boteport.sakarya.edu.tr/
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Türk Dili dersi Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek üzere üniversite düzeyinde ilk olarak Ankara 
Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinde zorunlu ders olarak okutulmuş, YÖK’ün 1981’de kurulmasıyla Yükseköğretim Kanunu’nun 
5. maddesinin ı. Fıkrasıyla tüm üniversitelerde zorunlu hale getirilmiştir. O zaman 8 dönem okutulması düşünülen ders 1991 yılından bu 
yana iki yarıyıl olmak üzere sadece 1.sınıflarda okutulmaya başlanmıştır (Karataş, 2013).  

Ülkemizde İngilizce eğitimine ilk olarak Ankara Maarif Kolejinde başlandı. Daha sonrasında üniversitelerde ve liselerde de İngilizce eğitimi 
verilmeye başlandı (Demircan, 1988). 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ise ilkokul 2.sınıflarda itibaren İngilizce eğitimi verilmektedir. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi Cumhuriyetin ilk yıllarından beri bizzat Atatürk’ün talimatıyla tüm eğitim kurumlarında okutulmuştur.15 
Nisan 1942’de kabul edilen 4204 sayılı kanunla dersin sorumluluğu kanunla Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine bağlı 
kurulan "Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü"ne verilmiş ve adı da "İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi" olarak değiştirilmiştir. Tüm 
yüksekokullarda ve fakültelerde bu ders zorunlu hale getirilmiştir. 1980 ihtilalı sonrası dersin adı tekrar değiştirilmiş, "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi" yapılmıştır. 6 Kasım 1981’de 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu'nun 4.ve 5. maddeleri uyarınca, bütün Yüksek Öğretim 
Kurumlarında zorunlu ders kapsamına alınmış, 1990 yılında dersin 1 ders yılı süresince okutulması kararlaştırılmıştır (amasya edu.tr). 

Bu çalışmanın amacı son yıllarda hızla gelişen bilgisayar teknolojisine bağlı olarak yükseköğretimde sıkça kullanılmaya başlayan eşzamanlı 
uzaktan eğitim programlarının 5İ derslerindeki başarıya etkisini incelemektir. Bu temel amaca bağlı olarak aşağıdaki alt problemlere cevap 
aranmıştır: 

1. Türkçe II: Sözlü Anlatım dersini alan öğretmen adaylarının başarı durumları arasında eğitim türüne göre (eşzamanlı uzaktan eğitim/ örgün 
eğitim) farklılık var mı? 

2. İngilizce dersini alan öğretmen adaylarınınbaşarı durumları arasında eğitim türüne göre (eşzamanlı uzaktan eğitim/ örgün eğitim) farklılık 
var mı? 

3. Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini alan öğretmen adaylarınınbaşarı durumları arasında eğitim türüne göre (eşzamanlı uzaktan eğitim/ 
örgün eğitim) farklılık var mı? 

Araştırmada 5İ derslerini eşzamanlı uzaktan eğitimle alan öğretmen adaylarınınve örgün eğitimle alan öğretmen adaylarının başarı durumları 
ortaya konulmaya çalışıldığından dolayı çalışma tarama modeline uygun olacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim öğretim yılları bahar döneminde İnönü üniversitesinin Okul Öncesi Öğretmenliği, 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, BÖTE, PDR, Sınıf Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem oluşturulurken amaçsal örneklem çeşitlerinden ölçüt 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen ölçütler doğrultusunda 5İ derslerini örgün öğretimle alan 644 ve eş zamanlı uzaktan eğitimle 
alan 795 öğretmen adayının başarı ortalamalarına ulaşılmıştır.  

Araştırmada verileri toplanma aracı olarak, belirlenen bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının 5İ derslerine ait ders notları 
kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini 2012-2013 eğitim öğretim yılında belirtilen bölümlerde örgün eğitimle 5İ derslerini alan öğretmen 
adaylarının ders notları ile 2013-2014 eğitim öğretim güz döneminde uzaktan eğitimle 5İ derslerini alan öğretmen adaylarının ders notlar 
oluşturmaktadır.  

Araştırmanın verileri SPSS 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiş,  analizde aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımsız t testi 
kullanılmıştır. 

5İ Derslerini Örgün Eğitimle Alan Öğretmen Adaylarının Başarı Ortalamalarına İlişkin Bulgular 

5İ derslerini örgün eğitimle alan öğretmen adaylarına ait başarı ortalamalarını içeren bulgular Tablo 1'de verilmiştir. 

 

Tablo 1. 5İ Derslerini Örgün Eğitimle Alan Öğretmen Adaylarının Başarı Durumları 
  

Örgün Eğitim 

 
  Türkçe İngilizce Tarih 

Bölüm BaşarıDurumu f 
 

f 
 

f 
 

OkulÖncesi 
 

Başarılı 60 72,12 52 73,83 51 68,60 

Başarısız 7 15,87 13 25,67 13 36,92 

Toplam 67 65,82 65 63,90 64 62,16 

Sosyal Bilgiler 
 

Başarılı 30 58,50 26 62,15 47 67,72 

Başarısız 22 42,18 22 37,82 8 27,63 

Toplam 52 51,60 48 51,00 55 61,89 

BÖTE 

Başarılı 46 64,30 46 80,80 40 69,10 

Başarısız 11 22,91 12 26,25 14 30,71 

Toplam 57 56,32 58 69,52 54 59,15 

x x x
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PDR 

Başarılı 102 61,35 151 80,35 141 74,76 

Başarısız 41 42,10 20 23,60 20 20,80 

Toplam 143 55,83 171 73,71 161 68,06 

Sınıf 

Başarılı 89 70,10 79 70,62 84 68,68 

Başarısız 8 38,50 19 46,58 9 38,22 

Toplam 97 67,49 98 65,96 93 65,73 

Zihin Engelliler 
 

Başarılı 47 72,74 44 76,34 41 71,10 

Başarısız 4 37,00 5 40,40 6 41,67 

Toplam 51 69,94 49 72,67 47 67,34 

Fen Bilgisi  

Başarılı 44 65,20 49 70,88 37 68,30 

Başarısız 12 28,42 8 37,75 17 36,88 

Toplam 56 57,32 57 66,23 54 58,41 

İlköğretim 
Matematik  

Başarılı 94 69,88 91 79,45 86 70,10 

Başarısız 7 36,29 7 38,57 11 37,55 

Toplam 101 67,55 98 76,53 97 66,41 

Toplam 

Başarılı 512 67,69 538 75,91 527 70,46 

Başarısız 112 34,96 106 33,09 98 32,98 

Toplam 624 62,00 644 68,67 625 64,42 

 

Türkçe II: Sözlü Anlatımdersini örgün eğitimle alan öğretmen adaylarının genel not ortalamalarına bakıldığında en yüksek ortalama Zihin 
Engelliler (69,90), İlköğretim Matematik (67,55) ve Sınıf Öğretmenliği (67,49) bölümlerinde görülürken, en düşük ortalamaya Sosyal Bilimler 
Öğretmenliği (51,6), PDR (55,83) ve BÖTE (56,32) bölümlerinde görülmüştür. 

İngilizce dersini örgün eğitimle alan öğretmen adaylarının bölüm bazlı genel ortalamalarında İlköğretim Matematik (76,53), PDR (73,71) ve 
Zihin Engelliler Öğretmenliği ( 72,67) bölümleri en yüksek ortalamaya sahipken, Sosyal Bilgiler (51.00), Okul Öncesi (61,90) ve Sınıf 
Öğretmenliği (65,96) bölümleri en düşük ortalamaya sahiptir. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihidersine ait genel ortalamalar da ise en yüksek ortalama PDR (68,06),  Zihin Engelliler (67,34) ve İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği (66,41) bölümlerinde görülürken, en düşük ortalama Fen Bilgisi (58, 41), BÖTE (59,15) ve Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği (61,59) bölümlerinde görülmektedir. 

5İ derslerini örgün eğitimle alan öğretmen adaylarınınbu derslerden en çok İngilizce dersinde (68,67), daha sonra Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi (64,42) ve Türkçe (62,00) dersinde başarılı olduğu söylenebilir. 

5İ Derslerini Eşzamanlı Uzaktan Eğitimle Alan Öğretmen adaylarının Başarı Durumlarına İlişkin Bulgular 

5İ derslerini eşzamanlı uzaktan eğitimle alan öğretmen adaylarının başarı ortalamalarını içeren bulgular Tablo 3'te verilmiştir. 

Tablo 2. 5İ Derslerini Eşzamanlı Uzaktan Eğitimle Alan Öğretmen adaylarının Başarı Durumları 
  

Uzaktan Eğitim 

 
  Türkçe İngilizce Tarih 

Bölüm Başarı Durumu f 
 

f 
 

f 
 

Okulöncesi 
 

Başarılı 110 69,06 108 85,19 111 73,34 

Başarısız 35 7,17 35 6,83 35 24,57 

Toplam 145 54,12 143 66,01 146 61,65 

SosyalBilgiler 
 

Başarılı 64 66,25 31 63,52 54 65,94 

Başarısız 7 7,57 27 41,41 10 23,30 

Toplam 71 60,46 58 53,22 64 59,28 

BÖTE 
Başarılı 34 62,65 41 78,32 35 66,60 

Başarısız 28 29,43 23 26,39 29 21,45 

x x x
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Toplam 62 47,65 64 59,66 64 46,14 

PDR 

Başarılı 155 70,10 145 86,27 145 75,82 

Başarısız 22 4,68 17 9,88 23 20,48 

Toplam 177 61,97 162 78,25 168 68,24 

Sınıf 

Başarılı 90 69,03 89 79,88 95 69,38 

Başarısız 23 5,57 23 19,87 20 10,40 

Toplam 113 56,12 112 67,55 115 59,12 

Zihin Engelliler 

Başarılı 38 71,16 41 84,78 39 75,67 

Başarısız 16 0,00 19 5,58 18 5,56 

Toplam 54 50,07 60 59,70 57 53,53 

Fen Bilgisi 

Başarılı 50 64,74 39 85,59 46 61,93 

Başarısız 16 23,13 8 40,25 23 31,61 

Toplam 66 54,65 47 77,87 69 51,83 

İlköğretim 
Matematik 

Başarılı 95 69,08 95 87,40 94 70,72 

Başarısız 12 37,50 12 37,42 14 39,64 

Toplam 107 65,54 107 81,79 108 66,69 

Toplam 

Başarılı 636 68,47 589 83,39 619 71,19 

Başarısız 159 13,70 164 21,13 172 21,95 

Toplam 795 57,52 753 69,83 791 60,48 

Uzaktan eğitimle Türkçe II: Sözlü Anlatım dersini alan öğretmen adaylarının bölüm bazlı genel ortalamalarında en yüksek ortalama İlköğretim 
Matematik (65,54), PDR (61,97),  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (60,46) bölümlerinde görülürken, en düşük ortalama BÖTE (47,54), Zihin 
Engelliler (50,07) ve Okulöncesi Öğretmenliği (54,12) bölümlerinde görülmektedir. 

İngilizce dersini uzaktan eğitimle alan bölümler arasında en yüksek not ortalamasına sahip bölümler İlköğretim Matematik (81,79), PDR 
(78,25), Fen Bilgisi Öğretmenliği (77,87)  iken en düşük not ortalamasına sahip bölümler Sosyal Bilgiler (53,22), BÖTE (53,66) ve Zihin 
Engelliler Öğretmenliği (59,70) bölümleridir. 

Atatürk ilke ve İnkılap tarihi dersini uzaktan eğitimle alan bölümler arasında PDR (68,24), İlköğretim Matematik (66,69), Okulöncesi 
Öğretmenliği (61,65) bölümleri en yüksek not ortalamasına sahipken; BÖTE (46,14),  Fen Bilgisi (51,83) ve Zihin Engelliler Öğretmenliği 
(53,53) bölümleri en düşük not ortalamasına sahiptir. 

5İ derslerini uzaktan eğitimle alan tüm öğretmen adaylarınıngenel ortalamasına bakıldığında en yüksek ortalamanın İngilizce dersine (69,83), 
daha sonra Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine (60,48), en düşük ortalamanın ise Türkçe dersine (57,52) ait olduğu görülmektedir.  

Öğretmen Adaylarının 5İ Derslerini Aldıkları Eğitim Türüne Göre Başarı Ortalamalarına İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının, 5İ derslerini aldıkları eğitim türüne göre başarı durumlarına ait bulgular Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6'da verilmiştir.  

Tablo 3. Eğitim Türüne Göre Türkçe Dersi Başarı Durumu 

Eğitim Türü N  SS Sd t p 

Örgün  624 62,0029 16,16419 
1484 4,128 ,000 

Uzaktan  795 57,5208 24,23589 

p.<05 

Araştırmada Türkçe II: Sözlü Anlatım dersini örgün eğitimle alan öğretmen adaylarının uzaktan eğitimle alan öğretmen adaylarına göre daha 
başarılı olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4. Eğitim Türüne Göre İngilizce Dersi Başarı Durumu 

Eğitim Türü N  SS Sd t p 

Örgün 644 68,6704 21,17657 
-,860 1461 390 

Uzaktan 753 69,8300 29,47015 

p.>05 

x

x



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

257 
 

 İngilizce dersini uzaktan eğitimle alan öğretmen adaylarının başarı ortalamaları ile örgün eğitimle alan öğretmen adaylarının başarı 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır. Bu durumda öğretmen adaylarının İngilizce dersindeki başarı durumlarının, 
eğitim türüne göre bir farklılık göstermediğini söylemek mümkündür. 

Tablo 5. Eğitim Türüne Göre Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Başarı Durumu 

Eğitim Türü N  SS Sd t p 

Örgün  625 64,4209 17,03732 
1478 3,615 ,000 

Uzaktan  791 60,4829 23,76838 

p.<05 

Yapılan çalışmada Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini örgün eğitimle dersi alan öğretmen adaylarının uzaktan eğitimle alan öğretmen 
adaylarına göre daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.. 

Yapılan araştırmada 5İ derslerini alan öğretmen adaylarının genel başarı ortalamalarına bakıldığında uzaktan eğitimde de örgün eğitimde 
de en yüksek ortalamaya İngilizce dersinin, daha sonra Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin en son da Türkçe II: Sözlü Anlatım dersinin 
sahip olduğu görülmektedir.  

 Çalışma sonucunda ulaşılan bir diğer sonuç ise Türkçe dersinin örgün eğitimle alan öğretmen adaylarının uzaktan eğitimle alan öğretmen 
adaylarına göre daha başarılı olduklarıdır. Araştırmanın yapıldığı dönemde öğretmen adaylarının aldığı Türkçe II: Sözlü Anlatım dersinin 
daha çok öğretmen adaylarının kendini ifade etmesine olanak sağlamaya, karşılıklı iletişim kurmaya ve verilen bilgilerin derste 
uygulanmasına yönelik bir içeriğe sahip olması; bununda yüz yüze etkileşimin, sözlü ifade ortamının uzaktan eğitime göre daha fazla olduğu 
örgün eğitimle daha iyi karşılanabilmesi sebebiyle, araştırmanın sonucunun dersi örgün eğitimle alan öğretmen adaylarının lehine çıktığı 
söylenebilir.  

Araştırmaya dâhil olan bir diğer derste Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersidir. Araştırmanın sonucunda bu dersi örgün eğitimle alan 
öğretmen adayları, uzaktan eğitimle alanlara göre daha yüksek not ortalamasına sahiptir. Dersin tarih içerikli olması her ne kadar ezberlemeyi 
gerektirdiği algısı uyandırsa da, örgün eğitimde öğretim elemanı tarafından anlatılan dersin devam zorunluluğunun da etkisi ile daha çok 
dinlenmesinin, derste öğrencilerin geçen tarihi olaylar ile ilgili yorum yapmasına daha çok imkân sağlamasının, dersi uzaktan eğitimle alan 
öğretmen adaylarının eski bilgilerine güvenerek derse az katılım göstermiş olmalarının Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin not 
ortalamasının örgün eğitimle verilen dersin lehine olmasında etkili olduğu söylenebilir. 

Yapılan araştırmada İngilizce dersinin eğitim türleri ile anlamlı bir farklılaşmasının olmadığı görülmüştür. Bu durumda İngilizce dersini örgün 
eğitimle alan öğretmen adaylarının akademik başarıları ile uzaktan eğitimle alan öğretmen adaylarının akademik başarıları arasında belirli 
bir fark yoktur. Yaman (2015) çalışmasında,  yükseköğretimde zorunlu ders kapsamında verilen İngilizce dersinin birçok üniversitede; öğretim 
elemanlarının sisteme karşı gösterdikleri direnç, İngilizce dersinin uzaktan eğitimle etkili bir şekilde öğretilemeyeceğine duyulan inanç gibi 
sebeplerle örgün eğitimle verildiği ve öğretmen adaylarının çoğunun İngilizce dersi için yüz yüze eğitimi tercih ettiğini ifade etmiştir. Buna 
karşın Seven (2012) Bilgisayar Programcılığı ön lisans programında uzaktan eğitimle İngilizce dersini alan öğretmen adaylarının, dersi örgün 
eğitimle alan öğretmen adaylarına göre daha başarılı olduğunu belirlemiştir.  

Çalışma sonucunda her iki öğrenim yönteminin akademik başarıya etkisinde büyük uçurumlar oluşmadığı görülmektedir. Bu da eşzamanlı 
uzaktan eğitimin en azından bazı derslerde uygulanabilir olduğunu desteklemektedir. İngilizce dersinin üniversitelerde eşzamanlı uzaktan 
eğitim yöntemi ile işlenmesinin öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etkisi görülmese de aralarındaki farkın çok olmaması gibi nedenlerle bu 
dersin de eş zamanlı uzaktan eğitimle işlenebileceğini göstermektedir. Türkçe, İnkılap Tarihi gibi derslerin içeriklerinin yeniden düzenlenip 
anlaşılabilirliğinin sağlanması ya da örgün eğitimle verilmesinin yararlı olacağı söylenebilir. 

Araştırma sadece İnönü Üniversitesi ve eğitim fakültesi ile sınırlı tutulmuştur. Diğer fakülte ve üniversitelerde çalışmalar yapılması çalışmanın 
güvenirliği ve geçerliliği açısından önem taşımaktadır. Uzaktan eğitim çalışmalarının günün şartları ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak 
güncellenmesi yararlı olacaktır. 5İ dersleri olarak bilinen derslerde olduğu gibi, her program bazı derslerini uzaktan eğitim yolu ile 
verebilmelidir. Derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilebilmesi için yükseköğretim kurulu tarafından yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ekonomik 
koşulların zorlaşması, hareketliliğin artması, çalışarak okuyan öğrenci sayısının çoğalması gibi nedenler de dikkate alındığından uzaktan 
eğitimin örgün eğitimin yanında yer alacağı kaçınılmaz bir durum olarak gözükmektedir. 

Bu veriler sadece öğrenci işlerine yansıyan öğrenci notlarından elde edilmiştir. Yapılacak yeni araştırmalarda öğrencilere sorularak 
başarılarının altında yatan temel nedenler araştırılabilir. Bireysel sorumluluk kazandırıp kazandırmadığı, ya da başarılarında 
bireyselleştirilmiş öğrenme modellerini uygulayarak mı öğrenmiş oldukları araştırılabilir.  
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Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Anne-Baba Eğitim Düzeyi Ve Meslek Değişkenleri Açısından İncelenmesi 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının düşünme stillerinin, ebeveynlerinin eğitim düzeylerine ve mesleklerine göre değişimini 
incelemektir. Bu kapsamda araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim ABD’ da öğrenim gören 209 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada 
verilerin elde edilmesinde Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Buluş (2006) tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılan 
düşünme stilleri ölçeği kullanılmıştır. 5 boyut ve 104 maddeden oluşan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.95’dir. Ölçekten elde edilen verilerin 
analizinde SPSS 22 analiz programı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının düşünme stillerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşmasını 
belirlemede Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında öğretmen adaylarının düşünme 
stillerinin alt boyutları ile anne-baba eğitim düzeyleri ve baba meslek değişkenleri arasında ilişki bulunamamıştır. Anne meslek durumu ile 
düşünme stillerinin dışsal ve yasamacı alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunurken diğer alt boyutlarda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Anahtar kavramlar: Düşünme stilleri, öğretmen adayı, ilişkisel tarama, okul öncesi. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the change of teacher candidates’ thinking styles in terms of educational levels and occupations 
of parents. In this context, correlative investigation model among quantitative research models was used in the study. The sample of the 
study consisted of 209 teacher candidates studying at Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Pre-School Education. 
Thinking styles inventory which was developed by Sternberg and Wagner (1992) and was adapted into Turkish by Buluş (2006) conducting 
its validity and reliability study was used to collect the data in the study. Internal consistency coefficient of the inventory consisting of five 
dimensions, 13 sub-scales, and 65 items is 0.95. SPSS 22 analysis program was used to analyze the data obtained from the scale. Mann 
Whitney U and Kruskal Wallis tests were used to determine differentiation of thinking styles of teacher candidates according to various 
variables. When the results of the study were examined, correlation was not found between subscales of thinking styles of teacher candidates 
and variables of parental education level and father’s occupation. While a significant correlation was found between mother’s occupation 
and external and legislative sub-scales of thinking styles, a significant correlation was not determined in other sub-scales.   

Key Words: Thinking styles, teacher candidate, correlative investigation model, pre-school. 

 

“Stil” kavramı, yakın geçmişten bu güne, özellikle eğitim psikologları tarafından önemli ölçüde ilgi görmüş ve stil ile ilgili birbirinden farklı 
birçok kavram üretilmiştir. Bunların içinde bilişsel stiller, öğrenme stilleri ve düşünme stilleri en sıklıkla kullanılanlardır. Araştırmacılar 
tarafından çalışılan stil ile ilişkili kavramlar (ör: bilişsel stiller, öğrenme stilleri, düşünme stilleri vb.) becerilerden farklı olma özelliğine 
sahiptirler. Beceri bireyin neyi yapabileceğini ifade ederken, stil kavramı ise bireylerin tercih ettiği düşünme şekli, bireyin sahip olduğu 
becerilerini nasıl kullanacağına ilişkin tercihi olarak tanımlanmaktadır (Sternberg, 1997; Akt, Buluş, 2005). 

Zihinsel Özyönetim Kuramı ’na dayalı olarak Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen düşünme stilleri, öğrenirken ve öğrendikten 
sonra, bireyin konu hakkında ki düşünme tercihleri ile ilgili kapsamlı ve çok boyutlu bir modeldir (Yıldız ve Fer, 2013). Sternberg (2009) 
düşünme stilini insanların zihinlerini ve bilgilerini kullanmak için seçtikleri ve o yönde düşünmeyi tercih etikleri bir yol olarak görmektedir. 
Düşünme stili zekâ ya da yetenekle alakalı bir durum değildir; zekâyı ya da yeteneği kullanma yoludur (Sternberg, 1988; Akt. Fer, 2005). 
Düşünme stilleri, bireylerin karşılaştıkları çeşitli problemlere, olaylara, olgulara ve değişkenlere karşı zihinsel süreçler sonucu sergilemiş 
olduğu yaklaşım ve eğilimlerdir (Sternberg, 2009). Düşünme stilleri, bireyin bilgiyi nasıl aldığı ve işlediğiyle yakından ilgilidir (Sünbül, 2004). 
Bireylerin her bir stilin miktarında değişiklik gösterdiği bir profili mevcuttur, ancak yalnızca bir profile bağımlı değillerdir; stillerden oluşan bir 
profilimiz vardır ve farklı durumlara uyum sağlamak amacıyla düşünme stilleri değişiklik gösterebilmektedir (Sternberg, 2009; Sünbül, 2004).  

Düşünme stillerinin temelinde yatan düşünce dünyadaki yönetim biçimlerinin rastlantısal olmadığıdır. Bu yönetim şekilleri aslında insanların 
akıllarından geçenlerin dışa yansımasıdır. Kısacası gördüğümüz yönetim şekilleri zihinlerimizin aynalarıdır. Bireylerin kendini düzenleme 
şekli ile toplumun kendini düzenleme şekli arasında bazı benzerlikler vardır. Toplumun kendini yönetmeye ihtiyacı olduğu gibi insanların da 
kendini yönetmeye ihtiyacı vardır. Kendimizi yönetme ihtiyacı düşünme stillerini ön plana çıkarmaktadır. Bireylerin kendini yönetmesine 
olanak tanıyan düşünme stilleri bazı özellikler taşımaktadır. Zihinsel özyönetim kuramının temel özellikleri şöyle özetlememiz mümkündür. 
Zihinsel özyönetim kuramı, düşünme stillerini beş boyut altında 13 düşünme stilini açıklamaya yönelmiştir. Tek bir stil yerine, bireyin stillerinin 
profili üzerinde durmaktadır. Stiller, iyi ya da kötü olarak sınıflanmaz, çünkü stil tercihi, bireyin yaptığı iş ile etkileşimini içermektedir. İkili 
karşıtlık yerine, süreklilik göstermektedir. İlgili kurama ait ayrıntılı bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir (Sternberg, 2009). 
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 Tablo 1 Zihinsel Özyönetim Kuramına Göre Düşünme Stillerinin Boyutları ve Temel Özellikleri 

I. Zihinsel Özyönetimin İşlevleri 
1. Yasamacı (Legislative): Yenilikçi, yaratıcı ve fikir üreticidirler. Kendi kurallarını oluşturmaktan hoşlanırlar ve önceden yapılmamış 

problemleri tercih ederler. 
2. Yürütmeci (Executive): Uyumlu, düzenli, verilen talimatları izleyen kişilerdir. Bu tarz kişiler kuralları izlemeyi severler ve yapısı önceden 

belirlenmiş problemleri tercih ederler. 
3. Yargılayıcı (Judical): Yargılayan, değerlendiren, görüş belirten kişilerdir. Bu kişiler kuralları ve prosedürleri değiştirmeyi severler, mevcut 

olguların ve problemlerin çözümlenmesi içeren problemleri tercih ederler. 

II. Zihinsel Özyönetimin Biçimleri 
4. Monarşik (Monarchic): Aynı anda tek amaca ve bir işe odaklanan kişilerdir. Bu tarz bireyler azimli ve gayretlidirler. Hiçbir şeyin, sorunu 

çözmesine engel olmasına izin vermezler. 
5. Hiyerarşik (Hierarchic): Çok işi aynı anda ve öncelik belirleyerek yapan kişilerdir. Bu tarz bireyler her zaman hedeflerinin hepsine 

ulaşamayacağı için öncelik belirlemek gerektiğinin farkındadırlar. 
6. Oligarşik (Oligarchic): Çok işi aynı anda ve öncelikleri belirlemeden yapan kişilerdir. Bu tarz kişiler aynı derecede önemli olduğu 

düşünülen ve genellikle birbiriyle rekabet eden birkaç hedefle motive olurlar.  
7. Anarşik (Anarchic): İşlere rasgele yaklaşan, sistemlerden kaçınan kişilerdir. Bu tarz bireyler özellikle esnek olmayan sistemleri 

reddetme ve kendilerini kısıtladıklarını düşündükleri her türlü sisteme direnme eğilimindedirler. 

III.  Zihinsel Özyönetimin Düzeyleri  
8. Bütünsel (Global): Soyut düşüncelerle, genel çerçeveyle uğraşan kişilerdir. Bu tarz bireyler ayrıntıları görmezden gelir veya sevmezler 

ağaçları değil ormanı görmeyi tercih ederler. 
9. Yerel (Local): Somut düşüncelerle, ayrıntılarla uğraşan kişilerdir. Bu tarz bireyler durumun pratiğine yönelme ve aynı zamanda 

gerçekçidirler. Buradaki tehlike ağaç uğruna ormanı kaybedebilmeleridir. 

IV.  Zihinsel Özyönetimin Kapsamı 
10. İçsel (Internal): Bağımsız, kendine yeten, iletişimden kaçınan kişilerdir. Bu tarz bireyler içedönük, görev odaklı, mesafeli ve toplumsal 

bilinç açısında eksik olma eğilimindedirler. 
11. Dışsal (External): Başkalarıyla çalışan, sosyal olan, bağımlı olan kişilerdir. Bu tarz bireyler çoğunlukla sosyal açıdan duyarlı ve başka 

insanların yaşadığı şeylerin farkındadırlar. 

V. Zihinsel Özyönetimin Eğilimleri  
12. Liberal (Liberal): Yenilikçi, geleneğe karşı çıkan, hayalci kişilerdir. Bu tarz bireyler mevcut kuralların ötesine geçmeyi, değişimi en üst 

düzeye çıkarmayı ve bir miktar belirsizlik içeren durumlarla uğraşmayı tercih ederler. 
13. Muhafazakâr (Conservative): Geleneksel, denenmişi tercih eden, gerçekçi kişilerdir. Bu tarz bireyler değişimi en alt seviyeye indirmeyi 

belirsiz durumlardan olabildiğince kaçınmayı ve işlerinde bilindik durumlardan şaşmamayı tercih ederler. 

(Kaynak:  Sternberg, 2009)  

Sonuç olarak kişiler bir probleme yönelik olarak birçok düşünme stiline sahiptir, ancak karşılaştıkları özel durumlara göre bunlardan bazılarını 
ağırlıklı olarak kullanmaktadırlar. İnsanlar düşünme stilleri bakımından farklılıklar gösterebilirler. Toplumun farklı katmanlarını oluşturan 
gruplar ve toplulukların da problemlere ve karşılaştıkları sorunlara karşı gösterecekleri eğilimler doğal olarak farklılık gösterecektir. Öğrenciler 
de farklı meslek grupları gibi kendilerine özgü düşünme sitillerine sahip olabilirler. Dolayısıyla eğitim ve iş dünyasında stilleri dikkate almamız 
gerekmektedir. Zihinsel özyönetim kuramı ise bize bunu yapmanın yolunu gösterir. “Özet olarak, eğitim ve iş dünyasında stilleri dikkate 
almamız gerekir ve zihinsel özyönetim kuramı, bize bunu yapmanın yolunu sunar. Stilleri dikkate almazsak en yeteneklilerimizden bazılarını, 
zeki veya başarılı olmanın ne anlama geldiği ile ilgili karmaşık düşüncelerimize kurban etme riskiyle karşı karşıya bırakabiliriz. Oysa en zeki 
insanlardan ve en yüksek başarı düzeyine ulaşması olası kişilerden bazılarının tek eksiği, bizim tercih ettiğimiz stile sahip olmamalarıdır (s. 
156).” (Başol ve Türkoğlu, 2009; Sternberg, 2009). 

Düşünme stilleri konusunda alan yazında birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Yaşar ve Erol (2015) 
çalışmalarında okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının empatik eğilim ile düşünme stilleri arasındaki ilişkiyi araştırmış ve düşünme stillerinin 
bazı alt boyutları ile empatik eğilim arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu ortaya koymuşlardır. Emir (2013) öğretmenlerin düşünme stillerinin 
eleştirel düşünme eğilimlerini yordama gücünü belirlemek için yapmış olduğu çalışmasında öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimleri ile 
düşünme stilleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulmuştur. Sternberg ve Grigorenko (1993) yapmış oldukları çalışmalarında alt sınıf 
öğretmenlerinin üst sınıf öğretmenlerine göre daha az yürütmeci ve daha çok yasamacı stili tercih ettikleri bulgulanmıştır. Cano-Garcia ve 
Hughes (2000) öğrenme stilleri, düşünme stilleri ve akademik başarıyı inceledikleri çalışmalarında düşünme stilli ile öğrenme stili arasında 
ilişki olduğunu ve düşünme stillerinin akademik başarı üzerinde etkili olduğunu vurgulamışlardır. Zhang (2004) öğrencilerin düşünme 
stillerinin akademik başarılarına olan katkısını incelemiş ve hiyerarşik düşünme stilini tercih edenlerin sosyal bilimlerde, yargılayıcı düşünme 
stili tercih edenlerin ise doğa bilimlerinde daha başarılı olduğunu bulgulamıştır. Fan ve Zhang (2009), düşünme stilleri ile başarı motivasyonu 
arasındaki ilişkiyi incelemişler ve düşünme stillerinin bazı alt boyutları ile başarı motivasyonu arasında ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Zhang 
ve Sternberg (2000) düşünme stilleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında öğrenme yaklaşımları ile 
düşünme stilleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. 

 Düşünme stilleri ile yapılan çalışmalar incelendiğinde düşünme stillerinin farklı değişkenlerle ilişkisine yönelik alan yazında birçok çalışmanın 
yapıldığı görülmektedir. Özellikle düşünme stilleri ile cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi arasındaki ilişkiyi ele alan oldukça fazla çalışma yapılmıştır 
(Yaşar ve Erol, 2015). Ancak öğretmen adaylarının anne-baba eğitim düzeyi ve anne-baba meslek gibi değişkenler düşünme stillerini ele 
alan çalışmalar sınırlı düzeydedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının düşünme stillerinin anne-
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baba eğitim durumu ve anne-baba meslek değişkenlerine göre değişip-değişmediğini incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki 
alt amaçlara araştırma kapsamında cevap aranmıştır. 
1. Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının düşünme sitilleri anne eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir? 
2. Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının düşünme stilleri baba eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir? 
3. Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının düşünme stilleri anne meslek durumuna göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir? 
4. Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının düşünme stilleri baba meslek durumuna göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir? 

 

Yapılan bu araştırma, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının düşünme stilleri ile anne-baba meslek ve anne-baba eğitim düzeyi 
değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilişkisel tarama modeliyle desteklenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak üzere yapılan 
araştırmalara ilişkisel tarama araştırmaları denilmektedir (Sönmez ve Alacapınar, s. 49). Ayrıca bir konuya veya olaya ilişkin geçmişte halen 
var olan bir durumu katılımcıların görüşlerinin, ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerini betimlemek için verilerin toplanmasını hedefleyen 
çalışmalara tarama çalışması olarak ifade edilmektedir (Karasar, 2011). 

Araştırmanın çalışma grubunu Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında eğitim gören 
818 kız ve 121 erkek olmak üzere toplam 939 kişi arasından, basit tesadüfü örnekleme yoluyla 188 kız ve 21 erkek olmak üzere seçilen 
toplam 209 okul öncesi eğitimi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Basit tesadüfü örneklemede tüm birimler seçimde eşit şansa sahiptir. 
Uygulamada bütün birimler listelenir ve listeden rastgele birimler seçilir (Kılıç, 2013, s. 45). Örnekleme ilişkin betimsel veriler Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 2 Çalışma Grubuna İlişkin Betimsel Veriler 

     f  % 

 

Cinsiyet 

Kız 188 90.0 

Erkek 21 10.0 

Toplam 209 100.0 

 

 

Yaş 

18-20 yaş arası 101 48,3 

21-23 yaş arası 89 42,6 

24-26 yaş arası 12 5,7 

27-∞ yaş arası 7 3,3 

Toplam 209 100,0 

 

 

Sınıf 

1. sınıf 54 25,8 

2. sınıf 52 24,9 

3. sınıf 52 24,9 

4. sınıf 51 24,4 

Toplam 209 100,0 

 

 

 

Anne eğitim düzeyi 

Okuryazar değil 11 5,3 

Okuryazar 7 3,3 

İlkokul mezunu 126 60,3 

Ortaokul mezunu 22 10,5 

Lise mezunu 35 16,7 

Üniversite mezunu 8 3,8 

Toplam 209 100,0 

 

 

 

Baba eğitim düzeyi 

 

 

Okuryazar değil 2 1,0 

Okuryazar 5 2,4 

İlkokul mezunu 83 39,7 

Ortaokul mezunu 38 18,2 

Lise mezunu 39 18,7 

Üniversite mezunu 40 19,1 

Toplam 207 99,0 
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Anne meslek durumu 

Ev hanımı 172 82,3 

Memur 3 1,4 

İşçi 15 7,2 

Serbest meslek 10 4,8 

Emekli 9 4,3 

Toplam 209 100,0 

 

 

 

Baba meslek durumu 

Çalışmıyor 5 2,4 

Memur 39 18,7 

İşçi 48 23,0 

Serbest meslek 62 29,7 

Emekli 53 25,4 

Toplam 207 99,0 

   

Not: 2 öğrencinin babası olmadığı için baba meslek ve baba eğitim durumu değişkenlerinde 2 veri kaybı vardır. 
Kişisel bilgi formu: Kişisel bilgi formu, ölçeğe ilişkin betimsel verileri elde etme amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Form, 
katılımcıların cinsiyet, yaş, bulundukları sınıf düzeyi, anne meslek durumu, baba meslek durumu, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi 
gibi değişkenleri içermektedir.   

Düşünme Stilleri Envanteri: Düşünme Stilleri Envanteri Sternberg ve Wagner tarafından (1992) Zihinsel Özyönetim Kuramı doğrultusunda 
geliştirilmiştir. Ölçek, 5 temel boyut altında, 13 alt boyuttan her boyutta 8 madde olmak üzere toplam 104 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, 
Buluş (2006) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılarak her boyutta 5 madde olacak şekilde 65 maddeye indirgenmiş ve yapılan 
çalışmada, ölçeğin madde-test korelasyonlarının .31 ile .84 ve alt testlere ilişkin alfa değerlerinin ise .66 (anarşik) ile .93 (Monarşik) arasında 
değiştiği ortaya konmuştur. Ölçekte yer alan maddeler; Hiç Uygun Değil (1), Çok Uygun Değil (2), Biraz Uygun (3), Oldukça Uygun (4), Uygun 
(5), Çok Uygun (6), Tamamen Uygun (7) biçiminde yedili likert tipinde puanlanmıştır. Böylece ölçekte her bir alt boyutunda 5 madde yer 
almakta ve puan aralığı 5 ile 35 arasında değer almaktadır. Ölçeğe göre, kişi yüksek puan aldığı alt boyuttaki düşünme stilini tercih etmektedir 
(Buluş, 2006).  

Araştırmanın amacına uygun olarak ölçme araçları belirlendikten sonra evren üzerinde basit seçkisiz örnekleme yoluyla 209 okul öncesi 
eğitimi öğretmen adayı belirlenmiştir. Ölçme aracı örnekleme alınan öğretmen adaylarına dağıtıldıktan sonra ölçeğin amacı ve ölçeği nasıl 
dolduracaklarına yönelik kısa bir açıklama yapılmış ve öğretmen adayları ölçme aracını bireysel olarak cevaplamışlardır. 

Ölçme aracı ile toplanan verilerin analizinde istatistiksel olarak ilk önce verilerin normal dağılıp-dağılmadığı belirlenmiştir. Normallik durumunu 
belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testinden yararlanılmıştır (Grup büyüklüğünün 50’den büyük olması durumunda Kolmogorov-Smirnov 
testi, 50’den az olması durumunda ise Saphiro Wilks testi dağılımın normalliğini belirlemede kullanılır (Büyüköztürk, 2013, s. 42)). Normallik 
testi sonucunda düşünme stillerinin alt boyutlarından çoğunun normal dağılmadığı belirlenmiş ve düşünme stilleri ile ilgili değişkenler 
arasındaki ilişkiyi belirlemede normal dağılmayan verileri için kullanılan vardamsal istatistik tekniklerinden Kruskal Wallis H ve Mann Whitney 
U testi kullanılmıştır. Normallik testine ilişkin bulgular aşağıdaki Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3 Düşünme sitilleri alt boyutları normallik (Kolmogorov-Smirnov) testi sonuçları 

         Statistic                df                    Sig. 
Yasamacı ,105 209 ,000 
Yürütmeci ,115 209 ,000 
Yargılayıcı ,068 209 ,020 
Monarşik ,076 209 ,005 
Hiyerarşik ,102 209 ,000 
Oligarşik ,063 209 ,042 
Anarşik ,103 209 ,000 
Bütünsel ,066 209 ,025 
Yerel ,104 209 ,000 
İçsel ,097 209 ,000 
Dışsal ,063 209 ,042 
Liberal ,063 209 ,042 
Muhafazakâr ,100 209 ,000 

Tablo 3 incelendiğinde düşünme stillerinin alt boyutlarının p. değerlerinin 0.05’den küçük olduğu görülmektedir. p. değerinin 0.05’den küçük 
olması durumunda verilerin normal dağılama sahip olmadığı söylenebilir (Seçer, 2013)). Bu kapsamda düşünme stillerinin alt boyutlarının 
normal dağılıma sahip olmadığı söylenebilir.  
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Araştırmanın birinci alt problemi olan anne meslek durumunun öğretmen adaylarının düşünme stilleri ile ilişkisine yönelik Kruskal Wallis H 
testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 
Tablo 4: Anne eğitim düzeyi ve düşünme stilleri boyutları arasındaki ilişkiye yönelik Kruskal Wallis H testi sonuçları 

Y
A

S
A

M
A

C
I  

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 83,77 5 5,901 ,316  

2.Okuryazar 209 102,07     

3.İlkokul mezunu 209 104,67     

4.Ortaokul mezunu 209 93,05     

5.Lise mezunu 209 112,33     

6.Üniversite mezunu 209 142,75     

Y
Ü

R
Ü

T
M

E
C

İ  

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 67,27 5 8,126 ,149  

2.Okuryazar 209 133,71     

3.İlkokul mezunu 209 106,56     

4.Ortaokul mezunu 209 95,00     

5.Lise mezunu 209 105,71     

6.Üniversite mezunu 209 131,56     

Y
A

R
G

IL
A

Y
IC

I  

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 109,77 5 1,253 ,940  

2.Okuryazar 209 117,93     

3.İlkokul mezunu 209 101,51     

4.Ortaokul mezunu 209 106,84     

5.Lise mezunu 209 110,66     

6.Üniversite mezunu 209 112,25     

M
O

N
A

R
Ş

İK
  

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 92,00 5 8,436 ,134  

2.Okuryazar 209 119,57     

3.İlkokul mezunu 209 100,96     

4.Ortaokul mezunu 209 88,84     

5.Lise mezunu 209 124,40     

6.Üniversite mezunu 209 133,31     

H
İY

E
R

A
R

Ş
İK

  

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 72,41 5 6,106 ,296  

2.Okuryazar 209 120,86     

3.İlkokul mezunu 209 102,21     

4.Ortaokul mezunu 209 106,14     

5.Lise mezunu 209 117,56     

6.Üniversite mezunu 209 121,88     

O
Lİ

G
A

R
Ş

İK
  

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 99,27 5 ,580 ,989  

2.Okuryazar 209 110,93     

3.İlkokul mezunu 209 106,23     

4.Ortaokul mezunu 209 99,07     

5.Lise mezunu 209 106,61     

6.Üniversite mezunu 209 97,50     
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A
N

A
R

Ş
İK

  
Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 82,59 5 5,032 ,412  

2.Okuryazar 209 131,43     

3.İlkokul mezunu 209 101,38     

4.Ortaokul mezunu 209 106,16     

5.Lise mezunu 209 118,27     

6.Üniversite mezunu 209 108,38     

B
Ü

T
Ü

N
S

E
L 

 

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 116,64 5 4,322 ,504  

2.Okuryazar 209 90,00     

3.İlkokul mezunu 209 99,32     

4.Ortaokul mezunu 209 119,77     

5.Lise mezunu 209 111,69     

6.Üniversite mezunu 209 121,75     

Y
E

R
E

L 
 

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 99,41 5 3,772 ,583  

2.Okuryazar 209 95,86     

3.İlkokul mezunu 209 101,47     

4.Ortaokul mezunu 209 126,95     

5.Lise mezunu 209 108,61     

6.Üniversite mezunu 209 100,13     

İÇ
S

E
L 

 

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 104,55 5 7,167 ,209  

2.Okuryazar 209 114,43     

3.İlkokul mezunu 209 96,55     

4.Ortaokul mezunu 209 120,52     

5.Lise mezunu 209 118,10     

6.Üniversite mezunu 209 130,50     

D
IŞ

S
A

L 
 

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 80,95 5 4,930 ,425  

2.Okuryazar 209 123,43     

3.İlkokul mezunu 209 101,70     

4.Ortaokul mezunu 209 119,98     

5.Lise mezunu 209 113,24     

6.Üniversite mezunu 209 96,63     

Lİ
B

E
R

A
L 

 

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 94,86 5 6,957 ,224  

2.Okuryazar 209 96,93     

3.İlkokul mezunu 209 97,94     

4.Ortaokul mezunu 209 118,50     

5.Lise mezunu 209 122,39     

6.Üniversite mezunu 209 124,06     

M
U

H
A

F
A

Z
A

K
Â

R
  

Anne eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 209 88,50 5 3,468 ,628  
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2.Okuryazar 209 122,07     

3.İlkokul mezunu 209 104,75     

4.Ortaokul mezunu 209 120,34     

5.Lise mezunu 209 101,70     

6.Üniversite mezunu 209 89,00     

Tablo 4 incelendiğinde anne eğitim durumu ile öğretmen adaylarının düşünme stilleri arasında 0.05 manidarlık düzeyinde bir ilişki 
bulunamamıştır. Düşünme stilleri alt boyutlarının p değerleri 0.989-0.134 arasında değişmektedir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının 
düşünme stillerinin alt boyutları ile anne eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı söylenebilir. 

İkinci alt probleme ilişkin bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan baba eğitim düzeyi ile öğretmen adaylarının düşünme stilleri arasındaki ilişkiye yönelik Kruskal Wallis H 
testi sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir. 
Tablo 5: Baba eğitim düzeyi ve düşünme stilleri boyutları arasındaki ilişkiye yönelik Kruskal Wallis H testi sonuçları 

Y
A

S
A

M
A

C
I  

Baba eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 92,50 5 2,243 ,815  

2.Okuryazar 207 90,70     

3.İlkokul mezunu 207 102,61     

4.Ortaokul mezunu 207 107,54     

5.Lise mezunu 207 95,95     

6.Üniversite mezunu 207 113,60     

Y
Ü

R
Ü

T
M

E
C

İ  

Baba eğitim düzeyi n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 60,50 5 5,738 ,333  

2.Okuryazar 207 75,40     

3.İlkokul mezunu 207 101,90     

4.Ortaokul mezunu 207 107,88     

5.Lise mezunu 207 95,38     

6.Üniversite mezunu 207 118,83     

Y
A

R
G

IL
A

Y
IC

I  

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 131,75 5 1,117 ,953  

2.Okuryazar 207 90,60     

3.İlkokul mezunu 207 104,01     

4.Ortaokul mezunu 207 101,91     

5.Lise mezunu 207 101,05     

6.Üniversite mezunu 207 109,13     

M
O

N
A

R
Ş

İK
  

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 101,75 5 4,449 ,487  

2.Okuryazar 207 70,20     

3.İlkokul mezunu 207 108,99     

4.Ortaokul mezunu 207 92,22     

5.Lise mezunu 207 101,15     

6.Üniversite mezunu 207 111,95     

H
İY

E
R

A
R

Ş
İK

  

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 99,50 5 6,877 ,230  

2.Okuryazar 207 86,30     
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3.İlkokul mezunu 207 98,01     

4.Ortaokul mezunu 207 94,07     

5.Lise mezunu 207 108,86     

6.Üniversite mezunu 207 123,58     

O
Lİ

G
A

R
Ş

İK
  

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 93,75 5 ,812 ,976  

2.Okuryazar 207 90,90     

3.İlkokul mezunu 207 103,91     

4.Ortaokul mezunu 207 99,21     

5.Lise mezunu 207 107,44     

6.Üniversite mezunu 207 107,54     

A
N

A
R

Ş
İK

  

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 29,00 5 12,669 ,027 1-5* 

2.Okuryazar 207 99,80     

3.İlkokul mezunu 207 92,67     

4.Ortaokul mezunu 207 98,45     

5.Lise mezunu 207 120,73     

6.Üniversite mezunu 207 120,75     

B
Ü

T
Ü

N
S

E
L 

 

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 61,25 5 1,791 ,877  

2.Okuryazar 207 119,90     

3.İlkokul mezunu 207 100,91     

4.Ortaokul mezunu 207 106,25     

5.Lise mezunu 207 105,10     

6.Üniversite mezunu 207 107,35     

Y
E

R
E

L 
 

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 124,75 5 7,295 ,200  

2.Okuryazar 207 100,50     

3.İlkokul mezunu 207 91,69     

4.Ortaokul mezunu 207 111,91     

5.Lise mezunu 207 105,55     

6.Üniversite mezunu 207 119,91     

İÇ
S

E
L 

 

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 54,00 5 5,082 ,406  

2.Okuryazar 207 108,80     

3.İlkokul mezunu 207 95,54     

4.Ortaokul mezunu 207 108,62     

5.Lise mezunu 207 106,92     

6.Üniversite mezunu 207 116,23     

D
IŞ

S
A

L 
 

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 90,25 5 2,972 ,704  
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2.Okuryazar 207 96,60     

3.İlkokul mezunu 207 99,68     

4.Ortaokul mezunu 207 103,43     

5.Lise mezunu 207 100,86     

6.Üniversite mezunu 207 118,18     

Lİ
B

E
R

A
L 

 

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 85,50 5 7,970 ,158  

2.Okuryazar 207 79,10     

3.İlkokul mezunu 207 92,10     

4.Ortaokul mezunu 207 108,39     

5.Lise mezunu 207 115,73     

6.Üniversite mezunu 207 117,11     

M
U

H
A

F
A

Z
A

K
Â

R
  

Baba eğitim durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Okuryazar değil 207 106,25 5 3,049 ,692  

2.Okuryazar 207 65,50     

3.İlkokul mezunu 207 106,19     

4.Ortaokul mezunu 207 110,45     

5.Lise mezunu 207 97,78     

6.Üniversite mezunu 207 104,09     

Tablo 5 incelendiğinde baba eğitim değişkeni ile öğretmen adaylarının düşünme stilleri arasında sadece anarşik alt boyutunda 0.05 
manidarlık düzeyinde bir ilişki olduğu görülecektir (p=0.27<0.05). Bu ilişkinin hangi eğitim düzeyleri arasında olduğunu belirlemede ikili 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre babanın okur-yazar olmama değişkeni ile lise mezunu olma değişkenleri arasında lise 
mezunu olma değişkeni lehine anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.39<0.05).  

Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular 

Anne meslek değişkeni ile adayların düşünme stilleri arasındaki ilişkiye yönelik Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
Tablo 6: Anne meslek durumu ve düşünme stilleri boyutları arasındaki ilişkiye yönelik Kruskal Wallis H testi sonuçları 

Y
A

S
A

M
A

C
I 

 

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 102,10 4 9,589 ,048 3-2*, 5-2* 

2.Memur 209 158,67     

3.İşçi 209 90,50     

4.Serbest meslek 209 118,20     

5.Emekli 209 152,00     

Y
Ü

R
Ü

T
M

E
C

İ  

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 104,55 4 1,198 ,878  

2.Memur 209 108,50     

3.İşçi 209 96,10     

4.Serbest meslek 209 122,40     

5.Emekli 209 107,89     

Y
A

R
G

IL
A

Y
IC

I  

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 105,34 4 ,798 ,939  
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2.Memur 209 112,17     

3.İşçi 209 105,63     

4.Serbest meslek 209 89,85     

5.Emekli 209 111,94     

M
O

N
A

R
Ş

İK
  

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 102,87 4 3,075 ,545  

2.Memur 209 102,00     

3.İşçi 209 106,63     

4.Serbest meslek 209 110,00     

5.Emekli 209 138,50     

H
İY

E
R

A
R

Ş
İK

  

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 104,33 4 2,868 ,580  

2.Memur 209 141,83     

3.İşçi 209 93,77     

4.Serbest meslek 209 102,60     

5.Emekli 209 127,00     

O
Lİ

G
A

R
Ş

İK
  

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 104,87 4 3,934 ,415  

2.Memur 209 170,00     

3.İşçi 209 105,13     

4.Serbest meslek 209 94,30     

5.Emekli 209 97,44     

A
N

A
R

Ş
İK

 

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 106,50 4 3,721 ,445  

2.Memur 209 132,17     

3.İşçi 209 104,53     

4.Serbest meslek 209 103,05     

5.Emekli 209 70,17     

B
Ü

T
Ü

N
S

E
L 

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 102,86 4 3,085 ,544  

2.Memur 209 126,67     

3.İşçi 209 128,33     

4.Serbest meslek 209 108,55     

5.Emekli 209 95,89     
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Y
E

R
E

L 
 

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 105,16 4 5,522 ,238  

2.Memur 209 167,50     

3.İşçi 209 86,27     

4.Serbest meslek 209 120,25     

5.Emekli 209 95,44     

İÇ
S

E
L 

 

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 106,07 4 4,039 ,401  

2.Memur 209 152,50     

3.İşçi 209 82,27     

4.Serbest meslek 209 105,60     

5.Emekli 209 105,89     

D
IŞ

S
A

L 
 

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 106,56 4 9,047 ,060  

2.Memur 209 171,67     

3.İşçi 209 88,70     

4.Serbest meslek 209 117,70     

5.Emekli 209 66,06     

Lİ
B

E
R

A
L 

 

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 104,75 4 1,392 ,846  

2.Memur 209 142,67     

3.İşçi 209 99,20     

4.Serbest meslek 209 109,60     

5.Emekli 209 101,78     

M
U

H
A

F
A

Z
A

K
Â

R
  

Anne meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.Ev hanımı 209 107,09 4 6,491 ,165  

2.Memur 209 37,00     

3.İşçi 209 101,17     

4.Serbest meslek 209 119,70     

5.Emekli 209 77,78     

Tablo 6 incelendiğinde anne meslek değişkeni ile düşünme stillerinin yasamacı alt boyutu arasında 0.05 manidarlık düzeyinde bir ilişki olduğu 
görülecektir (p=0.48<0.05). Bu ilişkinin hangi meslek grupları arasında olduğunu belirlemede ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre annenin işçi olma değişkeni ile emekli ve memur olma değişkenleri arasında memur ve emekli olma değişkeni lehine anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur (p=0.42<0.05). 

Dördüncü alt probleme ilişkin bulgular 

Baba meslek durumu değişkeni ile öğretmen adaylarının düşünme stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemede non-parametrik testlerden Kruskal 
Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis H testine ilişkin analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 8: Baba meslek durumu ve düşünme stilleri boyutları arasındaki ilişkiye yönelik Kruskal Wallis H testi sonuçları 
Y

A
S

A
M

A
C

I  

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 45,40 4 8,038 ,090  

2.Memur 207 116,76     

3.İşçi 207 102,33     

4.Serbest meslek 207 96,90     

5.Emekli 207 109,96     

Y
Ü

R
Ü

T
M

E
C

İ  

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 78,60 4 2,820 ,588  

2.Memur 207 113,55     

3.İşçi 207 109,00     

4.Serbest meslek 207 100,34     

5.Emekli 207 99,12     

Y
A

R
G

IL
A

Y
IC

I  

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 73,90 4 6,985 ,137  

2.Memur 207 113,18     

3.İşçi 207 100,45     

4.Serbest meslek 207 92,59     

5.Emekli 207 116,65     

M
O

N
A

R
Ş

İK
  

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 63,90 4 3,290 ,511  

2.Memur 207 105,46     

3.İşçi 207 97,86     

4.Serbest meslek 207 106,73     

5.Emekli 207 109,08     

H
İY

E
R

A
R

Ş
İK

  

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 61,40 4 9,166 ,057  

2.Memur 207 116,53     

3.İşçi 207 101,18     

4.Serbest meslek 207 91,53     

5.Emekli 207 115,94     

O
Lİ

G
A

R
Ş

İK
  Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 76,00 4 4,312 ,365  

2.Memur 207 118,00     
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3.İşçi 207 105,45     

4.Serbest meslek 207 96,23     

5.Emekli 207 104,12     

A
N

A
R

Ş
İK

  

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 110,30 4 7,059 ,133  

2.Memur 207 122,56     

3.İşçi 207 100,63     

4.Serbest meslek 207 91,13     

5.Emekli 207 107,86     

B
Ü

T
Ü

N
S

E
L 

 

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 124,40 4 ,941 ,919  

2.Memur 207 106,99     

3.İşçi 207 105,56     

4.Serbest meslek 207 102,15     

5.Emekli 207 100,62     

Y
E

R
E

L 
 

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 86,70 4 7,763 ,101  

2.Memur 207 122,55     

3.İşçi 207 89,74     

4.Serbest meslek 207 99,64     

5.Emekli 207 110,00     

İÇ
S

E
L 

 

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 85,00 4 2,366 ,669  

2.Memur 207 112,76     

3.İşçi 207 97,59     

4.Serbest meslek 207 101,01     

5.Emekli 207 108,65     

D
IŞ

S
A

L 

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 74,80 4 4,374 ,358  

2.Memur 207 118,63     

3.İşçi 207 96,79     

4.Serbest meslek 207 105,23     

5.Emekli 207 101,08     
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Lİ
B

E
R

A
L 

 
Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 80,00 4 6,444 ,168  

2.Memur 207 124,46     

3.İşçi 207 101,71     

4.Serbest meslek 207 96,65     

5.Emekli 207 101,89     

M
U

H
A

F
A

Z
A

K
Â

R
  

Baba meslek durumu n Sıra ortalama sd x² p Anlamlı Farklılık 

1.İşsiz 207 115,90 4 1,616 ,806  

2.Memur 207 95,35     

3.İşçi 207 103,95     

4.Serbest meslek 207 109,74     

5.Emekli 207 102,58     

Tablo 8 incelendiğinde baba meslek durumu ile öğretmen adaylarının düşünme stilleri arasında 0.05 manidarlık düzeyinde bir ilişki olmadığı 
görülecektir. Düşünme stilleri alt boyutlarının p değerleri 0.919-0.57 arasında değişmektedir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının düşünme 
stilleri ile babalarının meslek durumları arasında bir ilişkinin olmadığı söylenebilir. 

Okul öncesi öğretmen adaylarının düşünme stilleri ile anne-baba eğitim düzeyi ve anne-baba meslek durumları arasındaki farklılığın 
incelendiği bu araştırmada, ilk olarak okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının tercih etmiş oldukları düşünme stillerinin anne eğitim düzeyine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığı ele alınmıştır. Bu kapsamanda araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının tercih ettikleri düşünme stilleri 
ile annelerinin eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı bulgulanmıştır. Çitil (2011) çalışmasında anne eğitim düzeyi ile 
öğretmen adaylarının tercih ettikleri düşünme stillerin farklılaştığını belirtmiştir. Bu doğrultuda anne eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin 
diğer öğrencilere göre daha çok içsel düşünme stilini tercih ettiklerini belirtmiştir. Başol ve Türkoğlu (2009) çalışmasında öğretmen ayalarının 
annelerinin eğitim durumuna göre “Bütüncül Düşünme Stili” puanlarında ve “Ayrıntıcı Düşünme Stili” puanlarında farklılaşma olduğu 
belirtmiştir. Bu doğrultuda “Bütüncül Düşünme Stili” puanlarında annesi üniversite mezunu olanlar en yüksek puana sahipken, “Ayrıntıcı 
Düşünme Stili” puanlarında en düşük puana sahip olanların yine anneleri üniversite mezunu olduğunu ortaya koymuştur. Emir (2009) ve 
Zhang (1999) çalışmalarında anne eğitim durumu ile öğretmen adaylarının düşünme stilleri arasında anlamlı bir farklılığının olmadığını 
belirtmişlerdir.  

Araştırma kapsamında babaların eğitim düzeyleri ile okul öncesi öğretmen adaylarının tercih ettikleri düşünme stilleri arasında anlamlı 
farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Bu doğrultuda sadece düşünme stillerinin anarşik alt boyutunda öğretmen adaylarının baba eğitim 
durumuna düşünme stillerini etkilemiş olup bu etki sadece okur-yazar olmama değişkeni ve lise mezunu değişkeni olduğu ortaya konmuştur. 
Okul öncesi öğretmen adaylarının düşünme stilleri üzerinde, babalarının lise mezunu olmaları ile okur-yazar olmamaları arasında bulunan 
farklılık üniversite ya da orta-okul mezunu olma değişkenleri arasında bulunmamıştır. Başol ve Türkoğlu (2009) Çalışmalarında, öğretmen 
adaylarının babalarının eğitim durumu değişkenine göre “Dışa Dönük”  ve “Gelenekçi Düşünme Stili” puanlarında anlamlı farklılıklar olduğu 
bulgulamıştır. Çitil (2011) yapmış olduğu çalışmasında öğretmen adaylarının baba eğitim düzeyi ile seçmiş oldukları düşünme sitillerinin 
herhangi bir alt boyutu arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını belirtmiştir. Emir (2009) çalışmasında öğretmen adaylarının düşünme 
stillerinin baba eğitim düzeyine göre değiştiğini belirtmiştir. Zhang (1999) düşünme stilleri ile baba eğitim durumu arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığını belirtmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılması örneklem grubunun farklılığı, araştırma 
yapılan bölge gibi farklı değişkenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının anne meslek değişkeni ile tercih ettikleri düşünme stillerinin yasamacı alt boyutu arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Araştırmacıların çalışma öncesi beklentileri anne memur olma değişkeni ile ev kadını olma değişkeni arasında ilişki 
çıkması iken farklı bir sonuç çıkması beklenilmedik bir bulgudur. Bunun sebebi olarak katılımcıların anne mesleklerine bakıldığında büyük 
bir çoğunluğunun (n=172) ev kadını olması ve bu miktarın istatistik işlemlerini etkilemesi gösterilebilir.  Ayrıca çalışma kapsamında ele alınan 
öğretmen adaylarının baba meslek değişkeni ile tercih ettikleri düşünme stilleri arasında farklılaşmanın olup olmadığıdır. Bu doğrultuda 
öğretmen adaylarının tercih ettikleri düşünme stilleri baba meslek durumuna göre farklılaşmadığı araştırma kapsamında ortaya konmuştur. 
Sternberg ve Grigorenko (1995) tarafından yapılan bir araştırmada baba mesleği ve mesleki seviyenin yargı, yerel, muhafazakâr ve içsel 
stillerle negatif yönde bir ilişkisi olduğu ortaya konulmuştur. 

Araştırma sonucunda şu öneriler yer verilebilir: Araştırma sonucunda ortaya konan babanın lise mezunu olması ile okur-yazar olmaması 
arasındaki farklılaşmanın; üniversite mezunu olması ve okur-yazar olmaması arasında bulunamaması araştırılabilir. Eğitim programları 
hazırlanırken düşünme sitilleri dikkate alınarak farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması daha etkili öğrenmeler için değerlendirilebilir. Ayrıca 
öğretmen adaylarının farklı düşünme stilleri kullanabileceği düşünülerek değerlendirme işlemlerinin de farklı şekillerde yapılması sağlanabilir. 
İlgili alan yazın incelendiğinde düşünme stilleri konusunda boylamsal ve deneysel çalışmaların olmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda 
düşünme stillerinin alt boyutları ile ilgili boylamsal ve deneysel çalışmalar yapılabilir. Özellikle bireylerin düşünme stillerinin zaman içerisinde 
değişiklik gösterip göstermediğini ele alan uzun süreli boylamsal çalışmalarla ilgili literatür zenginleştirilebilir.  
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İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması 

 

Süleyman Nihat ŞAD                İclal ALKAN                Ayhan KOÇ  

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmen ve öğretmen adaylarının internet özyeterlilikleri algılarını belirlemek için Kao, Wu ve Tsai (2011) tarafından 
geliştirilen internet özyeterlilikleri algısı ölçeğinin maddelerinin güncellenerek Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Bu amaçla uyarlama çalışmaları 
kapsamında geçerlilik (uzman görüşü ve açımlayıcı faktör analizi-AFA) ve güvenilirlik (Cronbach Alfa, Guttman iki-yarı içtutarlılık ve Madde-
toplam korelasyon katsayıları) analizleri yapılmıştır. Uzman görüşü ile kapsam ve görünüş geçerliliği sağlanan ölçek, yapı geçerliliği ve 
güvenilirlik açısından test edilmek amacıyla 2012-2013 akademik yılı bahar yarıyılında 280 öğretmen ve 470 öğretmen adayına 
uygulanmıştır. Yapılan güncellemeler sonucu İÖA’daki 16 madde kapsam ve anlaşılırlık açısından uzmanlar tarafından teyit ettirildikten sonra 
öğretmen adayları (n=470 ) ve öğretmenler (n=280) için iki bağımsız AFA yapılmıştır. Öğretmen adaylarına ait veri setiyle yapılan temel 
birleşenler analizi sonucunda özdeğeri birin üzerinde üç faktör ortaya çıkmıştır. Ölçütlere uymayan iki madde ölçekten çıkarıldıktan sonra 
birinci faktörde 6 (Yük değerleri=.828-.665; α=.90), ikinci faktörde 4 (Yük değerleri=.813-.700; α=.87) ve üçüncü faktörde 4 (Yük 
değerleri=.587-.849, α=.80) olmak üzere, toplam 14 maddeden oluşan üç faktörlü (basit, orta ve ileri internet özyeterliliği) bir yapı elde 
edilmiştir. Ölçeğin tamamı varyansın % 68,6’sını açıklamaktadır. Öğretmene ait veri setiyle yapılan ikinci analizde ise yüksek yük ve alfa 
değerlerine sahip (1. Faktör=.867-.757; α=.948 ve 2. Faktör=.817-.655; α=.917) varyans açıklama oranı %73,54 olan iki faktörlü bir yapı elde 
edilmiştir (basit ve ileri internet özyeterliliği). Ortaya çıkan bulgular, İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin hem öğretmen adaylarının hem de 
öğretmenlerin özyeterlilik algılarını güvenilir bir şekilde ölçebileceğini göstermiştir.  

  

Anahtar Kelimeler: internet özyeterliliği, öğretmen, öğretmen adayları, ölçek uyarlama  

  

Günümüzde, bilim ve teknolojinin hızla ilerleyen gelişimi, bilgi toplumlarında dijital okuryazarlığı olan, araştırmacı, yaşam boyu öğrenmeye 
açık ve kendini sürekli geliştirebilen bireyler yetiştirmeye olan gereksinimi de beraberinde getirmiştir. Eğitim sisteminin niteliğinin 
belirlenmesinde ve değişen dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda bireyler yetiştirmede öğretmenler önemli sorumluluklara sahiptir. Bu 
bağlamda öğretmenlerin sahip olması gereken alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür gibi niteliklerinin yanında değişen ve 
gelişen teknolojileri (akıllı tahtalar, tablet bilgisayarlar, internet, Web 2.0 teknolojileri vb.) öğretim sürecine etkili bir şekilde entegre etmeleri 
beklenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, öğretmenlerin, eğitim alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve 
davranışları kazanmalarını sağlamakta ve öğretmen yetiştirmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Öğretmenlerin temelde bilgisayar ve 
interneti kullanma konusundaki özyeterlilikleri, genel olarak eğitim ve bilişim teknolojilerini öğretim sürecine dahil etme açısından önemli 
görülmektedir. Bandura, (1997, s. 3) algılanan öz-yeterlilik kavramını “bireyin belirli amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli eylemleri 
planlayabilme ve yürütebilme konusundaki yeterliliğine dair inançları” olarak tanımlamaktadır. İnternet özyeterliliği ise, “bireyin interneti 
kullanmaya ilişkin becerileri ile ilgili olarak algıları ve inançları” olarak tanımlanmaktadır (Tsai & Tsai, 2003). Bireylerin teknolojiye karşı olan 
ilgilerinin, bilgisayar ve internet kullanımına yönelik özyeterlilik algılarına önemli etkisinin olduğu (Köseoğlu vd., 2007), bilgisayara yönelik 
özyeterlilik algılarının ise bilgisayarı etkili kullanmaları olumlu yönde etkilediği bilinmektedir (Abbitt & Klett, 2007). Yapılan araştırmalar, 
öğretmenlerin öz-yeterlilik inançlarının, öğrencilerde motivasyon (Midgley, Feldlaufer & Eccles, 1989), başarı (Ross, 1992) ve öz-yeterlikleri 
(Anderson, Greene ve  

Loewen, 1988) gibi bir takım olumlu etkileri ortaya çıkardığını göstermiştir (akt. Gürol & Aktı, 2010). Öğretmenlerin sahip olduğu öz-yeterlilik 
inançları, kendi bilgi ve becerilerini arttırmasının yanı sıra, sınıftaki öğretimi de büyük ölçüde etkilemektedir (Abbitt & Klett, 2007; Liang & 
Tsai, 2008). Sürekli gelişen ve değişen teknolojilerle birlikte bilgisayar ve internet kullanabilme becerilerinin kapsamı da değişmektedir. 
Dolayısıyla bu teknolojileri kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançlarını belirlemede kullanılan ölçeklerin kapsamlarının da sürekli geliştirilmesi 
ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, öğretmen ve öğretmen adaylarının internet özyeterlilikleri algılarını belirlemek için Kao, Wu 
ve Tsai (2011) tarafından geliştirilen internet özyeterlilikleri algısı ölçeğinin maddelerinin güncellenerek Türkçe’ye uyarlanması 
amaçlanmıştır. Bu çalışma aynı zamanda öğretmen ve öğretmen adaylarının internet özyeterlilik algıları ve internet tabanlı öğrenme inançları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülen daha kapsamlı bir çalışmada kullanılacak İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin 
uyarlanması kısmını oluşturmaktadır.     

Desen   

Bu araştırma, bir ölçek uyarlama çalışması olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda Kao, Wu ve Tsai (2011) tarafından geliştirilen İnternet Öz-
yeterlilik Algısı (İÖA) ölçeği Türkçe’ye uyarlanmıştır.   

Çalışma Grubu  

Ölçek uyarlama çalışması kapsamında 2012-2013 akademik yılı bahar yarıyılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıflarında 
öğrenim gören öğretmen adaylarından veri toplanmıştır. Eksik ve hatalı formlar elendikten sonra analize farklı branşlardan toplam 470 
(Sınıf=78, Türkçe=119, Matematik=69, Fen Grubu=63, Böte vd.=70, Sosyal branşlar=40,  

Beden Eğitimi= 31) öğretmen adayına ait veri analize dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan 470 öğretmen adayının 4’ü (%0,9) kayıp veri, 246’sı 
erkek (%52,3) ve 220’si (%46,8) kadındır. Ölçek uyarlama çalışmasına ayrıca 2012-2013 eğitim öğretim yılında Erzincan ili merkez ilçe 
sınırları içinde yer alan okullarda görev yapan farklı branşlardan 280 (Sınıf=78, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi=10, Türkçe=16, Türk Dili=13, 
Yabancı Dil= 22, Matematik= 19, Fen Grubu=23, Böte vd.=18, Mesleki Teknik=18, Sosyal branşlar=25, Beden Eğitimi=6, Müzik=3, Resim=3, 
PDR= 7, Kayıp veri=19) öğretmen dahil edilmiştir. Öğretmenlerin 5’i (%1,8) kayıp veri, 149’u erkek (%53,2) ve 126’sı (%45) kadındır. 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri 1 ile 37 yıl arasında değişmektedir. Kıdem ortalamaları yaklaşık olarak 12 yıl iken, standart 
sapması 8,5 olarak bulunmuştur.  

Türkçe uyarlaması yapılan İnternet öz yeterlilik algısı (İÖA) ölçeğinin orijinal formu Kao, Wu ve Tsai (2011)’ye aittir. Farklı iki çalışma 
kapsamında (Kao ve Tsai, 2009; Kao ve diğ., 2011) geçerlilik ve güvenilirliği ilkokul öğretmenleri üzerinde test edilen ölçek temel internet 
özyeterlilikleri ve ileri internet özyeterlilikleri faktörleri altında yer alan 14 maddeden oluşmaktadır. Temel özyeterlilik faktöründe yer alan 
maddeler öğretmenlerin, bir web sayfasına erişim sağlayabilme gibi basit düzeyde interneti kullanabilme konusunda kendilerine ne kadar 
güvendiklerini ölçerken, ileri internet özyeterlilik faktöründe yer alan maddeler öğretmenlerin web üzerinden alışveriş yapabilme gibi daha 
zor görevleri yerine getirme konusunda kendilerine ne kadar güvendiklerini ölçmektedir. Kao ve Tsai (2009) ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin 
yapılan faktör analizi sonucunda faktör yüklerinin .704.881arasında değiştiğini ve iki faktörlü 14 maddeli yapının toplam varyansın 
%69.66’sını  açıkladığını bulmuştur. Bu yapıyı tekrar test  ettikleri çalışmada ise (Kao ve diğ., 2011) temel internet özyeterlilik algısı faktörü 
altındaki yedi maddeye ait faktör yüklerini .715-.854 arasında,  ileri internet özyeterlilik algısı faktörü altındaki yedi maddeye ait yük değerlerini 
de  .702-.880 arasında bulmuşlardır. Ölçeğin geneline ait varyans açıklama oranları ise %68.68 olarak rapor edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğine 
ilişkin analizleri sonucunda birinci çalışmada (Kao ve Tsai, 2009)  alfa içtutarlılık katsayıları faktörler için sırasıyla .92 ve .93, ölçeğin geneli 
için .92; ikinci çalışmada (Kao ve diğ., 2011) ise faktörler için sırasıyla .91 ve .93, ölçeğin geneli için ise .92 olarak bulunmuştur. Tayvanlı 
ilkokul öğretmenleri ile geliştirilen ölçeğin (Kao ve Tsai, 2009; Kao ve diğ., 2011), Türkçe uyarlaması hem eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri 
hem de farklı branşlardan öğretmenler için yapılmıştır. Uyarlama çalışması kapsamında bazı maddelere son yıllarda yaygınlaşan sosyal 
medya araçlarını kullanım becerileri de eklenmiş, ayrıca kişisel web sayfası tasarlama maddesi eklenmiştir. Yapılan bu eklemelerle birlikte 
uyarlaması yapılan madde sayısı 14’ten 16’ya çıkmıştır.  

Tayvanlı ilkokul öğretmenleri ile geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması gerekli izinler alındıktan sonra eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri ve 
farklı branşlardan öğretmenler için yapılmıştır. Uyarlama çalışması kapsamında ölçeğe sosyal medya araçlarını kullanım becerileri ve kişisel 
web sayfası tasarlama becerisine ilişkin ifadeler de eklenmiştir. Yapılan bu eklemelerle birlikte uyarlaması yapılan ölçekteki madde sayısı 
14’ten 16’ya çıkmıştır. Uyarlama çalışmaları kapsamında geçerlilik (uzman görüşü ve açımlayıcı faktör analizi-AFA) ve güvenilirlik (Cronbach 
Alfa, Guttman iki-yarı içtutarlılık ve Madde-toplam korelasyon katsayıları) analizleri yapılmıştır. Uzman görüşü ile kapsam ve görünüş 
geçerliliği sağlanan ölçek, yapı geçerliliği ve güvenilirlik açısından test edilmek amacıyla 2012-2013 akademik yılı bahar yarıyılında 280 
öğretmen ve 470 öğretmen adayına uygulanmıştır.   

Türkçe Çeviri-Geri Çeviri ve Yazar Onay Çalışmaları/Ölçeğin Türkçeye Çevrilmesi  

Kao ve diğ. (2011) tarafından geliştirilen, özgün formu İngilizce olan, İnternet özyeterlilik algısı ölçeği (İÖA), üçüncü yazarla iletişime geçilerek 
gerekli izinler alındıktan sonra öncelikle Türkçe’ye çevrilmiş ve çeviri-geri çeviri yöntemi ile dilsel geçerliliği incelenmiştir. Bu doğrultuda 
ölçekte yer alan bazı maddelerin internet teknolojileri ve yeterliliklerindeki gelişmelere paralel olarak güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
Örneğin İÖA ölçeğinin orijinal formunda yer alan (Kao ve diğ. 2011) “I feel confident of using a Web browser like  

‘Internet’ or ‘Netscape Navigator’” maddesi Google Chrome, FireFox, Explorer gibi güncel internet tarayıcıları eklenerek uyarlanmıştır. Orijinal 
ölçeğin ileri internet yeterlilikleri faktöründe yer alan “(online) chatroom” ve “BBS (Bulletin Board System)” terimleri, giderek yaygınlaşan 
sosyal medya, e-mail ve forum gibi iletişim araçları da dikkate alınarak “Sosyal paylaşım sitesi, e-posta adresi, sohbet odası veya tartışma 
forumu gibi uygulamalar…” şeklinde genişletilmiştir. Benzer şekilde orijinal ölçekteki “I feel confident of making the payment by the Web.” 
maddesi “İnternet bankacılığını kullanabilme” şeklinde uyarlanmıştır. Son olarak orijinal ölçekte olmayan “Kişisel web sayfası tasarlayabilme” 
maddesi ölçeğin Türkçe formuna eklenmiştir. Bu uyarlamalar sonucunda orijinal ölçekte yer alan 14 madde ölçeğin Türkçe formunda 16 
maddeye çıkmıştır.   

Ayrıca kullanışlılığı arttırmak amacıyla İÖA ölçeğinin bütün maddelerinde tekrar eden “I feel confident of” ifadesi maddelerin yüklemleri “–
ebilme” ifadesine dönüştürülmüş ve orjinal ölçekteki yedili Likert tipi cevap seçenekleri “Çok Yetersiz” ile “Çok Yeterli” arasında değişen beşli 
Likert formata dönüştürülmüştür. Geri çeviri çalışması kapsamında ise Türkçeleştirilen maddeler, başlangıçtaki çeviri çalışmalarına 
katılmayan, İngilizce’ye hakim iki kişiden oluşan bir gruba verilerek, tekrar İngilizce’ye çevrilmesi istenmiştir (Seçer, 2015; Şeker ve 
Gençdoğan, 2014). Her ne kadar bu sürecin amacı geri çevirme işlemi sonucu elde edilen ifadeler ile orijinal ölçekteki ifadeler arasındaki 
benzerliği teyit etmek olsa da (Seçer, 2015; Şeker ve Gençdoğan, 2014), İnternet Özyeterlilik Algısı ölçeğinde (İÖA) yapılan güncellemeler 
ve eklemeler sonucu İÖA ölçeği için iki eşdeğer forma ulaşılması zaten beklenmemiştir.    

İnternet Özyeterlilik Algısı (İÖA) Ölçeği- Öğretmen Formu: 16 maddeden oluşan, internet özyeterlilik algısı (İÖA) ölçeğinin uygulandığı 
280 öğretmenden elde edilen veri seti incelenmiş ve bazı maddeler için uç değerler veren (z skorları -3 ile + 3 aralığını aşan) iki satır 
silindikten sonra,  maddelere ait çarpıklık katsayılarının -,993 ile ,431 arasında değerler aldığı görülmüştür. Ulaşılan sonuçlar veri setinin 
normal dağılımdan çok fazla sapmadığını göstermiştir. Veri setindeki kayıp değerlerin en fazla %1,1 olduğu görülmüş ve boşluklar serinin 
ortalaması alınarak doldurulmuştur. Ayrıca değişken çiftleri arasındaki korelasyon katsayılarının bir çok durumda .30’un üzerinde olduğu 
kontrol edilmiştir. Son olarak öğretmen adaylarından toplanan veri setinin faktör analizi uygunluğu için yapılan KaiserMeyer-Olkin 
(KMO=,943) testi sonucu verilerin örnekleme açısından yeterli olduğunu, Bartlett Küresellik testi sonuçları (X2 =4346,469; sd=120; p=0,000) 
ise veri setinin çoklu normal dağılım özelliği gösterdiği sonuçlarına ulaştırmıştır.  Bu aşamanın ardından İÖA ölçeğinde yer alan 16 maddenin 
faktör sayısının belirlenmesine geçilmiştir. Ölçekte yer alan 16 madde için yapılan temel bileşenler faktör analizinde özdeğeri 1’in üzerinde 
2 faktör ortaya çıkmıştır (1. Faktör=10,050 ve 2. Faktör= 1,604). Bu faktörlerin toplam varyansın %73,84’ünü açıkladığı görülmüştür. Varimax 
dik döndürme yöntemi kullanılarak elde edilen faktör ve madde dağılımı matrisi incelenmiş,  maddelerin birden fazla faktörde yüksek yük 
değeri almadıkları ve faktör yük değerlerinin de yüksek olduğu (> . 655) görülmüştür. Orjinal ölçek, 7 temel ve 7 ileri düzeyde olmak üzere 
14 maddeden oluşmaktadır. Orjinal ölçekteki 8. madde ikiye ayrılarak ve ölçeğe yeni bir madde eklenerek, ölçekteki toplam madde sayısı 
16’ya çıkmıştır. Uyarlanan ölçekteki maddelerde orjinal ölçekteki gibi iki faktör (temel ve ileri) altında toplanmıştır. 8. ve 15. maddeler birden 
çok faktörde yük değerleri aldığı için ölçekten çıkarılmıştır. Dolayısıyla orjinal ölçekte yer alan madde sayısına ulaşılmıştır. Bu işlemler 
sonucunda elde edilen iki faktörlü yapıya ilişkin özellikler Tablo 3’te sunulmuştur.  
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Tablo 3. Ölçeğin alternatif iki faktörlü yapısı için temel bileşenler analizi sonuçları  

Madde                Faktör Yük Değerleri  

Basit  İleri  

M3. Farklı web sitelerine bağlanabilme ve gezinebilme,       ,867  ,299  

M4. Web sayfalarının adreslerini yazarak onlara bağlanabilme,  ,846  ,319  

M6.  Anahtar  kelimeler  kullanarak  web  
üzerinden bilgi sorgulayabilme,  

,825  ,295  

M5. Bir Web sitesindeki içeriği yazdırabilme,  ,815  ,265  

M2. Web ortamında oluşturulmuş içerikleri okuyabilme,  ,799  ,295  

M7. Web sitesindeki içeriği kelime işlemci  
(Word,  Not  Defteri)  programlarına kopyalayabilme,  

,798  ,371  

M1. Explorer, Google Crome, Firefox gibi Web tarayıcılarını kullanabilme,  

,757  ,319  

M12. Sosyal paylaşım sitesi, sohbet odası veya tartışma forumları gibi uygulamalarda 
kişilerle bire bir görüşme yapabilme,  

,344  ,817  

M13. İnternet üzerinden alış veriş yapabilme,  ,309  ,793  

M14. İnternet bankacılığını kullanabilme,  ,281  ,764  

M11. Sosyal paylaşım sitesi, sohbet odası veya tartışma forumlarında bilgi 
paylaşabilme, sorulara cevap yazabilme,  

,459  ,757  

M10. İnsanların sosyal paylaşım sitesi, sohbet odası veya tartışma forumlarında 
paylaştığı mesajlarını okuyabilme,  

,537  ,691  

M16. Kişisel web sayfası tasarlayabilme.  ,109  ,685  

M9. Sosyal paylaşım sitesi, e-posta adresi,  ,572  ,655  

sohbet  odası  veya  tartışma  forumu  gibi uygulamalar  için  hesap  ayarlarını  

değiştirebilme,  

 

Özdeğer =  8,875  1,421  

Açıklanan varyans oranı = %73,84  63,391  10,153  

 

 

Cronbach Alpha =  

  

Guttman iki-yarı =  

  

Madde-toplam  

0,948  

  

0,911  

  

0,876-0,761  

 0,917  

  

0,846  

  

0,831-0,539  

  

korelasyon katsayıları =  

 

  

Tablo 3’te görüldüğü gibi belirlenen ölçütlere uymayan maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra birinci faktörde 7, ikinci faktörde de 7 olmak 
üzere, toplam 14 maddeden oluşan iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. İki faktörlü alternatif yapı için maddelerin yük değerleri 1. Faktör için 
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0,867 ile 0,757 arasında değiştiği, 2. Faktör için ise 0,817 ile 0,655 arasında değiştiği görülmüştür. Modelde yer alan 14 maddenin tamamı 
varyansın % 73,54’ünü (1. Faktör=%63,39 ve 2. Faktör= %10,15) açıklamaktadır. Sosyal bilimlerde çok faktörlü ölçekler için açıklanan 
varyansın %40 ile %60 arasında olması beklenir (akt.Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Bu nedenle iki faktörlü bu yapının toplam 
varyansa yaptığı katkının yeterli olduğu düşünülebilir. Doğrulayıcı faktör analizi öncesinde iki faktörlü bu yapı için güvenilirlikle ilgili 
hesaplamalar da yapılmıştır. Buna göre beş maddelik birinci faktöre ait içtutarlılık katsayısı Cronbach Alpha formülüyle α=0,948 ve Guttman 
iki-yarı yöntemine göre 0,911 olarak hesaplanmıştır. Beş maddelik ikinci faktöre ait içtutarlılık katsayısı Cronbach Alpha formülüyle α=0,917 
ve Guttman iki-yarı yöntemine göre 0,846 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek için hesaplanan düzeltilmiş madde-toplam korelasyon 
katsayıları 1. Faktör için 0,761 ile 0,876 arasında değerler alırken; 2. Faktör için de 0,539 ile 0,831 arasında değerler almıştır. Elde edilen bu 
verilerden hareketle iki faktörlü bu modelde yer alan 14 madde ile yeterli duyarlılıkta güvenilir ölçmeler yapılabileceği söylenebilir.  

İnternet Özyeterlilik Algısı (İÖA) Ölçeği- Öğretmen Adayı Formu: 16 maddeden oluşan, internet özyeterlilik algısı (İÖA) ölçeğine ilişkin, 
470 öğretmen adayından toplanan veri seti normallik varsayımı açısından incelenmiştir. Bazı maddeler için uç değerler veren (z skorları 3 
ile + 3 aralığını aşan) satırlar silindikten sonra maddelere ait çarpıklık katsayılarının -1,099 ile -,023 arasında değiştiği, dolayısıyla veri setinin 
normal dağılımdan çok fazla sapmadığı görülmüştür. Veri setindeki kayıp değerlerin en fazla %2.3 olduğu görülmüş ve boşluklar serinin 
ortalaması alınarak doldurulmuştur. Ayrıca değişken çiftleri arasındaki korelasyon katsayılarının bir çok durumda .30’un üzerinde olduğu 
kontrol edilmiştir. Son olarak öğretmen adaylarından toplanan veri setinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=,941) testi sonucuna göre örnekleme 
açısından yeterli olduğu, Bartlett küresellik testi sonuçlarına göre ise (X2 =4815,972; sd=120; p=0,000) çoklu normal dağılım özelliğine sahip 
olduğu görülmüştür.   

İÖA’ da yer alan 16 maddenin faktör sayısını belirlemek amacıyla temel bileşenler analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, 
özdeğeri 1’in üzerinde 3 faktör ortaya çıkmıştır (1. Faktör=8,426; 2. Faktör= 1,389 ve 3. Faktör= 1,047). Bu faktörler toplam varyansın % 
68,6’ini açıklamıştır. Varimax dik döndürme yöntemi kullanılarak elde edilen faktör ve madde dağılımı matrisi incelenmiş ve iki madde (M7. 
Web sitesindeki içeriği kelime işlemci (Word, Not Defteri) programlarına kopyalayabilme, ve M8. Sosyal paylaşım sitesi, e-posta adresi, 
sohbet odası veya tartışma forumları gibi uygulamalar için hesap oluşturabilme,) birden çok faktörde yük değerleri aldığından ölçekten 
çıkarılmıştır.   Diğer maddelerin birden fazla faktörde yüksek yük değeri almadıkları ve faktör yük değerlerinin de yüksek olduğu (> . 587) 
görülmüştür. Orjinal ölçekte maddeler iki faktör (temel ve ileri) altında toplanırken, öğretmen adayları için uyarlanan ölçekte maddelerin temel, 
orta ve ileri olmak üzere üç faktör altında yer almıştır. Dolayısıyla ölçeğin öğretmenler için uyarlanan formunda orijinal ölçekteki yapı 
korunurken, öğretmen adayları için üç faktörlü özgün bir yapı elde edilmiştir. Bu işlemler sonucunda elde edilen üç faktörlü yapıya ilişkin 
özellikler Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. Ölçeğin alternatif üç faktörlü yapısı için temel bileşenler analizi sonuçları  

Madde   Faktör Yük Değerleri   

Basit  Orta  İleri  

M2. Web ortamında oluşturulmuş  
içerikleri okuyabilme,  

,828  ,236  ,187  

M4. Web sayfalarının adreslerini yazarak onlara 
bağlanabilme,  

,778  ,295  ,104  

M3. Farklı web sitelerine  
bağlanabilme ve gezinebilme,  

,741  ,317  ,299  

M1. Explorer, Google Chrome,  
Firefox gibi Web tarayıcılarını kullanabilme, 

,723  ,316  ,199  

M6. Anahtar kelimeler kullanarak web üzerinden bilgi 
sorgulayabilme,  

,665  ,252  ,247  

M5. Bir Web sitesindeki içeriği yazdırabilme,  

,665  ,248  ,339  

M10. İnsanların sosyal paylaşım sitesi, sohbet odası veya 
tartışma forumlarında paylaştığı mesajlarını okuyabilme,  

,318  ,813  ,105  
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M11. Sosyal paylaşım sitesi, sohbet odası veya tartışma 
forumlarında bilgi paylaşabilme, sorulara cevap yazabilme,  

,379  ,798  ,153  

M9. Sosyal paylaşım sitesi, e-posta adresi, sohbet odası 
veya tartışma forumu gibi uygulamalar için hesap ayarlarını 
değiştirebilme,  

,316  ,732  ,237  

M12. Sosyal paylaşım sitesi, sohbet odası veya tartışma 
forumları gibi uygulamalarda kişilerle bire bir görüşme 
yapabilme,  

,233  ,700  ,353  

M14. İnternet  bankacılığını  
kullanabilme,  

,112  ,120  ,849  

M16. Kişisel  web sayfası  ,219  ,102  ,748  

tasarlayabilme,  

 

M15. İnternet üzerinden çevrimiçi oyunlar 
oynayabilme,  

,316  ,323  ,664  

M13. İnternet üzerinden alış veriş yapabilme,  ,343  ,364  ,587  

Özdeğer =  7,30  1,29  1,01  

Açıklanan varyans oranı =  52,16  9,24  7,22  

Cronbach Alpha =  0,90  0,87  0,80  

Guttman iki-yarı =  0,86  0,86  0,79  

Madde-toplam korelasyon katsayıları =  0,658-0,790  0,666-0,793  0,567-0,659  

  

Tablo 4’te görüldüğü gibi belirlenen ölçütlere uymayan iki madde ölçekten çıkarıldıktan sonra birinci faktörde 6, ikinci faktörde 4 ve üçüncü 
faktörde 4 madde olmak üzere, toplam 14 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Üç faktörlü yapı için maddelerin yük değerleri 
1. Faktörde 0,828 ile 0,665 arasında; 2. Faktörde 0,813 ile 0,700 arasında ve 3. Faktörde ise 0,587 ile 0,849 arasında değişmektedir. Modelde 
yer alan 14 maddenin tamamı varyansın % 68,6’sını (1. Faktör=%52,16, 2. Faktör= %9,24 ve 3. Faktör=%7,22) açıklamaktadır. Sosyal 
bilimlerde çok faktörlü ölçekler için açıklanan varyansın %40 ile %60 arasında olması beklenir (akt. Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 
2010). Bu nedenle üç faktörlü bu yapının toplam varyansa yaptığı katkının yeterli olduğu düşünülebilir.  

Güvenilirlikle ilgili hesaplamalara göre altı maddelik birinci faktöre ait içtutarlılık katsayısı Cronbach Alpha formülüyle α=0,90 ve Guttman iki-
yarı yöntemine göre 0,86 olarak hesaplanmıştır. Dört maddelik ikinci faktöre ait içtutarlılık katsayısı Cronbach Alpha formülüyle α=0,87 ve 
Guttman iki-yarı yöntemine göre 0,86 olarak hesaplanmıştır. Yine dört maddelik üçüncü faktöre ait içtutarlılık katsayısı ise Cronbach Alpha 
formülüyle α=0,80 ve Guttman iki-yarı yöntemine göre 0,79 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek için hesaplanan düzeltilmiş madde-toplam 
korelasyon katsayıları 1. Faktör için 0,658 ile 0,790 arasında; 2. Faktör için 0,666 ile 0,793 arasında ve 3. Faktör için 0,567 ile 0,659 arasında 
değerler almıştır. Elde edilen bu verilerden hareketle üç faktörlü bu modelde yer alan 14 madde ile yeterli duyarlılıkta güvenilir ölçmeler 
yapılabileceği söylenebilir.  

Sürekli değişen ve yenilenen teknoloji ile birlikte, bilgisayar ve internet kullanımının birçok yaşam alanında olduğu gibi, eğitim-öğretim 
sürecinde de yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki yaşamlarında gerek duydukları birçok bilgi ve beceriyi hizmet 
öncesi eğitim yaşamlarında elde ettikleri bilinmektedir. Dolayısıyla bilgisayar ve internet gibi teknolojileri öğretim sürecinde etkili olarak 
kullanabilmeleri, bu teknolojilere ilişkin özyeterlilik algıları ile ilişkilidir. Bu çalışmada Kao, Wu ve Tsai (2011) tarafından geliştirilen İnternet 
Özyeterlilik Algısı ölçeğinin maddelerinin güncellenerek Türkçe’ye uyarlanması ve Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için hesaplanan güvenilirlik katsayısının .70 ve üzeri olmasının (Hair, Black, 
Babin, Anderson & Tatham, 2006), ölçme araçlarının puanlarının güvenilirliği için yeterli kabul edildiği göz önüne alınırsa, ölçeğin Türkçe 
formunun güvenilirliğinin sağlandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra yapılan madde analizi sonucunda ölçeğin madde-toplam korelasyon 
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katsayılarının .30 kriterini sağladığı görülmüştür. Madde toplam korelasyon katsayılarının yorumlanmasında .30 ve daha yüksek değere 
sahip olan maddelerin, ölçülen özellik bakımından bireyleri iyi derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2010; Gable, 1986) dikkate alındığında 
ölçeğin madde test korelasyonları bakımından yeterli seviyede olduğu söylenebilir.  

İki boyutlu İnternet Özyeterlilik Algısı (İÖA) ölçeği, çalışmanın gerçekleştirilme amacına uygun olarak geçerli ve güvenilir bulunmuştur. 7 
temel ve 7 ileri düzeyde olmak üzere 14 maddeden oluşan orijinal ölçekteki madde sayısı, 8. maddenin ikiye ayrılmasıyla ve yeni bir madde 
eklenmesiyle 16’ya çıkmıştır. Öğretmenler için uyarlanan ölçekteki maddeler de iki faktör (basit, ileri) altında toplanmıştır. Birden çok faktörde 
yük değerleri alan 8. ve 15. maddelerin ölçekten çıkarılmasıyla ölçeğe son şekli verilmiştir. Böylelikle Kao, Wu ve Tsai (2011) tarafından 
geliştirilen İnternet Özyeterlilik Algısı ölçeğindeki madde sayısına ulaşılmıştır. Buna göre iki faktör altında toplanan 14 maddenin (1. 
Faktör=%63,39 ve 2. Faktör= %10,15)  toplam varyansın %73,54’ünü açıkladığı görülmüştür. Öğretmen adayları için uyarlanan ölçekte ise, 
7. ve 8. maddeler birden çok faktörde yük değeri aldığından ölçekten çıkarılmıştır. Orjinal ölçekte maddeler iki faktör (temel ve ileri) altında 
toplanırken, öğretmen adayları için uyarlanan ölçekte maddelerin temel, orta ve ileri olmak üzere üç faktör altında toplandığı görülmüştür. 
Uyarlanan ölçekte yer alan 14 madde toplam varyansın %68,6’sını (1. Faktör=%52,16, 2. Faktör= %9,24 ve 3. Faktör=%7,22) açıklamaktadır. 
Sosyal bilimlerde çok faktörlü ölçekler için açıklanan varyans oranının %40 ile %60 arasında olmasının beklendiği (Tavşancıl, 2010) göz 
önünde bulundurulursa, hem öğretmenler hem de öğretmen adayları için uyarlanan İnternet Özyeterlilik Algısı (İÖA) ölçeği alt boyutlarının 
toplam varyansa yaptıkları katkının yeterli olduğu söylenebilir. Araştırmalarda kullanılabilecek güvenilirlik düzeyinin .70 olması (Sipahi, 
Yurtkoru ve Çinko, 2010) dikkate alındığında, ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenilirlik düzeyinin de yeterli olduğu söylenebilir. Sonuçta, 
toplanan verilerin analizinden hareketle elde edilen 14 maddelik internet özyeterlilik algısı ölçeğinin, hem öğretmenler hem de öğretmen 
adayları için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılabilir.   
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ÖZET 

Bu çalışmada öğretmenlerin algıladıkları iş-aile çatışması (bağımsız değişken) ile iş doyumunun (aracı değişken) yaşam doyumu (bağımlı 
değişken) üzerindeki ayrı ayrı ve birlikte (doğrudan ve dolaylı) etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma Antalya İli Muratpaşa 
İlçesi’nde görev yapmakta olan ilkokul ve ortaokul öğretmenlerini kapsamaktadır.  Bu amaçla 330 öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırma 
kapsamında veri elde etmek için Yaşam Doyum Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği ve İş-Aile Çatışması Ölçeği olmak üzere üç farklı veri toplama 
aracı kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı olan bağımsız değişken ile aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan ve dolaylı 
etkilerinin belirlenebilmesi için oluşturulan teorik modeli test etmenin etkili bir yolu, değişkenleri teorik bir yol modeli ile bir araya getirerek, 
ilişkileri eş zamanlı olarak test etmektir. Araştırma amacına uygun olarak bir yapısal eşitlik modellemesi kurularak yol analizi oluşturulmuştur.  
Araştırma kapsamında elde edilen veriler işten kaynaklanan iş-aile çatışması boyutunun yaşam doyumu üzerinde; aileden kaynaklanan aile-
iş çatışmasının da iş doyumu üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığını göstermektedir. İşten kaynaklı iş-aile çatışması iş doyumunu negatif 
yönde ve doğrudan etkilemekte bu etki de yaşam doyumunu yordyabilmektedir. Başka bir deyişle iş-aile çatışmasının yaşam doyumu 
üzerindeki etkisinde iş doyumunun aracılık rolü vardır.  

Anahtar Kelimeler: İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, İş Doyumu, Yaşam Doyumu 

Abstract 

This study aims to research the separate and collective (direct or indirect) effects of work-family conflict (independent variable) and job 
satisfaction (mediating variable) perceived by teachers on life satisfaction (dependent variable). Primary and elementary school teachers 
working in the District of Muratpaşa of the Province of Antalya were involved in the study. Data was gathered from 330 teachers for this 
purpose. Three different data collection tools, Life Satisfaction Scale, Job Satisfaction Scale and Work-Family Conflict Scale were used to 
acquire data within the scope of the study. An effective way to test the theoretical model developed to be able to define the direct or indirect 
effects of the independent variable and the mediating variable on the dependent variable, which is also the purpose of this study, is to 
simultaneously test the correlations by gathering the variables through a theoretical path analysis. A path analysis was formed by establishing 
a structural equation modeling in accordance with the purpose of the study. Data collected within the scope of the study shows that work-
family conflict dimension arising from work does not have a direct effect on life satisfaction; family-work conflict arising from family does not 
have a direct effect on job satisfaction, either. Work-family conflict arising from work affects job satisfaction negatively and directly and this 
effect can predict life satisfaction. In other words, there is the mediating role of job satisfaction on the effect of life satisfaction of work-family 
conflict.  

Key Words: Work-Family Conflict, Job Satisfaction, Life Satisfaction  

Örgütü meydana getiren insan unsurunu görmezden gelen yönetim anlayışı günümüze gelene değin hızla gerilemiş ve tek geçerli anlayış 
olmaktan çıkmıştır. Bugün örgütteki insan unsurunun önemi her geçen gün daha çok vurgulanmakta ve örgüt içindeki insan davranışlarının 
açıklanmanın güç ve karmaşıklığı kabul edilmektedir.  Bu nedenle örgütleri meydana getiren karmaşık insanı anlama arayışında değişkenleri 
ve bu değişkenlerin birbirleri ile olan etkileşim ve ilişkilerinin belirlenmesi ve açıklanması yaralı olacaktır.  Bu bağlamda oldukça kapsayıcı 
olan yaşam doyumu üzerinde etkili olduğu düşünülen iş-aile çatışması ve iş doyumu değişkenleri bu çalışmanın ana eksenini oluşturacaktır. 

Yaşama doyumu büyük oranda duygusal temele dayanan bir kavramdır. Yaşam doyumu, kişinin içerisinde bulunduğu hayata ilişkin sübjektif 
ölçütlere dayanarak yaptığı değerlendirmeler neticesinde hissettiği mutluluk halidir (Diener, 1999); bir insanın yaşamını beğenmesi, 
onaylaması ve yaşamından memnun olmasıdır (Haybron, 2007).  Başka bir deyişle yaşam doyumu, bir insanın beklentileriyle, elinde olanları 
karşılaştırılması sonucu elde edilen durum ya da sonuçtur (Özer ve Karabulut, 2003; Çevik ve Korkmaz, 2014).  

Ele alınan değişkenlerden biri olan iş doyumu ile ilgili pek çok tanımlama yapmak mümkündür. İş doyumu, işin özelliklerinin değerlendirilmesi 
sonucu oluşan iş hakkındaki olumlu histir (Robbins ve Judge, 2012); çalışanın yaptığı işe karşı genel tutumudur (Greenberg ve Baron, 2000). 
Tanımlardan yola çıkarak iş doyumunun çalışanın işine karşı bireysel değerlendirmesinin veya duyduğu memnuniyet derecesinin bir sonucu 
hissettiği duygu olduğunu söylemek mümkündür. (Serinkan ve Bardakcı, 2007). 

Araştırmada ele alınan üçüncü değişken olan iş-aile çatışması, kişilerin hayatlarında birden fazla roller üstlenebileceği olgusuna dayanır. Kişi 
bir rolü üstlenirken başka bir rolün gereğini yerine getirmede bazen gerilimler yaşayabilir. Gerilimler giderilemeyip sürdüğü zaman bir çatışma 
durumuna sebebiyet verecektir ve sonuçta roller arasında bir çatışma doğabilir (Aycan, 2007).  

İş-aile çatışmasının birinci boyutunu oluşturan iş-aile çatışması, bireyin işi ile ilgili üstlendiği rolün, ailesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine 
getirmesini engellemesinden dolayı meydana gelen çatışma veya işten aileye yönelik olan çatışma türüdür (Turunç ve Erkuş, 2011). İkinci 
boyut olarak değerlendirilen aile-iş çatışması ise, ailenin iş ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini engellemesinden dolayı meydana gelen 
çatışma veya aileden işe yönelik olan çatışma durumlarını ifade eder (Özdevecioğlu ve Doruk, 2009). 

Yaşam makro bir sistem olarak ele alındığında iş yaşamı ve aile yaşamı birer mikro sistemdir. Bu nedenle iş ve aile mikro sistemlerinin kendi 
aralarında ve yaşam makro sistemi ile ilişkili olmaları beklenir. İş-aile çatışmasının yaşam doyumu üzerindeki etkisinde iş doyumunun aracı 
rolünün incelenmesi, değişkenler arasındaki karmaşık ilişkinin aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Öğretmenlik gibi kişisel etkileşimin çok 
yoğun yaşandığı ve bu etkileşimin kalitesinin başarıyı doğrudan etkilediği bir mesleği yerine getiren çalışanların işleri, aileleri ve bu ikisi 
arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak ortaya çıkan iş–aile çatışması durumlarının yaşamlarına etkisinin bilinmesi, örgütün en temel unsuru 
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olan insan faktörünün daha iyi anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle araştırmada öğretmenlerin algıladıkları iş-aile 
çatışması (bağımsız değişken) ile iş doyumunun (aracı değişken) yaşam doyumu (bağımlı değişken) üzerindeki ayrı ayrı ve birlikte (doğrudan 
ve dolaylı) etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Araştırma Antalya İli Muratpaşa İlçesi’nde görev yapmakta olan ilkokul ve ortaokul öğretmenlerini kapsamaktadır.  Araştırma kapsamında 
330 öğretmenden veri toplanmıştır.  
 
Araştırmada veri toplamak için üç farklı ölçek kullanılmıştır. 

Yaşam Doyum Ölçeği: Yaşam Doyum Ölçeği (Life Satisfaction Scale ), genel yaşam doyumunu ölçmek amacıyla Diener, Emmons, Laresen 
ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiştir.  Ölçek Türkçe’ye Yetim (1991) tarafından uyarlanmıştır. Yetim (1991) çalışmasında ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısını (Cronbach’s Alpha) .78 olarak belirlemiştir.   

İş Doyumu Ölçeği: İş Doyumu Ölçeği, (Job satisfaction Scale ) Hoppock (1935) tarafından geliştirilen dört değişkenli ve tek boyutlu bir ölçektir.  
Ölçeğin Türkçe uyarlaması Özer ve Günlük (2010) tarafından yapılmıştır.  Özer ve Günlük (2010)  çalışmalarında ölçeğin iç tutarlılık 
katsayısını (Cronbach’s Alpha) .77 olarak belirlemişlerdir.   

İş-Aile Çatışması Ölçeği: Öğretmenlerin algıladıkları iş aile çatışmasını ölçmek için Aycan’ın  (2016) tasarladığı “İş-Aile Çatışması Ölçeği” 
kullanılmıştır.  Ölçek iş-aile çatışması ve aile–iş çatışması olmak üzere iki boyuttan ve 12 sorudan meydana gelmektedir. İş-Aile Çatışması 
Ölçeği için yeniden yapılan güvenilirlik analizinden elde edilen ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s Alpha) İş-Aile Çatışması Boyutu için 
.889, Aile-İş Çatışması Boyutunda .896, ölçek genelinde ise .904’dür.  

Bu çalışmanın amacı olan öğretmenlerin algıladıkları iş-aile çatışması ile iş doyumunun yaşam doyumu üzerindeki ayrı ayrı ve birlikte 
etkilerinin belirlenebilmesi için oluşturulan teorik modeli test etmenin etkili bir yolu, değişkenleri teorik bir yol modeli ile bir araya getirerek, 
ilişkileri eş zamanlı olarak test etmektir. Araştırma amacına uygun olarak bir yapısal eşitlik modellemesi kurularak yol analizi oluşturulmuştur. 
(Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2014; Sümer, 2000). Ayrıca, değişkenler arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği 
ile belirlenmiştir.  Araştırmada verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS 17.00 ve LISREL 8.51 paket programları kullanılarak yapılmıştır. 
Araştırmada anlamlılık düzeyi en az 0.05 olarak alınmış, diğer anlamlılık düzeyleri de (0.01 ve 0.001) ayrıca gösterilmiştir. 

Önceden belirlenen modelin elde edilen veriyi ne kadar iyi açıkladığı uyum indeksleri ile belirlenir. Uyum iyiliği testleri modelin kabul ya da 
ret edilmesi kararının verildiği aşamadır. Eğer modelin tamamı uyum iyiliği testleri sonucunda reddedilirse modeldeki katsayıların ya da 
parametrelerin önemi kalmadığından değerlendirmeye alınamaz. Uyum iyiliği indeksleri konusu gelişme aşamasında olduğundan her bir 
uyum iyiliği indeksinde birtakım kritik limit noktalar bulunmaktadır. Ancak bunlar birer kabullenmedir. Bu çalışmada kullanılan kriterler ve 
kabul değerleri Tablo 1 verilmiştir (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2014; Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2001) 

Tablo 1. Yapısal eşitlik modelinde uyum indekslerinin kriterleri ve kabulü için kesme noktaları 

Uyum İndeksi  Kabulü için Kesme Noktaları 

χ2/sd ≤3=mükemmel uyum 

≤5=orta düzeyde uyum                                                                        

GFI ≥.90=iyi uyum 

AGFI ≥.95=mükemmel uyum 

RMSEA ≤.05=mükemmel uyum 

≤.08=iyi uyum 

≤.10=zayıf uyum 

SRMR ≤.05=mükemmel uyum 

≤.08=iyi uyum 

≤.10=vasat uyum 

CFI ≥.90=iyi uyum 

≥.95=mükemmel uyum 

NFI ≥.90=iyi uyum 

NNFI ≥.95=mükemmel uyum 

 
 

İş-Aile Çatışması alt boyutları olan İş-Aile Çatışması ve Aile-İş Çatışması, İş Doyumu ve Yaşam Doyumu ile ilgili katılımcıların görüşlerini 
yansıtan ortalama puanlar, standart sapmalar Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Öğretmenlerin araştırma değişkenlerine ilişkin görüşleri 

 
N X  SD 

İş-Aile çatışması 330 
3.37/6 1.15 

Aile-İş çatışması 330 
2.44/6 1.04 

İş Doyumu 330 
3.70/5 .073 

Yaşam Doyumu 330 
4.50/7 1.29 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin orta düzeyde İş-Aile Çatışması ( X =3.37/6) algılarken, düşük düzeyde ( X =2.44/6) Aile-İş 

Çatışması algıladıkları görülmektedir. Başka bir deyişle öğretmenlerin işten kaynaklı iş-aile çatışması algıları aileden kaynaklı aile-iş 

çatışmasından daha yüksektir. Yine Tablo 2’ye göre öğretmenlerin yüksek düzeyde ( X =3.70/5) İş Doyumu algılarken orta düzeyde ( X
=4.50) bir Yaşam Doyumu algıladıkları söylenebilir. 
Tablo 3. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları (N=330) 

Değişkenler 
İş-Aile çatışması Aile-İş çatışması İş Doyumu Yaşam Doyumu 

İş-Aile çatışması 1 
   

Aile-İş çatışması .498** 
1   

İş Doyumu -.362** 
-.206** 1  

Yaşam Doyumu -.298** 
-.257** .454** 1 

** p< .01     
Tablo  3’de verilen korelasyon analizi sonuçlarına göre İş-Aile Çatışmasının  Aile-İş Çatışması ile pozitif  yönlü anlamlı bir ilişki varken, İş 
Doyumu ve Yaşama Doyumu değişkenleri ile arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Benzer biçimde Aile-İş Çatışmasının 
İş-Aile Çatışması ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişkisi varken İş Doyumu ve Yaşam Doyumu ile arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 
İş Doyumu ve Yaşam Doyumu değişkenlerinin kendi aralarında pozitif ve anlamlı bir ilişki varken bu iki değişkenin de İş-Aile Çatışması ve 
Aile-İş Çatışması değişkenleri ile aralarında negatif ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. 
 
İş-Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi   

Yapısal eşitlik modellerinde kuramsal bilgi çok önemlidir ve analizde doğruluğu test edilecek modeller güçlü bir kuramsal temele 
dayandırılmalıdır (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2014). Bu çalışmada doğruluğu test edilecek kavramsal model araştırmanın ilk 
bölümlerinde sunulan alanyazına dayalı olarak temellendirilmiştir. Buna göre; iş-aile çatışmasının boyutları olan iş-aile çatışması ve aile-iş 
çatışmasının yaşam doyumu üzerindeki etkisini belirlemek ve iş doyumunun aracılık etkisini incelemek için kurgulanan kavramsal model ve 
modele ilişkin analiz değerleri Şekil 1’de verilmiştir.  

Şekil 1. Kurgulanan modele ilişkin T değerleri 
    
-5.17 
        -1.43   -0.85 
   6.31 
      
      -2.29 
  
 
 
 Chi-Square=395.89, df=183, P-value=0.00000, RMSEA=0.059 

Kurgulanan kavramsal modelde iş-aile ve aile-iş çatışmasının iş doyumunu doğrudan, yaşam doyumunu ise hem doğrudan hem de iş 
doyumu üzerinden dolaylı olarak etkileyeceği öngörülmüştür. Kurgulan model doğrultusunda yol analizi yapılmış Şekil 1’de elde edilen veriler 
dikkate alınarak model test edilmiştir. Parametre tahminlerinde eğer t değeri 1.96’yı aşarsa .05 düzeyinde, 2.56’yı aşarsa .01 düzeyinde 
anlamlıdır (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2014; Tabachnick ve Fidel, 2001).  Şekil 1 incelendiğinde kurgulanan modelin bağımsız 
değişkeni olan iş-aile çatışmasının, yaşam doyumu üzerindeki doğrudan etkisini gösteren t (-1.43<1.96) değerinin ve aile-iş çatışmasının iş 
doyumu üzerindeki etkisini gösteren t (-.85<1.96) değerinin manidar olmadığı görülmektedir. Bu nedenle aile-iş çatışması boyutunun iş 
doyumu üzerindeki etki yolu ve iş-aile çatışması boyutunun yaşam doyumu üzerindeki ekti yolu modelden çıkarılarak kuramsal model yeniden 
test edilmiştir. Değişiklik yapıldıktan sonra yapısal modelin tüm t değerleri anlamlıdır. Bu doğrultuda modeldeki yollar ve standardize edilmiş 
yol katsayıları Şekil 2’de verilmiştir. 
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Çatışması 
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Şekil 2. En iyi uyum değerlerini üreten modeldeki yollar ve standardize edilmiş yol katsayıları 
      -0.43 
   
 
            0.48 
      
  
 
 
 
             -0.19 
  Chi-Square=398.23, df=185, P-value=0.00000, RMSEA=0.059 

Şekil 2 incelendiğinde  χ2 değerine (χ2 (185)=181.67) ilişkin p değerinin manidar olduğu (p<.01)  görülür. Model χ2 ve serbestlik derecesi 
oranına (χ2/sd=398.23/185=2.15) göre değerlendirildiğinde elde edilen uyumun çok iyi olduğu söylenebilir (Çokluk, Şekercioğlu, 
Büyüköztürk, 2014; Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2001). Örneklemin büyük olduğu (n=330) göz önünde bulundurulduğunda diğer uyum 
indekslerine de bakmakta yarar vardır. Modele ait diğer uyum indeksleri Tablo 4 de verilmiştir. 

 
Tablo 4. En iyi uyum değerlerini üreten modeldeki uyum değerleri 

 χ2 χ2/sd RMSEA SRMR CFI NNFI IFI GFI AGFI 

Model 398.23 185 .059 .058 .95 .95 .95 .90 .90 

  

Yapılan analizde elde edilen RMSEA (.059) değerinin iyi uyuma karşılık geldiği; GFI (.90) ve AGFI (.90) değerlerinin iyi uyuma işaret ettiği; 
standardize edilmiş RMR’nin  (.058) iyi uyuma karşılık geldiği; NNFI (.95) ve CFI (.95) değerlerinin mükemmel uyuma karşılık geldiği 
söylenebilir (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2014; Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2001). Bir bütün olarak bakıldığında uyum indeksi 
değerleri modelin iyi uyum sağladığını göstermektedir.  

Kline’a (2011) göre modeldeki yolların analizinde kullanılan path katsayıları  .10’dan düşükse “küçük”, .30 etrafındaki değerler ise “orta” ve 
.50’den yüksekse “büyük” etki olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda desteklenen model için standardize edilmiş katsayılar ve etki 
büyüklükleri Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5. Desteklenen model için standardize edilmiş katsayılar ve etki büyüklükleri 

 Doğrudan Etki Etki Büyüklüğü Dolaylı Etki Toplam Etki 

İş-Aile Çatışması         İş doyumu -.43* Orta .00 -.43* 

İş Doyumu                   Yaşam Doyumu .48* Orta .00 .48* 

İş-Aile Çatışması         Yaşam Doyumu .00 Etkisiz -.20 -.20* 

Aile-İş Çatışması          Yaşam Doyumu -.19* Küçük .00 -.19* 

*P<.05 

Tablo 5 incelendiğinde iş-aile çatışmasının standart sapmasındaki bir birim artışın, iş doyumunun standart sapmasını doğrudan .43 puan 
düşürdüğü; iş doyumunun standart sapmasındaki bir birim artışın, yaşam doyumunun standart sapmasını doğrudan .48 puan arttırdığı; Aile-
iş çatışmasının standart sapmasındaki bir birim artışın, yaşam doyumunun standart sapmasını doğrudan .19 puan düşürdüğü görülmektedir. 
Yine Tablo 5’e göre iş-aile çatışması ile iş doyumu arasındaki negatif yönlü doğrudan ilişkinin (-.43, p<.05) “orta”; iş doyumu ile yaşam 
doyumu arasındaki pozitif yönlü doğrudan ilişkinin (.48, p<.05) “orta” ve aile-iş çatışması ile yaşam doyumu arasındaki negatif yönlü doğrudan 
ilişkinin (-.19, p<.05) “küçük” etki düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. İş-aile çatışmasının yaşam doyumu üzerinde          (-43*.48) -.20 
düzeyinde dolaylı etkisi görülmektedir. Bu bulgudan hareketle iş doyumunun aracı bir değişken olarak modele anlamlı düzeyde katkı 
sağladığı söylenebilir. Başka bir deyişle işten kaynaklı iş-aile çatışması iş doyumunu etkilemekte, iş doyumundaki bu etki de yaşam 
doyumunu yordayabilmektedir. 

Alanyazınından hareketle oluşturulan kuramsal model araştırma kapsamında elde edilen verilerle test edilmiştir. Oluşturulan kuramsal 
modelde iş-aile ve aile-iş çatışmasının yaşam doyumunu hem doğrudan hem de iş doyumu üzerinden dolaylı olarak yordayacağı 
öngörülmesine rağmen, bu öngörü test edilen modelle (Şekil 1) tam bir uyum göstermemiştir. Öngörülen modelde işten kaynaklanan iş-aile 
çatışması boyutunun yaşam doyumu üzerinde doğrudan etkisinin olmaması, Adams ve arkadaşlarının (1996); Perrewe ve arkadaşlarının 
(1999); Kossek ve Ozeki’nin (1998) iş-aile çatışmasının yaşam doyumunu negatif yönde ve doğrudan etkilediği yönündeki araştırma 
sonuçları ile çelişmektedir. Fakat araştırmada elde edilen sonuç, Mustafayeva’nın (2013) iş-aile çatışması düzeyinin yaşam doyumu üzerinde 
anlamlı bir etkisine rastlanmadığı çalışması ile benzerlik göstermektedir. Yine kuramsal modelde öngörülen aile-iş çatışmasının iş doyumu 
üzerinde doğrudan bir etkisinin olacağı düşüncesi, modelde (Şekil 1) doğrulanmamış ve aile-iş çatışmasının, iş doyumu üzerinde doğrudan 
ve anlamlı bir etkisi saptanamamıştır. Bu durum Adams ve arkadaşlarının (1996); Kossek ve Ozeki’nin (1998); Amstad ve arkadaşlarının 
(2011); Arslan’ın (2012); Turunç ve Erkuş’un (2011); Efeoğlu’nun (2006) araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir. 
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Anlamlı etki yaratmadığı belirlenen yollar analizden çıkarılarak oluşturulan yeni model yeniden test edilmiş ve işten kaynaklı iş-aile 
çatışmasının iş doyumunu negatif yönde ve doğrudan yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir anlatımla iş-aile çatışması arttıkça iş doyumu 
düşmektedir. Araştırmada elde edilen bu sonucun, Adams ve arkadaşlarının (1996) iş doyumuna en büyük etkiyi iş aile çatışmasın yaptığı; 
Perrewe ve arkadaşları (1999) ile Kossek ve Ozeki’nin (1998) iş-aile çatışması ile iş doyumu arasında negatif bir ilişki olduğu;  Byron’ın 
(2005) yaptığı meta analizde iş-aile ve aile-iş çatışmalarının kaynağı ve etkileri bakımından farklılaştığı ve iş-aile çatışması işle ilgili çıktılar 
üzerinde daha etkili iken aile-iş çatışmasının işle ilgili olmayan çıktılar üzerinde daha etkili olduğu; Cynthia ve arkadaşlarının (2000) işkolik 
olmayanların iş koliklere göre daha düşük düzeyde iş-aile çatışması yaşarken daha yüksek düzeyde iş doyumu ifade ettikleri araştırma 
sonuçları kapsamında uluslar arası literatürce de desteklendiği söylenebilir. Araştırma kapsamında elde edilen sonuç Türkiye’de Dursun ve 
İştar ( 2014);  Arslan (2012); Turunç ve Erkuş (2011); Efeoğlu’nun (2006) yaptığı araştırma sonuçları ile de benzerlik göstermektedir.   
 
Analiz sonuçlarına göre işten kaynaklı iş-aile çatışması iş doyumunu negatif yönde ve doğrudan etkilemekte bu etki de yaşam doyumunu 
yordyabilmektedir. Başka bir deyişle iş-aile çatışmasının yaşam doyumu üzerindeki etkisinde iş doyumunun aracılık rolü vardır. Elde edilen 
sonuç, Dursun ve İştar’ın ( 2014)  iş aile çatışmasının yaşam doyumunu önemli ölçüde etkilediği; Özkul’un (2014) iş-aile çatışmasının yaşam 
doyumunu olumsuz etkilediği; Çevik ve Korkmaz’ın (2014) iş ile yaşam doyumu arasında nedensel bir ilişki buldukları ve iş doyumunun 
artması ile çalışanların yaşam doyumunun arttığı; Adams ve arkadaşlarının (1996) iş doyumu ile yaşam doyumu arsasında pozitif yönlü bir 
ilişki saptadıkları ve iş-aile çatışmasının yaşam doyumu üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisinin onun yaşam doyumu üzerinde sürekli bir 
negatif etki yarattığını bulguladıkları;  Aşan ve Erenler’in (2008) iş ve yasam doyumu arasındaki pozitif ilişki buldukları çalışmalar ile benzer 
niteliktedir. Başka bir deyişle işten kaynaklanan iş-aile çatışması doğrudan doğruya iş doyumunu etkileyerek yaşam doyumu üzerinde dolaylı 
bir etki yaratmaktadır.  

Aileden kaynaklı aile-iş çatışmasının yaşam doyumu üzerinde doğrudan ve negatif bir etkisi vardır. Başka bir deyişle aileden kaynaklı aile-iş 
çatışması arttıkça bu durum yaşam doyumu üzerinde olumsuz bir etki meydana getirmektedir. Elde edilen bu sonuç Rupert ve arkadaşlarının 
(2012); Perrewe ve arkadaşlarının (1999); Kossek ve Ozeki’nin (1998); Amstad ve arkadaşları (2011) ile Byron’ın (2005) yaptığı yurt dışı 
kaynaklı çalışmalarla paralellik göstermektedir.  Elde edilen sonuç Türkiye’de Özkul’un (2014); Dursun ve İştar’ın (2014) araştırma sonuçları 
ile de benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak aileden kaynaklı aile-iş çatışmasının iş doyumu üzerinde doğrudan bir etkisi olmamasına 
rağmen yaşam doyumu üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Bu sonuç kişilerin yaşamlarında çok önemli bir yeri olan aile hayatları ile ilgili 
sorunları iş hayatlarına yansıtmaktan kaçındıkları şeklinde değerlendirilebilir.   

Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak konu ile ilgili şu öneriler geliştirilmiştir: 

 Öğretmenlerin yaşadıkları işten kaynaklanan iş-aile çatışması düzeylerinin azaltılması için amacından sapan bürokratik iş ve işlemler 
tespit edilip kaldırılmalıdır. 

 Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerini arttırmak için öğretmenin sorumluluğu oranında yetki ve özerkliği arttırılarak iş zenginleştirmesine 
yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Öğretmenlerin yaşadıkları aileden kaynaklı aile-iş çatışmasını azaltmak için öğretmenin özel yaşamını zenginleştirebileceği sosyal ve 
kültürel etkinlikler desteklenmeli ve bu alanlardaki sosyo-kültürel etkinliklere kamu otoritelerince öncülük edilmelidir 
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ÖZET 

Duygusal zeka kavramında ve öz-yeterlik algısında ortak olarak karşımıza pek çok kavram, bu iki durum arasındaki ilişkinin var olup olmadığı 
sorusunu akıllara getirmiştir. Alana ilişkin araştırmalar incelendiğinde, duygusal zeka kavramının pek çok değişken çerçevesinde ele alındığı 
ancak öz-yeterlik algısıyla arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik araştırmaların yeterli olmayışı dikkat çekmiştir.  

Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli nicel ve nitel 
araştırma yaklaşımlarının birlikte kullanılabildiği bir modeldir. Araştırmanın kavramsal temelinde literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında Adana’daki devlet okullarında öğrenim gören 131 ortaokul öğrencisi 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bu öğrenciler cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde 64’ü (%48.9) kız ve 67’si (51.1) erkek öğrencidir. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan form üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemeye 
yönelik cinsiyet ve yaş değişkenine ait sorular yer almaktadır. İkinci bölümde katılımcıların duygusal zeka düzeylerini belirlemek amacıyla, 
Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim tarafından geliştirilen Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin, Austin, Saklofese, 
Huang ve McKenney tarafından yeniden düzenlenmiş formunun, Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış hali 
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan formun son bölümünde ise katılımcıların okul başarılarını etkileyen öz-yeterlik inançlarına 
ilişkin bilgi toplamak amacıyla Jinks ve Morgan tarafından (2003) geliştirilen ve Hüseyin Öncü tarafından Türkçe’ye uyarlanan Akademik Öz-
yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 for Windows programı ile analiz edilmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasında ayrı ayrı yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. %95 güvenirlik düzeyiyle istatistiksel olarak kız öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kız ve erkek öğrencilerin akademik öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ve son olarak 
duygusal zeka düzeyinin yüksek olmasının akademik öz-yeterlik algısını azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında bazı önerilerde bulunulmuştur. Öğrencilerin akademik öz-yeterliklerini geliştirmeye yönelik sınıf 
içi ve dışı çalışmalar yapılabilir. Her öğrencinin kendine en çok katkıyı sağlayacak şekilde duygularını yönetmeyi öğrenmesi, öğretmenler ve 
veliler tarafından daha fazla teşvik edilebilir. Burada gerektiğinde okullardaki Rehberlik birimleriyle de koordineli olarak işbirliği yapmak fayda 
sağlayabilir. Öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere; öğrencilerin duygusal gelişimleriyle ve akademik öz-yeterlikleriyle ilgili seminerler 
düzenlenerek, işbirliği oluşturulması da çevrenin bu konudaki bilincini artırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Öz-düzenleme, zeka, başarı, algı 

 

Zeka tüm zamanlarda ve toplumlarda üzerine araştırmalar yapılan, tanımının ne olduğuna ilişkin tartışmalar yaşanan bir konu olmuştur. 
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, artık en gelişmiş ve zengin ülkelerde dahi insanlar arası ilişkilerde zayıflamalar ve buna bağlı 
mutsuzluklar ortaya çıkmıştır. Yani hayatta mutluluğu ve başarıyı yakalamak için tek başına IQ yeterli olmamaktadır. Gardner ‘ın kendi 
geliştirdiği çoklu zeka kuramının ardından son zamanlarda üzerinde çok fazla araştırma yapılan alan duygusal zekadır. Toplum içinde var 
olabilmemizin, düşünme biçimimizin, insanlar arası ilişkilerimizin anahtarı duygusal zekadır. Duygusal zeka kavramı ilk kez Peter Salovey 
ve John Mayer (1990) isimli iki psikolog tarafından; bireylerin duygularıyla başa çıkma becerisi olarak tanımlanmıştır (Wong ve Law, 2002). 
Goleman’a (2000) göre ise duygusal zeka, bireyin kendisinin ve başkalarının hislerini tanıma, kendisini motive etme, içindeki ve ilişkilerindeki 
duyguları iyi yönetme yetisini işaret eder. Yani duygusal zeka kavramı zekanın önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Zeka geliştirilebilirdir ve geçirilen yaşantılar ve diğer bazı dış etkenler zekanın gelişimini etkiler. Yavuz’a (2004) göre de duygusal zeka, 
doğuştan gelen bir özellik değil, insan beyninin yapısı dolayısıyla, çocuklukta yaşanılan tecrübeler ve alınan duygusal eğitim ile geliştirilebilen 
bir yetenektir. Bu noktada, duygusal zekanın aslında insan yaşamında süreklilik arz eden bir yetenek olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca insanların 
duygu yönetim becerileri sayesinde geliştirilebilir bir yetenek olduğunu söylemek de yerinde olacaktır. Nitekim Weisinger (1998) da, 
“Duygusal zekâ yükseltilebilir, geliştirilebilir, doğuştan var ya da yok olan bir özellik değildir. Duygusal zekânızı, yeteneklerinizi ve 
becerilerinizi öğrenerek ve bu alanlarda alıştırmalar yaparak geliştirebilirsiniz. Benlik bilinci, duygu yönetimi, kendi kendini motive etme 
yetenekleri de bunların arasındadır.” ifadesini kullanmıştır. Mayer ve Salovey (1997) in duygusal zekâya ilişkin yapmış olduğu başka bir 
tanım da “kişileri motive edebilmek için gerekli olan oto-kontrol, gayret, ısrar ve yetenek” terimlerinden oluşmaktadır. Yani duygusal zeka 
kavramı içerisinde pek çok beceriyi barındıran şemsiye bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu becerilerin birlikte geliştirilmesiyle 
bireylerin duygusal zekaları da sürekli yenilenecektir. 

Öte yandan Bandura (1997) tarafından ortaya atılan özyeterlik kavramı etkisini her alanda gösterebilen bir kavram olma özelliğini hala 
korumaktadır. Öz-yeterlik algısı ile bireylerin, kendilerine verilen bir görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri 
belirlenebilmektedir (Bong, 1995). Çünkü bir işi başarabilmek için öncelikle o işin yapılabileceğine ilişkin öz-yeterlik algısının yüksek olması 
gerekir. Schuzlt ve Schulz (2007), öz-yeterliği yüksek bireylerin, başarılı olacaklarına dair inançları yüksek olduğundan olayları daha iyi 
yönetebildiklerini belirtmiştir. Olayları planlayabilme ve yönetim gücü doğrudan öz-yeterlik algısıyla ilişkilidir.  

Öz-yeterliğin gelişmesinde pek çok etken rol oynamakla birlikte araştırmalara göre en büyük etkiyi bireylerin kendi deneyimleri göstermektedir 
(Bandura, 1997; Miller, 2010; Wuebbels, 2006; Zimmerman, 2000). Bireyler kendi deneyimlerinden elde ettikleri sonuçlarla aslında öz-yeterlik 
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algılarını geliştirmekte ya da düşürmektedir. İşte duygusal zeka kavramında ve öz-yeterlik algısında ortak olarak karşımıza çıkan kişisel 
yaşantılar ve daha pek çok kavram, bu iki durum arasındaki ilişkinin var olup olmadığı sorusunu beraberinde getirmiştir. Alan yazın 
incelendiğinde, duygusal zeka kavramının pek çok değişken çerçevesinde ele alındığı ancak öz-yeterlik algısıyla arasındaki ilişkiyi 
saptamaya yönelik araştırmaların yeterli olmayışı göze çarpmıştır. Bu nedenle bütün sınıf düzeylerinde mümkün olmakla birlikte, bu 
araştırmada ortaokul öğrencilerinin öz-yeterlik düzeyi akademik anlamda incelenmiş olup duygusal zeka ile akademi öz-yeterlik düzeyi 
arasındaki ilişki el alınmıştır.  

Araştırmadan elde edilecek sonuçlarla, ortaokul öğrencilerinin öz-yeterlik düzeylerine nelerin etki ettiği ve bu etkilerin derecesi daha kapsamlı 
olarak incelenmiş olacaktır. Ayrıca duygusal zeka kavramının akademik boyutunun incelenmesinin alana katkı sağlayacağı ve zeka üzerine 
yapılacak araştırmalara faydasının olacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu 
genel amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 

 Ortaokul öğrencilerinin yaşlarıyla duygusal zeka düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

 Ortaokul öğrencilerinin yaşlarıyla akademik öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

 Ortaokul öğrencilerinin cinsiyetleriyle duygusal zeka düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mdır? 

 Ortaokul öğrencilerinin cinsiyetleri ile akademik öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 Ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
 

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli nicel ve nitel 
araştırma yaklaşımlarının birlikte kullanılabildiği bir modeldir. Araştırmanın kavramsal temelinde literatür taraması yapılmıştır. Literatür 
taraması araştırma problemi ile ilgili bilginin literatürün özeti, sentezi ve incelenmesidir (Balcı, 2013). Literatür taraması, araştırmaların alana 
katkı sağlaması açısından da önem taşımaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında Adana’daki devlet okullarında öğrenim gören 131 ortaokul 
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bu öğrenciler cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde 64’ü (%48.9) kız ve 67’si (51.1) erkek 
öğrencidir. Kız ve erkek katılımcı sayısının dengeli dağılmasına özen gösterilmiştir. Katılımcıların yaşları 10 ve 15 arasında değişmekte olup, 
24’ü (%18.3) 10 yaşında, 28’i (%21.4) 11 yaşında, 44’ü (33.6) 12 yaşında, 34’ü (%26.0) 13 yaşında ve 1’i (%0.8) 15 yaşındadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan form üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemeye 
yönelik cinsiyet ve yaş değişkenine ait sorular yer almaktadır.  

İkinci bölümde katılımcıların duygusal zeka düzeylerini belirlemek amacıyla, Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim 
tarafından geliştirilen Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin, Austin, Saklofese, Huang ve McKenney tarafından yeniden düzenlenmiş formunun, 
Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Ölçek 41 maddeden oluşan 5’li likert tipindedir. Ölçekteki 
21 madde (3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 39, 40, 41) ters yönden puanlanmaktadır. Katılımcılardan ölçek 
maddelerini doğru okuyarak kendilerine uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir. Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından ölçeğin iç tutarlık 
katsayısı 0.82 olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle ölçeğin araştırmada kullanılması uzman görüşüyle uygun görülmüştür. 

Veri toplama aracı olarak kullanılan formun son bölümünde ise katılımcıların okul başarılarını etkileyen öz-yeterlik inançlarına ilişkin bilgi 
toplamak amacıyla Jinks ve Morgan tarafından (2003) geliştirilen ve Hüseyin Öncü tarafından Türkçe’ye uyarlanan Akademik Öz-yeterlik 
ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 21 maddelik 4’lü likert tipindedir. Ölçekteki 7 madde (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) ters yönden puanlanmaktadır. 
Ölçeğin genelinden alınabilecek en yüksek puan 84, en düşük puan 21’dir. Puanın yüksek olması öğrencinin akademi öz-yeterlik inancının 
yüksek olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. Öncü (2012) tarafından ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.80 olarak, İngilizce ve Türkçe olarak iki 
dilin eşdeğerliği için yapılan ölçüm ise 0.95 olarak hesaplanmıştır. 

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 for Windows programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde öncelikle normallik testi 
yapılmıştır. Ardından ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkeni açısından duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeylerini incelemek 
amacıyla t testi uygulanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin yaş değişkeni açısından duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeylerini incelemek 
amacıyla da ayrıca analizler uygulanmıştır. Öğrencilerin duygusal zeka ve akademik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla da 
korelasyon analizi yapılarak Pearson correlation katsayısına bakılmıştır.  

Bu bölümde, ortaokul öğrencilerinin, duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla oluşturulan 
alt problemlerden elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilmiş olup, araştırma sorularına göre alt başlıklar halinde analiz edilerek 
yorumlanmıştır. 

Tablo 1: Ortaokul öğrencilerinin yaş değişkeni açısından duygusal zeka düzeyleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular 

  

 

Varyans kaynağı s.d Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arası 1,028 4 ,257 ,765 ,550 

Gruplar içi 42,314 126 ,336 

TOPLAM 43,342 130  
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Tablo 1 de görüldüğü gibi p değeri 0,05 den büyük olduğu için ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri arasında yaş değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Buradan, duygusal zeka düzeyinin ortaokul öğrencilerinin yaşlarına bağlı olarak değişmediği 
sonucuna ulaşabiliriz. Bu sonucun ortaya çıkmasında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yaşlarının birbirine yakın olmasının etkili olmuş 
olabileceğini söylemek mümkündür. 

Tablo 2: Ortaokul öğrencilerinin yaş değişkeni açısından akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular 

 

Tablo 2 de görüldüğü gibi p değeri 0,05 den büyük olduğu için ortaokul öğrencilerinin akademik öz-yeterlik algıları arasında yaş değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Yine burada da bu sonucun ortaya çıkmasında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yaşlarının 
birbirine yakın olmasının etkili olmuş olabileceğini söylemek mümkündür. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyetleriyle duygusal zeka ve akademik 
öz-yeterlik düzeyleri arasındaki farklılıklara ilişkin analiz sonuçları aşağıda ayrı ayrı verilmiştir. 

Tablo 3: Ortaokul öğrencilerinin cinsiyetleri açısından duygusal zeka düzeyleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular 

Cinsiyet Denek Sayısı 
(N) 

Aritmetik 
Ortalama (x) 

Standart 
Sapma (SS) 

Serbestlik 
Derecesi (Sd) 

t Değeri Anlamlılık 
Düzeyi (p) 

Kız 64 3.2874 .56871 129 3.412      .001 

Erkek 67 2.9563 .54184 

 

Tablo 3 den de görüldüğü gibi kız ve erkek öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinden elde ettikleri ortalamalar açısından kız öğrenciler lehine 
.3311 lik bir fark bulunmaktadır. Bu farkın anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla SPSS 16.0 programı kullanılarak t testi uygulanmış ve 
t=3.412 bulunmuştur. %95 güven aralığında hesaplanan p değeri .001 < .05 olduğundan kız ve erkek öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri 
arasındaki fark anlamlıdır. Bu sonuca göre %95 güvenirlik düzeyiyle istatistiksel olarak kız öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin erkek 
öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 4: Ortaokul öğrencilerinin cinsiyetleri açısından akademik öz-yeterlik algıları arasındaki farklılığa ilişkin bulgular 

Cinsiyet Denek Sayısı 
(N) 

Aritmetik 
Ortalama (x) 

Standart 
Sapma (SS) 

Serbestlik 
Derecesi (Sd) 

t Değeri Anlamlılık 
Düzeyi (p) 

Kız 64 1.8884 .53434 129 -1.635      .104 

Erkek 67 2.0249 .41607 

 

Tablo 4 den de görüldüğü gibi kız ve erkek öğrencilerin akademik öz-yeterlik algıları kızlarda 1.8884 erkekler de ise 2.0249 ortalamaya 
sahiptir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla SPSS 16.0 programı kullanılarak t testi uygulanmış ve t=-1.635 olarak 
hesaplanmıştır. % 95 güven aralığında hesaplanan p değeri .104 > .05 olduğundan kız ve erkek öğrencilerin akademik öz-yeterlik algıları 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
var mıdır? Alt problemine ilişkin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5: Ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki için korelasyon analizi sonuçları 

  Duygusal zeka Akademik öz-yeterlik 

Duygusal zeka r 1 -.462** 

p  .000 

Akademik öz-yeterlik r -. 462** 1 

p .000  

Varyans kaynağı s.d Kareler toplamı Kareler ortalaması F P 

Gruplar arası ,846 4 ,212 ,914 ,458 

Gruplar içi 29,176 126 ,232 

TOPLAM 30,023 130  
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(N:131)** . Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 5 incelendiğinde p değeri .0 < .05 olduğundan duygusal zeka düzeyi ile akademik öz-yeterlik algı düzeyi arasında negatif yönlü bir 
ilişki bulunmuştur. Pearson correlation katsayısı -.462’dır. Yani duygusal zeka düzeyinin yüksek olması akademik öz-yeterlik algısını 
azaltmaktadır.  

Bu çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Adana’daki devlet okullarında öğrenim gören 131 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. 
Araştırmadan elde edilen veriler kullanılarak beş alt probleme yanıt aranmıştır. Veriler analiz edilirken SPSS 16.0 for Windows programı 
kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, p değeri 0,05 den büyük olduğu için ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri arasında yaş değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Gürbüz ve Yüksel’in (2008) çalışmasında duygusal zekanın yaşa göre anlamlı farklılığı mevcuttur. 
Ancak bu durumu ortaya çıkmasına, araştırmaya katılanların yaş aralığının çok geniş olması (18-41)neden olmuş olabilir. Bu araştırmada 
ise, ortaokul öğrencilerinin yaş seviyeleri birbirine yakın olduğundan, anlamlı bir farklılık ortaya çıkmaması tahmin edilebilir bir sonuçtur. 

Araştırma sonuçlarına göre, p değeri 0,05 den büyük olduğu için ortaokul öğrencilerinin akademik öz-yeterlik algıları arasında da yaş 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Yine burada da ortaokul öğrencilerinin yaş seviyeleri birbirine yakın olduğundan, 
anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamasını tahmin edilebilir bir sonuç olarak yorumlamak doğru olacaktır. 

Araştırma sonuçlarına göre, kız ve erkek öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinden elde ettikleri ortalamalar açısından kız öğrenciler lehine 
.3311 lik bir fark bulunmaktadır. Bu farkın anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla SPSS 16.0 programı kullanılarak t testi uygulanmış ve 
t=3.412 bulunmuştur. %95 güven aralığında hesaplanan p değeri .001 < .05 olduğundan kız ve erkek öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri 
arasındaki fark anlamlıdır. Bu sonuca göre %95 güvenirlik düzeyiyle istatistiksel olarak kız öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin erkek 
öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. İşmen’in (2001) çalışmasında da, kızlar duygusal zeka ölçeğinden toplamda erkeklere 
göre daha yüksek puanlar almışlardır. Benzer şekilde Katyal, Awasthi (2005); Sevindik, Uncu ve Güneş Dağ (2012) ‘ın araştırmalarında da 
kadınların duygusal zeka puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Babaoğlan’a (2010) göre, akıl erkeklere, liderlere, 
komutanlara; duygu ise kadınlara, annelere, sanatçılara, şairlere yakıştırıldı. Bu nedenle duygularıyla hareket etmeye kadınlar erkeklere 
göre, yaşamlarında üstlendikleri rollerin de etkisiyle daha fazla yöneldiler. Duygunun gücüne yönelik araştırmalarla birlikte de kadınlardaki 
bu durum araştırma sonuçlarına yansıdı ve duygusal zeka anlamında erkeklere göre daha yüksek puanlar aldılar. 

Araştırma sonuçlarına göre, kız ve erkek öğrencilerin akademik öz-yeterlik algıları kızlarda 1.8884, erkekler de ise 2.0249 ortalamaya sahiptir. 
Bu farkın anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla SPSS 16.0 programı kullanılarak t testi uygulanmış ve t=-1.635 olarak hesaplanmıştır. 
% 95 güven aralığında hesaplanan p değeri .104 > .05 olduğundan kız ve erkek öğrencilerin akademik öz-yeterlik algıları arasında anlamlı 
bir fark bulunamamıştır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre akademik özyeterlik algısının farklılık 
göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır ki, bu durum bu araştırmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir ( Yalmancı ve Aydın, 2014; Gerçek, Yılmaz, 
Köseoğlu ve Soran, 2006; Akbaş ve Çelikkaleli, 2006; Üstüner, Demirtaş, Cömert ve Özer, 2009). Akademik öz-yeterlik bireylerin başarıyla 
sonuçlanan deneyimleriyle gelişirken, bireye göre başarısızlıkla sonuçlanan deneyimleriyle de düşmektedir. Yani kız ya da erkek olsun her 
birey aslında kendi deneyimleriyle akademik öz-yeterliğini şekillendirir. Burada önemli olan cinsiyet değil, yaşanan deneyimlerdir. 

Araştırma sonuçlarına göre, p değeri .0 < .05 olduğundan duygusal zeka düzeyi ile akademik öz-yeterlik algı düzeyi arasında negatif yönlü 
bir ilişki bulunmuştur. Pearson correlation katsayısı -.462’dır. Yani duygusal zeka düzeyinin yüksek olması akademik öz-yeterlik düzeyini 
azaltmaktadır. Duyguları ifade edebilme, empati, bağımsızlık, uyum sağlayabilme, beğenilme, bireylerarası sorun çözebilme, sebat edebilme, 
sevecenlik, nezaket, saygı gibi duygusal nitelikler bugün bireyleri başarıya götürecek yolda sahip olunması gereken temel niteliklerdir ki, bu 
da ancak yüksek duygusal zeka ile elde edilebilmektedir (Doğan ve Demiral; 2007). Öte yandan, öğrencinin derslerindeki başarılarını 
etkileyen faktörlerden biri de öğrencilerin öz-yeterlik düzeyleridir. Öğrencilerin başarılı öğrenmeler gerçekleştirebilmeleri yönünde eğitim-
öğretim faaliyetleri düzenlenirken ve programlar geliştirilirken öz-yeterlik düzeylerinin dikkate alınmasının önemli yararları vardır (Öncü; 
2012). Yalnız’ın (2014) çalışmasında üniversite öğrencilerinin akademik özyeterlik düzeyleri ile olumlu duygulanım arasında pozitif yönlü bir 
ilişki saptanmıştır. Yani olumlu düşünmeye sahip bireylerin akademik öz-yeterlik düzeyleri yüksek olma eğilimindedir. Ancak duygusal zeka 
düzeyi yüksek olan bireylerin kendilerine yönelik akademik öz-yeterlik algıları daha düşük olmaktadır. Bu durum eleştirel düşünme ile de 
yakından ilgilidir. Eleştirel düşünebilen bireyler daha objektif değerlendirmelerde bulunabildiklerinden, kontrol mekanizmalarını da daha etkili 
kullanmaktadırlar. Duygusal zeka kavramı genellikle duygularının kontrolünde olmak değil, duygularını akıl ve mantık ile en iyi şekilde 
yönetebilmek ve ilişkilerini daha başarılı hale getirebilmektir (Somuncuoğlu; 2005). Bu sayede duygularını kontrol edebilen bireylerin, öz 
yeterlik algılarının da kontrollü olduğu yani akademik başarıları çok yüksekse bile bunu ölçülü olarak algıladıkları görülmektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulmuştur: 

 Öğrencilerin akademik öz-yeterliklerini geliştirmeye yönelik sınıf içi ve dışı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalarda öğrencilerin olumlu 
sonuçlar elde ederek kendine güven duyma duygularını pekiştirmek amaçlanmalı ve deneyimler buna göre planlanmalıdır. 

 Her öğrencinin kendine en çok katkıyı sağlayacak şekilde duygularını yönetmeyi öğrenmesi, öğretmenler ve veliler tarafından teşvik 
edilmelidir. Burada gerektiğinde okullardaki Rehberlik birimleriyle de koordineli olarak işbirliği yapmak fayda sağlayabilir. 

 Öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere; öğrencilerin duygusal gelişimleriyle ve akademik öz-yeterlikleriyle ilgili seminerler 
düzenlenerek, işbirliği oluşturulması da çevrenin bu konudaki bilincini artırabilir. 
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İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 

 

Yrd. Doç. Dr. M. Sencer BULUT ÖZSEZER   Yrd. Doç. Dr. Fatma SADIK 

Çukurova Üniversitesi       Çukurova Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sınıf yönetimini etkileyen önemli etkenlerden biri, eğitim süreçlerinin düzenlenip yürütülmesinden sorumlu olan öğretmendir. Nitelikli bir eğitim 
sınıfların başarılı bir şekilde yönetilmesine, etkili yönetim öğretmenlerin sınıf yönetimiyle ilgili bilgi ve becerilerle donatılmalarına bağlıdır. 
Bununla birlikte öğretmenler eğitime ve öğrenciye yönelik tutum ve inançlarını, sınıf içinde öğretim ve yönetim uygulamalarına yansıtma 
eğilimindedir. Bu nedenle öğretmen inançları her zaman araştırmalara konu olmakta, son yıllarda öğretmenlerin sınıf yönetimine yönelik 
inançları sık sık incelenmektedir. İlgili literatürde branş öğretmenleriyle yapılan araştırmalara daha çok rastlandığı için bu araştırmada sınıf 
öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları araştırma konusu olmuştur.  Çünkü küçük çocukların sadece akademik değil, sosyal 
ve duygusal gelişimleri öğretmenlerinin davranış biçiminden daha çok etkilenmektedir. 

Araştırmada sınıf öğretmelerinin sınıf yönetimine ilişkin tutum ve inançları cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, hizmet yılı, mezun 
olunan fakülte, okutulan sınıf düzeyi, sınıf mevcudu, sınıf yönetimiyle ilgili eğitim alma ile sınıf yönetim becerilerine yönelik yeterlik algıları 
bağlamında incelenmiştir. 

Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında Adana İli Merkez İlçelerinde görev 
yapan 215 kadın ve 105 erkek olmak üzere 320 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunun oluşturulmasında 
oransız küme örnekleme yapılmıştır. Veriler  Martin, Yin ve Baldwin (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Savran Gencer ve Çakıroğlu (2007) tarafından 
yapılan “Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği” (SYTİÖ) ile toplanmıştır. Veriler betimsel istatistiklerin yanı sıra Mann Whitney U 
ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir.  

Araştırma sonucunda ilkokul öğretmenlerinin öğretimde müdahaleci, insan yönetiminde ise etkileşimci bir tutuma sahip oldukları görülmüştür. 
Öğretmenlerin öğretim ve insan yönetimine yönelik tutumlarında cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, mezun olunan fakülte ve sınıf 
yönetimi dersi alma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamıştır. Analiz sonuçlarına göre 1 ve 3.sınıf öğretmenleri ile 
sınıfında 31-40 öğrenci olan öğretmenler öğretimin yönetiminde daha müdahaleci; hizmet yılı 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenler ise insan 
yönetiminde daha etkileşimcidir.  Araştırma sonuçları sınıf kurallarını belirleme, etkili öğretim yapma ve disiplin problemleriyle baş etmede 
kendilerini “her zaman” yeterli algılayan öğretmenlerin öğretimde daha müdahaleci olduğunu göstermiştir.   

Çalışmanın sonuçları, öğretmen merkezli öğretim anlayışının devam ettiğini ve insan yönetiminde etkileşimci anlayışın uzun bir deneyimle 
geliştiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlara bağlı olarak; öğretmenlere hizmet-öncesi / hizmet içi eğitimlerin uygulamalı ve öğrenci merkezli 
anlayışla verilmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, sınıf yönetimine yönelik inanç ve tutumlar, sınıf öğretmeni, ilköğretim 

 

Abstract 

One of the most important factors affecting classroom management is the teacher who is responsible for organizing and managing the 
educational process. Qualified education is based on the successful management of the educational settings while effective management is 
established by teachers equipped with knowledge and skills about classroom management. In addition to this, teachers tend to reflect their 
attitudes and beliefs about education and students in their educational and managerial practices in the classrooms (Okut, 2011). Thus, the 
beliefs and attitudes of primary school teachers towards classroom management have always been a subject of research. The reason is that 
not only the academic development, but also the social and emotional development of young students are influenced by their teachers’ 
behavioral patterns. 

In this study, the attitudes and beliefs of primary school teachers with regard to classroom management were investigated in terms of gender, 
marital status, parenthood, years of experience, the faculty they graduated from, the level of class where they teach, the class size, classroom 
management training and their perceptions about one’s own competence in classroom management. 

This is a descriptive survey model study. The population of the study consisted of a total of 320 primary school teachers, 215 female and 
105 male, working at schools in the central districts of the city of Adana during the academic year 2014/2015. The Irrational Grouping Model 
was used to form the sample group of the study. The data was collected through the “Attitudes and Beliefs in Classroom Management 
Survey” developed by Martin and Baldwin (1998) and translated into Turkish by Savran, Gencer and Çakıroğlu (2007). Besides the 
descriptive statistics, the Mann Whitney U as well as the Kruskal Wallis tests were used to analyze the data.   

At the end of the study, it was detected that primary school teachers have a challenging attitude in education while having an interactionist 
attitude in human relations management. No statistically significant differences were found in the attitudes and beliefs of teachers about 
education and human relations management with regard to gender, marital status, parenthood, the faculty they graduated from, and 
classroom management training. Based on the results of the analysis, 1st and 3rd grade teachers as well as teachers in classrooms with 31-
40 students were found to have a more challenging attitude while teachers with 21+ years of experience were identified to have a more 
interactionist attitude in education.  
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The results of the study reveal that teacher-centered education still exists and that an interactionist attitude in human relations management 
is formed as a result of many years of experience. Based on these results, it can be suggested that practical and student-centered teaching 
methods should be involved in both pre-service and in-service trainings.  

Key words: Classroom management, beliefs and attitudes towards classroom management, primary school teachers, primary education 

 

Öğretmenlerin sınıf içerisinde çeşitli rolleri vardır. En önemli rollerini sınıfın yöneticisi olarak sergilerler. Bu rol öğretmenlerin öğrenci, öğretim 
ve sınıf içerisindeki diğer tüm etkenler hakkında karar ve uygulamalarını içerir. Wang, Haertel ve Walberg (1997) geçmiş araştırmaları analiz 
ederek sınıf yönetiminin öğrenci başarısı üzerinde en önemli etkiye sahip unsur olduğunu ortaya koymuşlardır. Etkili sınıf yönetimi öğrencinin 
katılımını artırırken istenmeyen davranışları azaltacak ve böylelikle öğretim zamanının etkili kullanılmasını sağlayacaktır (Wang vd. 1997). 
Öğretmenlerin sınıf içindeki etkinlikleri düzenlemesinde davranışsal eğilimleri etkilidir. Bu eğilimler öğretmenlerin, disiplin, iletişim ve öğretim 
ile ilgili görüşlerini de yansıtır. Sınıf yönetimi sınıf içindeki tüm olay ve olgulardan etkilenen çok yönlü yapısı nedeniyle farklı eğitim 
kademelerinde farklı disiplin, iletişim ve öğretimsel stillerin uygulanmasını gerektirebilir.  

İlgili alanyazında sınıf yönetiminin boyutları genelde öğretim, insan ve davranış yönetimi olmak üzere üç farklı boyutta ele alınmaktadır 
(Martin ve  Baldwin, 1996). Öğretim boyutu etkinliklerin planlanması, çevrenin düzenlenmesi ve zaman yönetimini kapsamaktadır. İnsan 
boyutunda öğretmenlerin öğrencilere ilişkin beklentileri, tutumları ve davranışları yer almaktadır. Davranış boyutu ise sınıf kurallarını 
öğrencilerin benimseyip uygulaması için öğretmenin kullandığı yöntemler olarak ifade edilmektedir (Ekici, 2008; Martin ve Baldwin, 1996; 
Savran, 2002). Bununla birlike yapılan bazı araştırmalarda insan ve davranış boyutlarının birbiri ile iç içe geçen boyutlar olduğu gözlenmiştir 
(Okut, 2011; Okut ve Öntaş, 2015; Oğuz, 2013; Savran, 2002). Sınıf yönetiminde öğretmenlerin yönetimle ilgili inançlarına dayanılarak üç 
farklı yaklaşımdan söz edilmektedir. Bu yaklaşımlar öğretmenin kontrol düzeyini göstermekte; kontrolu yüksek öğretmenler müdahaleci, 
kontrolü düşük öğretmenler müdahaleci olmayan ve ikisi arasında bulunan ise işbirliğini vurgulayan etkileşimci yaklaşım olarak ifade 
edilmektedir (Glickman ve Tamashiro, 1980, Okut, 2011; Savran Gencer ve Çakıroğlu, 2007, Ünal ve Ünal, 2009, Wolfgang, 2001). Sınıf 
yönetimi etkileyen etkenlerden biri olan öğretmen, eğitim süreçlerinin düzenlenip yürütülmesinden sorumlu olan kişidir. Bu nedenle bu süreçte 
en önemli rol öğretmene düşmekte, özellikle küçük yaş grubu öğretmenlerinde bu rolün önemi daha da artmaktadır  (Gordon, 1996, Martin 
ve Baldwin, 1996). Bu gerekçeyle bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminin boyutlarıyla ilişkili tutum ve inançlarını incelemek 
amaçlanmış ve aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin inanç ve tutumları nasıldır. 

2. İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları; cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, hizmet yılı, mezun olunan 
fakülte, okutulan sınıf düzeyi, sınıf mevcudu ve sınıf yönetimiyle ilgili eğitim alma değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin inanç ve tutumları sınıf yönetim becerilerine yönelik yeterlik algıları açısından 
anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.  

Bu araştırma ilkokul öğretmenlerinin sınıf yönetimine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılan tarama 
modelinde betimsel bir araştırmadır.  

Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında Adana İli Merkez İlçelerindeki (Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam) ilkokullarda görev 
yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunun oluşturulmasında oransız küme örnekleme yapılmış, bu 
araştırmada kümeler öğretmenlerin görev yaptığı okulların bulunduğu merkez ilçelere göre oluşturulmuştur. Her merkez ilçeden tesadüfi 
olarak beş okul seçilmiş,  toplam 20 okuldan 215 kadın ve 105 erkek olmak üzere 320 öğretmen araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Tablo 
1 araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel bilgilerini göstermektedir. 

Tablo 1.  

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin (N=320) Kişisel Bilgileri 

Değişkenler     Gruplar  f % 

 
Cinsiyet  

Kadın 215 67.2 

Erkek  105 32.8 

Toplam  320 100.0 

 
 
Medeni durum 

Bekâr 63 19.7 

Evli  257 80.3 

Toplam  320 100.0 

 
Çocuk sahibi olma durumu 
 
 
Hizmet yılı  

Evet  245 76.6 

Hayır  75 23.4 

Toplam  320 100.0 

1-10 yıl 100 31.2 

11-20 yıl 164 51.3 

21 yıl ve üzeri 56 17.5 

Toplam  320 100.0 

 
Mezun olunan fakülte 

Eğitim fakültesi 237 74.1 

Diğer  83 25.9 

Toplam  320 100.0 

 
Derse girilen sınıf düzeyi  

1.sınıf 62 19.4 

2.sınıf 115 35.9 

3.sınıf 78 24.4 
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Araştırma verileri Martin, Yin ve Baldwin (1998) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Savran Gencer ve Çakıroğlu (2007) tarafından 
yapılan  “Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği” (SYTİÖ) ile toplanmıştır. SYTİÖ, öğretimin yönetimi (ÖY-14 madde), insan 
yönetimi  (İY-8 madde) ve davranış yönetimi (DY-4 madde) olmak üzere toplam üç alt boyuttan oluşmaktadır. Toplam 26 maddeden oluşan 
ölçekte cevaplama 4’ lü likert tipinde olup seçenekler “Beni Çok İyi Tanımlıyor” (4 Puan), “Beni Genel Olarak Tanımlıyor” (3 Puan), “Beni 
Tanımlıyor” (2 Puan), “Beni Hiç Tanımlamıyor” (1 Puan) şeklinde puanlanmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ÖY için .82, 
İY için .69 ve DY için .69’ dur. Her bir alt ölçekten elde edilen yüksek puan müdahaleciliği, düşük puan ise müdahaleci olmamayı 
yansımaktadır.  

Ölçeğin Savran Gencer ve Çakıroğlu (2007) tarafından yapılan Türkçe uyarlaması Öğretimin Yönetimi (ÖY) ve İnsan Yönetimi (İY) olmak 
üzere iki boyutludur. ÖY alt boyutu,  faktör yük değerleri .33 ile .64 arasında değişen 12 maddeden, İY alt boyutu ise faktör yük değerleri .46 
ile .58 arasında değişen 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin ÖY alt boyutuna ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .71,  İY alt boyutuna 
ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .73’tür. Bu araştırmada Savran Gencer ve Çakıroğlu’ nun (2007) çalışmasında elde edilen sonuçlar 
temel alınarak ölçek iki boyutlu ve toplam 22 madde olarak uygulanmış, elde edilen veriler üzerinde tekrar hesaplanan Cronbach Alpfa 
güvenirlik katsayıları ÖY için .84, İY için .77 bulunmuştur. Veriler 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonunda gerçekleşen 15 günlük seminer 
döneminde okul ziyaretleri yapılarak toplanmıştır. Ortalama 20-25 dakika süren uygulamalar sırasında herhangi bir sorunla 
karşılaşılmamıştır.  

Öncelikle maddelerin tersine çevrilmiş puanları dikkate alınarak öğretmenlerin ölçekten elde ettikleri puanların aritmetik ortalama ve standart 
sapmaları hesaplanmıştır. Öğretmenlerin ölçek puanları arasında araştırmada ele alınan değişkenler açısından anlamlı farklılıklar olup 
olmadığını incelemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi yapılarak her bir değişkenin tüm düzeylerindeki ölçümlerin normallik sayıltısını 
karşılayıp karşılamadığına bakılmıştır. Sonuçlar tüm değişkenlerde her bir değişkenin tüm düzeyleri için ölçümlerin normallik sayıltısını 
karşılamadığını göstermiştir. Bu nedenle puan ortalamalarının karşılaştırmalarında parametrik testler yerine ikili karşılaştırmalar için Mann 
Whitney U-Testi, çoklu karşılaştırmalar için Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Kruskal Wallis testi sonucunda anlamlı farklılıklar gözlenen 
durumlarda, farkların hangi gruplar lehine olduğunu görmek amacıyla ise grupların ikili karşılaştırmaları üzerinde MannWhitney U-Testleri 
tekrarlanmıştır.  Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde düşük-orta-yüksek şeklinde gruplamaya gidilmiş, elde edilen puanların aritmetik 
ortalamaları   ≥1.33 ise  (düşük) müdahaleci olmayan, ≤2.67 ise (yüksek) müdahaleci, 1.34-2.66 ise (orta) etkileşimci olarak yorumlanmıştır. 
Yapılan tüm analizler için anlamlılık düzeyi .05 alınmıştır 

 

4.sınıf 65 20.3 

Toplam  320 100.0 

 
Sınıf mevcudu 

20’ den az  39 12.2 

21-30  190 59.4 

31-40 76 23.8 

40 ve üzeri 15 4.6 

Toplam  320 100.0 

 
Sınıf yönetimiyle ilgili eğitim alma durumu 

Lisans eğitiminde ders alma 218 68.1 

HİE (kurs, seminer vb.) 102 31.9 

Toplam  320 100.0 

 
Sınıf yönetimi dersinin mesleki katkısı ile ilgili algı 

Yeterli değil 109 34.1 

Karasızım  56 17.5 

Yeterli  155 48.4 

Toplam  320 100.0 

 
Fiziki koşulları düzenleme yeterlik algısı 

Ara sıra  30 9.4 

Genellikle 189 59.1 

Her zaman 101 31.5 

Toplam  320 100.0 

 
Sınıf kurallarını belirleme- öğretme yeterlik algısı 

Ara sıra  7 2.2 

Genellikle 121 37.8 

Her zaman 192 60.0 

Toplam  320 100.0 

 
Öğretimi etkili kılma yeterlik algısı 

Ara sıra  14 4.4 

Genellikle 171 53.4 

Her zaman 135 42.2 

Toplam  320 100.0 

 
Olumlu iletişim kurma yeterlik algısı 

Ara sıra  6 1.9 

Genellikle 141 44.1 

Her zaman 173 54.0 

Toplam  320 100.0 

 
Zamanı etkili kullanma yeterlik algısı 

Ara sıra  18 5.6 

Genellikle 167 52.2 

Her zaman 135 42.2 

Toplam  320 100.0 

 
Disiplin problemleriyle baş etme yeterlik algısı 

Ara sıra  26 8.1 

Genellikle 182 56.9 

Her zaman 112 35.0 

Toplam  320 100.0 
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Tablo 2, öğretmenlerin (N= 320) SYTİÖ’ den elde ettikleri puanlara ait betimsel istatistikleri göstermektedir. 

Tablo 2.  

Betimsel istatistikler 

 Minumum Maximum X  Standart sapma 

Öğretim yönetimi 1.00 4.00 3.08 .44 

İnsan yönetimi  1.00 4.00 1.99 .40 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin öğretimde müdahaleci, insan yönetiminde ise etkileşimci bir tutuma sahip oldukları görülmektedir. 
Tablo 3, araştırmaya katılan öğretmenlerin SYTİÖ puanları üzerinde yapılan Mann Whitney U testi sonuçları verilmiştir.  

Tablo 3.  

Mann Whitney U testi sonuçları 

Alt ölçekler  Gruplar  N Sıra Ort. Sıra Top. U P 

Cinsiyet       

Öğretim yönetimi 
Kadın  215 165.74 35635.00 

10160.000 .146 
Erkek 105 149.76 15725.00 

İnsan yönetimi  
Kadın 215 158.24 34021.00 

10801.000 .530 
Erkek  105 165.13 17339.00 

Medeni durum 

Öğretim yönetimi 
Bekâr  63 153.66 9680.50 

7664.500 .511 
Evli  257 162.18 41679.50 

İnsan yönetimi  
Bekâr  63 158.31 9973.50 

7957.500 .833 
Evli  257 161.04 41386.50 

Çocuk sahibi olma durumu  

Öğretim yönetimi 
Evet 245 163.78 40126.00 

8284.000 .251 
Hayır 75 149.79 11234.00 

İnsan yönetimi  
Evet 245 160.70 39372.50 

9137.500 .943 
Hayır 75 159.83 11987.50 

Mezun olunan fakülte 

Öğretim yönetimi 
Eğitim fak. 237 156.81 37164.50 

8961.500 .227 
Diğer 83 171.03 14195.50 

İnsan yönetimi  
Eğitim fak. 237 161.48 38270.50 

9603.500 .748 
Diğer 83 157.70 13089.50 

Sınıf yönetimiyle ilgili eğitim alma durumu 

Öğretim yönetimi 
Lisans eğitiminde  218 156.31 34076.50 

10205.500 .236 
HİE (kurs, seminer) 102 169.45 17283.50 

İnsan yönetimi  
Lisans eğitimi  218 161.47 35200.00 

10907.000 .784 
HİE (kurs, seminer) 102 158.43 16160.00 

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmenlerin öğretim ve insan yönetimine yönelik tutumlarında cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, mezun 
olunan fakülte ve sınıf yönetimiyle ilgili eğitim alma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>.05). Tablo 4, 
araştırmaya katılan öğretmenlerin SYTİÖ’ den elde ettikleri puanların hizmet yılı, derse girilen sınıf düzeyi ve sınıf mevcuduna göre Kruskal 
Wallis testi sonuçları Tablo 4’ de verilmiştir.  
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Tablo 4 

Hizmet yılı, Sınıf Düzeyi ve Sınıf Mevcuduna Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Alt ölçekler Grup N Sıra ort. df  P Anlamlı Fark 

Hizmet yılı 

Öğretim yönetimi 

1-10 yıl (A) 100 153.61  

 

2 

3.192 .203 

 

 11-20 yıl (B) 164 169.24 

21 yıl ve + (C) 56 147.21 

İnsan yönetimi 

1-10 yıl (A) 100 161.13 

6.884 .032* 

 

B > C 11-20 yıl (B) 164 169.73 

21 yıl ve + (C) 56 132.34 

Derse girilen sınıf düzeyi 

 

 

Öğretim yönetimi 

1.sınıf 62 173.99  

 

3 
7.987 .046* 

 

 

1 ve 3 > 2 

 

2.sınıf 115 141.12 

3.sınıf 78 170.44 

4.sınıf 65 169.99 

İnsan yönetimi 

1.sınıf 62 168.51 

3 1.394 .707 

 

2.sınıf 115 152.88 

3.sınıf 78 164.16 

4.sınıf 65 161.95 

Sınıf mevcudu 

 

 

Öğretim yönetimi 

20’ den az  39 129.15 

3 12.749 .005* 

 

3 > 1 ve 2 21-30  190 155.50 

31-40 76 189.82 

40 ve üzeri 15 156.83 

 

İnsan yönetimi 

20’ den az  39 129.14 

3 7.275 .064 

 

21-30  190 165.26 

31-40 76 170.25 

40 ve üzeri 15 132.37 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretimin yönetiminde 1 ve 3.sınıf öğretmenleri ile sınıfında 31-40 öğrenci olan öğretmenlerin [  (3-320)= 7.987 ve 
12.749, p<.05];  insan yönetiminde ise hizmet yılı 11-20 yıl arasında olan öğretmenlerin puanlarına ait aritmetik ortalamaların anlamlı bir 

şekilde daha yüksek olduğu görülmektedir [  (2-320)= 6.884, p<.05].  Öğretmenlerin SYTİÖ’ den elde ettikleri puanların sınıf yönetim 
becerilerine yönelik yeterlik algılarına göre Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo 5’ de verilmiştir.  

Tablo 5.  

Sınıf Yönetim Becerilerine Yönelik Yeterlik Algısına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Alt ölçekler Grup N Sıra ort. df  P Anlamlı Fark 

Fiziki koşulları düzenleme yeterlik algısı 

 

 

Öğretim yönetimi 

Ara sıra  30 136.72  

2 5.780 .056 

 

 Genellikle 189 155.46 

Her zaman 101 176.99 

 Ara sıra  30 180.17  6.712 .035*  
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İnsan yönetimi 

Genellikle 189 167.49 2 G > H 

Her zaman 101 141.58 

Sınıf kurallarını belirleme-öğretme yeterlik algısı 

 

Öğretim yönetimi 

Ara sıra 7 95.71 

2 10.648 .005* 

 

H > A ve G Genellikle 121 144.41 

Her zaman 192 173.00 

 

 

İnsan yönetimi 

 Ara sıra  7 184.14  

2 4.678 .096 

 

Genellikle 121 173.43 

Her zaman 192 151.49 

Öğretimi etkili kılma yeterlik algısı 

 

Öğretim yönetimi 

Ara sıra 14 126.68  

2 6.643 .036* 

 

H > G Genellikle 171 151.91 

Her zaman 135 174.89 

 

 

İnsan yönetimi 

 Ara sıra  14 189.46  

2 3.229 .199 

 

Genellikle 171 165.42 

Her zaman 135 151.26 

Olumlu iletişim kurma yeterlik algısı 

 

Öğretim yönetimi 

Ara sıra  6 122.33  

2 3.999 .135 

 

Genellikle 141 151.32 

Her zaman 173 169.31 

 

İnsan yönetimi 

Ara sıra  6 210.75  

2 2.628 .269 

 

Genellikle 141 164.72 

Her zaman 173 155.32 

Zamanı etkili kullanma yeterlik algısı 

 

Öğretim yönetimi 

Ara sıra  18 136.64  

2 3.267 .195 

 

Genellikle 167 155.18 

Her zaman 135 170.26 

 

İnsan yönetimi 

Ara sıra  18 156.58  

2 3.858 .145 

 

Genellikle 167 170.05 

Her zaman 135 149.20 

Disiplin problemleriyle baş etme yeterlik algısı 

 

Öğretim yönetimi 

Ara sıra  26 142.96  

2 3.459 .177 

 

Genellikle 182 155.46 

Her zaman 112 172.76 

 

İnsan yönetimi 

Ara sıra  26 128.81  

2 11.350 .003* 

 

G > A ve H Genellikle 182 175.23 

Her zaman 112 143.93 

Tablo 5’ de görüldüğü gibi sınıf kurallarını belirleme- öğretme ve öğretimi etkili kılma konusunda kendilerini  “her zaman” yeterli algılayan 

öğretmenlerin öğretim yönetimi [  (2-320)= 10.648 ve 6.643, p<.05];  fiziksel koşulları düzenleme ve disiplin problemleriyle baş etme 
konusunda kendilerini “genellikle” yeterli algılayan öğretmenlerin ise insan yönetimi boyutuna ait puan ortalamaları diğer öğretmenlerden 
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anlamlı bir şekilde  daha yüksektir [  (2-320)= 6.712 ve 11.350, p<.05].  Öğrencilerle olumlu iletişim kurma ve zamanı etkili kullanmaya 
yönelik yeterlik algısı ise öğretmenlerin sınıf yönetimine yönelik tutumlarında anlamlı bir fark yaratmamıştır (p>.05). 

Bu araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretimde müdahaleci, insan yönetiminde ise etkileşimci bir tutuma sahip oldukları saptanmış, 
öğretmenlerin bu tutumlarında cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, mezun olunan fakülte ve sınıf yönetimiyle ilgili eğitim alma 
durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bu sonuç, gerek öğretmen gerekse öğretmen adaylarıyla yapılan 
birçok araştırmanın sonuçlarına paraleldir (Martin vd. 1998; Okut,  2011; Savran Gencer ve Çakıroğlu, 2007; Ünal ve Ünal, 2009). Bu 
durumda ülkemizde öğretmenlerin öğretimde kontrol anlayışına (öğretmen merkezli öğrenme süreci) sahip oldukları söylenebilir. 2005 
yılından bu yana uygulanmakta olan program öğretmenin temel görevini bilgiyi aktarmaktan ziyade öğrenciyi süreçte aktif kılma olarak 
vurgulamaktadır. Yani öğretmenin eğitim/öğretim anlayışının öğrenci merkezli olması ve yapılandırmacı öğretim anlayışıyla öğrenciye 
rehberlik etmesi gerekmektedir  (Gelen ve Beyazıt, 2007).  Ancak öğretmenin bu yeterliliği gösterebilmesi için bu anlayışta bir eğitimden 
geçmesi gerekmektedir (Council of the European Union, 2014; Shantz, 1995). Bu bağlamda eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının 
öğrenci merkezli yetişip yetişmediği ya da yapılandırmacı eğitim anlayışın kazandırılıp kazandırılmadığının sorgulanması gerektiği 
söylenebilir. Eğitim kalitesini yükseltmek için yapılması gereken tüm düzenlemeler ve alınması gereken kararlar öncelikli olarak öğretmen 
eğitiminden başlamalıdır (Akdemir, 2013). Öğretmen eğitiminde öğretmen adayına rehber olan eğiticinin söylediği ile yaptığı arasındaki fark 
azaldığı takdirde öğrenciyi aktif kılacak yaşantılar okullara daha kolay taşınabilir (Bulut, 2003).  Ayrıca ülkemizde öğrencilerin merkezi sınav 
sistemi ile bir üst eğitim kurumuna geçmesi, ilkokuldan itibaren öğretmenleri başarı odaklı düşünmeye ve bu sebeple bilgiyi eksiksiz aktararak 
öğrencileri bu sınavlara hazırlamaya yöneltiyor da olabilir.  

Elde edilen bulgulara göre 1 ve 3. sınıf öğretmenleri ile sınıfında 31-40 öğrenci olan öğretmenler öğretimin yönetiminde daha müdahaleci bir 
tutuma sahiptir. Öğrenci sayısının fazla olduğu sınıflarda öğrencileri aktif kılacak yöntem ve teknikleri uygulamak sınıfta farklı düzenlemeler 
yapılmasını gerektirir (Finn vd. 2001; Karaçalı, 2006), davranış ve zaman yönetimi zorlaşır (Slavin, 1990). Dolayısıyla bu durum kalabalık 
sınıflarda görev yapan öğretmenleri, öğrenci davranışlarını kontrol etmesi daha kolay olan öğretmen merkezli yöntem ve teknikleri daha sık 
kullanmaya yöneltiyor olabilir. Birinci sınıf öğretmenlerinin daha müdahaleci olması okuma yazma öğretiminin doğasından; 3. sınıf 
öğretmenlerinin ise konuların önceki yıllara göre daha fazla bilgi içermesinden kaynaklanmış olabilir.  

Araştırma sonucunda hizmet yılı 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin insan yönetiminde daha etkileşimci bir tutuma sahip olduğu 
saptanmıştır.  Birçok araştırma göreve yeni başlayan öğretmenlerin öğrencilerle iletişimde ve davranış yönetiminde sıkıntı yaşadığını 
(Korkmaz, Saban ve Akbaşlı, 2004), zaman içinde kazanılan deneyimle öğretmenlerin bu konuda kendilerine olan güvenlerinin arttığını 
göstermektedir (Babaoğlan ve Korkut, 2010; Dinçer ve Akgün, 2015; Yılmaz ve Çokluk-Bökeoğlu, 2008). Dolayısıyla 21 yılın üzerinde mesleki 
deneyimi olan öğretmenlerin kendilerini ve öğrencilerini daha iyi tanımaları, insan ilişiklerinde daha özenli ve anlayışlı olmaları ve öğrencilere 
fırsatlar tanıma konusunda daha açık davranmaları doğaldır. 

Elde edilen bulgular, sınıf yönetiminin öğretimi etkili kılma ve sınıf kurallarını belirleme boyutlarında kendilerini  “her zaman” yeterli algılayan 
öğretmenlerin öğretim yönetiminde daha müdahaleci olduğunu göstermiştir. Öğretmen merkezli öğrenme süreçlerinde öğretmenin temel 
görevi alan bilgisine hâkim olmak ve bilgiyi öğrencilere eksiksiz, doğru bir şekilde aktarmaktır. Bu doğrultuda öğretmen öğrencilere konuyu 
anlatır, örnekler verir, bilginin kalıcılığını sağlamak için özet yapar, eksik bilgileri tamamlar ve yanlış öğrenmeleri düzeltir. Öğrencilerin bu 
süreçte temel sorumlulukları ise öğretmeni dinlemek, verdiği bilgileri almaktır (Sönmez, 2015, s.100-102). Bir diğer ifadeyle öğrenme-öğretme 
sürecinde sorumluluk ve kontrol öğretmendedir. Dolayısıyla  daha müdaleci bir tutuma sahip öğretmenlerin yaptıkları öğretimi etkili 
algılamaları bilgiyi öğrencilere eksiksiz, doğru bir şekilde aktardıklarını düşünmelerinden kaynaklanmış olabilir (Babaoğlan ve Korkut, 2010; 
Sadık ve Bulut Özsezer, 2015). Sınıf kurallarını belirlemede her zaman yeterli olduklarını düşünen öğretmenlerin öğretimde daha müdahaleci 
olmaları ise kuralların doğasıyla ilişkilendirilebilir. Kurallar öğretmenin sınıfta nelere izin verip, nelere vermediğine işaret eden açıklamalardır. 
Sınıf kurallarının nasıl belirlendiği ve uygulandığı, doğrudan müdahale (kontrol) ile ilgili bir konudur (Evertson vd. 1997; Jones ve Jones, 
1997; Martin vd.1998). Öğretmen merkezli bir öğrenme-öğretme sürecinde kontrol öğretmende olduğu için, öğrencilerin ne yapması veya ne 
yapmaması gerektiğini belirleyen öğretmendir. Bu durumda araştırmanın bulgularının tutarlı olduğu söylenebilir. 

Araştırma sonuçları fiziksel ortamı düzenleme ve disiplin problemleriyle baş etmede kendilerini “her zaman” yeterli algılayan öğretmenlerin 
insan yönetiminde daha etkileşimci bir tutuma sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, ortamın bireyin davranışını etkileme gücüyle alakalı 
olabilir.  Sınıfta istenmeyen davranışların bir kısmı sınıfın fiziksel düzeni ve buna bağlı etkenlerden kaynaklanmaktadır (Doyle, 1986; Evertson 
vd. 1997; Grubaugh ve Huston 1990; Jones ve Jones, 1997). Fiziksel düzenle ilgili olumsuzlukların giderilmesi buna bağlı ortaya çıkan 
disiplin problemlerini azaltarak,  öğretmenlerin sınıf yönetiminde daha yapıcı olmalarını sağlayabilir. Bu nedenle bu iki boyutta kendilerini 
yeterli algılayan öğretmenlerin insan yönetiminde daha etkileşimci bir tutuma sahip olması olumlu ve doğal bir sonuç olarak yorumlanabilir. 
Çünkü öğretmen-öğrenci arasında etkileşimin olduğu bir sınıfta; öğrenciler akademik ve sosyal becerilerinin gelişim sürecinde öğretmeninden 
yardım alır, karar alma sürecine katılır, sorumlulukları paylaşır,  kurallar birlikte belirlenir, duygu ve düşünceleri önemsenir ve davranışını 
düzeltme sorumluluğunu alma fırsatı bulur (Jones ve Jones, 1997). Dolayısıyla etkileşimci bir anlayışla yönetilen sınıfta disiplin problemleri 
azalır, çözümü de taraflara aittir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğrencilerle olumlu iletişim kurmayla ilgili yeterlik algısının öğretmenlerin sınıf yönetimine yönelik 
tutumlarında anlamlı bir fark yaratmadığını göstermiştir. Bu sonuç öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları iletişimi genel olarak doğru ve 
olumlu algılamalarıyla ilişkilendirilebilir. Farklı eğitim kademelerinde yapılan birçok araştırma öğretmenlerin genellikle iletişim becerilerini 
yüksek düzeyde olumlu algıladığını göstermektedir (Hürsen vd. 2011; Küçüksüleymanoğlu ve Çetinkaya, 2014; Şara ve Güney, 2015; 
Şimşek ve Altınkurt, 2010). Öğretmenlerin zaman yönetimiyle ilgili yeterlik algısının sınıf yönetimiyle ilgili tutumlarında anlamlı fark 
yaratmaması ise bu konuda sorun yaşamamalarından veya sınıfta zamanı planlanma ve etkili kullanmanın sınıf yönetimi açısından öneminin 
farkında da olmamalarından kaynaklanmış olabilir. 

Bu araştırma ilköğretim programı öğrenci merkezli olduğu halde öğretmen merkezli öğretim anlayışının devam ettiğini, insan yönetiminde 
etkileşimci anlayışın uzun bir deneyimle geliştiğini göstermiştir.   
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Araştırma sonuçlarına bağlı olarak; öğretmenlere hizmet-öncesi ve hizmet içi eğitimlerle uygulamalı olarak öğrenci merkezli, etkileşime dayalı 
yöntem ve teknikleri uygulama becerisi kazandırmaya ve etkili iletişim, öğrenciyi tanıma, yansıtıcı düşünme, eleştirel düşünme vb. becerileri 
kazandırarak mesleğin insani yönünü içselleştirmelerini desteklemeye önem verilmesi gerektiği söylenebilir.   
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Öğretmen Adaylarının Düşünme Türlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri: Bir Durum Saptaması 
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ÖZET 

Düşünme becerilerini geliştirme, son yıllarda çoğu ülkenin önemli sorunlarından biri olmaktadır. Konuyla ilgili araştırmalar, öğrencilerin 
düşünme becerilerini yeterince geliştiremedikleri, bu nedenle çeşitli zorluk ve güçlüklerle karsılaştıklarını göstermektedir. Bu araştırmada 
öğretmen adaylarının tanımlama ve örneklerden hareketle “Tümdengelim, Tümevarım, Anolojik, Analitik, Analitik, Sistemli, Yaratıcı, Eleştirel, 
Yansıtıcı, Üst Düzey” düşünme biçimine ilişkin bilgi düzeyleri tespit edilerek, cinsiyet ve branş değişkenlerine göre fark olup olmadığı test 
edilmiştir. 

Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Aday öğretmenlerin düşünme biçimlerinin her birine dönük olarak kavramsal bilgi düzeyi ve örnekleri kullanma bilgi düzeyi nedir? 

2. Aday öğretmenlerin düşünme biçimleri kavramsal bilgi düzeyleri ve örnekleri kullanma bilgi düzeyi puanları anlamlı derecede 
farklılaşmakta mıdır? 

Bu araştırma ile öğretmen adaylarının dokuz düşünme biçimine ilişkin bilgi düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma betimsel 
bir araştırma olup nicel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden 
benzeşik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen tanım ve örneklerden kavramlara 
ulaşmayı amaçlayan Düşünme Türleri Bilgi Testi (DTBT) ile elde edilmiştir.  

Düşünme türleri hakkında öğretmen adayları bilgi düzeylerini gösterir analiz sonuçlarına göre dokuz düşünme türünden hem tanım hem de 
örnek belirleme her ikisi birlikte cevaplarının oranı tam öğrenme düzeyin (%75) üzerinde olan düşünme türü bulunmamaktadır. Buna karşın, 
tanım düzeyinde ise Tümevarım ve Tümdengelim düşünme biçimleri tam öğrenme düzeyinde öğrenilmiştir. Orta yeterlik(%50-%74) 
denilebilecek olan düşünce biçimleri ise tanımlama düzeyinde Anolojik, Analitik, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimleri, örnek düzeyinde ise 
Tümevarım, Tümdengelim, Sistemli, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimleridir. Bunlara karşın hem tanımlama hem de örneklendirmede 
olmak üzere %30’un da altında bir düzeyde gözlenen düşünme biçimleri, Yansıtıcı ve Üst düzey düşünme biçimleridir.  

Araştırmada öğretmen adaylarının düşünme biçimlerinin her birine dönük kavramsal bilgi düzeyleri ile örnekleri kullanma bilgi düzeyleri 
karşılaştırmasında kavramsal bilgi düzeyleri lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.  

Araştırma bulguları Analojik, Analitik, Sistemli, Yansıtcı ve Üst düzey düşünme biçimleri konusunda öğretmen adaylarının bilgi 
düzeylerinin çok düşük olduğunu göstermektedir. Bu yönü ile aday öğretmenlerin bu düşünme biçimleri konusundaki eğitim ihtiyaçları 
ivedilikle karşılanmalıdır.  

Anahtar sözcükler: Düşünme, düşünme türleri, öğretmen adayı 

 

Abstract 

The development of thinking skills has been one of the most important problems of many countries in recent years. The investigations related 
to subject indicate that students have failed to develop their thinking skills adequately, and therefore, they face certain difficulties and 
challenges. In this study, preservice teachers' knowledge levels regarding “Deductive, Inductive, Analogical, Analytical, Systematical, 
Creative, Critical, Reflective, High Level” thinking forms were determined based on the definitions and examples, and whether there was a 
difference according to the gender and branch variables was tested. 

In this study aims are answers were sought to the following questions. For each thinking form of preservice teachers; 

1. What is the level of conceptual knowledge and the knowledge level of using examples? 

2. Do preservice teachers' thinking forms conceptual knowledge levels and knowledge level of using examples scores vary significantly?  

An attempt to reveal preservice teachers' knowledge levels on nine thinking forms was made with this study. This study is a descriptive 
research and a case study in which quantitative data collection techniques are used. The study group was determined by the analogous 
sampling method, one of the purposive sampling methods. The data of the research were obtained with the Thinking Types Knowledge Test 
(TTKT) which was developed by the researcher and aimed to reach concepts from definitions and examples.  

According to the analysis results showing preservice teachers' knowledge levels on thinking forms, there is no thinking form the rate of 
answers of definition and identifying an example of which is above the full learning level (75%) among nine thinking forms. On the contrary, 
at the definition level, Inductive and Deductive thinking forms were learned at the full learning level. The thinking forms that could be stated 
as middle adequacy (50%-74%) are the Analogical, Analytical, Creative and Critical thinking forms at the definition level and the Inductive, 
Deductive, Systematical, Creative and Critical thinking forms at the example level. Nevertheless, Reflective and High-level thinking forms 
are the thinking forms observed at a level below 30% both in the definition and examples. In the study, a statistically significant difference 
was found in favor of conceptual knowledge levels in the comparison of conceptual knowledge levels and knowledge levels of using examples 
for each thinking forms of preservice teachers.  
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Research findings indicate that the knowledge levels of preservice teachers on Analogical, Analytical, Systematical, Reflective and High-
level thinking forms are very low. Preservice teachers' needs for training on these thinking forms should urgently be met.  

Keywords: Thinking, types of thinking, preservice teacher. 

Düşünme becerilerini geliştirme, son yıllarda birçok ülkenin önemli sorunlarından haline gelmiştir. Romano’ya (1992) göre, düşünme 
becerileri, demokratik yasama katılmak, iş ve teknolojik yasama uyum sağlamak için de gerekli olmaktadır. Bunlara ek olarak bireyin psikolojik 
gelişimine katkı sağladığı ve basarı sansını artırdığı da bilinmektedir. Eğitim sistemi, bireylerin düşünce yapılarını geliştirmeyi, diğer 
kuşakların yaptıklarını yineleyen değil yeni şeyler yapabilme yeteneği olan insanlar yetiştirmeyi amaçlamalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için 
de eğitim sisteminde yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi etkin kılmak gereklidir. Özgür ve eleştirel düşünme yaratıcılığın, dolayısıyla günümüz 
eğitim anlayışının gereklerinden biridir (Çellek 2001; Doğanay 2001; İpşiroğlu 1993; Noyonalpan 1993).  

Ashton (1988), okulların düşünen bireyler yetiştirme amacının önündeki en büyük engelin, öğretmenlerin düşünme bilgi ve becerisinden 
yoksun olması, olduğunu belirtmiştir. Aybek’e (2007) göre eğer, öğretmenler, öğrencileri düşünme becerilerinin yaşamın her alanında hayati 
önem taşıdığına inandırmak istiyorlarsa bu becerileri sınıf ortamında öğrencilere kazandırmak zorundadırlar. Öğretmenin düşünme stili bu 
stili edilgen olarak tüketen öğrenci üzerinde doğrudan etkilidir. Bu anlamda eğitimcilerin kendi düşünme stillerine ve stillerinin öğrencilerde 
nasıl bir etki yarattığına yönelik farkındalıklarını yükseltmeleri ve kontrolü ele almaları gerekir. (Kavgaoğlu ve Altun, 2016). Wilks (1995) 
okulların, iyi sorgulayan, daha fazla katılımcı olan, tahminleri ve öncelikleri belirleyen, alternatifler arayan, çeşitli görüşlerden anlam çıkaran 
öğrenciler yetiştirilebilmesi için öncelikle dersleri verecek öğretmenleri bu yeterlilikleri kazandıracak şekilde yetiştirilmesi gerektiğine dikkat 
çekmektedir. Halpern’e (1988) göre okullarda öğrencilerin eleştirel düşünmeyi öğrenebilmesi ve bilgiyi yeni, değişik koşullara uygulayabilmesi 
için öğretmenlerin düşünme konusunda eğitilmesi gerekmektedir.  

Bu araştırma ile öğretmen adaylarının düşünme biçimlerine sahip olma düzeylerinin tespit edilerek bu konuda hizmet öncesi ve hizmet içi 
öğretmen eğitimine geribildirim sağlamak amaçlanmıştır. Bu yönü ile öğretmen eğitimine katkı sağlamak açısından önem taşımaktadır. 

Araştırmada öğretmen adaylarının tanımlama ve örneklerden hareketle “Tümdengelim, Tümevarım, Anolojik, Analitik,  Sistemli, Yaratıcı, 
Eleştirel, Yansıtıcı, Üst Düzey” düşünme biçimine ilişkin olarak, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Aday öğretmenlerin düşünme biçimlerinin her birine dönük olarak kavramsal bilgidüzeyi ve örnekleri kullanma bilgi düzeyi nedir? 

2. Aday öğretmenlerin düşünme biçimleri kavramsal bilgi düzeyleri ve örnekleri kullanma bilgi düzeyi puanları anlamlı derecede 
farklılaşmakta mıdır? 

Bu araştırma ile öğretmen adaylarının dokuz düşünme türüne ilişkin bilgi düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma betimsel bir 
araştırma olup nicel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. 

Araştırmada çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma grubu 2015-2016 
bahar yarıyılında X eğitim fakültesinde son sınıfta öğrenim gören farklı branşlardaki 518 öğretmen adayından oluşturulmuştur.  

Araştırmanın verileri tanım ve örneklerden kavramlara ulaşmayı amaçlayan Düşünme Türleri Bilgi Testi (DTBT) ile elde edilmiştir. Uzman 
görüşlerine dayalı olarak geliştirilen test dokuzu tanım, dokuzu örnek üzerinden doğru cevabı bulmayı amaçlayan onsekiz sorudan 
oluşturulmuştur.  

Katılımcıların dokuz düşünme biçimine ilişkin kavramsal bilgi ve örnek tanımlama bilgi düzeylerine ilişkin veriler Tablo 2’de verilmiştir. 

Öğretmen Adaylarının Düşünme Biçimleri Hakkında Kavramsal Bilgi Düzeyleri ve Örnekleri Kullanma Bilgi Düzeyleri 

Tablo 1. Kavramsal Bilgi Düzeyi ve Örnekleri Kullanma Bilgi Düzeyi F, % ve P Değerleri 

Düşünme Biçimi Tanımlama Örneklendirme  Madde Güçlüğü 

PToplam  f % f % 

1 Tümevarım 394 76,1 327 63,1 0,69 

2 Analojik 182 35,1 150 29,0 0,32 

3 Tümdengelim 427 82,4 299 57,7 0,70 

4 Analitik 188 36,3 99 19,1 0,27 

5 Sistemli 122 23,6 162 31,3 0,27 

6 Yaratıcı 344 66,4 266 51,4 0,58 

7 Eleştirel 380 73,4 261 50,4 0,61 

8 Yansıtcı 18 3,5 134 25,9 0,14 

9 Üst düzey 134 25,9 99 19,1 0,22 

 

Tablo 1 bulguları ulaşılma oranlarına göre değerlendirildiğinde, öğretmen adayları dokuz düşünme türünden hem tanım hem de örnek 
belirleme cevaplarının ikisi birlikte cevaplandırılma oranı tam öğrenme düzeyin (%75) üzerinde olan düşünme türü bulunmamaktadır. Yalnız 
tanım düzeyinde Tümevarım ve Tümdengelim düşünme biçimleri tam öğrenme düzeyinde öğrenilmiştir. Orta yeterlik (%50-%74) düzeyinde 
öğrenilen düşünce biçimleri ise tanımlama düzeyinde Anolojik, Analitik, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimleri, örnek düzeyinde ise 
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Tümevarım, Tümdengelim, Sistemli, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimleridir. Bunlara karşın hem tanımlama hem de örneklendirmede 
olmak üzere %30’un da altında bir düzeyde gözlenen düşünme biçimleri, Yansıtıcı ve Üst düzey düşünme biçimleridir. Bunlarla birlikte 
tanımlama düzeyinde yüksek düzeyde gözlenen Tümevarım ve Tümdengelim düşünmelerin ise örnek düzeyinde orta düzeyde olduğu; orta 
düzeyde gözlenen Anolojik ve Analitik düşünmenin ise örnek düzeyinde çok düşük düzeylerde olduğu görülmektedir. Ayrıca tanım düzeyinde 
çok düşük düzeylerde gözlenen Sistemli düşünme örnek düzeyinde orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 1 bulguları öğretmen adaylarının düşünme biçimleri puanlarının her bir düşünme biçiminin ham kavramsal bilgi hem de örnek bilgi 
puanlarının ayrı ayrı güçlük indisleri ve maddelerin ortalama güçlüğüne göre değerlendirildiğinde P>0,50 olan dört düşünme biçimi puanı 
görülmektedir. Bunlar; Tümevarım, Tümdengelim, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimidir. Buna karşın beş düşünme biçiminde ise P<0,50 
düzeyindedir. Bu maddeler, Analojik, Analitik, Sistemli, Yansıtcı, Üst düzey düşünme biçimidir. Buna göre, Analojik, Analitik, Sistemli, 
Yansıtcı, Üst düzey düşünme biçimini ölçen maddeler öğretmen adaylarına zor gelmiştir ya da öğretmen adayları bu konularda öğrenme 
yoksunluğu içerisindedirler. Buna karşın Tümevarım, Tümdengelim, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimlerini yoklayan maddeler öğrencilere 
kolay gelmiş ya da bu konularda eğitim ihtiyacı içerisinde olmadıkları (Taşdemir, 2012) biçiminde açıklanabilir. Hem Tablo 2 hem de Grafik 
1 sonuçları Analojik, Analitik, Sistemli, Yansıtcı, Üst düzey düşünme biçimleri konusunda öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin çok düşük 
olduğunu göstermektedir.  

Öğretmen Adaylarının Düşünme Biçimlerine Dönük Kavramsal Bilgi Skorları İle Örnekleri Kullanma Bilgi Skorları Karşılaştırması 

 

Tablo 2. Kavramsal Bilgi ve Örnekleri Kullanma Bilgi Düzeyleri T Testi Sonuçları 

 n 
 

SS t Sd p 

Kavramsal bilgi düzeyleri 518 4,23 1,758 8,601 517 ,000 

Örnekleri kullanma bilgi düzeyleri 518 3,47 1,975 

Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının düşünme biçimlerinin her birine dönük kavramsal bilgi düzeyi ile örnekleri kullanma bilgi düzeyi skorları 
kavramsal bilgi düzeyi lehine istatistiksel olarak anlamlıdır (t =8,601; p<,05). 

Düşünme türleri hakkında öğretmen adayları bilgi düzeylerini gösterir analiz sonuçlarına göre, dokuz düşünme türünden hem tanım hem de 
örnek belirleme düzeyinde birlikte cevaplandırılmasının oranı tam öğrenme düzeyin (%75) üzerinde olan düşünme türü bulunmamaktadır. 
Ancak tanım düzeyinde Tümevarım ve Tümdengelim düşünme biçimleri tam öğrenme düzeyinde öğrenilmiştir. Orta yeterlikte (%50-%74) 
öğrenilmiş olan düşünce biçimleri ise tanımlama düzeyinde Anolojik, Analitik, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimleri, örnek düzeyinde ise 
Tümevarım, Tümdengelim, Sistemli, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimleridir.  

Buna göre, Analojik, Analitik, Sistemli, Yansıtcı, Üst düzey düşünme biçimini ölçen kavramsal bilgi ve örneksel bilgi düzeyindeki düşünme 
biçimini ölçen maddeler öğretmen adaylarına zor gelmiş ya da öğretmen adayları bu konularda öğrenme yoksunluğu içerisindedirler. Bu 
bulgular alan yazın araştırmalarında, öğrencilerin düşünme becerilerini yeterince geliştiremedikleri, bu nedenle çeşitli zorluk ve güçlüklerle 
karsılaştıklarını göstereren McMillan (1987), Nickerson (1988), Pascarella (1989), Perkins (1987), Taşdemir vd. (2016), Welfel (1982) 
araştırma bulgularını desteklemektedir.  

Araştırmada öğretmen adaylarının düşünme biçimlerinin her birine dönük kavramsal bilgi düzeyleri ile örnekleri kullanma bilgi düzeyleri 
karşılaştırmasında kavramsal bilgi düzeyleri lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu bulgular, Kavgaoğlu ve Altun, (2016), 
Durdukoca (2011), Kaufman (2002)’nın bulgularını desteklemektedir.  

Araştırma bulguları Analojik, Analitik, Sistemli, Yansıtcı, Üst düzey düşünme biçimleri konusunda öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin çok 
düşük olduğunu göstermektedir. Bu yönü ile ortaya çıkan aday öğretmenlerin bu düşünme biçimleri konusundaki eğitim ihtiyaçları ivedilikle 
karşılanmalıdır. 

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanına katkı getirecek olması bakımından başka araştırmacılar tarafından konu farklı örneklemler 
üzerinde farklı yöntemlerle araştırılmalıdır. 
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Nasıl Bir Türkçe Eğitimi? –Bir Eğitim Durumu Örneği- 

 

Merve YILMAZ 

Ankara Üniversitesi 

 

ÖZET 

Anadili eğitimi anneden başlayarak ailenin diğer fertlerinin katıldığı, zamanla sosyal çevrenin kapsama girdiği, son olarak okulda alınan bir 
eğitimdir. Kişi okul ortamına girene dek anadili eğitimini doğal bir ortamda alır. Bu noktada, okulda verilen anadili eğitiminin de çocuğun 
doğasına uygun olması gerekmektedir. Aksi durumda öğrenci, kendi anadilinin özelliklerini kavramaktan uzaklaşır, Türkçe dersinin genel 
amaç ve hedeflerini gerçekleştiremez. Öte yandan, iyi bir anadili bilgisi olmayan bireyler, yabancı bir dili öğrenmekte de güçlük 
çekmektedirler. İş yaşamında, üst düzey konumlara gelmiş kişilerin bile gerek sözlü gerek yazılı olarak kendilerini ifade edemediği, 
karşısındakileri dinlemeyi bilmediği ve okuma alışkanlığı edinmediği görülebilmektedir. Temel dil becerilerinin edinilebileceği başat ders ise 
anadili eğitiminin verildiği Türkçe dersleridir. Bu derslerin; öğrencilerin ilgisini çekebilecek, onların düş ve düşünme becerilerini 
devindirebilecek, çoklu uyaranlarla yapılması önemlidir. Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen öneme ilişkin bir eğitim durumu tasarlanmıştır. 
Bu eğitim durumunu tasarlamadaki amaç; Türkçe öğretmenlerine derslerde öğrencilere, doğal ve eğlenceli bir ortamda ne tip uygulamalar 
yaptırılabileceğini gösterebilmektir. Eğitim durumu hazırlanırken öğrencilerin çeşitli sanat yapıtlarıyla karşılaşmasına, onların eleştirel ve 
yaratıcı düşünme özelliklerinin devindirilmesine ve edilgen değil etkin olabilmelerine önem verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: (Türkçe eğitimi, eğitim durumu, çoklu uyaran, tam öğrenme.) 

 “Çağdaş dil ve edebiyat öğretiminin temel amacı düşünen, duyarlı bireyler yetiştirmektir. Buna duygu ve düşünce eğitimi de diyebiliriz. Bu 
nedenle çağdaş gelişmiş ülkeler dil ve edebiyat öğretimine özel bir değer verirler.” (Kavcar,2016). Verilen bu değer, kendisini eğitimin çocuğa 
göre olması ilkesinde de özellikle gösterir. “Her çocuğun kendine özgü özellikleri vardır. Çocukların güçlü ve zayıf yönleriyle, korku ve 
ümitleriyle ciddiye alınma ve gelişme süreçlerinde en iyi şekilde desteklenme hakları vardır. Bu yüzden anadili öğretiminin çıkış noktası ve 
amacı da her çocuğun kişisel öğrenme şartlarını, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve gereksinimlerini desteklemektir.” (Yıldız vd, 2008:58). 
Dolayısıyla hazırlanacak olan ders planları ve eğitim durumları öğrencilerin gereksinmelerine ve kişisel farklılıklarına uygun olmalıdır. Ders 
planları ve eğitim durumlarının nasıl yapılandırılması gerektiği alan yazınında aşağıdaki şekilde belirlenir: 

“Ders planı hazırlanırken; dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi, öğrencinin kazanımları, konunun işleneceği 
tarih ve olası süre, konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile başvurulacak kaynakları, öğrenme- öğretmen 
süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi, konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri 
ve farklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma, ihtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme 
süreci, öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı saptanır.”(Demirel ve 
Şahinel,2006:172).  
Çelik de (2013:54) yapıtında, eğitim durumlarıyla ilgili şu alıntılara yer verir: “Eğitim durumları, programın uygulama boyutunda içeriğin nasıl 
kazandırılacağı ile ilgili aşamasıdır. Öğretim programlarının en can alıcı öğesidir. Örnek eğitim durumları tasarlamak, öğretim programında 
tanımlanan ilke ve yöntemleri uygulayabilme için somut bir dayanak oluşturur.” Bu çalışmada tasarlanan eğitim durumu da yukarıdaki 
özellikler gözetilerek hazırlanmıştır. 
 
Aksan’a göre (1975:427) anadil “ilk önce anneden, daha sonraları ise aşama aşama ailenin diğer fertleri, yakın çevre ve çocuğun içerisinde 
bulunduğu ortamda kavradığı; bilinçaltına inen ve bireylerin toplumla en güçlü bağlarını oluşturan dildir.” Yıldız (2008:46); anadili öğretiminin, 
bir ulusun, kendi çocuklarına ilk önce ailede daha sonra ise eğitim kurumlarında, dillerini kullandırabilme düşüncesiyle yapıldığını söyler.  
Kavcar vd. (2016:12), anadili Türkçe öğretiminin amaçlarını şu altı madde ile verir: “Anlama gücünün geliştirilmesi, anlatım beceri ve 
alışkanlığının kazandırılması, dinleme ve okuma alışkanlık ve zevkinin verilmesi, sözcük dağarcığının zenginleştirilmesi, temel dilbilgisi 
kurallarının kavratılması, dil sevgi ve bilincinin uyandırılması.” 
Şüphesiz ki bir anadili dersi olarak Türkçenin öğretilmesinde bu altı amaç dersin temelini oluşturmaktadır. Ancak bu temelin sağlıklı olarak 
kurulabilmesi için verimli bir ders ortamının oluşturulması gerekmektedir. Bu ortamın oluşumunda çoklu uyaranların kullanılması önemlidir. 
Kocaman (1994:6-8), anadili öğretimindeki en büyük eksikliğimizin, öğretimi öğrenciler için çekici ve işlevsel hale getirmeyişimiz olduğunu 
belirtir. Bu çalışmada da öğretmenlere örnek oluşturabilecek, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini devindirmeye yönelik, onları derste 
etkin konuma getirebilecek, temel dil becerilerinin edinimini sağlayabilecek, tam öğrenme modeli baz alınarak bir eğitim durumu geliştirilmiştir. 
Bu çalışma, 6. Sınıf öğrencilerine yönelik toplam 10 ders saatini kapsayacak biçimde şekillendirilmiştir. Çalışmada doğa ve evren izleğinin 
içerisinde MEB’in 6. sınıf Türkçe dersi kazanımlarını hedefleyen etkinliklere yer verilmiştir. “Kazanımlar, Türkçe eğitiminde her öğrenme alanı 
için belirlenen somut hedefleri ifade eder.” (Karakuş ve Taş, 2007:195). “Kazanım; öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş 
yaşantılar sayesinde öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir.” (Yılmaz, 2007:127). 
 
Hazırlanan eğitim durumu, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu eğitim durumunda adı geçen becerilerin (hedef ve kazanımlar), 
uygulamalarla geliştirilmelerine yönelik eğitim-öğretim anlayışları yaşama geçirilmeye çalışılmıştır. Veriler; dil öğretimi, edebiyatı sevdirme, 
üst düzey düşünme becerileri ve bu becerilerin geliştirilmesine dönük etkinlikler ile eğitim durumu hazırlama konusundaki bilimsel 
kaynaklardan, bilgisunardan, Türkçe ders kitabından, 6. sınıf Türkçe dersi kazanımlarından, Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen 
eğitim durumlarından yararlanılarak elde edilmiştir. On ders saati sürecek biçimde oluşturulan bu eğitim durumunun temel aracı 6. sınıf 
öğrencilerinin etkileşime girebileceği, uzmanlarca onaylanmış bir metin olan “Haritada Bir Nokta” (Sait Faik Abasıyanık) öyküsü seçilmiş; 
diğer tüm görsel, işitsel, yazılı metinler ve etkinlikler de bu öykünün izleği çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada bütüncül bir 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

305 
 

yaklaşım benimsenmiştir. Eğitim durumunun tamamlanmış biçimi bir Türkçe öğretmenine2 gösterilmiş; çalışmanın uygulanabilirliği ve ne 
kadar sürede gerçekleştirilebileceği konusundaki görüş ve önerileri alınmıştır. Bunların doğrultusunda eğitim durumuna son biçimi verilmiştir.  
 

Ders Planı 

a) Biçimsel Bölüm 

Okulun Adı: 

Dersin Adı: Türkçe 

Sınıf: İlköğretim 6. sınıf  

Süre: 10 ders saati 

Öğretmenin Adı ve Soyadı: 

Öğrenme ve Öğretme Strateji Yöntem ve Teknikleri: Tam Öğrenme 

Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Deyimler Sözlüğü, 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı, Nazım Hikmet’in 
“Bulut mu Olsam?” şiiri, “Attila İlhan Sait Faik’i Anlatıyor” dinletisi,  “Portreler Programı Sait Faik Belgeseli”,  “Rıza Kocaoğlu- Haritada Bir 
Nokta” seslendirimi, “Kalem” adlı kısa film gösterimi, Salvador Dali’nin “Yeni İnsanın Doğuşunu Anlatan Jeopolitik Çocuk” tablosu. 

Öğrenme Ünitesinin Örüntüsü 

Metnin Başlığı: Haritada Bir Nokta 

Bu Eğitim Durumunda Ele Alınacak Ünite ve Kazanımlar3 

6. Tema: Doğa ve Evren 

Amaçlar 

Amaç 1: Okuma kurallarını uygulama 

Kazanımlar: 

1. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 
2. Metnin bağlamından hareketle sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını çıkarır. 
3. Metnin konusunu belirler. 
4. Metnin ana düşüncesini/duygusunu belirler. 
5. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 
6. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 
7. Metne ilişkin sorulara yanıt verir. 
8. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. 
9. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 
10. Okuduğu metinde geçen sözcük, deyim ve atasözlerini tümce içinde kullanır. 
11. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. 
12. Görsel okuma yapar. 
13. Kendisini kişi ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 
14. Olay, yer, zaman, kişi, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 
15. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 
16. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. 
17. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 

Amaç 2: Konuşma kurallarını uygulama 

Kazanımlar: 

1. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 
2. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 
3. İşitilebilir bir sesle konuşur. 
4. Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 
5. Sözcükleri doğru seslendirir. 

Amaç 3: Yazma kurallarını uygulama: 

1. Türkçenin kurallarına uygun tümceler kurar. 
2. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 
3. Yazısını bir ana düşünce etrafında planlar. 
4. Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. 

                                                           
2 “Eğitim Durumu” nun uygulanabilirliği ve süresi konusunda İstanbul Bağcılar Vakıflar Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Seher Özkara’nın görüş ve önerilerinden 
yararlanılmıştır. 
3 Kazanımlar, “6. Sınıf Türkçe” dersinin öğretim programından alınmıştır. 
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5. Düşünce yazıları yazar. 

Amaç 4: Sözcük türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar: 

1. Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. 
2. Edat, bağlaç ve ünlemlerin işlevlerini ve tümceye kazandırdıkları anlam özelliklerini kavrar; bu sözcükleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 
3. Sıfatı ve sıfat çeşitlerini kavrar. 

Amaç 5: Sözcüklerin anlamlarını tümce içerisinde saptama. 

Kazanımlar: 

1. Terim anlamı ve anlam özelliklerini kavrar. 
2. Sözcüğün yan anlamını kavrar. 
3. Eş ya da yakın anlamlı sözcükleri kavrar. 
 
Eğitim Durumu 
b)  Giriş Bölümü 
1. Dikkati Çekme:  
Öğretmenin, “Arkadaşlar, siz şiir okumayı sever misiniz? Çağrıştırdıkları anlam ve yaşattığı duygu yoğunluğu açısından en sevdiğiniz şiirler 
hangileridir?” sorularını sorarak derse başlaması. Ardından, “Şimdi size Nazım Hikmet’in ‘Bulut mu Olsam’ adlı şiirini okuyacağım. Dikkatle 
dinlemenizi istiyorum.” demesi ve şiiri sesli olarak okuması. Bu okuma sürecinde şiire eşlik edecek uygun bir arka plan müziği kullanılabilir. 
 
Okuma çalışmasından sonra, öğretmenin öğrencilere anlamını bilmediği sözcüklerin olup olmadığını sorması, varsa bunların anlamlarını 
öğrencilerin çıkarmalarını sağlaması.(Amaç 1, Kazanım 2) Öğrencilere şiirin izleği, duygu ve düşünce yapısı üzerine konuşması, onları şiirle 
ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmaya isteklendirmesi. Bu isteklendirme sırasında öğretmen öğrencilere şu soruları sorabilir: (Amaç 1, 
Kazanım 3,4,5,6,7) 

Şiirdeki adam sizce niçin insan dışındaki başka bir varlık olmayı istemiştir?  

Siz de buradaki adam gibi, olduğunuzdan farklı biri ya da bir şey olmayı düşündünüz mü? Düşündüyseniz ne olmak isterdiniz? 

Şiirin sonunda adam niçin deniz olmak istiyor? Burada asıl anlatılmak istenen sizce nedir? 

Yanıtlar alındıktan sonra öğretmenin, yaratıcı dramadan “donuk imge” tekniğini gerçekleştirmek üzere beşer kişilik gruplar oluşturması. 
Gruplara bu şiiri anlatan bir fotoğraf anının bedenleri ile oluşturmasını istemesi.  

2. Güdüleme: Öğretmenin, “Öykü, insan yaşamından değişik kesitler sunan, bunu yere ve zamana bağlayarak yapan kısa yazı türüdür 
(Kavcar vd. 2011: 94).” demesi ve ardından Rıza Kocaoğlu’nun, Haritada Bir Nokta öyküsünün son kısmını seslendirdiği görselin 
öğrencilere izletilmesi. İzledikten sonra öğretmenin “Sizce bu öykünün giriş ve gelişme kısımları nasıl olabilir?” sorusunu yöneltmesi ve 
öğrencilerden yorumlarını alması.(Amaç 1, Kazanım 11) 

 
3. Geçiş: Öğretmenin, “Şimdi, Haritada Bir Nokta adlı metni birlikte incelemeye çalışacağız.” demesi, çoğaltmış olduğu metni öğrencilere 

dağıtması ve aşağıdaki etkinlikleri sırasıyla yerine getirmesi: (Öğrenciyi sıkmamak adına metnin kısaltılmış biçimi verilir.) 
 
c) Geliştirme Bölümü 
1. Metnin sessiz olarak kurallara uygun biçimde öğrencilere okutulması.(Amaç 1, Kazanım 1) 
2. Öğretmenin metni kurallara uygun bir biçimde sesli olarak okuması. 
3. Metnin anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde (3’e ya da 4’e bölüp) bir kez sesli olarak 3 ya da 4 değişik öğrenciye okutulması.(Amaç 1, 
Kazanım 1) 
4. Öğretmenin, öğrencilerin (varsa) okuma güçlüğü çektiği sözcükleri ya da vurgu ve tonlama yanlışlarını düzeltmeye çalışması. 

 Etkinlik bittiğinde, öğretmenin önceden hazırlamış olduğu aşağıdaki soruların öğrencilere sorulmuş, yanıtlarının da verilmiş olması beklenir. 
Bu sonuca ulaşabilmek için gerekirse öğretmen okunan bir metni tam ve doğru olarak anlayabilmeyi sağlayan soruların oluşturulması için 
uygun ipuçları vermelidir. 

Sorular-Yanıtlar 

S.1 Metinde geçen “kıç, küpeşte, mitos ve tayfa” sözcüklerinin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Ardından sözcüklerin 
anlamlarına sözlükten bakarak kendi tahminlerinizle karşılaştırınız. (Amaç 1, Kazanım 2) 

Y.1. Öğrenciler, metinde geçen sözcüklerin anlamlarını tahmin ederler, ardından sözlüklerine bakarlar: 

Kıç: Deniz araçlarında arka bölüm, art taraf. 

Küpeşte: Kayık, gemi gibi deniz araçlarında korkuluk dikmelerini birleştiren ağaç ya da demirden yapılmış dayanmalık. 

Mitos: Masalımsı, gerçek olmayan, hayal ürünü. 

Tayfa: Gemi personeli, bir adamın yanında bulunan kimseler, koşuntu. 

S.2. Yukarıda anlamları verilen sözcüklerden hangileri terim anlamıyla kullanılmıştır.(Amaç 5, Kazanım 1) 
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Y.2. Kıç, küpeşte ve tayfa sözcükleri terim anlamlıdır.  

S.3. Yukarıda anlamları verilen sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır?(Amaç 5, Kazanım 2) 

Y.3. “Kıç” sözcüğü yan anlamda kullanılmıştır. 

S.4. Öykünün konusu nedir?(Amaç 1, Kazanım 3,4,7) 

Y.4. Öykünün konusu, balık tutan balıkçılar ve aralarına dışarıdan katılan biridir. 

S.5. Bu parçanın ana düşüncesi nedir?(Amaç 1, Kazanım 3,4,7) 

Y.5. Parçanın ana düşüncesi “Haksızlık yapmak kötü bir şeydir.” diyebiliriz (Kavcar, 1986:161). 

S.6. Öykünün olay örgüsü ve gelişim çizgisini sıralayabilir misiniz?(Amaç 2, Kazanım 1,3,4,5) 

Y.6. … 

S.7. Yazar kime, hangi konuda söz vermiştir? Verdiği söze neden bağlı kalamamıştır? Kendi tümcelerinizle yanıtlayın. Sonra da bu yanıtları 
öykünün son paragrafında anlatılanlara karşılaştırın. (Kavcar, 1986:161). (Amaç 1, Kazanım 8)  

Y.7. ... 

S.8. Kendinizi bir an yazarın yerine koyun. Siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Onun gibi mi davranırdınız? Yoksa tanık olduğunuz 
haksızlık karşısında başka bir şey mi yapardınız? (Kavcar, 1986:162). (Amaç 1, Kazanım 13) 

Y.8. … 

S.12. Siz olsanız metindeki soruna farklı, hangi çözümler üretirdiniz?(Amaç 1, Kazanım 9) 

Y.12. ... 

Ara Geçiş: Öğretmenin, “Şimdi de metinde geçen yukarıda verdiklerimizden başka, bazı sözcük ve deyimlerin anlamlarını öğreneceğiz; 
ancak, öncelikle sizden, metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcük ya da sözcükleri belirlemenizi; sözcüklerin anlamını metinden 
çıkarmanızı istiyorum.” demesi, aşağıdaki soruların yeter sayıda değişik öğrenciye sorulması: 

S.1. “Irıb, tebessüm, rıhtım, hemşeri, hadise, iskemle, seğirtmek, hiddet, tenha” sözcüklerinin parçadaki anlamlarını söyleyiniz.  

Y.1. ... 

S.2. “Irıb, tebessüm, rıhtım, hemşeri, hadise, iskemle, seğirtmek, hiddet, tenha” sözcüklerini birer tümcede kullanınız.  

Y.2. ... 

S.3. “Tebessüm, hemşeri, hadise, iskemle, hiddet”  sözcüklerinin eş ya da yakın anlamlarını söyleyiniz ve bu anlamlarını birer tümcede 
kullanınız. (Amaç 5, Kazanım 3) 

Y.3. … 

Öğretmenin, eş anlamlı iki sözcüğün bir tümcede yan yana kullanılmasının bir anlatım bozukluğu olduğunu belirtmesi, aşağıdaki örnekleri 
tahtaya yazarak öğrencilerden de konuyla ilgili örnekler vermelerini istemesi: 

- Arma bir okulun sembolü ve simgesidir. 
- Öğrenilenler hafızada, bellekte saklanır. 

S.4. Metinde geçen deyim ve söz öbekleri ile bunların anlamlarını söyleyiniz. Birer tümcede kullanınız. (Amaç 1, Kazanım 10) 

Y.4. Gönlünden kopmak, yağma yok, payına düşmek, laf işitmek. 

Ara Özet: Öğretmenin, “Metni tam ve doğru anlamak, metni oluşturan sözcük, söz öbekleri ve deyimlerin anlamını bilmekle olanaklıdır. 
Bunun için okuduğumuz ya da dinlediğimiz bir metindeki anlamını bilmediğimiz bir sözcüğün, sözcüklerin anlamını ya metnin genel havası 
içinden çıkarabilmeliyiz ya da sözlükte araştırarak öğrenmeliyiz.”(Kavcar vd, 2004:219) demesi. 

Ara Geçiş: Öğretmenin, “Arkadaşlar bildiğiniz gibi ismin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere önad denir. Önadın bir 
diğer adı da sıfattır. İsmin önüne gelen önadlar, isimle birlikte bir söz öbeği oluştururlar. Bu söz öbeğine sıfat tamlaması demekteyiz. Şimdi 
sıfat tamlamalarıyla ilgili birkaç alıştırma yapalım.” demesi ve öğrencilerin de katılımıyla aşağıdaki örnekleri tahtada değerlendirmesi.(Amaç 
4, Kazanım 1,3) 

Sarı kazak   Yuvarlak masa  Eski ev 

  

Güzel kız   Yaşlı adam   Öpülesi el 

Öğretmenin, “Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdaki örneklerde varlıkların nasıl olduğunu niteleyen sözcükler bulunmaktadır. Bu isim 
türünden sözcüklere “nasıl?” sorusunu sorduğumuzda niteleme sıfatı yanıt vermektedir. Niteleme sıfatı, sıfatların bir çeşididir. Diğer bir sıfat 
türümüz ise “belirtme sıfatı”dır. Bu sıfat türü kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Şimdi, bu bölümlere göz atalım.” demesi ve öğrencilere 
sezinletici örnekler sunması. 

İki çocuk  Bu kapı  Beşinci sınıf  gibi. 
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Öğretmenin, “Çocuklar, belirtme sıfatlarını bulabilmek için isimlere farklı sorular sormamız gerekir. Bu farklı soruların yanıtları da bizi belirtme 
sıfatlarının türlerine götürür. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız.” demesi ve her belirtme sıfatı türüyle ilgili sezinletici örnekleri tahtaya 
yazması ve açıklamalarda bulunması. Yeter sayıda örnek verdikten sonra, ‘Sizler de bunlara uygun örnekler vermek istemez miniz?’demesi. 

Öğretmenin; “Sevgili öğrenciler; şimdiye dek sıfatların isimlerin önüne gelerek onları hangi şekillerde etkilediğini gördük. Sıfatların isimlerin 
önüne gelerek oluşturdukları bu sözcük öbeklerine ‘sıfat tamlaması’ denir.” demesi. 

Ara Geçiş: Öğretmenin, “Çocuklar, şimdi “Kalem” adlı bir kısa film izleyeceğiz. Filmi dikkatlice izlemenizi istiyorum. Filmi izledikten sonra 
hep birlikte filmin konusu ve izleği üzerinde konuşacağız.” demesi ve filmi izletmeye başlaması. 

Yönetmen: Burak Çabuk Yazan: Burak Çabuk Yapımcı: Sanatmizah Yapım Yılı: 2012 

Ülke: Türkiye Süre: 4.13 Firma: Sanatmizah Müzik: Berkant Merdivan Görüntü Yönetmeni: Melik Demirel 

Bigisunar Adresi:https://www.youtube.com/watch?v=hd0nPacIF_w 

Filmi izlettikten sonra öğretmenin önce öğrencilerinden filmi anlatmalarını istemesi, içeriğin daha iyi anlaşılabilmesi için filmi daha sonra 
öğretmenin anlatması ve aşağıdaki soruları yöneltmesi: 

S.1. Filmin konusu ve izleği nedir? Açıklayınız.  

Y.1. ... 

S.2. Sizce bu filmle, izleyiciye ne/neler iletilmek istenmiş olabilir? Açıklayınız.  

Y.2. ... 

S.3. Filmi nasıl buldunuz? Değerlendiriniz. (Olabildiğince çok öğrenciye söz hakkı verilmelidir.) 

Y.3. ... 

S.4. Okuduğumuz “Haritada Bir Nokta” metni ile izlediğimiz film arasında izleksel bir bağlantı var mı? Açıklayınız. (Amaç 1, Kazanım 8) 

Y.4. ... 

S.5. Sizce filmdeki ana karakterin ısrarla kalem istemesinin nedeni ne olabilir? 

Y.5. ... 

S.6. Okuduğumuz metindeki ve izlediğimiz filmdeki karakterler niçin yazmayı bir gereksinme haline dönüştürmüş olabilir? Açıklayınız. 

Y.6. ... 

S.7. Sizin de yazmaya bu denli gereksinim duyduğunuz anlar oldu mu? Nedenleri ile açıklayınız. 

Y.7. ... 

Ara Özet: Öğretmenin, “Çocuklar şu anki derslerimize kadar yazmanın kimi insanlar için nasıl bir tutkuya dönüştüğünü gördük. Yaşamınızda 
sizin için tutkuya dönüşen bir kavramı yazıya dökmenizi istiyorum. Sizin için yaşamsal önem taşıyan tutkularınızı, Sait Faik gibi kurguya 
dökmeyi deneyin. Öykülerinizi önümüzdeki derste değerlendireceğim.” demesi.(Amaç 3, Kazanım 1,2,3,4,5) 

Ardından, Öğretmenin, “Şimdi gelin pek çok başarılı eser vermiş Sait Faik Abasıyanık’ın yaşamına bir göz atalım.” demesi ve öğrencilere 
“Portreler Galerisi” adlı izlence içeriğinde yayınlanmış olan “Sait Faik Abasıyanık Belgeseli”ni izletmesi. 

Ara Geçiş: Öğretmenin, “Arkadaşlar, şimdiye dek bir öyküdeki, metindeki ve filmdeki örtük anlamlara ulaşmaya çalıştık. Şimdi, sizlerle görsel 
bir okuma yapacağız. Size, Salvador Dali’nin bir tablosunu göstereceğim ve sizin bu tablodan çıkarımlarınızı dinleyeceğim.” demesi ve 
tabloyu tahtaya yansıtması: 

 

http://tasarimtarihi.files.wordpress.com/2014/01/insanc4b1n-doc49fusu.jpg
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Öğretmen, çocukların tabloyu incelemesi için süre verir. Ardından, öğrencilerin tabloyla ilgili düşüncelerini teker teker dinler. (Amaç 2, 
Kazanım 3,4,5) 

Öğretmen, “Peki, bu tablonun yaratıcısı siz olsaydınız ona nasıl bir ad koyardınız?” sorusunu yöneltir.(Amaç 1, Kazanım 15) Çocukların 
düşüncelerini aldıktan sonra tablonun adını söyler: “Bu tablonun adı ‘Yeni İnsanın Doğuşunu İzleyen Jeopolitik Çocuk’tur. Tablo, 1943’te 
meydana getirilmiştir. Eleştirmenler tarafından yapıt şöyle yorumlanmaktadır; yumurta şekli verilmiş bir dünya vardır. Kuzey Amerika 
üzerinden çıkmaya çalışan bir adam resmedilmiştir. Anlatılmak istenen, İkinci Dünya Savaşı sonrası, Amerika’nın kuruluşu ve yeni süper güç 
haline gelişidir.  

Arkadaşlar, Salvador Dali, bu tabloyu Amerika’da kaldığı sürede çizmiştir. Salvador Dali 16 yaşındayken günlüğüne şunları yazmış: ”Bir dahi 
olacağım, dünya bana hayran kalacak. Muhtemelen hor görüleceğim ve anlaşılmayacağım, ama bir dahi büyük bir dahi olacağım.” 

Sizin de hayalini kurduğunuz, olmayı tasarladığınız şey nedir? Açıklayınız.  

Ara Özet: Öğretmenin, “Çocuklar bu derste de güzel sanatların içerisinde yer alan örtük anlamları ortaya çıkarmaya çalıştık. İncelediğimiz 
yapıtların hepsi, insanlarla ortak duyguları paylaşma adına ortaya konmuş birer iletişim unsurlarıydı aslında. Önümüzdeki derse kadar sizden 
iletişim ve duygudaşlık ile ilgili özdeyiş ve atasözleri bularak gelmenizi istiyorum.” diyerek dersi bitirmesi. 

Ertesi ders, iletişim ve duygudaşlık ile ilgili söylenmiş sözler ve atasözleri okuyup değerlendirilir. Bir önceki derste söylenenler kısaca 
yinelenir. 

Ara Geçiş: Öğretmenin, “Arkadaşlar, biz Sait Faik’i belgeselinden izlediğimiz kadarıyla tanıdık ancak onunla ilgili çevresindekilerin görüşleri 
de yazarı tanımamız için önemlidir. Gelin şimdi, Türk şiirinin önemli bir kalemi olan Attila İlhan’ın ağzından Sait Faik’i dinleyelim.” demesi ve 
öğrencilere ilgili ses kaydını dinletmesi. 

Öğretmenin, ses kaydının ardından öğrencilere; “Çocuklar şimdi sizden yaşamınızda en çok değer verdiğiniz arkadaşınızı yazılı bir biçimde 
–şiir ya da düz yazı olarak-  anlatmanızı istiyorum.” demesi. (Amaç 3, Kazanım 1,2,3,4,5) 

Yapılacak Etkinlikler 

1. Öğretmenin, şiir yazmayı seçen öğrencilere örnek olması ve onların esinlenmeleri amacıyla izleği arkadaşlık, insan sevgisi olan başka 
şiirler okuması, 

2. Yazı planının öğretmenle birlikte oluşturulması, 

3. Yazdıklarına uygun birer başlık koymalarının istenmesi, 

4. Sürenin iki gerekirse üç ders saati olduğunun, yazma çalışmasında ; “iç ve dış yapı”, “dil ve anlatım” ilkelerinin (Sever,2004) önemli 
olduğunun anımsatılması. 

5. Öğretmenin bu süre içinde sınıfta dolaşarak öğrencileri ayrı ayrı kontrol etmesi, yazma konusunda sıkıntı yaşayanlara yardım 
etmesi(Aslan,2010:145). 

-Yazma etkinliğinin sonunda, öncelikle şiir yazan öğrencilerin şiirlerinin dinlenmesi. Bu şiirlerinin izleklerinin konuya uygun olup olmadığının 
değerlendirilmesi. Dil ve anlatım açısından da başarılı örnekler sunan öğrencilerin sınıf içerisinde onurlandırılması. 

-Düz yazı türünde yazan öğrencilerin yazılarındaki paragrafların konu bütünlüğü açısından irdelenmesi. Paragrafları yazma ilkelerine uygun 
olan öğrencilerin sınıfta onurlandırılması. 

-Başarılı şiir ve yazıların sınıf ve okul panolarına asılması. 

d) Sonuç  Bölümü 

Son Özet: “Çocuklar bu eğitim durumunda bir şiir bir öykü türünden iki metin inceledik. Metindeki örtük anlamları bulmaya yönelik çalışmalar 
yaptık. Okuduğumuz metinleri kendi yaşantımızla karşılaştırdık. “Haritada Bir Nokta” adlı öykünün yazarı Sait Faik Abasıyanık’ı derinlemesine 
tanıdık. İzlediğimiz kısa film ve tablodaki örtük anlamları çıkardık. Bunlardan yola çıkarak güdümlü konuşma ve yazma çalışmaları yaptık. 
Sıfatların çeşitlerini ve sıfat tamlamalarını öğrendik. Sözcüklerin terim ve yan almalarına değindik.” 

Tekrar Güdüleme: Yazma etkinliğinde en başarılı olan beş öğrenci belirlenerek bu öğrencilere sınıf tarafından alınan değerli bir kalem ve 
günlük biçiminde bir defterin hediye edilmesi. 

Kapanış: Öğretmenin, “Çocuklar, bu haftaki derslerimizde çok önemli bir şairin şiirini irdeledik. Türk ve dünya edebiyatında çok önemli şairler 
bulunmaktadır. Bu şairleri ne kadar çok okursanız anlam evreniniz o kadar genişler. Okuduğunuzu, dinlediğinizi, gördüklerinizi, insanları 
kısaca yaşamı daha iyi algılar ve değerlendirirsiniz. Bunun yanında gözlem sonucunda ortaya çıkan bir öyküyü okuduk ve değerlendirdik. 
Bu öykü bize duyarlığın ve yazma tutkusunun ne denli önemli olduğunu anımsattı. Pek çok yazma çalışmasıyla bizler de bu deneyimi edindik. 
Yaşantımızın kalan sürecinde de yazmayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz.” demesi. 

-Öğretmenin öğrencilere aşağıdaki yazarları ve adları bulunan öykü kitaplarını okuması için salık vermesi: 

Sait Faik Abasıyanık, Havuz Başı- Son Kuşlar, İstanbul: Bilgi Yayınevi. 

Sevim Ak, Karşı Pencere, İstanbul: Can Yayınları. 

Fatih Erdoğan, Annem Bıyık Bıraktı, İstanbul: Mavi Bulut Yayıncılık. 

Anton Çehov. Seçme Öyküler. İstanbul: Say Yayınları. 
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Guy De Mauppasant. Hasırcı Kız. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. 

Değerlendirme 

Öğretmenin, “Arkadaşlar ‘Doğa ve Evren’ teması içerisinde öğrendiğimiz edat (ilgeç), bağlaç ve ünlemlerle ilgili kısa bir değerlendirme 
yapmak istiyorum. Soruları tahtaya yansıtacağım. Dikkatlice inceleyiniz. Her sorunun yanıtını söz verdiğim öğrenci verecektir.” demesi ve 
soruları tahtaya yansıtması.(Amaç 4, Kazanım 2) Burada, toplu deneme sınavı biçimindeki sınavlara da hazırlık olabilmesi bakımından, 
çoktan seçmeli testler uygulanabilir. Onan, (2013:66) yapıtında çoktan seçmeli testlerin okuduğunu anlama becerisinin gelişiminde önemli 
bir yer tuttuğu, alıntısına değinmiştir. Soruların doğru ve yanlış yanıtları öğretmen ve öğrenciler tarafından tartışılmalıdır. Öğrenciye gerekli 
dönütler verilmelidir. “Bu dönütlerle, bireyler yeniden güdülenir, eksiklerini tamamlar ve geliştirirler.” (Korkmaz vd., 2008:328). 

Türkçe dersinin en önemli amaçları arasında öğrencilere dil sevgisi ve duyarlığı kazandırmak bulunmaktadır. Türkçe yüzyıllar boyu Arapça 
ve Farsçanın gölgesi altında kalmıştır. Ne ki çağdaş bir önder olan Atatürk’ün Türkçe sevgisi ve ona verdiği önem, cumhuriyetin ilanından 
sonra somut ifadesini anayasada bulmuştur (Özbay, 2010:29). Okul izlencelerindeki Arapça ve Farsça dersler kaldırılmış, Türkçenin 
öğretimine ağırlık verilmiştir. Burada Türkçe öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. “Türkçe derslerinin işlenişinde öğretmenlerin her 
zaman anımsamaları gereken ilkeler şunlardır: dil doğal bir ortam içinde öğretilmelidir, öğretimde çocuğun kendi dilinden hareket edilmelidir, 
Türkçe öğretiminde bütün derslerden yararlanılmalıdır, değişik dil çalışmaları arasında sıkı bir ilişki kurulmalıdır, çeşitli ders araç ve 
gereçlerinden yararlanılmalıdır.” (Kavcar vd., 2016:18). Tüm bu ilkeler gözetildiğinde öğretmenlerce hazırlanacak olan eğitim durumları çok 
daha nitelikli olacaktır. Hazırlanacak eğitim durumlarında “baktırarak değil yaptırarak” düşüncesi temel alınmalıdır çünkü “anadili eğitiminde 
amaç, Türkçemizle anlama ve anlatma becerileri kazandırmaktır; bu ise gençlere yalnız kuramsal bilgiler vermekle olmaz. Yüzmeyi, bir araç 
kullanmayı öğrenmekte olduğu gibi, dil de yaparak, kullanılarak öğrenilir.” (Göğüş,1978:7). Barnes, Britton ve Torbe’ye göre de; “Temel 
becerilerin çocuklara kazandırılması, didaktik, otoriter bir öğretim yöntemini, düşüncenin hiç kullanılmadığı, düşünme yetisine dayalı olmayan 
tekrarlara dayalı bir öğretim halini almamalı.” (akt. Tüfekçioğlu vd., 2003:16). Oymak da (2012:29) nitelikli bir anadili öğretimi yapılmadığı 
takdirde; anadiline yeterince egemen olmayan, sözlü ve yazılı anlatımda eksikleri görülen, anlatım kalıplarını ve Türkçenin sözvarlığını 
gerektiği kadar tanımayan yeni kuşaklar yetişeceğini söyler. Ne ki Türkçe öğretiminin genel amaçları arasında “Türk dilini sevdirmek, 
kurallarını sezdirip benimsetmek; öğrencileri, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle ve özenle kullanmaya yöneltmek” yer almaktadır (Sever 
vd., 2013:13). 

Tüm bu değerlendirmelerin kılavuzluğunda nitelikli eğitim durumları hazırlamanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmadaki 
eğitim durumu yalnızca bir örnektir. Öğretmenler, bu ve bunun gibi eğitim durumlarından yararlanarak ya da esinlenerek kendi derslerine 
ilişkin amaç ve kazanımlar doğrultusunda yeni ve özgün eğitim durumları tasarlayabilirler.  
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ÖZET 

Bu çalışmada genelde yabancı dil özelde de Arapça çeviri eğitiminde günümüzde yaygın olarak kullanılan eğitim teknolojileri ürünlerinin 
derslerde nasıl kullanıldığı ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin ve öğretmenlerin bu teknolojilerden çeviri eğitimi sırasında ne kadar 
faydalandıkları irdelenmiştir. Araştırma sırasında tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan elde 
edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin çoğunun çeviri teknolojisi kavramından 
çeviri yapılırken kullanılan bilgisayar destekli teknoloji olduğunu düşündükleri görülmektedir. Otomatik olarak yapılan çeviri olduğunu 
düşünenlerin sayısı da yeterli düzeydedir. Bazı öğrenciler ise elektronik sözlük kullanımı olduğunu varsaymaktadırlar. Akıllı telefon vasıtasıyla 
kullanılan çeviri uygulamalarıdır diyenlerin oranı da oldukça fazladır. Öğrenciler çeviri teknolojilerinin kullanılmasının gerekli olduğunu, zevkli 
ve öğrenilmesinin kolay olduğunu düşünmektedirler. 

Anahtar sözcükler: Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça Çeviri Eğitimi, Çeviri teknolojileri, tarama modeli, içerik analizi  

 

Abstract 

In this work, the usage of educational technology products which are used in nowadays widely in foreign language education and specially 
in Arabic translation education courses has been dealt with. In addition, students and teachers are discussed how they benefit from these 
technologies during the translation education. Screening method was used during the study. The data obtained from the students' answers 
to open-ended questions were analyzed with using content analysis method. The results of the research show that most of the students have 
thought it was computer-aided technology when they are doing translate. The number of people who think that it is automatically performed 
translation is in a satisfactory level. Some students assume that it is the usage of the electronic dictionary. The rate of students who say that 
it is smart phones application, is very high. Some of students think that the use of translation technology is required and they think that it is 
fun and easy to learn. 

Key words: Arabic-Turkish, Turkish-Arabic translation education, translation technology, screening model, content analysis 

 

Yabancı dil olarak Arapça öğretiminde son elli yıl içerisinde çok önemli gelişmeler oldu. Arap dünyasının elde ettiği ekonomik ve stratejik 
öneme paralel olarak Arapça da büyük önem kazandı. Arap ülkelerinde de modern Arapça öğretim merkezleri açıldı. Günümüzde; İlkokul 2. 
Sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak, İmam-Hatip Liselerinde, İlahiyat Fakültelerinde, Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, Arapça 
Öğretmenliği bölümlerinde, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinde, Polis Akademisinde ve Kara Harp Okulunda ikinci yabancı dil olarak 
Arapça öğretilmektedir. Böylece Türkiye’nin her yerinde Arapça eğitim verilen kurslar açılmıştır. Arapçaya gösterilen ilgi ve önem gün 
geçtikçe arttıkça yeni öğretim yöntemleri uygulanan kitap ve materyal ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Arapça alanında uzmanlaşmış 
akademisyenlerce Arapça öğrenmeyi daha cazip hale getiren ve kolaylaştıran çok sayıda kitaplar ve teknolojik materyaller hazırlanmıştır ve 
hazırlanmaya devam etmektedir. 

Türkiye’nin Orta Doğu ve Arapça konuşan diğer ülkelerle siyasî, ticari, kültürel ve bilimsel alanlardaki ilişkileri ve ortak faaliyetleri son yıllarda 
giderek artmaktadır. Bölgesel ve uluslararası düzeyde artmaya devam eden bu ilişkiler, Arapça yazılı ve sözlü çeviri yapabilmeyi bir ihtiyaç 
haline getirmiştir. Öte yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi çeviri dünyasında 
da önemli değişimlere neden olmuştur. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve bu gelişmelerin beraberinde getirdiği küreselleşmeyle birlikte 
uluslararası iletişimde gözlenen artış, yoğunlaşan uluslararası rekabet ve ürünlerle ilgili katı hukuki düzenlemeler çeviriye duyulan ihtiyacın 
hızla artmasını doğurmuştur.  

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, teknoloji alanında çok hızlı bir ilerleme içerisindedir ve bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Her geçen gün 
yeni bir teknolojik gelişme ortaya çıkmaktadır ve bu teknolojilerin hızına erişmek içinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerinden biri haline 
gelmiştir. Teknoloji kullanımı insanlar için vazgeçilmez hale gelmiştir. Bu hususta Dünyada ve Türkiye’de teknolojideki hızlı gelişmeler, eğitim 
sistemine de yansımakta ve öğrenme öğretme faaliyetlerini de olumlu yönde etkilemektedir. 

Bilgisayar destekli öğretim, internet destekli öğretim, bilgisayar temelli öğretim, internet temelli öğretim, uzaktan eğitim, özel paket programlar, 
eğitim CD’leri, telekonferans yöntemleri gibi eğitim teknolojileri ve uygulamaları öğrenme öğretme ortamlarını zenginleştirmektedir. Önceleri 
sınıflarda var olan yazı tahtası, tepegöz ve film şeritleri gibi eğitim araçları, yerini gelişmiş teknoloji ürünü olan bilgisayarlara, akıllı tahtalara 
ve internet gibi gelişmiş ürünlere bırakmıştır.  Eğitim teknolojisinin temel amacı, öğrenmeyi etkili ve kalıcı bir biçimde sağlamaktır. Öğrenciler 
Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çeviri yaparken birtakım eğitim teknolojilerinden yararlanmaktadırlar. Bu çeviri teknolojilerinden 
bazıları şöyle sıralanabilir:  

Bilgisayar destekli çeviri programları: 
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Online çeviri siteleri: Google çeviri, yandex çeviri, bing çeviri. 

Babylon' un Ücretsiz Online Çevirmeni 

  

Akıllı telefonlar için bazı Arapça-Türkçe çeviri uygulamaları: 

      

Akıllı telefonlar için sözlükler: onlinearabic Arapça-Türkçe sözlük,  

 

http://www.arapcasozluk.net/
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Bulut sistemi kullanan çeviri internet siteleri: matecat.com 

  

 

Bu çalışmada genelde yabancı dil özelde de Arapça çeviri eğitiminde günümüzde yaygın olarak kullanılan eğitim teknolojileri ürünlerinin 
derslerde nasıl kullanıldığı ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin ve öğretmenlerin bu teknolojilerden çeviri eğitimi sırasında ne kadar 
faydalandıkları irdelenmiştir. Araştırma sırasında tarama yöntemi kullanılmıştır. Geçmişte ya da o anda var olan bir durumu var olduğu 
şekliyle betimlemeyen, tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımı olan tarama modeline uygun olarak, hâlihazırda kullanılmakta olan ve 
çeviri eğitiminde kullanılan eğitim teknolojileri araştırılmıştır. Yapılan araştırmanın ardından hazırlanan açık uçlu sorular Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Arapça öğretmenliği bölümünde 2015-2016 eğitim öğretim yılında Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça dersi alan 
öğrencilere sorulmuştur ve bu öğrencilerden kendilerine yazılı olarak verilen açık uçlu soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin 
açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İnsan davranışlarının birçoğu doğrudan 
gözlenemeyebilir ya da ölçülemeyebilir. Bu gibi durumlarda içerik analizi yöntemi kullanılabilmektedir. Bu yöntemle insan davranışlarını 
doğrudan olmayan yöntemlerle çalışma imkanı vermektedir. İçerik analizi teknikleri, bir söylemi veya bir belgeyi düz ve yalın okumanın 
ötesinde derinlemesine ve örtülü içerikleri ortaya koymayı benimser. Bireyi etkileyen; adeta üzeri örtük yapıyı açığa çıkarmaya çalışır. İçerik 
analizi özellikle sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda kullanılabilen tekniklerden biridir. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı 
kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yöntem ile bireylerin ilgilerinin belirlenmesinde ve tanımlanmasında kullanılır. Bu aşamada, öğrencilerin sorulara 
verdikleri açık uçlu cevaplar belli aşamalardan geçirilerek sayılara dökülmüştür ve böylece nitel veriler nicelleştirilmiştir. Ardından, 
nicelleştirilmiş veriler için frekans analizi ve kategorisel analiz yöntemlerine başvurulmuştur.   
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Çalışma 2015/2016 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında 
Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça dersi alan ve çalışmaya katılma konusunda istekli 58 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerin Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça dersinde kullandıkları çeviri teknolojilerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan 3 adet açık 
uçlu soru öğrencilere yazılı olarak yöneltilmiştir ve öğrencilerin bu soruları yazılı olarak cevaplanmaları istenmiştir. Düşüncelerini 
yazabilmeleri için yeterli boşluk imkânı verilmiştir.  

Bu sorular: 

1. Çeviri teknolojisi nedir? 

2. Hangi tür çeviri teknolojilerini kullanıyorsunuz? 

3. Çeviri yaparken çeviri teknolojilerinden nasıl yararlanmak istersiniz? 

Öğrencilerin sorulan sorulara yönelik ne düşündüklerini yazılı olarak açıklayabilmeleri amacıyla kendilerine yeteri kadar süre verilmiştir. 
Öğrencilerin gerçek duygu ve düşüncelerini yansıtabilmeleri için cevap kâğıtlarına adlarını yazmaları talep edilmemiştir ve araştırmaya katılan 
tüm öğrencilerin soruları doğru ve içtenlikle cevapladıkları varsayılmıştır. 

Araştırma sırasında, öğrencilerin verdikleri cevaplara yönelik ayrıntılı kodlama ve tematik kodlama işlemi uygulanmıştır. Daha sonra ortaya 
çıkan kodlara ve temalara göre veriler düzenlenmiş ̧ ve betimlenmiştir.  

İçerik analizinin ilk aşaması olan verilerin kodlanması sürecinde, öncelikle tüm öğrencilerin cevapları bir bütün olarak ele alınmış ̧ ve öğrenci 
kâğıtlarından elde edilen cümle ve sözcükler incelenmiştir. Ardından, elde edilen bilgiler anlamlı bölümlere ayrılmış ̧ ve bunların kavramsal 
olarak ifade ettikleri anlamlar bulunmaya c ̧alıs ̧ılmıs ̧tır. Elde edilen verilerin c ̧özümlenmesi sürecinde, yazılı biçimdeki veri belirli aşamalardan 
geçirilerek sayılara do ̈külmüs ̧ ve böylece nitel veriler nicelleştirilmiştir. Daha sonra da, kodlanarak ilgili kategorilere yerleştirilen cümleler için 
frekans analizi yapılmıştır.  

Çalışmanın verilerinin elde edilmesini sağlayan üç ̧ soru, araştırmada en genel düzeydeki üç ̧ kategoriyi oluşturmuştur. Bu üç ̧ genel kategori, 
verilerden hareketle oluşturulan aynı şablon altında kodlanmıştır ve aynı alt kategorilerden oluşturulmuştur. Her üç ̧ genel kategori altındaki 
alt kategoriler şunlardır: 

1. Çeviri teknolojileri denilince akla gelenler 

2. Çeviri teknolojileri hakkındaki yorumlar  

3. Çeviri teknolojisi kullanmaya karşı istekleri hakkındaki yorumlar. 

Teknoloji hızla değişmekte ve gelişmektedir. Buna paralel olarak çeviride başvurulan teknolojik araç ve kaynaklar da sürekli değişim 
göstermektedir. Öğrencileri teknolojiyle dost olmaları konusunda cesaretlendirmek ve onları ihtiyaç duyulan teknolojiyi bilmek ilkesiyle 
tanıştırmak önemlidir. Her teknolojik aracı kullanmayı öğrenmek değil, ihtiyaç duyduğu ya da ihtiyaç duyacağını öngördüğü ̈ araçlar üzerinde 
uzmanlaşmaya çalışmak ve diğerlerinden haberdar olmak yeterli olacaktır. Yapılan araştırma neticesinde Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça 
çeviri derslerinde kullanılan ve kullanılması tavsiye edilen eğitim teknolojileri ortaya konulmuştur. Bu eğitim teknolojileri bilgisayar, bilgisayar 
programları, cep telefonu uygulamaları, internet siteleri, çeviri programları, elektronik sözlükler, ses kayıt cihazları vb. gibi birçok materyal 
sıralanabilmektedir. 

Daha önce de açıklandığı gibi, öğrencilere yazılı olarak yöneltilmiş ̧ olan üç ̧ açık uçlu soru, araştırmada en genel düzeydeki üç ̧ kategoriyi 
oluşturmaktadır. Bu genel kategoriler şöyledir: 

1. Çeviri teknolojileri hakkında öğrencilerin genel bilgileri 

2. Çeviri teknolojileri hakkında öğrencilerin yorumları 

3. Çeviri teknolojilerine yönelik istekleri ve beklentileri 

Çeviri teknolojileri hakkında öğrencilerin genel bilgileri 

Çeviri teknolojileri hakkında öğrencilerin ne düşündüklerini ortaya çıkarmaya çalışan ilk soru için verdikleri cevaplardan birbirine benzer 
olanlar aynı kategori altında toplanmış ve frekansı belirlenmiştir. Bu duruma göre aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır. 

 

 Frekans (f) Yüzde 
(%) 

Çeviri yapılırken kullanılan bilgisayar destekli teknolojidir. 37 34,5 

Otomatik olarak yapılan çeviridir. 17 15,88 

Elektronik sözlük kullanımıdır. 9 8,4 

Makine çevirisi yapan sistemlerdir. 5 4,6 

Çevrimiçi kullanılan çeviri yöntemleridir.  6 5,6 

Akıllı telefon vasıtasıyla kullanılan çeviri uygulamalarıdır. 33 30,8 

Toplam 107 100 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

315 
 

Tablodan görüldüğü gibi öğrencilerin çoğu çeviri teknolojisi kavramından çeviri yapılırken kullanılan bilgisayar destekli teknoloji olduğunu 
düşünmektedir (%34.5).  Otomatik olarak yapılan çeviridir diye düşünenlerin sayısı yeterli sayılabilecek bir seviyededir. (%15,88). Bazı 
öğrenciler çeviri teknolojileri denildiğinde bunu elektronik sözlük kullanımı olarak düşünmektedir (8,4). Akıllı telefon vasıtasıyla kullanılan 
çeviri uygulamalarıdır diyenlerin oranı da oldukça fazladır (30,8). 

Çeviri teknolojileri hakkında öğrencilerin yorumları 

Öğrencilerin çeviri teknolojileri hakkında verdikleri cevaplardan birbirine benzer olan cevaplar aynı kategori altında toplanmış ve frekanslar 
belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır: 

 

 Frekans (f) Yüzde 
(%) 

Kullanılması gereklidir. 42 22,9 

Zevkli ve kolaydır. 36 19,6 

Hayatımızı kolaylaştırır. 21 11,4 

Zor değildir herkes kullanabilir. 26 14,20 

Arapça çeviri yapanlar için gereklidir. 8 4,3 

Arapça olarak kullanmak zordur. 14 7,65 

Birçoğu Arapçayı desteklememektedir. 6 3,27 

Makine çevirisi asla bireysel çevirinin yerini alamaz. 16 8,74 

Ağır sözlük taşımaktan artık kurtulduk. 14 7,65 

Toplam 183 100 

 

Tablo incelendiğinde öğrencilerin çeviri teknolojilerinin kullanılmasının gerekli olduğunu, zevkli ve öğrenilmesinin kolay olduğu düşündükleri 
görülmektedir. Ayrıca Arapça bilen öğrencilerin rahatlıkla bu teknolojileri kullanabilecekleri kanısındadırlar. Fakat öğrencilerden bazıları 
bilgisayarın yaptığı çevirinin insanın yaptığı çevirinin yerini alamayacağı düşüncesi de ağır basmaktadır. 

 

Çeviri teknolojilerine yönelik istekleri ve beklentileri 

Çeviri teknolojileri öğrencileri için yeni alacakları bir ders olacağı için bu dersi görüp görmeme hususundaki fikirlerini öğrenmek amaçlı sorulan 
bu soru için öğrencilerin düşüncelerinden birbirine benzer olanlar aynı kategoride toplanmış ve aşağıdaki gibi frekans tablosu ortaya çıkmıştır. 

 

 Frekans (f) Yüzde 
(%) 

Ceplerimizde kocaman sözlük taşıyabilmekteyiz. 12 6,38 

Çeviri teknolojilerini kullanmak isterim. 31 16,48 

Eğlenceli bir çeviri olacaktır. 26 13,82 

Çeviri teknolojileri ileride ek bir kazanç sağlayabilir. 12 6,38 

Arapça bilenler için gereklidir. 13 6,9 

Hem bilgisayarda hem de telefonda çalışabilen sistemler geliştirilmelidir. 23 12,23 

Arapçayı destekleyen programların sayısı artmalıdır. 29 15,42 

Uygulamalar reklamsız olmalıdır. 3 1,59 

Bilgiye erişim kolaylaştığından dil öğrenmeye gerek kalmayacaktır. 5 2,65 

Bilgisayar çevirisi daima hatalıdır. 9 4,78 

En iyi çeviri insanın yaptığı çeviridir. 25 13,29 

Toplam 188 100 
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Yine tabloya bakıldığında Arapça bilenler için çeviri teknolojilerinin gerekli olduğu düşüncesi ağır basmaktadır. Çeviri teknolojilerinin 
kullanılmasıyla insan hayatı kolaylaşmaktadır. Öte yandan bazı öğrenciler de çeviri teknolojilerinin gereksiz olduğunu düşünmektedirler. 
Fakat bu öğrencilerinin sayısının az olduğu tablodan fark edilmektedir. 

Yapılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin çoğunun çeviri teknolojisi kavramından çeviri yapılırken kullanılan bilgisayar destekli teknoloji 
olduğunu düşündükleri görülmektedir.  Otomatik olarak yapılan çeviri olduğunu düşünenlerin sayısı da yeterli düzeydedir. Bazı öğrenciler ise 
elektronik sözlük kullanımı olduğunu varsaymaktadırlar. Akıllı telefon vasıtasıyla kullanılan çeviri uygulamalarıdır diyenlerin oranı da oldukça 
fazladır. 

Öğrenciler çeviri teknolojilerinin kullanılmasının gerekli olduğunu, zevkli ve öğrenilmesinin kolay olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca Arapça 
bilen öğrencilerin rahatlıkla bu teknolojileri kullanabilecekleri kanısındadırlar. Fakat öğrencilerden bazılarında bilgisayarın yaptığı çevirinin 
insanın yaptığı çevirinin yerini alamayacağı düşüncesi de ağır bastığı fark edilmektedir. 

Yine sonuçlara bakıldığında Arapça bilenler için çeviri teknolojilerinin gerekli olduğu ve çeviri teknolojilerinin kullanılmasıyla insan hayatı 
kolaylaşmaktadır düşüncesi öngörülmektedir. Öte yandan bazı öğrenciler de çeviri teknolojilerinin gereksiz olduğunu farz etmektedirler.  

Çeviri eğitimi sırasında teknolojiden faydalanmak çağımızın gereğidir. Bu teknolojileri kullanmadan yaşamak imkansız gibi görülmektedir. 
Çeviri eğitimi verilirken öğrencilerin kullanabilecekleri çeviri teknolojileri iyi bir şekilde tanıtılmalı ve nasıl kullanıldığına dair pratik bilgiler 
verilmelidir. Teknoloji çağımızda hızla ilerlemektedir ve gelişmektedir. Bu yüzden  çeviri eğitimi veren öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının 
gelişen bu teknolojileri yakından takip etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde bir zaman sonra çağa ayak uyduramayıp geri kalmaktan 
kendilerini alamayacaklardır.   
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Dershanelerin Kapatılma Süreci: Kollektif Bir Durum Çalışması 

 

Ar. Gör. Özkan SAATÇİOĞLU                           Münevver BAŞMAN                   Seda AYDIN ELMAS 

             Ankara Üniversitesi                                Marmara Üniversitesi                           TED Koleji 

 

ÖZET 

Dershanelerin kapatılma sürecinin farklı okul türlerindeki öğrencilere yansımalarının benzerlikleri ve farklılıkları olduğu düşünülmektedir. Bu 
bağlamda devlet lisesinde ve özel lisede öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin dershanelerin 
kapatılma sürecine yönelik düşüncelerini derinlemesine incelemek ve devlet liseleri ile özel liseler arası karşılaştırma yapmak gerekli 
görülmektedir.   

Bu araştırmanın genel amacı devlet lisesinde ve özel lisede dershanelerin kapatılması sürecine yönelik öğrenci ve öğretmen görüşlerine 
dayalı olarak derinlemesine incelemek ve bu iki lise türü arasında karşılaştırmalı bir inceleme yapmaktır. 

Araştırma nitel araştırma desenlerinden kollektif durum çalışması modelindedir. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı 
örnekleme yaklaşımı benimsenmiş ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde devlet lisesinde ve özel lisede eğitim gören 10 lise 
son sınıf öğrencileri ve bu kurumlarda öğretim veren 10 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Yarı yapılandırılmış görüşme 
formu ile toplanan veriler betimsel ve içerik analizi ile NVivo 10 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.  

Yapılan karşılaştırmalar sonucunda devlet ve özel lisedeki öğrenciler üzerindeki akademik, psikolojik ve sosyal yansımalarda ve Türk Eğitim 
Sistemi üzerine düşüncelerinde benzerlikler olduğu gibi farklılıkların da olduğu görülmüştür. “Dershanelerin Kapatılmasının Yansımaları” 
teması ana tema olarak belirlenmiştir. “Akademik Yansımalar”, “Sosyal Yansımalar”, “Psikolojik Yansımalar” ve “Eğitim Sistemindeki 
Yansımalar” olmak üzere 4 kategori belirlenmiştir. 

Devlet liselerinde hedeflerin küçülmesi ve sınav motivasyonun azalması gibi akademik olumsuzlukların dile getirildiği görülmektedir. Bu 
durumu engelleyebilmek için liselerde öğretmenler sınıflar arası sınavlar yaparak rekabet ortamı olduğunu öğrencilere hissettirmeli ve 
motivasyonlarını arttıracak girişimlerde bulunmalıdır. Dershanelerin yeterli altyapıya sahip olunmadan kapatılmasının olumsuz bir tarafı 
olarak özellikle devlet liselerinde sınava yönelik çalışmalar daha çok yapıldığından eğitimden daha fazla öğretime odaklanıldığı 
belirtilmektedir. Bu durumu engelleme adına haftasonu kurslarda sınava yönelik çalışmalar yapılması, haftaiçi okul zamanında eğitim ve 
öğretimin beraber götürülmesi önerilebilir. Konuya rekabet, bölge, s ̧ehir, okul, ög ̆retmen niteliği gibi farklı bilgiler çerçevesinde bakılarak daha 
sağlıklı bir yaklaşım oluşturulabilir. 

Anahtar Kelimeler: akademik yansıma, lise, psikolojik yansıma, sosyal hayat, eğitim sistemi 

 

Abstract 

It has been thought that the closing process of private teaching institution is the similarities and differences of reflection to the students in 
the various school types. Therefore it is necessary that the releated thoughts about the closing process of private teaching institution of 
students in the state high school and private high school and the teachers who work in these institutions should be analyzed deeply and 
comparison between state schools and private ones must be discussed. 

The general aim of the study is a deeply analysis of the students' and teachers' views about the closing process of private teaching institution 
at state schools and private schools and making a deeply  comparative investigation between these two high school types.                           

The study is a collective case study model from qualitative research designs. Purposive sampling approach has been selected in choosing 
the study participants and in 2015- 2016 academic year spring term 10 high school twelfth grade students and 10 teachers who work in these 
institutions involved in the study group of the study. Data which was gathered by semi-structured interview form, was analyzed by descriptive 
and content analysis with NVivo package program.  

As the  result of comparisons, it was seen that while there are similarities in the academic, pschological and social reflection on the students' 
thoughts in state and private high school and in Turkish education system, but there are also differences."The reflection of closing private 
teaching institution" is identified as main theme. 4 category has been stated as "Academic Reflections","Social Reflections", "Psychological 
Reflections" and Reflections in Education System". 

It is stated that some academic negative effects are being talked as the targets in state high schools became smaller and academic motivation 
decreased. In order to prevent it, teachers must make exams between classes in high schools to feel the students the competitive 
environment and make attempt to increase their motivations. As a negative side of closing private teaching institution without sufficient 
infrastructure especially as in the state high schools, the exam based studies are being done more, much more than education, teaching is 
focused which is stated. As preventing it, doing studies due to the exams at the weekends in the courses, during school program in week 
days doing education and teaching together can be suggested. A better approach can be made under the different  informational perspective 
like competition, district, city, teacher quality.  

Keywords: academic reflection, high school, psychological reflections, social life, education system 

Özel Dershaneler Yönetmeliği’nde dershanelerin kuruluş amacı olarak öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerine katkıda bulunarak, 
istedikleri alanlarda takviye dersler almaları ve bir üst öğretim kurumuna girişle ilgili sınavlara hazırlanmak adına gerekli çalışmaları yapmaları 
belirtilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011).  
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Türkiye’de öğretimin neredeyse her kademesinde sınıfların olması gerekenden daha fazla nüfuza sahip olması nedeniyle öğretmenlerin 
öğrencilerle yeterli ilgilenememesi, okul müfredatı ile merkezi sınavlardaki soruların benzer doğrultuda olmadığının düşünülmesi, öğrencilerle 
gerektiğinde özel olarak ilgilenme ve birebir ders işleme fırsatının yaratılmaması ve ailelerin çocuklarının sınavlarda yüksek puan almaları 
ve daha iyi üniversitelere yerleşmeleri için gittikçe daha istekli olmaları gibi nedenler dershanelerin hızla yaygınlaşmasına neden olmuştur 
(Arabacı ve Namlı, 2014; Akyüz, 2012). Okullaşma oranının artması ile yükseköğretim talebinde bulunan öğrenci sayısındaki artış sonucunda 
bireylerin kariyer hedefleri için yükseköğretim kurumlarının önemli işleve sahip olmasına (Arslan, 2004) rağmen, bu kurumların toplam 
kontenjanlarının merkezi sınavlara giren öğrenci sayısının yaklaşık yarısı kadar olması (Çayır, 2014), öğrencilerin üniversite önlerinde 
yığılmalarına ve böylece özel dershanelere yönelmelerine neden olmaktadır.  

Dershanelerin kapatılma süreci ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Arabacı ve Namlı (2014) tarafından yapılan bir çalışmada dershanelerin 
kapatılma sürecini değerlendirmek adına devlet okuluna devam eden 20 öğrencinin yanı sıra hem devlet okulunda hem de dershanede 
çalışan 20 öğretmen ve yönetici ile yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre öğrencilerin dershanelerin kapatılması sürecindeki belirsizlikten olumsuz etkilendikleri ve dershanelerin kapatılmasından önce bu 
kurumların ortaya çıkma sebeplerinin ortadan kaldırılmasının daha gerekli olduğu belirtilmiştir. 

İlgili literatürdeki araştırmalar incelendiğinde Duman (1984), Gök (2005), Öztürk (1994), Şahin (2002) ve Şirin (2000) gibi araştırmaların 
yapıldığı ve bu araştırmaların dershanelerin eğitim sistemi içerisindeki yerini belirtme adına birtakım sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. 
Yapılan araştırmalar dershanelerin eğitim sistemi içerisindeki yerini belirtme adına birtakım sonuçlar ortaya koymuştur. Ayrıca bu 
araştırmalarda dershanelerin ezbere ve taklide dayalı, teste bağımlı, detayları göz ardı eden ve eğitim bilimlerinin gerektirdiği bilgi ve 
donanıma bağlı olmayan bir eğitim verdikleri ve ticari kaygı ve reklam yapabilme amacıyla başarılı öğrencilerle daha fazla ilgilendikleri ifade 
edilmiştir. Ayrıca dershanelerin ön plana çıkarak okulların yerini alması sonucunda lise öğretiminin işlevsiz kaldığı ve eğitimin giderek 
kamusal alanın dışına çıktığı belirtilmiştir. Bu bağlamda eğitim sistemi içerisinde okul ve dershanenin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı 
olduğu vurgulanmıştır (Arslan, 2004; Baştürk, 2011; Baştürk ve Doğan, 2010; Gök, 2005). 

İlgili literatür kapsamında yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde, dershanelerin eğitim sistemi içerisindeki yerine yönelik olumlu ve 
olumsuz görüşlerin olduğu görülmektedir. Dershanelerin kapatılma sürecinin farklı okul türlerindeki öğrencilere yansımalarının benzerlikleri 
ve farklılıkları olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda devlet lisesinde ve özel lisede öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve bu kurumlarda 
çalışan öğretmenlerin dershanelerin kapatılma sürecine yönelik düşüncelerini derinlemesine incelemek ve devlet liseleri ile özel liseler arası 
karşılaştırma yapmak gerekli görülmektedir.   

Bu araştırmanın genel amacı devlet lisesinde ve özel lisede dershanelerin kapatılması sürecine yönelik öğrenci ve öğretmen görüşlerine 
dayalı olarak derinlemesine incelemek ve bu iki lise türü arasında karşılaştırmalı bir inceleme yapmaktır. Araştırmada bu genel amaca bağlı 
olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:  

1. Dershanelerin kapatılması sürecinin lise son sınıf öğrencileri üzerindeki akademik yansımalarının devlet liselerindeki ve özel liselerdeki 
benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?  

2. Dershanelerin kapatılması sürecinin lise son sınıf öğrencileri üzerindeki psikolojik yansımalarının devlet liselerindeki ve özel liselerdeki 
benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?  

3. Dershanelerin kapatılması sürecinin lise son sınıf öğrencileri üzerindeki sosyal hayatlarına yansımalarının devlet liselerindeki ve özel 
liselerdeki benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?  

4. Dershanelerin kapatılması sürecinin, lise son sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin Türkiye Eğitim Sistemi ile ilgili yansımalarının devlet 
liselerindeki ve özel liselerdeki benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?  

Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden kollektif durum çalışması modelindedir. Durum çalışması araştırılan konunun bir yönünün 
derinlemesine incelenmesine imkan verir ve bazı genel teorileri aydınlatma amacı vardır (Merriam, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Kollektif 
durum çalışmalarında her durumun çevresi farklıdır. Böylelikle her çevre içinde olan olgular araştırılabilirken hem de çevreler arasında 
karşılaştırma yapabilmekte ve durumlar arasında benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulabilmektedir (Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın, 2015). 

Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yaklaşımı benimsenmiştir.  Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu 
2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde devlet lisesinde ve özel lisede eğitim gören 10 öğrenci ve bu kurumlarda öğretim veren 10 
öğretmen oluşturmaktadır.  

Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formları açık uçlu sorulardan oluşmuştur. 
Görüşme formları uzmanlar tarafından gözden geçirilmiş ve geri bildirimler doğrultusunda tekrar düzenlendikten sonra ön uygulama 
yapılmıştır. Ön uygulama sonrasında ortaya çıkan görüşme formunda anlaşılması güç olan ifadeler düzeltilmiş ve görüşme formunun son 
şekli verilmiştir.  

Görüşmeler gerçekleştirilmeden önce gerekli izinler elde edilmiştir. 20 bireyle bireysel olarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler genelde 30 dakika civarı sürmektedir ve araştırmacı aynı zamanda kendisine notlar almıştır. Ayrıca görüşmeler ses kayıt 
cihazlarıyla kayıt altına alınmıştır. 

Veriler betimsel ve içerik analizi ile NVivo 10 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.  

Bu bölümde, doğrudan alıntılarda devlette öğrenim gören öğrenciler “DÖ”, devlette çalışan öğretmenler “DP”, özelde öğrenim gören 
öğrenciler “ÖzÖ”, özelde çalışan öğretmenler “ÖzP”  harfleri ile gösterilmiştir.  

1.Akademik Yansımalar  

Araştırmanın 1. alt amacı için elde edilen verilere göre, “Akademik Yansımalar” teması belirlenmiştir. Bu temada yer alan kategoriler ve 
kategorilere ait düşünceler Çizelge 1’te verilmiştir.  
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Çizelge 1 

Akademik Yansımalar Teması ve Kodlar 
Kategori Alt Kategori Düşünce Devlet 

Lisesi 
Özel 
Lise 

   f f 

Olumlu Yansımalar 

Öğrenciye bireysel çalışma zamanı 
kalması 

1.Okul derslerine hazırlık çalışmalarına zaman 
kalmaktadır. 

4 3 

2.Sınava hazırlık çalışmalarına zaman kalmaktadır. 2 2 

 

1.Öğretmenin kendini geliştirmesini sağlamaktadır 2 1 

2. Rahat ortamda ders görmektedirler. 2 - 

3. Eşit rekabet ortamı olmaktadır. 2 - 

Olumsuz 
Yansımalar 

 1.Hedefleri küçültmektedir. 2 - 

 2.Sınav motivasyonunu azaltmaktadır. 2 - 

Sorumluluğun artması 

1.Öğretmenin bireysel sorumluluğunu arttırmaktadır. 3 
 

1 

2.Öğrencinin sorumluluğunu arttırmaktadır. 3 - 

Öğrencinin disiplin sorunu 

1.Öğrenciler başkalarıyla kendilerini 
karşılaştıramamaktadırlar. 

3 1 

2.Öğrenciler düzenli kontrol edilememektedirler. 1 1 

3.Öğrenciler planlama yapamamaktadırlar. 2 2 

4. Öğrenciler tek başına çalışamamaktadırlar. 3 - 

1.Yönlendirilme eksikliği hissetmektedirler.  2 - 

Çizelge 1’de görüldüğü üzere, dershanelerin kapatılması sürecinin akademik yansımaları olumlu ve olumsuz yansımalar olarak iki kategori 
altında toplanmıştır. Hem devlet lisesindeki hem de özel lisedeki katılımcılar, dershanelerin kapatılma sürecinin akademik olarak olumlu 
yansımalarından (18) daha çok olumsuz yansımalarından (26) söz etmişlerdir.  

Dershanelerin kapatılması sürecinin akademik olarak olumlu yansımalarından katılımcılar öğrenciye bireysel çalışma zamanı kazandırması 
ve öğretmenin kendini geliştirmesini sağlaması olarak ifade etmişlerdir. Bu konu ile ilgili görüş belirten devlet lisesindeki bir öğrencinin ve 
öğretmenin düşüncesi aşağıdaki gibidir: 

DÖ4: Bireysel çalışmalarıma daha fazla vakit kaldı, evde daha fazla çalışabiliyorum artık.  

DP5: Dershaneler olmayınca öğrenciler tüm umutlarını okula bağladılar. Bu da benim çalışmalarımı olumlu yönde etkiledi. Onların umutlarını 
boşa çıkarmamak için daha çok çalışmaya başladım.  

Özel okuldaki öğrencilerin ve öğretmenlerin de benzer düşünceleri bulunmaktadır. Bunlara ek olarak özel lisedeki öğretmenler ve öğrenciler 
tarafından belirtilmeyen fakat devlet lisesindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından belirtilen eşit rekabet ortamı olması ve öğrencilerin dört 
senedir tanıdıkları öğretmenlerle rahat bir ortamda ders görüyor olmalarıdır. Bu konuyla ilgili görüş bildiren bir öğrencinin düşüncesi aşağıdaki 
gibidir: 

DÖ5: Dershaneler olmadığından rekabetin daha eşit düzeyde olacağına inanıyorum benim düzeyimdeki insanlarla daha adil şekilde 
yarışabileceğime inanıyorum. Bu durum da benim akademik çalışmalarıma olumlu yansıdığını düşünüyorum. 

Dershanelerin kapatılması sürecinin akademik olarak olumsuz yansımalarından katılımcılar, sorumluluklarının artması, öğrencinin disiplin 
sorunu yaşaması, yönlendirilme eksikliği hissetmesi olarak ifade etmişlerdir.  Bu konularla ilgili görüşler sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

ÖzP2: Müfredatı yetiştirmek, yazılı sınav yapmak, performans görevleri vermek gibi görevlerimiz vardı. Bu süreçte bunların yanı sıra öğrenciyi 
sınava hazırlamak gibi çok önemli bir görev ortaya çıktı. Çalışma tempomuz en az üç kat arttı. 

DÖ2: Programlı çalışamıyorum. Bir öğretmenin başımda durup o soruyu çözmeli çözdürmeli. Kendi başıma evde gidip ders çalışamıyorum. 
Evde ders yapmayı sevmiyorum ve beni kontrol edecek biri yok yardım edecek biri yok.  

DP1: Rehberlik yapacak ve takıldıkları konulara destek olacak bir uzmana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bu dershanelerde çok güzel 
işliyordu okullarda böyle bir yönlendirme yapamıyoruz. 
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Bunlara ek olarak özel lisedeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından belirtilmeyen fakat devlet lisesindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından 
belirtilen hedeflerinin küçülmesi ve sınav motivasyonunun azalmasıdır. Bu konuyla ilgili görüş belirten bir öğretmenin düşüncesi aşağıdaki 
gibidir: 

DP1: … sadece okuldaki arkadaşlarının başarılarını gördükleri için hedeflerinin küçüldüğünü ve daha az çalıştıklarını düşünüyorum. Rekabet 
ortamı azaldığı için öğrencilerin motivasyonunun da düştüğünü bu nedenle az çalıştıklarını görebiliyorum. 

2.Psikolojik Yansımalar 

Araştırmanın 2. alt amacı için elde edilen verilere göre, “Psikolojik Yansımalar” teması belirlenmiştir. Bu temada yer alan kategoriler ve 
kategorilere ait düşünceler Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2 

Psikolojik Yansımalar Teması ve Kodlar 

Kategori Düşünce Devlet Lisesi 

f 

Özel Lise 

f 

Olumlu Yansımalar 
1.Başaramama kaygısını azaltmaktadır. 1 2 

2.Dershaneye gitme baskısını ortadan kaldırmaktadır.  1 3 

Olumsuz Yansımalar 

1.Öğrenciler alışkanlıkların değişmesinden kaynaklı 
psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. 

- 1 

2. Öğrenciler belirsizlikten kaynaklı psikolojik sorunlar 
yaşamaktadırlar. 

3 1 

3.İç huzursuzlukları arttırmaktadır. 3  

 

2 

4.Başaramama kaygısı artmaktadır. 6 3 

5.Çaresizlik hissetmektedirler. 6 4 

Nötr 1.Herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır. 3 - 

Çizelge 2’de görüldüğü üzere, hem devlet lisesindeki hem de özel lisedeki katılımcılar, dershanelerin kapatılma sürecinin psikolojik olarak 
en az nötr yansımalarından (3), sonra olumlu yansımalarından (7) ve en fazla olumsuz yansımalarından (29) bahsetmişlerdir.  

Dershanelerin kapatılması sürecinin psikolojik olarak olumlu yansımaları öğrencinin başarı kaygısını azaltması ve öğrenci üzerindeki 
dershaneye gitme baskısını ortadan kaldırmasıdır. Bu konu ile ilgili görüş bildirenlerin düşünceleri aşağıdaki gibidir: 

ÖzÖ3: Ben dershaneye gitmezdim. Ama diğer herkes dershaneye giderdi. Ben de kendimi gitmek zorunda hissederdim.  

DÖ5: Hem maddi açıdan zorluk çekecektim hem de zamandan tasarruf ettim. Endişe olmadı dershaneye gidenler daha kaliteli eğitim görüyor 
gibi his oluşuyordu şimdi öyle bir durum yok.  

Dershanelerin kapatılması sürecinin psikolojik olarak olumsuz yansımaları ise alışkanlıkların değişmesinden kaynaklı psikoloj ik sorunlar, 
belirsizlikten kaynaklı psikolojik sorunlar, iç huzursuzluğun artması, başaramama kaygısının artması ve çaresizlik hissetme şeklindedir. Bu 
konu ile ilgili görüş bildirenlerin düşünceleri aşağıdaki gibidir: 

DP1: Kaygı düzeyleri arttı. Özellikle maddi durumu kötü olanlarda bu durum daha fazla. Çaresizlik hissettiler. Maddi durumu zayıf olanlar 
daha çaresiz hissettiler. 

ÖzÖ2: Okulda kurs gibi bir şeyin yapılacağını duymadan önce ben de endişeleniyordum çünkü çok hazırlıksızdım. 3 yıl hiç dershaneye 
gitmedim bu süreç içinde dershaneye giden arkadaşlarım vardı arkadaşlarımdan geri kalacağımı düşünüyordum. Tedirgin oldum.  

Bunlara ek olarak özel lisedeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından belirtilmeyen fakat devlet lisesindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından 
belirtilen dershanelerin kapatılma sürecinin psikolojik olarak nötr yansımalarından bahsetmişlerdir. Dershanelerin kapatılma sürecinin 
herhangi bir değişikliğe neden olmadığı ile ilgili görüş belirten bir öğretmenin düşüncesi aşağıdaki gibidir: 

DÖ3: Okulumuzda kurslar açıldığı için dershanelerin kapatılması beni pek etkilemedi. Kurslar dershane mantığıyla olduğu için etkilemedi. İlk 
başta dershaneler sınava yönelik olduğundan yeterli desteği alamayacağımı düşünmüştüm ama okul kursu çok faydalı ve sınavlara da 
hazırladığından beni pek etkilemedi. 

3.Sosyal Yansımalar 

Araştırmanın 3. alt amacı için elde edilen verilere göre, “Sosyal Yansımalar” teması belirlenmiştir. Bu temanın altında yer alan kategoriler ve 
kategorilere ait düşünceler Çizelge 3’te verilmiştir.   
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Çizelge 3 

Sosyal Yansımalar Teması ve Kodlar 

Kategori Düşünce Devlet Lisesi 

f 

Özel Lise 

f 

Sosyal Hayatın Artması 

1. Aile ilişkileri artmaktadır. 3 4 

2.Arkadaş ilişkileri artmaktadır. 3 5 

3.Sosyal Faaliyetlere katılma imkanı 
artmaktadır. 

2 1 

Sosyal Hayatın Azalması 

1.Yeni arkadaş çevresi 
oluşturmamaktadır. 

3 - 

2.Arkadaş çevresiyle sosyal etkileşimi 
azaltmaktadır. 

- 

 

2 

3.Telefon ve internet gibi bağımlılıkları 
arttırmaktadır. 

- 2 

Sosyal Hayatın Değişmemesi 1. Sosyal hayatı değiştirmemektedir. 4  - 

Çizelge 3’te görüldüğü üzere dershanelerin kapatılması sürecinin sosyal yansımaları, sosyal hayatın artması, sosyal hayatın azalması, sosyal 
hayatın değişmemesi olarak üç kategori altında toplanmıştır. Devletteki katılımcılar dershanelerin kapatılma sürecinin sosyal hayatları 
azaltması yönünde en az görüş bildirmiş, sonrasında sosyal hayatın değişmediği yönünde görüş bildirmiş ve en fazla da sosyal hayatın 
arttığı yönünde görüş bildirirken, özel lisede sosyal hayatın değişmemesi durumundan bahsedilmemişken sosyal hayatın artması sosyal 
hayatın azalmasından daha çok bahsedilmiştir. Toplamda katılımcılar dershanelerin kapatılma sürecinin sosyal hayatları azalttığından (7) 
daha çok sosyal hayatları arttırdığı (18) yönünde düşüncelerini belirtmişlerdir. 4 kişi de sosyal hayatı değiştirmediği yönünde düşüncesini 
ifade etmiştir.  

Dershanelerin kapatılması sürecinin sosyal hayatı arttırması ile ilgili katılımcılar aile ve arkadaş ilişkilerini, sosyal faaliyetlere katılma imkanını 
arttırdığı yönünde düşüncelerini belirtmektedirler. Bu konuyla ilgili devlet lisesindeki bir öğrencinin görüşü aşağıdaki gibidir: 

DÖ5: Okul dışında kurslar da var tabi ama dershaneye harcanan zaman kadar kurslara harcanmadığından kendimize ve sosyal hayatımıza 
daha fazla vakit kalmış oluyor. Bu yönden olumlu. Arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmek için de zaman kalıyor.  

Devlet lisesindeki katılımcılar yeni arkadaş çevresi oluşturamaması nedeniyle dershanelerin kapatılmasının sosyal hayatı azalttığını 
belirtirken özel lisedeki katılımcılar arkadaş çevresiyle sosyal etkileşimi azaltması ve telefon ve internet gibi bağımlılıkları attırması nedeniyle 
dershanelerin kapatılmasının sosyal hayatı azalttığını belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili düşünceler aşağıdaki gibidir: 

DÖ3: Dershane kapatılmasaydı dershaneden dolayı orda da arkadaşlarım olacaktı daha fazla arkadaşım olacaktı. 

ÖzP1: Öğrenciler dershaneye de gitmedikleri için kendilerine daha fazla vakit kalıyor ama bu vakti internetle, telefonla harcıyorlar. Daha bir 
bağımlı oldular hepsinin elinden telefon düşmüyor.  

Dershanelerin kapatılması sürecinin sosyal hayatın değişmemesi ile ilgili düşünceler aşağıdaki gibidir: 

PÖ5: Sosyal hayatlarına etkisi olduğunu düşünmüyorum çünkü şimdi de kurslar var eskiden okuldan çıkıp dershaneye gidiyorlardı şimdi ise 
kurslara. Kendilerine yine vakit kalmıyor. 

Yukarıda belirtildiği üzere katılımcılar sosyal hayatın artması, azalması ve değişmemesi doğrultusunda düşüncelerini belirtmektedirler. Çayır 
(2014) araştırmasında dershanelerin yeni sosyal ortamlar sağladığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise katılımcılar daha çok (18) 
dershanelerin kapatılmasıyla daha fazla sosyal hayata sahip olduklarını belirtmişlerdir.   

4.Eğitim Sistemindeki Yansımalar 

Araştırmanın 4. alt amacı için elde edilen veriye göre, “Eğitim Sistemindeki Yansımalar” teması belirlenmiştir. Bu temanın altında yer alan 
kategoriler ve kategorilere ait düşünceler Çizelge 4’te verilmiştir.   

Çizelge 4 

Eğitim Sistemindeki Yansımalar Teması ve Kodlar 

Kategori Alt Kategori  Düşünce Devlet 
Lisesi 

f 

Özel 
Lise 

f 

Alt Yapı Sorunu 

Eğitimin Yerini Öğretimin Alması Okullarda eğitimden çok öğretim yapılmaya 
başlanmıştır.  

2 - 

Öğretmen İstihdamı Sorunu Dershanelerde çalışan çoğu öğretmenler işsiz 
kalmıştır.  

- 2 
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Öğrenci Mağduriyeti Sorunu Öğrenciler eğitim ihtiyacını gideremeyerek 
mağdur olmuşlardır. 

1 3 

Sistemin Denetlenememe Sorunu Yasal olmayan yollarla öğrencilere özel dersler 
verilmeye başlanmıştır.  

- 3 

Okul ve Sınav Müfredatının 
Uyuşmazlığı Sorunu 

Sınav ve 12. sınıf müfredatı aynı paralellikte 
değildir.  

2 1 

 

Mezun Öğrencilerin Sınava 
Hazırlanma Sorunu 

Mezun öğrenciler, yeterli düzeyde üniversiteye 
hazırlık çalışması yapamamaktadır.  

5 8 

 

Sistem İçerisinde Dershanelerin 
Gerekliliği Sorunu 

Dershaneler, Türkiye eğitim sistemi ile 
bütünleşmiştir.  

1 4 

Fırsat Eşitsizliği  

 

Kurumsal Eşitsizlik  Okul türlerine göre eğitimin kalitesi 
farklılaşmaktadır.  

3 2 

 

Ekonomik Eşitsizlik Ailelerin maddi olanakları arasında eşitsizlikler 
söz konusudur. 

6 8 

Okul Özelliğinin 
Değişmesi 

Okulun Dershaneleşmesi Okulların çoğu dershane sistemini 
uygulamaktadır.  

2 3 

Okula Olan İlgi Değişikliği Öğrencilerin okula karşı ilgisinde azalmalar ve 
artmalar görülmektedir.   

1 3 

 

Eğitimin Kalitesinin 
Azalması 

 Okullarda verilen eğitimin niteliği azalmaktadır.   1 2 

 

Çizelge 4’te görüldüğü üzere katılımcılar, en çok “alt yapı sorunu” (32) ve “fırsat eşitsizliği” sorununa (19) değinmişlerdir. Katılımcıların 9’u, 
dershanelerin kapatılması süreci ile birlikte okul özelliğinin değiştiğini, 3’ü eğitimin kalitesinin azaldığını belirtmiştir.  

Dershanelerin kapatılması sürecindeki alt yapı sorunu ile ilgili katılımcılar, öğrenci mağduriyeti sorunu, okul ve sınav müfredat uyuşmazlığı, 
mezun öğrencilerin sınava hazırlanma sorunu, dershanelerin gerekliliği sorunu olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuyla ilgili görüşler sırasıyla 
aşağıdaki gibidir: 

DP2: Dershanelerin kapatılması aniden olmasaydı süreç daha düzenli işleyebilirdi, kurslar açıldı okullarda kursların niteliği daha kaliteli 
olabilirdi. 

DP4: Sınav müfredatını kurslarla desteklenerek gidiyor. Okul saatleri okul müfredatı vakit kalırsa sınav sistemine yönelik sorular felan 
çözülüyor ama kurslarda daha çok sınava yönelik eğitim veriliyor. 

ÖzP1: Mezun öğrenciler bu süreçte dershane ya da kurs olmadan yeterli çalışmayı yapamayacaklardır.  

ÖzÖ4: Eğitim sistemimiz temellendirilmediği sürece yapılan ek uygulamalar kaldırılmamalı. Okulda eğitim sistemi sağlamlaştırılsın ki 
dershaneler kapatılsın.  

Bunlara ek olarak alt yapı sorunuyla ilgili olarak özel lisedeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından belirtilmeyen fakat devlet lisesindeki 
öğretmen ve öğrenciler tarafından belirtilen okullarda eğitimden çok öğretimin yapılması hakkında devletteki bir öğretmenin görüşü aşağıdaki 
gibidir: 

DP1:Eğitim sistemini şu yönden değiştirdi. Derslerimizi YGS LYSye ağırlık vererek yapmaya başladık. Okullarda eğitim yerine öğretim odaklı 
olmaya başladı. 

Ayrıca alt yapı sorunuyla ilgili olarak öğretmen istihdam sorunu ve sistemin denetlenememe sorunu da özel lisede ifade edilirken devlet 
lisesinde bahsedilmemiştir. Bu konular hakkındaki özel lisedeki bir öğretmenin görüşü aşağıdaki gibidir: 

ÖzP4: Türkiye’de öğretmenin değeri yoktu şimdi binlerce öğretmen işsiz. 100bin öğretmen bir yerlere gitti. Sektör daraldı.  

Dershanelerin kapatılması sürecindeki fırsat eşitsizliği, kurumsal eşitsizlik ve ekonomik eşitsizlik olarak belirtilmiştir. Bu konu hakkındaki 
görüşler aşağıdaki şekildedir: 

DÖ1: Temel liseler var sadece ygsye yönelik çalışıyorlar okul sınavı derdi yok eşitlik olduğunu düşünmüyorum ama eşitlik olursa bu durum 
daha iyi olur. Eşitlik yok temel lisede okuyanla devlette okuyan bir değil onlar okul dersiyle sınavıyla uğraşmıyorlar. 

Dershanelerin kapatılması sürecindeki okul özelliğinin değişmesi, okulların dershaneleşmesi ve okula olan ilgi olarak ele alınmıştır. Bu konu 
hakkındaki görüşler aşağıdaki şekildedir: 

ÖzP1: Dershanelerin çoğu kapanınca, okullarda dershane işi yapılmaya başlandı ancak öğretmenlerin büyük bir kısmı buna uygun değil. 
Onun için bocalamalar var.  

DÖ5: Okula daha ağırlık verebiliyoruz zamanımızın büyük çoğunluğu okulda geçiyor zaten. Okula önemin arttığını düşünüyorum. 
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Dershanelerin kapatılması sürecindeki eğitim kalitesinin azalması ile ilgili özel görüşler de aşağıdaki gibidir:  

ÖzP2: MEB’in okullarında verilen eğitim sistemi, yapısı, yöntemleri geleneksel kalıyor. Ne kadar da bu eğitim sistemindeki kitapları 
değiştirseler de pratikte uygulandığını düşünmüyorum. Gelişimsel yaklaşılmadığını ve eğitimin kalitesinin azaldığını düşünüyorum.  

Özel dershanelerin kuruluş amacı gözönünde bulundurulduğunda dershanelerin öğrencilere birtakım katkılar sağlamak için kurulduğu açıktır. 
Araştırmanın akademik yansıma kategorisi dikkate alındığında, Çayır (2014) araştırmasında, rekabet ortamının motivasyonu arttırdığını ve 
öğrencilerin dershaneye gitmeden hedeflenen üniversiteyi kazanma ihtimallerinin düşük olduğunu düşündüklerini belirtmektedir. Bu 
çalışmada katılımcılar, dershanenin kapatılmasıyla rekabet ortamının da azaldığını böylece sınav motivasyonlarının da azaldığını 
belirtmektedirler. Ayrıca öğrencilerin dershane olmadan istedikleri yerlere yerleşmekte zorlanacaklarını ve bu nedenle hedeflerini 
küçülttüklerini de ifade etmektedirler. 

Dershanelerde verilen rehberlik faaliyetlerinden biri programlı ve etkili ders çalışma faaliyetleri yürütmesidir (Arslanbaş, 2011). Bu çalışmada 
da katılımcılar dershanelerin kapatılmasıyla dershanelerden alabilecekleri bu rehberlik hizmetini alamayacaklarını ve plan yapma konusunda 
sıkıntılar çektiklerini belirtmektedir. Ayrıca öğrencilerin yönlendirilme eksikliği hissetmekte olduğunu da belirtmektedir. 

Araştırmanın psikolojik yansımalar kategorisi ele alındığında dershanelerin kapatılma sürecinin olumlu yansımaları olarak, Baştürk ve Doğan 
(2010)’ın yaptığı çalışmaya benzer sonuçlar göstermektedir. Baştürk ve Doğan (2010), öğrencilerin içinde bulundukları rekabetçi ortamdan 
dolayı kendilerini dershaneye gitmeye mecbur hissettikleri düşüncesinde olduklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmada da öğrencilerin 
böyle bir baskı hissettikleri ve dershanelerin kapatılmasıyla bu baskının azaldığı düşüncesi ortaya konmuştur. 

Olumsuz yansımaları ele alındığında ise Tansel (2013), öğrencilerin çoğunun dershanesiz üniversiteye giriş sınavında başarılı olmanın zor 
ya da olanaksız olduğunu düşündüğünü belirlemektedir. Bu çalışmada da dershanelerin kapatılmasıyla öğrencilerin başaramama kaygısının 
arttığı yönünde düşünceler ortaya çıkmaktadır.  

Merkezi sınavların öğrenciler üzerinde psikolojik baskı yaptığı ortadadır. Öğrencilerde genelde gözlemlenen, özgüven eksikliği, başaramama 
korkusu, aşırı sınav kaygısı, gelecek kaygısı ve ekonomik sıkıntı gibi sorunlardır (Küçük, 2006). Bu çalışmada da katılımcılar, dershanelerin 
kapatılmasıyla öğrencilerde özgüvenin, çaresizlik hissinin, iç huzursuzluğun arttığı düşüncesinde olduklarını belirtmektedir.   

Araştırmanın sosyal yansımalar kategorisi dikkate alındığında, Çayır (2014) araştırmasında dershanelerin yeni sosyal ortamlar sağladığını 
ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise katılımcılar daha çok (18) dershanelerin kapatılmasıyla daha fazla sosyal hayata sahip olduklarını 
belirtmişlerdir.   

Araştırmanın Türk Eğitim Sistemi kategorisi dikkate alındığında, katılımcıların Türk Eğitim Sistemindeki yansımaları üzerine görüşleri 
benzerdir. 2015 Eğitim Değerlendirme Raporuna göre, kurumlar arasındaki altyapı, ög ̆renci oranı, eg ̆itim kalitesi ve çevresel-sosyal 
desteklerden kaynaklanan farklılıkların dengelenmesinin gereklilig ̆idir (TEDMEM, 2015). Fırsat eşitsizliği olarak TED (2015)’in araştırmasında 
okunan lisenin niteliğinin üniversite giriş sınavında başarılı olmada belirleyici rol üstlendiğini ifade etmiştir. Bu araştırmada da fırsat eşitsizliği, 
eğitimin yerini öğretimin alması sorunu, kurumsal eşitsizlik sorunu, eğitimin kalitesinin azalması sorunu gibi sıkıntılar bulunmaktadır.  

Yapılan çalışmada dershanelerin kapatılması sürecine ilişkin devlet lisesinde ve özel lisede öğrenim gören öğrenciler ve bu kurumlarda 
çalışan öğretmenler arasında benzer görüşler olduğu gibi farklılıklar da bulunmaktadır. “Dershanelerin Kapatılmasının Yansımaları” teması 
ana tema olarak belirlenmiştir. “Akademik Yansımalar”, “Sosyal Yansımalar”, “Psikolojik Yansımalar” ve “Eğitim Sistemindeki Yansımalar” 
olmak üzere 4 kategori belirlenmiştir. Aras ̧tırma ile ulas ̧ılan sonuçlar, aras ̧tırmanın bulgularına dayalı olarak ve alt amaçlarla ilis ̧kilendirilerek 
maddeler halinde verilmis ̧tir. 

1.Araştırmanın birinci alt amacı doğrultusunda elde edilen veriler incelendiğinde dershanelerin kapatılma sürecinin her iki durumda da 
akademik olarak olumlu yansımalarından daha çok olumsuz yansımaları olduğu düşünülmektedir. Katılımcılar, olumlu yansımalardan 
öğrenciye bireysel çalışma zamanı kazandırması ve öğretmenin kendini geliştirmesini sağlaması olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca özel lisedeki 
öğretmenler ve öğrenciler tarafından belirtilmeyen fakat devlet lisesindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından belirtilen eşit rekabet ortamı 
olması ve öğrencilerin dört senedir tanıdıkları öğretmenlerle rahat bir ortamda ders görüyor olmalarıdır. Olumsuz yansımalardan ise 
katılımcılar, sorumluluklarının artması, öğrencinin disiplin sorunu yaşaması, yönlendirilme eksikliği hissetmesi olarak ifade etmişlerdir.  
Bunlara ek olarak özel lisedeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından belirtilmeyen fakat devlet lisesindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından 
belirtilen hedeflerinin küçülmesi ve sınav motivasyonunun azalmasıdır. 
2.Araştırmanın ikinci alt amacı doğrultusunda elde edilen veriler incelendiğinde dershanelerin kapatılma sürecinin her iki durumda da 
psikolojik olarak en az nötr yansımalarından, sonra olumlu yansımalarından ve en fazla olumsuz yansımalarından bahsetmişlerdir. Özel 
lisedeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından belirtilmeyen fakat devlet lisesindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından belirtilen dershanelerin 
kapatılma sürecinin öğrenciler üzerinde psikolojik olarak herhangi bir değişikliğe neden olmadığından bahsetmişlerdir. 
3.Araştırmanın üçüncü alt amacı doğrultusunda elde edilen veriler incelendiğinde dershanelerin kapatılma sürecinin sosyal hayatlarını 
arttırdığı görüşü en fazla ifade edilmiştir. Devletteki katılımcılar dershanelerin kapatılma sürecinin sosyal hayatları azaltması yönünde en az 
görüş bildirmiş, sonrasında sosyal hayatın değişmediği yönünde görüş bildirmiş ve en fazla da sosyal hayatın arttığı yönünde görüş 
bildirirken, özel lisede sosyal hayatın değişmemesi durumundan bahsedilmemişken sosyal hayatın artması sosyal hayatın azalmasından 
daha çok bahsedilmiştir. Toplamda katılımcılar dershanelerin kapatılma sürecinin sosyal hayatları azalttığından daha çok sosyal hayatları 
arttırdığı yönünde düşüncelerini belirtmişlerdir. En az da sosyal hayatı değiştirmediği yönünde düşünceler ifade edilmiştir.  
4.Araştırmanın dördüncü alt amacı doğrultusunda elde edilen veriler incelendiğinde, katılımcılar en fazla dershanelerin kapatılması sürecinde 
uygun alt yapının hazırlanmadığını düşünmektedirler. Alt yapı sorunuyla ilgili olarak özel lisedeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından 
belirtilmeyen fakat devlet lisesindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından belirtilen okullarda eğitimden çok öğretimin yapılmasıdır. 

Bu aras ̧tırmanın bulgularına dayalı olarak öneriler, hem bu tür bir çalıs ̧ma yapacak olan aras ̧tırmacılar için hem de bu bulguların sonuçlarını 
kullanacak uygulayıcılar için geliştirilmis ̧tir. 
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1.Devlet liselerinde hedeflerin küçülmesi ve sınav motivasyonun azalması gibi akademik olumsuzlukların dile getirildiği görülmektedir. Bu 
durumu engelleyebilmek için liselerde öğretmenler sınıflar arası sınavlar yaparak rekabet ortamı olduğunu öğrencilere hissettirmeli ve 
motivasyonlarını arttıracak girişimlerde bulunmalıdır.  
2.Dershanelerin yeterli altyapıya sahip olunmadan kapatılmasının olumsuz bir tarafı olarak özellikle devlet liselerinde sınava yönelik 
çalışmalar daha çok yapıldığından eğitimden daha fazla öğretime odaklanıldığı belirtilmektedir. Bu durumu engelleme adına haftasonu 
kurslarda sınava yönelik çalışmalar yapılması, haftaiçi okul zamanında eğitim ve öğretimin beraber götürülmesi önerilebilir.   
3.Konuya rekabet, bölge, s ̧ehir, okul, öğretmen nitelig ̆i gibi farklı bilgiler çerçevesinde bakılarak daha sag ̆lıklı bir yaklaşım oluşturulabilir. 
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This study examines collaboration as a professional development tool among student teachers (STs) in simulated context where they do not 
have the opportunity of experiencing real teaching at undergraduate level. Real teaching atmosphere is not provided to STs at undergraduate 
level so this study makes the case for developing reflective teaching skills and conceptualizing teacher collaboration as an opportunity for 
their growth.  

The current qualitative study aims to (a) help STs develop self and others’ reflective practices through collaborative teacher development 
tools which also serve as data collection tools during micro teaching sessions, (b) develop STs’ practical and theoretical knowledge in the 
field of teaching English to young learners, (c) raise STs’ awareness on collaborative teacher development, and (d) investigate the shared 
concerns and interests of STs in teaching English to young learners.  

To realize these aims, participants are comprised of 30 3rd year STs from an English language teaching programme at central Anatolia 
chosen based on convenient sampling method. STs endeavour to investigate, find out, and analyse successful and less successful parts in 
teaching English to young learners, understand shared problems and common interests in teaching English to young learners, and reflect 
on self- and peer-microteaching performances through three data collection tools: (a) video recorded micro teaching presentations, (b) 
teacher study groups in the form of sharing and exchanging comments and reflections upon the presentations, (c) group journaling in which 
STs in groups write about revisions and reflections upon self and peer performances after they discuss and give instant oral feedback to 
each other. The data are analysed through constant comparison method based on the grounded theory.  

Findings indicate that collaborating STs used tools such as video recorded microteaching presentations, teacher study groups, and group 
journaling to articulate and carry out self-monitoring, self- and peer-reflective practices, and individual teacher growth through. Being tolerant, 
open and respectful toward different peer views, learning how to work collaboratively in Turkish culture, and performing in social context are 
also among the benefits STs gain in this study.  

This study has implications for pre-service teacher education, by shedding light on the potential affordances of collaborative tools for teacher 
growth at undergraduate level. Findings suggest that teacher education could afford these opportunities for learning by incorporating 
collaboration among STs as an integral part of English language teaching courses at undergraduate level.   

Second language teacher education has been recently influenced by sociocultural perspective (Johnson, 2009; Richards, 2014). This 
perspective suggests that teacher education considers teachers to be learners of teaching and understanding the cognitive and social 
processes teachers go through as they learn to teach (Johnson, 2009).  

Learning to teach, from a sociocultural perspective, is based on the assumption that knowing, thinking, and understanding come from 
participating in the social practices of learning and teaching in specific classroom and school situations. Teacher learning and the activities 
of teaching are understood as growing out of participation in the social practices in classrooms; and what teachers know and how they use 
that knowledge in classrooms is highly interpretative and contingent on knowledge self, setting, students, curriculum, and community.  

(Johnson, 2009. pp 13.) 

From sociocultural perspective, collaboration has been regarded to be a process that fosters teacher development, helps teachers 
understand their beliefs, knowledge and practices, and reshape these understandings through sharing and exchanging. In language teacher 
education contexts, collaborative teacher development (CTD) supports teacher learning through social activities, helps teachers not only 
consume but also produce the understanding and knowledge about teaching and learning individually and as a group. 

Importance of the Study 

The need for and importance of research and studies on pre-service teacher education, learning to teach, and their microteaching practices 
are highlighted by various experts. Crandall (2000), Freeman and Richards (1996), and Hudson-Ross and Graham (2000) express the urgent 
need for research that examine separately the experience of student and in-service teachers due to their different contexts and the various 
ways their learning takes place especially through discussions and reflections with colleagues.  Collaboration may give way to reveal a wide 
range of voices, ideas, and perspectives by STs. 

In general terms, Johnston (2009) defines CTD to be the systematic examination of teaching and learning contexts in which teachers 
collaborate with others to support the professional development. According to his categorizations, teachers can collaborate with their fellow 
teachers, researchers, students, and others like parents, administrators, policy makers. Specifically, research on CTD has been claimed to 
enrich pre-service teacher education through multiple ways (Christianakis, 2010; Cochran-Smith & Lytle, 1999; Levin & Rock, 2003; 
Johnston, 2009; Kasten & Write, 1996; LaBoskey, 2004; Mann, 2005). Such research is claimed to encourage STs to learn information about 
teaching, transfer this information into their profession, help them be inquiry-oriented, develop their problem-solving skills, develop personal 
and interpersonal skills, and respond to their future learners’ learning needs more effectively. Teacher learning occurs in a context and 
develops through the interaction and participation of the participants in that context; therefore, teacher learning is viewed as constructing 
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new knowledge and theory by joining certain social contexts and particular types of activities and processes. Social and interactive nature of 
teacher learning requires teachers to collaborate with critical peers, participate in sharing and exchanging communities, and reflect on 
teaching practices to acquire and establish new forms of interaction and thinking through the effective roles of mediating tools such as videos, 
journals (Crandall, 2000; Richards, 2014).  

It is also highlighted that collaborating with teachers, researchers and students helps the process of teacher learning to be understood better. 
Levine (2010), similar to Tarone and Allwright (2005), posits that collaborative teacher development studies through written and transcribed 
interviews with teachers and observations of group works during the teaching practices are promising to uncover new understandings and 
open up opportunities for teacher learning. STs at different stages in their careers and functioning in different contexts may have very different 
learning needs. Hence, this study presents the context of 3rd year Turkish student teachers attending the course ‘teaching English to young 
learners’ at an undergraduate English language teaching (ELT) programme in Turkey.  

In one hand, CTD practices which rely on teachers talking about their teaching practices, sharing and criticizing common problems, finding 
solutions toward these problems, and reflecting upon their experiences enable STs with scaffolded opportunities to question their teaching 
contexts, engage in study groups, and joining the interviews and dialogues essential for their professional development (Levine, 2010). The 
benefits STs gain during the collaboration phases help to be critical observers and reflect deeply on their teaching practices (Kasten & Write, 
1996). Furthermore, observing STs viewing videos of their peer or group microteaching performances and reflecting upon them may also 
clarify the process and impact of inquiry communities (Levine, 2010). Drawing on his suggestions, working with STs in terms of CTD helps 
them develop relationships with colleagues, gain more insights about their microteaching contexts, and provide opportunities to collaborate 
both in and out of the school context. On the other hand, CTD practices may help teacher educators describe, model, and give teachers 
scaffolded opportunities to practice asking generative questions, engaging in relevant data collection and analysis, and participating in the 
kinds of dialogue and critical colleagueship essential to this enterprise (Levine, 2010). The benefits gained through CTD are not only to the 
individual teacher but also to the entire context (Hargraves, 1994). Cooperating with others help teachers understand their teaching 
experiences and opinions better since self-development needs others (Edge, 1996).  

Previous Studies  

Dubetz (2005) conducts a study on collaboration that happens in a study group in an urban elementary school designated as a professional 
development school. The aim was to support professional development of and English as a second language content learning of learners in 
the school’s bilingual context. The study highlighted the fact that study group participants shared their knowledge, teaching strategies with 
each other, transformed their own theories of practice, pedagogical and content knowledge, knowledge of children, and the expectations of 
the school culture where they work. Hudson-Ross and Graham (2000) conducted a collaborative research between STs and mentor teachers 
to better integrate theory and practice at pre-service level. The results of that study indicated that mentor teachers became willing to 
collaborate with STs to create coherence between the things learnt in the university and gained through practice at schools. The pre-service 
teacher education programme united academic and mentor teachers and led STs to use research tools and practices more. Another research 
on teacher collaboration conducted by Levin and Rock (2003) with five pairs of STs and their mentors suggests that collaborative research 
helps build pedagogical and mentoring relationship and changes the sources and methods by which STs learn. Such collaboration can also 
help one another reach a greater understanding of their practices and teach their future students better.  

The Aim of This Study  

As Mann (2005), Johnston (2009) and Johnson (2009) emphasize, this study considers professional and personal growth as a process that 
STs themselves develop and that is guided by trainers and that is integrated into the professional development process as a core component. 
In accordance with this perspective, the aims of this study are to (a) help STs develop self and others’ reflective practices through 
collaborative teacher development tools which also serve as data collection tools during micro teaching sessions, (b) develop STs’ practical 
and theoretical knowledge in the field of teaching English to young learners, (c) raise STs’ awareness on collaborative teacher development, 
and (d) investigate the shared concerns and interests of STs in teaching English to young learners. Based on these aims, the following 
research questions are:  

1) How does teacher collaboration contribute to STs’ professional growth as a young learner English language teacher candidate? 

2) What are the advantages and disadvantages of teacher collaboration on their reflective practices at pre-service level?  

3) What are the shared concerns and problems STs have in teaching English to young learners?  

This qualitative study is in the form of exploratory practice that is one of the collaborative teacher development forms and that has been 
included in the study as part of the pre-service teacher education programme (Allwright, 2003; Mann, 2005). In exploratory practice, teachers 
examine problems or challenges in their teaching context by integrating research procedures like data collection into the regular classroom 
work (Johnston, 2009). Similarly, STs endeavour to investigate, find out, and analyse successful and less successful parts in teaching, 
understand shared problems and common interests in teaching English to young learners, and reflect effectively on action through three 
data collection tools: (a) video recorded micro teaching presentations, (b) teacher study groups in the form of sharing and exchanging 
comments and reflections upon the presentations, (c) group journaling in which STs in groups write regularly about revisions and reflections 
upon self and peer performances after they discuss and give instant oral feedback to each other.  

In this study, the collaboration occurs between STs in an undergraduate ELT programme in Turkey. These programmes are dependent on 
educational faculties at Turkish universities. Courses compose of three types: content knowledge, subject knowledge and general knowledge 
throughout four-year undergraduate ELT programmes in Turkey. Freshmen take advanced language skills and general knowledge courses, 
and sophomores take language acquisition, linguistics, translation studies and oral communication skills courses as well as content 
knowledge courses. While subject knowledge courses such as ‘teaching English to young learners I – II’, ‘language teaching skills I – II’, 
‘special teaching methods I - II’, ‘drama’, classroom management, literature and language teaching are given at third year, practicum, testing, 
materials evaluation and adaptation skills are offered at the fourth year of the programme. STs attend the aforementioned methodology 
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courses for two terms in the third year of the bachelor’s degree programme. In all these courses STs are to prepare sample lesson plans on 
teaching language skills and present them through micro teaching technique in simulated classroom atmosphere. The course ‘Teaching 
English to Young Learners’ is one of those methodology courses in which STs are introduced to the child’s developmental levels, 
characteristics, learning types and styles, and appropriate learning and teaching techniques for specific age groups of very young and young 
learners. It covers the theoretical background related to very young and young learners such as approaches and methods in TEYL, 
characteristics and learning styles of young learners, the principles of the song, art and craft activities, game, and integrated language skills 
use with these learners.  

Participants consist of 30 3rd year STs attending TEYL course in 2015-2016 fall term and are chosen based on convenient sampling technique 
(Dornyei, 2007) in 2015-2016 academic year. The fall term academic year starts in September and ends in January while the spring term 
lasts between February and June in Turkey. STs attend courses for 14 weeks in each term. As collaboration is by its nature voluntary, it was 
imperative that teachers be willing participants (Bell & Gilbert, 1994; Christianakis, 2010).  

From the sociocultural perspective, teachers must have multiple and sustained opportunities for dialogic mediation, scaffolded learning, and 
assisted performance as they participate in and learn about relevant aspects of their professional worlds. Therefore, enriching and multiplying 
the tools related to their teaching and learning have been considered to play huge importance in teacher learning and student learning. In 
other words, when teachers reconceptualise the activities and their teaching techniques in different ways, the way in which students learn 
and engage in activities is also affected (Johnson, 2009). Johnston (2009) states that there are various forms of CTD such as action research, 
cooperative development, action research, team teaching, teacher study groups, dialogue journal writing. In this study three of these forms 
such as cooperative development, journal writing, and teacher study groups (TSGs) are utilized as data collection tools while microteaching 
settings form the context of this study. These tools are used for both instructional tasks and data collection to promote reflective practice and 
collaborative teacher development among STs (Crandall, 2000). At the same time, they provided a means of triangulating data and increased 
the quantity and nature of teachers’ collaborative work. Triangulating data in collaborative research design is specifically important to obtain 
multiple and sustained opportunities for scaffolded learning, peer microteaching presentations, and reflection process (Johnson, 2009). With 
the argument that teacher education should raise teachers’ awareness of the macro policies, curriculum and assessment practices which 
can reshape their teaching and students’ learning opportunities in language learning, the microteaching presentation topics and young 
learners’ levels are chosen among the content list of ELT programme prepared for primary and secondary schools by Turkish Board of 
Education.   

Collaboration occurs between 30 3rd year STs based on balanced relationship in terms of power. In other words, they collaborate with their 
peers who have taken the same courses and shared similar concerns and interests in ELT. STs are assigned to prepare and present two 
main microteaching presentations throughout a term in TEYL course according to the course syllabus. The first one of them is about 
integrating art and craft activities, songs, and games in teaching English to young learners, whereas the latter one is about teaching integrated 
language skills to young learners. These presentations are prepared and presented in pairs. TSGs are established with the purpose of 
helping each other, adapting theoretical knowledge into practice, materials development, and activity design. They also check each other’s 
non-verbal elements such as body language, gestures, and position in front of their peers. They present their first lesson plans prepared 
according to the template by Shin and Crandall (2014) in a thirty-minute microteaching sessions for a month. They are recorded during these 
sessions. After the presentations are over, they watch the videos as a post session, which is claimed to allow one grounded means of 
determining what teachers learned (Levine, 2010). They are not given any checklist or criteria beforehand while watching the videos. Instead, 
they watch the videos, take notes on self and peers’ successful and less successful points upon the observations of their peers during the 
presentations, give instant oral feedback to self and peers’ performances, and write their comments and reflections upon their shared 
experiences in their diaries. These diaries are collected at the end of the term. These microteaching presentations are conducted in simulated 
teaching context since they have not started taking the practicum course yet. Such teaching contexts are complex social settings which 
expands the chance of observing, collaborating and performing with different STs teachers, and producing more culturally divergent results 
(Christianakis, 2010).  

The trainer throughout the year gave STs efficient, targeted, and goal-oriented support to familiarize them with the characteristics of very 
young and young learners, their learning styles and strategies, sample activities and lesson plans appropriate for their needs and levels, and 
the microteaching preparation stages through formalized reference books, fixed instructional techniques, and workshops with sample lesson 
plans from the Turkish Board of Education. In this way, the strategic mediation was utilized to scaffold STs during the TEYL course. STs 
during the lectures are presented with the explicit knowledge related to TEYL. The application of specific techniques, materials, and lesson 
plans for very young and young learners in various schools and education context like private or state schools, western or eastern parts of 
Turkey were discussed. In this study, the trainer provided scaffolding with the aim of increasing STs’ cognitive development in TEYL to help 
them gain deeper insights during the preparation stage. Parallel to the scaffolding, peers helped each other alter, continue, or give up 
following the activities, techniques or non-verbal elements during the rehearsal stage by giving feedback to each other’s performances, which 
could be considered as assistance performance. In collaborating with their peers, STs assisted each other to co-construct their language 
according to young learners, work on problematic parts like non-verbal communication or the teaching procedure, and try to construct various 
solutions toward them.  

The knowledge gained as a result of these meditational tools was questioned, discussed, and analysed deeply after each practice in the 
classroom as for the match between Turkey’s socioeconomic situation, very young and young learners’ schooling, the curriculum 
suggestions, and the overall macro level language teaching policy. To exemplify, the application of realia while using the song to teach ‘toys’ 
to very young learners during the workshop is questioned in terms of the availability and practicality to use in different regions of Turkey. 
Thus such abstract reasoning and engagement in the activity are learnt and practiced over time through analysis and synthesis. 

All data are analysed through constant comparison method based on the grounded theory (Creswell, 2007). STs’ feedback upon each other’s 
microteaching performances in TSG, reflections upon self- and peer-performances mentioned in journals were transcribed verbatim. They 
are read iteratively till common codes and themes are found. These common codes and themes are as below.  
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Table 1  

Common Themes and Codes Emerged Out of Collaboration  

Themes Codes  

R.Q.1. The contributions of teacher collaboration to STs’ 
professional growth  

 

1.a. Insights about teaching skills Integrated language teaching to young learners, 

Instruction giving, 

Time management,  

Discipline problems,  

Lesson plan preparation, 

The selection of vocabulary and themes, 

Age appropriate activities and materials development 

1.b. Presentation  Body language,  

Voice,  

Stage fright, 

The use of technology, 

Time management,  

Discipline problems, 

1.c. Collaboration in and out of the school Weekly meetings,  

Rehearsals,  

Pair feedback,  

R.Q.2. Advantages and disadvantages of teacher collaboration 
on STs’ reflective practices  

 

2.a. Academic advantages  Classroom management,  

Accurate and fluent use of L2, 

Body language in presentations,  

Age appropriate materials design,  

Pair feedback on instruction giving  

2.b. Social advantages  Being tolerant, open, and respectful toward different views,  

Working collaboratively in Turkish context,  

Overcoming stage fright  

R.Q.3. Shared concerns and problems   

3.a. During presentation  Simplifying the target language, 

3.b. Before and after the presentation  Group work requirements and rules,  

Time and venue problems,  

Giving feedback to peers F2F 

 

As Levine (2010) suggests, data collection tools used throughout this study helped to understand STs’ self-reports regarding the impact of 
being a collaborative learner in simulated context. Likewise Richards (2014), these tools are found to contribute to STs’ self-evaluation that 
fosters their growth and development over time. Similar to Levine (2010), teacher group journaling, giving feedback upon each other’s 
performances, and video-recording STs’ microteaching performances helped to depict their self-reports related to their self and joint 
performances, thoughts about the course, and the contributions of these tools to their professional development in TEYL.  

Collaboration between STs is found to offer opportunities for interdependence, diverse thought and blurred boundaries as supported by 
Cochran-Smith and Lytle (2009). In line with the suggestions by Christianakis (2010), it also led to the exploration of common interests, 
concerns and problems during the preparation, presentation and post-conferencing sessions of the microteaching performances. To start 
with the first research question, CTD helps STs develop relationships with colleagues through feedback giving sessions, gain more insights 
about their presentation and teaching skills such as body language, the choice of age appropriate materials and activities, and provide 
opportunities to collaborate both in and out of the school context through rehearsals, pair feedback, and weekly meetings. The second 
research question mainly reveals advantages such as gaining tolerant and open perspective toward different views, collaborating in Turkish 
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context, and reflecting on self-performances on topics like classroom management, use of L2, body language in presentations. The third 
research question focuses on shared concerns and problems in TEYL classrooms. STs express their feeling and thoughts in two phases: 
during, and before and after the presentation. Difficulty in simplifying the target language in presentations is the commonly expressed problem 
during presentations. Group work rules for pair microteaching performances, time and venue problems to get prepared for their microteaching 
presentations, pair feedback after the presentations are among the problems felt before and after the presentations.  

Teacher collaboration to STs’ professional growth contributes to their knowledge of young learners, age appropriate activity and materials, 
transforming the theoretical knowledge like children’s characteristics, learning styles, and age related developmental levels into practice. 
This finding is in line with that of Dubetz (2005). Accordingly, the collaboration between STs before, during, and after presentations enriches 
their shared knowledge, and helps meet the expectations of the school culture. Through weekly meetings, rehearsals, and pair feedback, 
STs get the opportunity to collaborate in and out of the school context as also expressed by Dubetz (2005), and Levin and Rock (2003).  

STs in this study express that they gained academic and social advantages during the first term in TEYL course. Similar to Levine (2010) 
and Richards (2004), STs observe many diverse presentations, watch them in detail through videos, and self evaluate their own 
performances through videos after the presentations. They feel free to mention the positive and negative parts of the self- and peer-
performances in the journals. As also found out by Gungor (2016), these tools then help them observe and reflect on their self- and peer-
performances especially on themes like classroom management, their accuracy and fluency in the use of L2, age appropriate materials and 
activity design for young learners, and the use of body language during presentations. Furthermore, they express the social advantages like 
being tolerant, open and respectful toward different views (Cochran-Smith & Lytle, 2009), overcoming stage fright with the help of rehearsals 
and pair feedback, and collaborating in Turkish context as Christianakis (2010) puts forth in his study.  

This study aimed to (a) help STs develop self and others’ reflective practices through collaborative teacher development tools which also 
serve as data collection tools during micro teaching sessions, (b) develop STs’ practical and theoretical knowledge in the field of teaching 
English to young learners, (c) raise STs’ awareness on collaborative teacher development, and (d) investigate the shared concerns and 
interests of STs in teaching English to young learners. Accordingly, videos, one of the collaborative teacher development tools, help STs 
observe, evaluate and reflect on their self- and peer- performances in TEYL. The videos help STs gain deep insights about their teaching 
skills through details STs were not aware during their performances. They feel free to write their own observations about self and peer 
performances in their journals. These journals reveal common codes and themes they express related to TEYL presentation skills, personal 
skills, and shared problems in the preparation phase. Tolerance, open-minded, and respect are the common codes that STs mention to have 
gained during the post-feedback sessions. Teacher study groups also contribute to STs’ social and collaborative skills in a Turkish context.  

Although the advantages such as developing reflective practices in classroom management, the accurate and fluent use of L2, body 
language, instruction giving are explained detail in journals, disadvantages focus on the problems to find common venue and time to prepare 
for the presentations and to obey the group work requirements. Another commonly felt problem in presentations is the difficulty in simplifying 
the target language for young learners.  

In line with Levin and Rock (2003), and Carless (2006), collaborative teacher research requires STs teachers’ greater attention to courses, 
ownership, autonomy, consciousness, responsibility, willingness, and support in collaborative forms of teaching. The relationship between 
teacher educators and STs teachers is deepened. As they stress, more insight into group work, respecting each other’s ideas, coming up 
with new teaching techniques and greater understanding of the suggested teaching theories in the course are among the benefits STs gained 
from this study. 

Collaborative teacher research between STs teachers, mentors, and university supervisors should be encouraged in teacher education 
institutions (Christianakis, 2010; Hudson-Ross & Graham, 2000) to build bridge between the things learnt in practicum and methodology 
courses at pre-service level and gained through real practice at schools. PST education is complex and dependant on a broader cultural and 
structural context. Hence, it should take the social, cultural, political, and economic backgrounds into consideration in contexts where PSTs 
are trained. Recognizing the complexities of classroom life in public schools, the requirements and components of national curriculums, and 
the training contexts in which PSTs develop, is necessary to understand how the smallest activity system shape and is shaped by the 
macrostructures or rules. 
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Ekolojik Zekanın Keşfine doğru -- Yeni Bir Çevre Bilincinin Öğretmen Adayları Örnekleminde Ölçülmesi 

 

Ar. Gör. Nalan AKKUZU 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

ÖZET 

Geçmişten günümüze çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve insan sağlığının bozulması 
gibi pek çok ekolojik sorun ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir bir yaşamı tehdit eden bu sorunların kaynağında insanların bilinçsiz tüketim 
davranışları ve değer sistemlerinin önemi büyüktür. Bu nedenle  bireylerin ekolojik anlayışa bir başka deyişle ekolojik zekaya sahip olmaları 
gereklidir. Çünkü ekolojik zekaya sahip bireyler çevreye ve çevre problemlerine duyarlı, bu problemleri paylaşan ve ekolojik problemlere 
çözüm arayan bireylerdir. Alanyazında bireylerin özellikle de eğitim-öğretim hayatında öğretmeyi ilke edinen öğretmen adaylarının ekolojik 
bilinç doğrultusunda nasıl davranışlar sergilediklerini tespit eden, dolayısıyla ekolojik zeka düzeylerini belirleyen araştırmalara 
rastlanılmamaktadır.  

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerini belirlemek ve ekolojik zeka düzeyleri ile farklı demografik özellikleri 
arasındaki ilişkileri tespit etmektir.  

Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde okuyan 238 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 41 maddeden oluşan "Ekolojik Zeka Ölçeği" kullanılmıştır. Veri analizi olarak 
betimsel istatistik analiz, bağımsız t-testi ve bağımsız örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  

Öğretmen adaylarının ekolojik zeka ölçeğinde yer alan bilinçli satın alma davranışı ve ürünlerin saklı ekolojik etkileri alt boyutlarında zeka 
düzeylerinin yüksek olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca adayların ekolojik zeka ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile cinsiyetleri, sınıfları, 
anne ve babanın eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının ekolojik zekalarının 
okudukları bölümlere, çevre koruma derneğine üyeliklerine ve çevre koruma etkinliklerine katılma durumlarına göre farklılaştığını ortaya 
çıkarmıştır.  

Ortaya çıkan sonuçlar, öğretmen adaylarının ekosisteme en az zarar verecek ürünleri satın almayı tercih etmediklerini, sürdürülebilirliğin 
devamı için geri dönüştürülebilir, toksik olmayan ham maddelerden yapılan ürünleri tüketmenin önemini iyi bilmediklerini göstermektedir. 
Çevre koruma derneğine üye olanların ve çevre koruma etkinliklerine aktif olarak katılan öğretmen adaylarının ise küresel boyutta yarattıkları 
etkileri bildikleri ve daha bilinçli tüketiciler oldukları sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarına ekoloji ve 
sürdürülebilirliğe dair çeşitli eğitimler verilerek adayların bilinçli tüketici olmaları sağlanabilir.  

Anahtar Sözcükler: Ekolojik zeka, demografik özellikler, bilinçli satın alma, ekolojik duyarlılık, saklı ekolojik etki. 

 

Abstract 

There have been many ecological problems like environmental pollution, global warming, climate change, desertification, decrease of 
biological diversity and impairment of human health from past to present. These problems that threaten the sustainable life mainly originate 
from unconscious consumer behaviors and value systems of human beings. Thus, it is necessary for individuals to have ecological 
understanding, in other words, ecological intelligence. Because individuals with ecological intelligence are sensitive to the environment and 
environmental problems, they share and seek solutions to ecological problems. In the literature there hardly exist any studies determining 
the behaviors of individuals, especially pre-service teachers who adopt teaching as a principle in the educational life according to the 
ecological consciousness and thus, identifying their ecological intelligence levels.  

The objective of this study is to determine the ecological intelligence levels of pre-service teachers and the relationship between the ecological 
intelligence levels and various demographic features.   

In this study relational survey method was used. The study sample consisted of 238 pre-service teachers studying in Faculty of Education 
at a public university. The data were collected by using the “Ecological Intelligence Scale” comprising of 41 items. The data were analyzed 
by using descriptive statistical analysis, independent t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) for independent samples.  

It was determined that intelligence levels of pre-service teachers were not high in the lower dimensions of conscious purchasing behavior 
and hidden ecological impact of products in the Ecological Intelligence Scale. Furthermore, it was also determined that the total scores 
obtained by pre-service teachers from the ecological intelligence scale does not vary according to the gender, class and education levels of 
the parents. The findings have revealed that ecological intelligence of pre-service teachers differed according to their departments, 
membership to an environmental protection association and participation in environmental protection activities.   

The results demonstrate that pre-service teachers do not prefer purchasing products that cause minimum damage to the ecosystem and 
that they do not know well the importance of consuming recyclable, non-toxic products for the continuation of sustainability. Moreover, it is 
concluded that pre-service teachers who have membership to environmental protection associations and who participate actively in 
environmental protection activities are aware of the effects they cause globally and they consume more consciously. According to these 
results; by giving a  special training to the pre-service teachers concerning ecology and sustainability, we can transform them into conscious 
consumers.  

Keywords: Ecological intelligence, demographic features, conscious purchasing behavior, ecological sensitivity, hidden ecological impact.  
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Dünyamızın yavaşça ısınması, soluduğumuz havaya, yediğimiz yiyeceklere sızan yıkıcı kimyasal parçacıklar canlı ve cansız çevrenin 
tamamını kapsayan ekosistemi olumsuz etkilemekte ve doğanın ekolojik dengesini bozmaktadır. Özellikle nüfusun artışıyla beraber 
sanayileşme ve şehirleşmenin artması ve bunlara bağlı olarak üretim ve tüketim sistemi giderek büyümektedir. Bu durum ise doğal 
kaynakların kirlenmesine, insan sağlığının bozulmasına ve canlı türlerinin yok olmasına neden olmaktadır. Oysaki sürdürülebilir bir çevre, 
tüm canlıların yaşaması için bir ön koşuldur (Pavlova, 2009, s. 48). McCallum (2008), insanın doğaya ve çevreye nasıl davranırsa karşılığını 
da o yönde göreceğini ifade ederek sürdürülebilir bir yaşamda insanın çevreyle olan etkileşimini vurgulamıştır. Bu etkileşim göz önünde 
bulundurulduğunda sürdürülebilirliği tehdit eden sorunların ortaya çıkmasında en büyük etken incelendiğinde de insanların bilinçsiz tüketim 
davranışları olduğu görülmektedir (Goleman, 2009; Yılmaz, Çelik ve Yağızer, 2009). Tüketici olarak bireyler ürünlerin doğaya, insan sağlığına 
olan saklı etkilerine dikkat etmeden ve çevre kaygısı duymadan ürünleri satın almaktadırlar (Goleman, 2009; Wedding, 2010). Spaargaren 
ve van Vliet (2000) sürdürülebilirliğin devamı için bireylerin ihtiyaç duydukları ürünleri satın alırken geri dönüştürülebilir, toksik olmayan ham 
maddelerden yapılan, enerji tüketimi az olan ürünler olmasına dikkat etmeleri ve bu konuda ekolojik duyarlılık göstermeleri gerektiğini 
belirtmiştir. Goleman (2009), tüketim tercihlerimizi değiştirmezsek doğanın hassas dengelerinin bir daha düzelmemek üzere tamamen 
bozulacağını belirtmektedir. Dolayısıyla, ekolojik problemler karşısında bireylerin sorumluluk almaları ve sürdürülebilir ekosistemlere zarar 
veren tüketim alışkanlıklarını değiştirmeleri son derece önemlidir. Bu da ancak küresel çapta farkındalığa yönlendiren, yeni bir bilinç türü 
olan ekolojik zekaya sahip olmakla mümkündür.  

Ekolojik zeka insan eylemlerinin ekosistemleri nasıl etkilediği konusunda bilinçlenmeye ve sürdürülebilir bir hayatı yaşamak üzere satın alma 
davranışlarını değiştirmeye yönlendiren geniş kapsamlı bir anlayıştır (Bowers, 2010; McCallum, 2008). Bu anlayış, topluluk olarak hangi 
tehlikelerle yüz yüze olduğumuzu göstererek bunların nedenlerini ve nasıl etkisizleştirileceğini öğrenmemizi ve kolektif olarak çözümler 
üretmemizi sağlar. Ekolojik zeka kapsamında yapılan araştırmalar incelendiğinde, araştırmaların daha çok bu zeka türünün ekolojik bilinç, 
ekolojik duyarlılık ve ekolojik okur-yazarlık doğrultusunda nasıl oluştuğuna ve gelecekte nasıl geliştirilebileceğine yönelik olduğu 
görülmektedir (Bowers, 2010; Lord, 2011; Wedding, 2010; Yılmaz vd., 2009). Bireylerin ekolojik zekalarını gözlenebilir davranışlarla ortaya 
koymayı amaçlayan çalışmalara ise rastlanılmamaktadır. Özellikle de eğitim-öğretim hayatında öğretmeyi ilke edinen öğretmen adaylarının 
ekolojik bilinç doğrultusunda nasıl davranışlar sergilediklerini tespit eden, dolayısıyla ekolojik zeka düzeylerini belirleyen araştırmalara 
rastlanılmaması bu çalışmayı özgün kılmaktadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı bireylerin ekolojik zeka düzeylerini belirlemek ve 
ekolojik zeka düzeyleri ile demografik özellikleri, çevre koruma derneğine üyelik ve çevre koruma etkinliklerine katılma durumu değişkenleri 
arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Araştırmada ise şu sorulara cevap aranmaktadır:  

 Öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeyleri nedir? 

 Öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeyleri cinsiyet, okudukları bölüm, sınıf, anne-baba eğitim düzeyi, çevre koruma derneğine üyelik 
ve çevre koruma etkinliklerine katılma durumu değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 

Araştırma deseni  Bu araştırma ilişkisel tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. İlişkisel tarama yöntemi birden çok değişken 
arasındaki etkileşimlerin  birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlar (Karasar, 2002). 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi'nde okuyan % 60,92 'si kız 
(n=145) ve  %  39,08'i erkek (n= 93) olmak üzere 238 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının  bölümlere 
göre frekans ve yüzde değerleri ise Şekil 1 'de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Öğretmen adaylarının bölümlere göre frekans ve yüzde değerleri 

 

Ekolojik zeka ölçeği. Veri toplama aracı olarak Akkuzu (2016) tarafından geliştirilen "Ekolojik Zeka Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek Bilinçli Satın 
Alma Davranışı (BSAD), Ürünlerin Saklı Ekolojik Etkileri(ÜSEE), Ekolojik Duyarlılık(ED) ve Ekolojik Bilgi Paylaşımı(EBP)olmak üzere dört alt 
boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5'li Likert türünde bir ölçek olup toplam 41 maddeden ibarettir. Ekolojik zeka ölçeğinden alınabilecek toplam 
puan minimum 41 maksimum 205 puandır. Tablo 1'de, ekolojik zeka ölçeğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.  
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Tablo 1. Ekolojik zeka ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin betimsel veriler  

Alt Boyut Güvenirlik Katsayısı 
(α) 

Madde Sayısı Minimum Maksimum  

BSAD 0,86 14 14 70 

ÜSEE 0,82 12 12 60 

ED 0,80 10 10 50 

EBP 0,70 5 5 25 

  

Kişisel bilgi formu. Bu formda öğretmen adaylarının demografik özelliklerine ait bilgiler yer almaktadır. Bu kapsamda cinsiyet, okudukları 
bölüm, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi,  çevre koruma derneğine üyelik ve çevre korumayla ilgili etkinliğe katılma durumlarına ilişkin 
sorular yer almaktadır. Kişisel bilgi formundaki bu özellikler ekolojik zeka ölçeğinin en başına yerleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama süreci 
2014-2015 öğretim yılının Bahar döneminde yaklaşık üç haftada gerçekleşmiştir.  

Veri Analizi 

Öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerini belirlemek amacıyla veri analizi olarak betimsel istatistik analiz kullanılmıştır. Likert tipi bu 
ölçeklerin aritmetik ortalamalarının karşılaştırılmasında, “Aralık Genişliği = (Dizi Genişliği) / (Yapılacak Grup Sayısı) ” formülünden 
faydalanarak, beşli ölçek aralıkları 0.80 (5-1= 4;  4/5 = 0.80 ) oranında eşit aralıklara bölünerek puan aralıkları belirlenmiştir (Tekin, 1996). 
Öğretmen adaylarının her bir ölçekten aldıkları ortalama puanlar hesaplanarak bu puanların hangi aralığa denk geldikleri Tablo 2'de 
verilmiştir. Adayların ekolojik zeka düzeyleri ile demografik özellikleri, çevre koruma derneğine üyelik ve çevre korumayla ilgili etkinliğe 
katılma durumları arasında anlamlı fark olup olmadığı bağımsız t-testi ve ANOVA testi ile tespit edilmiştir. Ortaya çıkan anlamlı farkın etki 
büyüklüğünü belirlemek için eta-kare (η2) değeri hesaplanmıştır. Etki büyüklüğü değeri bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde ne 
derece etkili (bağımsız değişkenin bağımlı değişkenin varyansını ne kadarını açıkladığını) olduğunu gösterir (Cohen, 1988). Alanyazında 
eta-kare (η2) değerinin büyüklükleri incelendiğinde 0,01 ≤ η2 < 0,06 “düşük düzeyde etkiyi”,  0,06 ≤ η2 < 0,14 “orta düzeyde etkiyi” ve η2   ≥ 
0,14 ise “büyük düzeyde etkiyi” göstermektedir (Cohen, 1988). 

Tablo 2. Likert tipi ölçek için puan aralıkları 

Sıklık Derecesi  Puan Aralıkları 

(5) Her zaman 4.20 - 5.00 

(4) Sıklıkla 3.40 - 4.19 

(3) Ara sıra 2.60 - 3.39 

(2) Nadiren 1.80 - 2.59 

(1) Asla 1.00 - 1.79 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın problemine bağlı olarak oluşturulan alt problemlere ilişkin bulgular ve yorumlar yer almaktadır.  

Öğretmen Adaylarının Ekolojik Zeka Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Tablo 3'te öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeyleri incelendiğinde ölçekten aldıkları ortalama puanın 141,65 ve puan aralığının da 3,45 
olduğu görülmektedir. Bu bulgu, öğretmen adaylarının ölçekteki maddelere sıklıkla katıldıklarını ve ekolojik zeka düzeylerinin ortalamanın 
biraz üstünde olduğunu göstermektedir.  

Tablo 3. Ekolojik zeka ölçeği puanları ve puan aralığı 

Alt boyut  N  Minimum  Maksimum  X̅  Puan Aralığı  SS  

BSAD  238 30  58  45,32  3,24  5,26  

ÜSEE  238  27  54  39,57  3,29  5,45  

ED  238  21  50  37,19  3,72  5,89  

EBP  238  10  25  19,56  3,91  2,64  

Toplam  238  111  171  141,65  3,45  11,61  
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Ölçeğin her bir boyutu açısından bakıldığında BSAD ve ÜSEE alt boyutlarına ait puan ortalamalarının sırasıyla 3,24 ve 3,29 olduğu tespit 
edilmiştir. Bu değerler, adayların bilinçli satın alma davranışlarını ara sıra gerçekleştirdiklerini ve ürünlerin saklı ekolojik etkilerine dair 
maddelere ara sıra katıldıklarını göstermektedir. 

Öğretmen Adaylarının Cinsiyet Değişkenine Göre Ekolojik Zeka Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre ekolojik zeka düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına ilişkin bulgular Tablo 4'te 
verilmektedir. Buna göre yapılan bağımsız örneklem t-testi analizi sonucunda öğretmen adaylarının ekolojik zeka puanları ile cinsiyetleri 
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (t(236)= 1,20; p(0,23)>0,05).    

Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerine ilişkin bağımsız örneklem t-testi sonuçları 

Cinsiyet  N  X̅  Puan Aralığı  SS  t  p  

Kız  145  142,37  3,47  11,28  
1,20  0,23* 

Erkek  93  140,53  3,43  12,09  

* p<0,05 

Öğretmen Adaylarının Okudukları Bölüm Değişkenine Göre Ekolojik Zeka Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarından Kimya ve Biyoloji bölümünde okuyanların ekolojik zeka düzeylerine ilişkin ortalama 

puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir (X̅= 147,56 ;   X̅ = 145,46). Ayrıca puan aralıkları incelendiğinde her iki bölümün ekolojik 
zeka ölçeğinde yer alan maddelere sıklıkla katıldıkları tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Öğretmen adaylarının okudukları bölüm değişkenine göre betimsel istatistik sonuçları 

Bölümler  N  X̅ Puan  

Aralığı  

SS 

Kimya  70  147,56  3,60  11,71  

Matematik 62  137,32  3,35  9,52  

Fizik  54  135,30 3,30 10,64  

Biyoloji  52  145,46  3,55  9,32  

Toplam  238  141,65  3,45  11,61  

 

Öğretmen adaylarının okudukları bölüme göre ekolojik zeka ölçeğinden aldıkları puanların farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla 
tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Tablo 6'da verilen analiz sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F(3-234)= 20,07; p(0,00)<0,05). 
Farkın hangi bölümler arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonucunda, Kimya ve Biyoloji bölümlerinde okuyan 
öğretmen adaylarının ekolojik zeka ölçeğinden aldıkları puanların Matematik ve Fizik bölümlerinde okuyanlara göre daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Etki büyüklüğü incelendiğinde ise (η2  = 0,2 ; η2   ≥ 0,14)  bölüm değişkeninin ekolojik zeka ortalama puanına büyük düzeyde 
etkisi olduğu söylenebilir.  

Tablo 6. Öğretmen adaylarının okudukları bölüm değişkenine göre ANOVA sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı  

Kareler 
Toplamı  

sd  Kareler 
Ortalaması  

F  p  Farkın  

Kaynağı  

 η
2

  

Gruplar arası  6539,05  3  2179,68  20,07  0,00*  Kimya-Matematik 

Kimya-Fizik 

Biyoloji-Matematik  

Biyoloji-Fizik 

0,20 

Gruplar içi  25419,00  234  108,63  

    

Toplam  31958,06  237  

     

* p<0,05 

Farkın kaynağının ekolojik zeka ölçeğindeki hangi alt boyutlardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi ölçeğin 
tüm alt boyutlarına uygulanmıştır. Buna göre Tablo 7 incelendiğinde öğretmen adaylarının okudukları bölümlere göre ekolojik zeka 
düzeylerinin BSAD ve ÜSEE alt boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir.  
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Tablo 7. Öğretmen adaylarının okudukları bölüm değişkenine göre ekolojik zeka alt boyutlarına ilişkin ANOVA sonuçları 

Alt Boyut  Varyans Kaynağı  Kareler 
Toplamı  

sd  Kareler 

Ortalaması  

F  p Farkın Kaynağı   η2  

BSAD  Gruplar arası  1375,78  3  458,59  

20,72  0,00*  

Kimya-Matematik 

Kimya-Fizik 

Biyoloji-Matematik 

Biyoloji-Fizik  

0,21  

Gruplar içi  5178,31  234  22,13  

Toplam  6554,09  237  

 

ÜSEE Gruplar arası  1069,76  3  356,59  

14,00  0,00*  

Kimya-Matematik 

Kimya-Fizik 

Biyoloji-Fizik 

0,15  

Gruplar içi  5958,53  234  25,46  

Toplam  7028,29  237  

 

ED  Gruplar arası  176,89  3  58,96  

1,72  0,16*  

  

Gruplar içi  8040,22  234  34,36  

Toplam  8217,11  237  

 

EBP  Gruplar arası  53,87  3  17,96  

2,63  0,05*  

  

Gruplar içi  1600,68  234  6,84  

Toplam  1654,56  237  

 

* p<0,05 

BSAD ve ÜSEE alt boyutları açısından etki değerleri göz önünde bulundurulduğunda ise sırasıyla 0,21 ve 0,15 olduğu tespit edilmiştir. 
Buradan bölüm değişkeninin BSAD ve ÜSEE alt boyutları üzerindeki etkisinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.  

Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Ekolojik Zekâlarına İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeyleri sınıf değişkeni açısından incelendiğinde Tablo 8'de adayların ölçekten aldıkları ortalama 

puanların (X̅) 139,22 ile 145,36 arasında değiştiği görülmektedir. Puan aralıklarına bakıldığında da 3,40 ile 3,55 değerleri arasında olduğu 

göze çarpmaktadır. Bu bulgular, öğretmen adaylarının sınıf değişkenine göre ekolojik zeka düzeylerinin birbirine oldukça yakın olduğunu ve 
ölçekteki maddelere sıklıkla katıldıklarını göstermektedir.  

Tablo 8. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkenine göre betimsel istatistik sonuçları 

Sınıf Düzeyi N  X̅ Puan Aralığı  SS  

1 50  140,32  3,42  12,36  

2 36  145,36  3,55  9,02  

3 44  139,22 3,40 11,62  

4 50  139,59  3,45  11,66  

5 58 144,16  3,51  11,64  

 Araştırma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkenine göre ekolojik zeka ölçeğinden aldıkları puanlar için yapılan 
ANOVA sonuçları Tablo 9'da yer almaktadır. Analiz sonucunda sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır (F(3-234)= 0,51; p(0,73)>0,05). Elde edilen bu bulgu ile farklı sınıflarda okuyan öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerinin 
birbirine eşit olduğu söylenebilir.  

Tablo 9. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkenine göre ANOVA sonuçları 

Varyansın Kaynağı  Kareler 
Toplamı  

sd  Kareler Ortalaması  F  p  Farkın Kaynağı  

Gruplar arası  274,48  4  68,62  0,51  0,73*  -  

Gruplar içi  31683,57  233  135,98  
   

Toplam  31958,06  237  

    

* p<0,05 
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Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Ekolojik Zekâlarına İlişkin Bulgular 

Tablo 10, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre ekolojik zeka ölçeğinden aldıkları ortalama puanları 

ve puan aralığını göstermektedir. Buna göre en yüksek ortalamanın üniversite düzeyinde(X̅ =145,59), en düşük ortalamanın ise ortaokul 

düzeyinde (X̅ =139,38) eğitimi olan annelerde olduğu tespit edilmiştir. Anne eğitim düzeylerine göre ekolojik zeka ortalama puanları arasında 
anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için uygulanan ANOVA sonuçları Tablo 11'de yer almaktadır.  

 Tablo 10. Öğretmen adaylarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre betimsel istatistik sonuçları 

Anne Eğitim Düzeyi  N  X̅  Puan 
Aralığı  

SS  

İlkokul  114  140,50 3,43  11,44  

Ortaokul 24  139,38  3,40   14,89  

Lise  71  142,66 3,48  10,42  

Üniversite  29  145,59  3,55   11,45  

Toplam  238  141,65 3,45  11,61  

 

Tablo 11'de anne eğitim düzeyi değişkenine göre analiz sonuçları incelendiğinde anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir (F(3-234)= 1,99; 
p(0,12)>0,05). Bu bulgudan hareketle anne eğitim düzeyi değişkeninin öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerine etki etmediği 
söylenebilir.  

Tablo 11. Öğretmen adaylarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre ANOVA sonuçları 

Varyansın Kaynağı  Kareler 
Toplamı  

sd  Kareler 
Ortalaması  

F  p  Farkın 
Kaynağı  

Gruplar arası  797,01  3  265,67  1,99  0,12*  -  

Gruplar içi  31161,05  234  133,17  
   

Toplam  31958,06  237  

    

* p<0,05 

 

Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Ekolojik Zekâlarına İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre ölçekten aldıkları ortalama puanlar incelendiğinde Tablo 12’de ortalamaların 
139,42 ile 144,50 arasında olduğu görülmektedir. Puan aralıklarına bakıldığında da 3,40 ile 3,52 arasında değiştiği görülmektedir. Elde edilen 
bu bulgular, öğretmen adaylarının baba eğitim düzeylerine göre ekolojik zeka düzeylerinin birbirine yakın olduğunu ve ölçekteki maddelere 
sıklıkla katıldıklarını göstermektedir.  

Tablo 12. Öğretmen adaylarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre betimsel istatistik sonuçları 

Baba Eğitim Düzeyi  N  X̅   Puan  

Aralığı  

SS  

İlkokul  74  139,42 3,40  10,89  

Ortaokul 45  141,18  3,44  11,83  

Lise  70  144,50 3,52 12,74  

Üniversite  49  141,39  3,45  10,20  

Toplam  238  141,65  3,45  11,61  
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Tablo 13'te tek yönlü varyans analiz sonuçları incelendiğinde baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (F(3-234)= 
2,39; p(0,07)>0,05). Buradan baba eğitim düzeyi değişkeninin öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerinde herhangi bir farklılaşma 
yaratmadığı söylenebilir.  

Tablo 13. Öğretmen adaylarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre ANOVA sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı  

Kareler 
Toplamı  

sd  Kareler 
Ortalaması  

F  p  Farkın 
Kaynağı  

Gruplar arası  950,33  3  316,78  2,39  0,07*  -  

Gruplar içi  31007,72  234  132,51  
   

Toplam  31958,06  237  

    

* p<0,05 

 

Öğretmen Adaylarının Çevre Koruma Derneğine Üyelik Değişkenine Göre Ekolojik Zeka Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmada bir diğer değişken olan çevre koruma derneğine üyeliğin öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerine etkisine ilişkin bağımsız 
örneklem t-testi sonuçları Tablo 14'te yer almaktadır. Buna göre öncelikle ölçekten alınan toplam puanlar göz önünde bulundurulduğunda 

üye olan öğretmen adaylarının ortalama puanlarının (X̅ =152,20)  ve puan aralığının (3,71) üye olmayanların ortalama puanlarından (X̅ 

=139,13) ve puan aralığından (3,39 ) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Bu puanlar arasında anlamlı farkın olup olmadığını ortaya koyan 
analiz sonuçlarına göre farkın çevre koruma derneğine üye olanların lehine olduğu görülmektedir (t(236) = 7,64; p(0,00)<0,05).  Anlamlı farkın 
oluşumunda çevre koruma derneğine üye olma değişkeninin etki büyüklüğü incelendiğinde η2  = 0,2 olduğu ve bu değişkenin farka büyük 
düzeyde etkisi olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 14. Çevre koruma derneğine üyelik değişkenine göre öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerine ilişkin bağımsız örneklem t-testi 
sonuçları 

Alt Boyutlar  Üye  N  X̅    Puan 
Aralığı  

SS  t  p  η2  

BSAD  

Evet  46  48,33  3,45  4,66  

4,48  0,00*  0,08  

Hayır  192  44,60  3,19  5,15  

ÜSEE  

Evet  46  41,48  3,46  5,09  

2,68  0,00*  0,03  

Hayır  192  39,12  3,26  5,44  

ED  

Evet  46  41,02  4,10  5,08  

5,17  0,00*  0,10  

Hayır  192  36,28  3,63  5,71  

EBP  

Evet  46  21,37  4,27  2,22  

5,47  0,00*  0,11  

Hayır  192  19,13  3,82  2,55  

Ölçeğin 
Toplamı  

Evet  46  152,20  3,71  9,23  

7,64  0,00* 0,20  

Hayır  192  139,13  3,39  10,68  

* p<0,05 

Ölçeğin her bir alt boyutunda anlamlı farklılık olup olmadığı incelendiğinde farklılaşmanın tüm alt boyutlarda olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin 
her bir boyutunda oluşan anlamlı farkın etki büyüklükleri dikkate alındığında  çevre koruma derneğine üyelik değişkeninin ÜSEE alt boyutuna 
düşük düzeyde (η2= 0,03), ED (η2= 0,10), EBP (η2= 0,11) ve BSAD (η2= 0,08)  alt boyutlarına orta düzeyde etkisi olduğu görülmektedir.  

Öğretmen Adaylarının Çevre Koruma Etkinliklerine Katılma Durumu Değişkenine Göre Ekolojik Zeka Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Tablo 15'te araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ekolojik zeka ölçeğinin tümünden aldıkları ortalama puanların çevre koruma 
etkinliklerine katılma durumuna göre karşılaştırılması incelendiğinde, etkinliğe katılanların katılmayanlara göre farklılık gösterdiği tespit 
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edilmiştir (t(236) = 7,15; p(0,00)<0,05).  Bu farkın oluşmasında değişkenin etki değerinin ise η2= 0,18 olduğu ve yüksek düzeyde etkiye sahip 
olduğu görülmektedir.   

Tablo 15. Çevre koruma etkinliklerine katılma durumu değişkenine göre öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerine ilişkin bağımsız 
örneklem t-testi sonuçları 

Alt Boyutlar  Etkinlik 
katılma  

N  X̅   Puan  

Aralığı  

SS  t  p  η2  

BSAD  Evet  90  46,70  3,34  5,12  

3,21  0,00*  0,04  

Hayır  148  44,49  3,18  5,18  

ÜSEE Evet  90  40,73  3,39  5,40  

2,60  0,01*  0,03  

Hayır  148  38,86  3,24  5,37  

ED  Evet  90  40,18  4,02  5,03  

6,63  0,00*  0,16  

Hayır  148  35,38  3,53  5,64  

EBP  Evet  90  20,31  4,06  2,52  

3,49  0,00* 0,05  

Hayır  148  19,11  3,82  2,62  

Ölçeğin 
Toplamı  

Evet  90  147,92  3,61  9,80  

7,15  0,00* 0,18  

Hayır  148  137,84  3,36  10,98  

* p<0,05 

Her bir boyut için bağımsız t-testi sonuçlarına ayrı ayrı bakıldığında da anlamlı farkın olduğu ve etkinliğe katılan öğretmen adaylarının lehine 
olduğu görülmektedir. Etki büyüklükleri incelendiğinde ise ED alt boyutunun en büyük etkiye sahip olduğu (η2= 0,16)  ve ortalama puanlar, 
puan aralıkları da dikkate alındığında farklılaşmanın diğer boyutlara göre ED'de daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Buradan çevre 
koruma etkinliklerine katılan öğretmen adaylarının ekolojik zeka alt boyutları açısından daha çok ekolojik duyarlılığa sahip oldukları 
söylenebilir. 

Tartışma, sonuç ve öneriler 

Araştırmada öğretmen adaylarının ekolojik zeka ölçeği toplam puan ortalamaları ve puan aralığı dikkate alındığında genel olarak ekolojik 
zeka düzeylerinin ortalamanın biraz üstünde olduğu ve çok yüksek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçekteki her bir boyut ayrı ayrı 
incelendiğinde BSAD ve ÜSEE açılarından öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları ortalama puanların ve puan aralıklarının düşük olduğu 
gözlenmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç ile öğretmen adaylarının ürün satın alırken ürünün üretiminden atımına kadar olan yaşam döngüsü 
sürecinde çevreye, insana ve sosyal sisteme zararlarını tam olarak bilmedikleri ve ürünleri satın alırken bu zararlı etkilerini bilmeden satın 
aldıkları söylenebilir. Araştırmalar insanların bilinçli satın alma davranışlarının çevre kirliliğinde oldukça önemli bir rolü olduğunu 
vurgulamaktadır (Mondéjar-Jiménez, Cordente-Rodriguéz, Meseguer-Santamaría, ve Gázquez-Abad, 2011; Tilikodou ve Delistavrou, 2008). 
Tilikodou ve Delistavrou (2008), araştırmalarında tüketicilerin satın alma davranışlarının ürünlerin saklı etkilerini bilerek hareket etmelerine 
bunun da ancak çevresel bir bilincin gelişmesi ile gerçekleşebileceğini belirtmişlerdir. Paylan ve Varinli (2015) ise çevreye duyarlı bir ürün 
satın almada çevresel duyarlılığın ve çevresel değerin önemli etkileri olduğunu ifade etmektedirler.  

Öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerinin okudukları bölümle karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde anlamlı 
farklılığın olduğu ve bu farkın etki değerinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anlamlı farkın hangi boyutlarda gerçekleştiği 
incelendiğinde BSAD ve ÜSEE alt boyutlarında olduğu ve Kimya ile Biyoloji bölümlerinin lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonucun ortaya 
çıkmasının nedeni Kimya ve Biyoloji bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının çevre ve sağlık eğitimine ilişkin dersleri alarak aşina 
olmalarından ve dolayısıyla yaşanan bu tür eğitim ortamında daha bilinçli olarak hareket etmelerinden kaynaklanabilir. Araştırmalar, ekolojik 
bilincin gelişmesinde eğitimin önemini vurgulamış ve ürünlerin zararlı etkilerinin öğrenilmesinde verilen eğitimin son derece önemli bir yer 
teşkil ettiğini belirtmiştir (Goleman, 2009; Hun, 2003). Ayrıca Goleman (2009) ekosistemin karşılaştığı küresel sorunlara çözüm bulmanın da 
ancak ve ancak eğitim sayesinde bireylerin ürünlerle ilgili çevre, sağlık ve toplumsal yönden zararları konusunda bilinçlendirilmeleri ile 
mümkün olduğunu belirtmiştir.   

Öğretmen adaylarının ekolojik zeka düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi gibi demografik özelliklere göre 
farklılaşmanın olup olmadığının değerlendirilmesiyle ilgili olarak; bu değişkenlerin ekolojik zekaya herhangi bir etkilerinin olmadığı 
görülmüştür. Sınıf düzeyinin ekolojik bilincin gelişmesinde etkili olmaması öğretmen adaylarının hepsinin aynı öğrenim seviyesinde yani 
üniversite düzeyinde olmalarından kaynaklanabilir. Caron (1989), çevreye yönelik yaptığı bir araştırmada bireyin öğrenim seviyesinin 
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çevresel bakış açısını önemli bir şekilde etkilediğini ifade etmiştir. Araştırmamızda yer alan öğretmen adayları ise aynı öğrenim seviyesinde 
olduğu için ekolojik zeka düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

Araştırmamızda son olarak çevre koruma derneklerine üye olan ve çevre korumaya yönelik etkinliklere katılan öğretmen adaylarının ekolojik 
zeka düzeyleri incelendiğinde her iki değişken için de anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, çevreyle ilgili etkinliklere 
katılan öğretmen adaylarının, küresel boyutta yarattıkları etkileri bildiklerini, daha bilinçli tüketiciler olduklarını, ekolojik tehditlere karşı işbirlikli 
çalışarak daha duyarlı olduklarını ortaya koymaktadır. Özellikle ED boyutunda ortaya çıkan etkinin büyüklüğü, bu öğretmen adaylarının 
ürünlerin yol açtığı küresel boyuttaki kirliliğe yönelik duyarlılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Demirkaya (2006), bireylere 
çevre bilincini ve çevre konusunda olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmada çevre eğitimi etkinliklerine yer verilmesinin 
gerekliliğinden bahsetmiştir. Böylelikle ekolojik problemler karşısında sorumluluk alabilen, problemlerin çözümü için bir şeyler yapabilen 
bireylerin oluşabileceği vurgulanmaktadır (McCallum, 2008). Dabas ve Kalyani (2012), öğretmen adaylarının çevre eğitimi etkinlikleriyle 
beraber toplum temelli deneyimler yaşamaları gerektiğini belirtmiştir. Böylelikle öğretmen adayları yarattığı etkileri bilen, iyileştirmeleri 
destekleyen ve öğrendiğini paylaşarak çevreye duyarlı tüketiciler olarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilirler.  

Sonuç olarak ekosistemi korumak ve sürdürülebilir bir yaşam için öncelikle yüksek düzeyde ekolojik zekaya sahip olmamız gereklidir. Ekolojik 
zekanın gelişmesindeki en büyük etkenler ise eğitim ve özellikle çevre eğitimine yönelik aktivitelerde aktif olarak yer almaktır. Bu sayede 
aldığımız ürünlerin üretim ve tüketim sürecinde küresel boyutta çevre ve insanlar üzerinde yarattığı saklı etkileri daha iyi bilerek, bunları 
paylaşarak ekolojik duyarlılığımız artabilir. 

Farklı ve geniş örneklemlerde ekolojik zeka ölçeği ile  öğretmen adaylarının ekolojik açıdan satın alma davranışları, üretim ve tüketimin yol 
açtığı saklı etkilere yönelik davranışları, ekolojik duyarlılık ve reaksiyonları belirlenebilir ve elde edilen sonuçlar mevcut sonuçlarla 
karşılaştırılabilir. Bireylerin ekolojik zekalarını geliştirebilmeleri amacıyla çeşitli aktif uygulamalara yer verilebilir. Özellikle BSAD ve ÜSEE alt 
boyutlarının gelişmesine yönelik eğitimler verilerek öğretmen adaylarının bilinçli tüketici olmaları sağlanabilir.  
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ÖZET 

Bir ülkenin geleceği üzerinde öneme sahip olan öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri ve bunu gerçekleştirebilmeleri için 
bazı yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu yeterliklerin başında konu alanı bilgisi, pedagoji bilgisi, genel kültür bilgisinin yanı sıra, 
mesleğe yönelik tutum, motivasyon, öz-yeterlik, mesleki bağlılık, mesleki doyum gibi özellikler gelmektedir. Bu kavramların bir kesişimi 
niteliğinde olan öğretmenlik mesleğinde karşımıza çıkan önemli faktör öğretmenlik kimliğidir. Öğretmen kimliği öğretmenlerin kendi 
öğretmenlik özelliklerini nasıl algıladıkları ve ifade ettikleri ile ilgilidir. Bir başka deyişle, öğretmen adaylarının gelecekte nasıl birer öğretmen 
olacaklarının belirlenmesi büyük ölçüde aldıkları eğitim hayatında oluşturdukları ya da oluşturamadıkları öğretmen kimliği ile doğrudan 
ilişkilidir.  

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliğini geliştirmelerinde etkili olan faktörleri ve kendilerinde geliştirdikleri 
öğretmenlik kimliği algısını belirlemektir. Bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim 
yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan tüm 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Bölümü’nde 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan 27 öğrenci ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 24 
öğrenci olmak üzere toplam 51 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. 
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüş alma formu ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarına uygulanan formlar toplanarak nitel analiz 
biçimlerinden biri olan içerik analizi yöntemiyle verilerin çözümlemesi yapılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çoğunluğunun, öğretmenlik uygulaması sonunda kendilerini bir öğretmen olarak mesleğini 
seven, öğrencilerini seven, öğretmeyi seven ve idealist bir öğretmen olarak tanımladıkları görülmüştür. Aynı şekilde öğretmen adaylarının 
güçlü yönleri arasında sabırlı olmak, sınıf hâkimiyeti, çocuk sevgisi, yaratıcılık ve kişisel gelişim ve alan bilgisinin yer aldığını belirtmişlerdir. 
Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde öğretmenlik becerilerinde zayıf gördükleri yönler arasında ise sınıf hâkimiyeti- sınıf 
disiplini, sabırsız olmak ve öfke kontrolünü sağlamada sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen kimliği algısının şekillenme sürecine 
ilişkin olarak öğretmen adaylarının algılarında yaklaşık olarak yarısı üniversitedeki öğrenim süreci ve özellikle okul deneyimi ve öğretmenlik 
uygulaması dersleri süresince öğretmenlik kimliklerinin şekillendiğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının az bir kısmı da öğretmen 
kimliğinin geliştiren faktörler arasında eğitim dersleri-diğer alan dersleri, kendilerini geliştirmeleri,  öğretmenlik mesleğini ve çocukları sevmek 
ve onlarla iletişimde bulunmak olarak ifade etmişlerdir. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen adayları, Öğretmen kimliği, Okul Uygulaması 

 
 
Abstract 

Teachers who are very important for the future of this country need to have some competencies to fulfill their duties best. For a teacher to 
be successful in his/her job, he/she should have content knowledge, pedagogical knowledge, general culture knowledge, positive attitudes 
towards the profession, motivation, self-efficacy, job commitment and job satisfaction. All of these concepts are somehow related to the 
concept of teacher identity. The teacher identity is pertinent to how teachers perceive and express their own teaching characteristics. That 
is, the teacher identity constructed or not constructed during pre-service teachers’ education lives will affect to a great extent what kind of 
teachers they will be in the future.   

The purpose of the current study is to determine the factors influential on pre-service teachers’ developing their teacher identities and the 
teacher identity conceptions of the pre-service teachers developed for themselves. The study employed the descriptive survey model. The 
population of the study is comprised of the fourth-year students attending the Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University in the 
spring term of 2014-2015 academic year. The sampling of the study; on the other hand, consists of a total of 51 fourth-year students; 27 of 
them are from the Department of Classroom Teacher Education and 24 are from the Department of Pre-school Teacher Education. In the 
selection of the sampling, one of the purposive sampling method, criterion sampling method was used. The data of the study were collected 
through a semi-structured interview form. The interview forms were collected and subjected to one of the qualitative analysis method, content 
analysis.  

The results of the study revealed that the pre-service teachers, at the end of teaching practicum, stated that they perceived themselves as 
teachers loving their profession, their students, teaching and as idealist teachers. In a similar manner, the pre-service teachers stated that 
patience, classroom management, love for children, creativity, personal development and content knowledge are their strengths. Throughout 
the teaching practicum, the pre-service teachers also stated that they experienced some problems in terms of classroom management, 
discipline, being patient and anger control and these can be perceived as their weak sides.  Nearly half of the pre-service teachers pointed 
out that their teacher identity is shaped during their undergraduate education and teaching practicum. Few of the pre-service teachers 
mentioned course of educational sciences, other subject area courses, their own personal development efforts, love for children and good 
communication with them as factors contributing to the development of their teacher identity.  

Key words: Pre-service teachers, teacher identity, teaching practicum  

 

Bir eğitim sisteminin en önemli öğelerinden biri kuşkusuz öğretmendir. Öğretmen, devletin eğitim politikasını uygulamaya koyan, uygulama 
sonuçlarıyla politikaları etkileyen, uzmanlık çalışmaları ve araştırmalardan yararlanan, aynı zamanda bu çalışmalarla iç içe olup onlara katkı 
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sağlayan önemli bir kişidir. (Varış, 1973). Bu tanıma göre öğretmenin eğitim sisteminin planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere 
her aşamasında önemli bir etkisinin olduğu açıktır. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve 
sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç 
kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin başrolü oynamaları beklenmektedir (Özden, 1999). Bir ülkenin geleceği üzerinde bu derece öneme 
sahip olmalarından dolayı öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri ve bunu gerçekleştirebilmek için bazı yeterliklere sahip 
olmaları gerekmektedir. Bu yeterliklerin başında konu alanı bilgisi, pedagoji bilgisi, genel kültür bilgisinin yanı sıra, mesleğe yönelik tutum, 
motivasyon, öz-yeterlik, mesleki bağlılık, mesleki doyum gibi özellikler gelmektedir. Bu kavramların bir kesişimi niteliğinde olarak öğretmenlik 
mesleğinde karşımıza çıkan bir diğer unsur da öğretmenlik kimliğinin oluşumudur.  

Kimlik, bireyin herhangi bir ortamda nasıl bir birey olarak algılandığı şeklinde tanımlanabilir (O’Connor, 2008). Öğretmenlik kimliği ise, kariyer 
aşamaları sürecinde oluşan profesyonel kişilik yapısıdır ve öğretmenlerin kendilerine ve diğerlerine kendilerini nasıl tanıttıkları ile ilgilidir 
(Lasky, 2005).  Diğer bir tanıma göre öğretmen kimliği, öğretmenlerin sahip olması beklenen ve süreklilik gösteren bir kimlik bilincini ifade 
etmektedir (Zembylas, 2003). Bir başka deyişle, öğretmen kimliği öğretmenlerin kendi öğretmenlik özelliklerini nasıl algıladıkları ve ifade 
ettikleri ile ilgilidir.   

Öğretmen kimliği aynı zamanda profesyonel kimlik olarak da adlandırılmaktadır. Profesyonel kimlik, öğretmenliğin boyutlarını anlamak ve 
öğretmenlerin karşılaştıkları çok çeşitli etkileri nasıl bütünleştirdiklerini ve kariyerlerindeki gerilim ve çelişkilerle nasıl başa çıktıklarını anlamak 
amacıyla bir çerçeve olarak kullanılabilmektedir (Beauchamp ve Thomas, 2009). Öğretmen kimliği sınıflarda ve okullarda belirli deneyimler 
için zengin bir kaynak olarak işlev görerek öğretmenlikle ilgili düşünceleri, tutumları, duyguları, inançları ve değerleri içermektedir. 
Öğretmenlik kimliği, konuşmalar, sosyal etkileşim ve bireyin kendisini ortaya koyduğu durumlarda açığa çıkmaktadır (Zembylas, 2003). Bu 
yönüyle öğretmenlik kimliğinin gelişiminin dinamik bir süreç olduğu söylenebilir (Franzak, 2002). Bu süreç içerisinde öğretmenlik eğitimi 
alınan dönemin öğretmenlik kimliği üzerinde oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında öğretmen kimliği “sahip olunan  bir 
şey değil sonradan oluşan bir kavram”olduğu görülebilir (Beijaard, Meijer ve Verloop, 20049.  

Öğretmen adaylarının öğretmen kimliği oluşturmaları onların gelecekte öğretmen olduklarında “nasıl bir öğretim yapacağını ve eğitim 
alanındaki değişikliklere karşı ne tür tutumlar takınacaklarını belirlemesi açısından oldukça  önemlidir” (Beijaard,Meijer ve Vermunt, 2000). 
Bununla birlikte, öğretmen adaylarının gelecekte işlerine olan yatırımı ve motivasyonu çoğu zaman kendisini mesleki anlamda nasıl 
gördüğüyle yani kendisinde oluşturduğu profesyonel kimlikle yakın ilişkilidir (Day, Elliot ve Kington, 2005). Bir başka deyişle, öğretmen 
adaylarının gelecekte nasıl birer öğretmen olacaklarının belirlenmesi büyük ölçüde aldıkları eğitim hayatında oluşturdukları ya da 
oluşturamadıkları öğretmen kimliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu açıdan bakıldığında, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve dolayısıyla da eğitimin 
kalitesi açısından öğretmen adaylarının öğretmen kimliği oluşturmaları ve kendi öğretmenlik kimliklerini algılama biçimleri büyük önem 
taşımaktadır. Bununla birlikte, öğretmenlerin profesyonel kimliği üzerine yapılan araştırmalar, öğretmen eğitimcileri için, öğretmen adaylarının 
ihtiyaçlarını anlamak ve onları desteklemek açısından da önemlidir (Beijaard vd. 2004). Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda, 
öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliği oluşturmalarında etkili olan unsurların ve kendilerinde geliştirdikleri öğretmenlik kimliği algısının 
belirlenmesi büyük bir öneme sahiptir. 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliğini geliştirmelerinde etkili olan faktörleri ve kendilerinde geliştirdikleri 
öğretmenlik kimliği algısını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1.Öğretmen adayları öğretmenlik uygulamasında bir öğretmen olarak kendilerini nasıl tanımlamaktadır? 

2. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde kendi öğretmenliklerinde güçlü gördükleri yönler nelerdir? 

3. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde kendi öğretmenliklerinde zayıf gördükleri yönler nelerdir? 

4. Öğretmen adaylarının kendilerinde geliştirdikleri öğretmen kimliği algısı nasıl şekillenmektedir? 

5.Öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerini sağlayan faktörler nelerdir? 

6. Öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerini engelleyen faktörler nelerdir? 

Bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2008). Betimsel tarama modelinde bilimin gözleme, kaydetme, olaylar arasındaki 
ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere varma nitelikleri söz konusudur. Yani bilimin tasvir fonksiyonu 
ön plandadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Bu araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim 
görmekte olan tüm 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan 27 öğrenci ve Okul Öncesi 
Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 24 öğrenci olmak üzere toplam 51 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada amaçlı 
örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü 
karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Sözü edilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden 
hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım & Şimşek, 2013). Çalışmada ölçüt olarak öğrencilerin 4. sınıfta öğrenim görüyor olması, 
Okul Deneyimi dersinden başarıyla geçmiş olması, öğretmenlik uygulaması dersini alıyor olması ve en az 6 hafta stajda ders anlatmış olması 
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ve Bölüm Değişkenlerine Göre Dağılımı 

Değişkenler Kategoriler N % 

Cinsiyet 
Kadın 37 72,5 

Erkek 14 27,5 

Bölüm 
Sınıf Öğretmenliği 27 52,9 

Okul Öncesi Öğretmenliği 24 47,1 

 TOPLAM 51 100 

 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 37’i kadın (%72,5)  ve 14’si erkektir (%27,5). Öğretmen adaylarından 
27’i sınıf öğretmeni  (%52,9) , 24’i okul öncesi öğretmenidir (%47,1). 

 

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın amacı dikkate alınarak araştırmacılar tarafından 
geliştirilen görüşme formu Ölçme Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim ve Türkçe eğitimi alanlarında görev yapmakta olan 3 
uzmana verilmiş ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olan 7 soruluk yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulamaya katılan 
öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Bu teknik, özel bir konuda derinlemesine soru sorma ve cevap eksik veya açık değilse tekrar soru 
sorarak durumu daha açıklayıcı hale getirip cevapları tamamlama fırsatı vermesi açısından avantajlıdır (Çepni, 2007). 

Öğretmen adaylarına uygulanan formlar toplanarak nitel analiz biçimlerinden biri olan içerik analizi yöntemiyle verilerin çözümlemesi 
yapılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan veriler önce 
kavramsallaştırılır, daha sonra bu kavramlar mantıklı bir biçimde düzenlenir ve bunlara göre verileri açıklayan durumlar temalaştırılır 
(Yıldırım&Şimşek, 2013).   

 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Çalışmanın 1. alt problemi olan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında kendilerini bir öğretmen olarak nasıl tanımladıklarını 
belirlemek amacıyla, öğretmen adaylarının yarı yapılandırılmış görüş alma formunda yazdıklarını 8 kavram adı altında kategorize edilmiştir 
ve bunların frekans ve yüzde değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Kendilerini Bir Öğretmen Olarak Nasıl Tanımladıklarının 
Sınıflandırması 

Öğretmen f   % 

1. Mesleğini – öğrencilerini- öğretmeyi seven 9 17,6 

2. Planlı ve ÖYT iyi kullanabilen 3 5,9 

3.İdealist 9 17,6 

4. Bilgi sahibi- donanımlı 8 15,7 

5. Fedakâr- anlayışlı 3 5,9 

6. Stajyer- acemi 8 15,7 

7. Yeniliklere açık 3 5,9 

8. İletişim kurabilen 8 15,7 

Toplam 51 100,0 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında kendilerini bir öğretmen olarak nasıl tanımladıklarına sırasıyla 
bakıldığında büyük bir çoğunluğu mesleğini seven, öğrencilerini seven, öğretmeyi seven ve idealist ( %17,6)   bir öğretmen olarak 
tanımladıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra kendilerini bilgi sahibi, mesleğine hâkim, stajyer, acemi, iletişim kurabilen (%15,7) bir öğretmen 
olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının az bir kısmı da kendilerini planlı, öğretim yöntem ve teknikleri iyi kullanabilen, fedakâr, 
anlayışlı, yeniliklere açık (%5,9) bir öğretmen olarak tanımlamışlardır. Öğretmen adaylarının öğretmen olarak kendilerini nasıl tanımladıklarını 
açıklayan bazı cümlelere Tablo 3’de yer verilmiştir. 
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Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Kendilerini Bir Öğretmen Olarak Nasıl Tanımladıklarını Ait Açıklamalar 
ile  İlgili Bazı Örnek Cümleler 

Kavramların sınıflandırması 
Örnek Cümleler 

1. Mesleğini – öğrencilerini- öğretmeyi seven   

ÖA4: Öğrencilerini çok seven ve öğrencilerine ışık saçan bir  güneş olarak tanımlıyorum 
kendimi. Onların gözünde ışığı görünce bu mesleğin bana göre olduğunu  anlıyorum. 

ÖA15: Çocukları seven ve çocukları bir şeyler öğretmeyi seven ve onlara değer veren 
biriyim. 

ÖA17: Öğrencilerini seven ve en iyi öğrenme yolunun sevgiden geçtiğine inanan  bir 
öğretmenim. 

2. Planlı ve ÖYT iyi kullanabilen 

ÖA5: Öğretim yöntem ve tekniklerini iyi kullanabilen farklı etkinlikler yapabilen sınıf 
yönetimi iyi bir öğretmenim. 

ÖA6: Planlı ve sorumlu bir kişiliğe sahip öğretmekten zevk alan bir öğretmenim. 

3.İdealist 

ÖA44: Kendimi idealist ve modern bir öğretmen olarak görüyorum. Kültürümüzün yanında 
modern hayatı sağlayan bu meslek için ideal olduğumu düşünüyorum. 

ÖA7: Kendimi idealist bir öğretmen olarak tanımlıyorum. Çünkü öğrencilerin hayatında 
değişiklik yapmak, fark yaratmak istiyorum. 

4. Bilgi sahibi- donanımlı  

ÖA38: İki yıllık meslek yüksek okulundanstajyere göre kendimi teorik anlamda daha dolu 
hissediyorum. Okulda öğrendiğim bilgilerle daha iyi bir öğretmen olacağımı düşünüyorum. 

ÖA8: İleriye dönük uygulamalarda ve çalışmalarda yeterlilik düzeyine ulaşmış ve iyi 
bireyler yetiştirebilecek düzeyde bilgi sahibi biriyim. 

ÖA16: Öncelikle 4 yıllık öğretmenlik eğitimi ve 3 dönem gittiğimiz stajlar ile bu konuda 
yeterince geliştiğimi, donanımlı olduğumuz düşünüyorum. 

5. Fedakâr- anlayışlı 

ÖA29: Empati kurabilen, sinirlerine ve duygularına hakim olabilen biriyim. 

ÖA22: Çocuklarla çocuk olabilen, onları anlamaya çalışan dersin verimi için fedakarlık 
yapan bir öğretmenim. 

6. Stajyer- acemi 

ÖA50: Kendimi amatör bir stajyer olarak görüyorum. Fakat kendimi geliştirebileceğimi 
düşünüyorum. 

ÖA46:Acemi ancak zaman içerisinde deneyim kazanarak başarılı bir öğretmen 
olabileceğimi düşünüyorum.  

ÖA34: Öğretmenlik uygulamasında sınıftaki öğretmen müdahaleleri nedeniyle hala 
öğretmen olarak algılanmadığımızı düşünüyorum. 

7. Yeniliklere açık 

ÖA21: Kendimi deneyimlerle sürekli yenilecek olan bir öğretmenim. 

ÖA25: Yeni fikirlere açık biriyim. 

8. İletişim kurabilen 

ÖA43: İletişim ve temas olarak öğrenci ile etkileşim olarak daha baskın ve aktif olduğumu 
düşünüyorum. 

ÖA27: Öğrencilerle iletişimi çok iyi ve sınıf içerisindeki duruşum ve rahatlığım sayesinde 
bu mesleği en iyi şekilde yaparım.  

 

Çalışmanın 2. alt problemi olan,  öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde kendi öğretmenliklerinde güçlü gördükleri yönleri 
belirlemek amacıyla,  adaylarının yarı yapılandırılmış görüşme formunda yazdıklarını 8 kavram adı altında kategorize edilmiştir ve bunların 
frekans ve yüzde değerleri Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4.Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Kendi Öğretmenliklerinde Güçlü Gördükleri Yönlerin 
Sınıflandırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde kendi öğretmenliklerinde güçlü gördükleri yanlarının iletişim 
becerisi (%31.4), sabırlı olmak (%27,5) ve sınıf hakimiyeti (%17.6) olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması 
sürecinde kendi öğretmenliklerinde güçlü gördükleri yönlerin nedenlerini açıklayan bazı cümlelere Tablo 5’de yer verilmiştir. 

Tablo 5. Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Kendi Öğretmenliklerinde Güçlü Gördükleri Yönleri Açıklayan İlgili 
Bazı Örnek Cümleler 

Kavramların sınıflandırması 
Örnek Cümleler 

1. Sabırlı olmak 

ÖA37: Sınıfta sakin ve serinkanlı olarak durabiliyorum. 

ÖA13: Öğrencileri dinlemek ve onlara karşı anlayışlı davranmam. 

2. İletişim 

ÖA38: İyi bir dinleyici olarak çocukların seviyesine inebiliyor ve onları anlayabiliyorum. 

ÖA4: Genellikle her öğrenciyle tek tek ilgilenirim. 

3.Çocuk sevgisi 

ÖA46: Okul öncesi öğretmen olmamdan kaynaklı olarak çocukları sevmem en güçlü 
yanım. 

ÖA25: Öğrencilere sevgi ile yaklaşabilmenin faydalarını görüyorum.  

4. Sınıf hakimiyeti 

ÖA45:Sınıfta nasıl davranacağımı biliyor ve gerektiği zaman öğrencilere hayır diyerek 
sınıfı kontrolüm altında tutabiliyorum. 

ÖA33: Çocuklarla gerektiğinde çocuk olup, gerektiğinde otoritemi sağlayabiliyorum. 

 

5. Yaratıcılık 
ÖA31:Çok yönlü gelişimi destekleyecek etkinlikler tasarlayabiliyorum. 

ÖA14: Konunun işlevselliğine takılmayıp farklı alanlara uygulayabilmem. 

6. Kişisel gelişim- alan bilgisi 

ÖA28: Dans, müzik ve diğer alanlardaki eğitimlerimden dolayı kişisel gelişim yönüm 
güçlüdür. 

 

Çalışmanın 3. alt problemi olan,  öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde kendi öğretmenliklerinde zayıf gördükleri yönleri 
belirlemek amacıyla,  adaylarının yarı yapılandırılmış görüşme formunda yazdıklarını 9 kavram adı altında kategorize edilmiştir ve bunların 
frekans ve yüzde değerleri Tablo 6’de verilmiştir. 

 

 

 

Güçlü Yönler f   % 

1.Sabırlı olmak 14 27.5 

2.İletişim 16 31.4 

3.çocuk sevgisi 5 9.8 

4.Sınıf hakimiyeti 9 17.6 

5.Yaratıcılık 4 7.8 

6.Kişisel gelişim-alan bilgisi 3 5.9 

Toplam 51 100 
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Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Kendi Öğretmenliklerinde Zayıf Gördükleri Yönlerin 
Sınıflandırılması 

Zayıf yönler f   % 

1. Ses kontrolü 6 11.8 

2. Sınıf yönetimi-  sınıf disiplini 10 19.6 

3.İletişim 2 3.9 

4. Etkinlik planı – Ders anlatımı 3 5.9 

5. Uygulama- deneyim 7 13.7 

6. Sabırsız-sinirli olma 9 17.6 

7.Bilgi birikimi- genel kültür 3 5.9 

8.Belirtilmemiş 7 13.7 

9. Duygusal olmak 4 7.8 

Toplam 51 100,0 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde kendi öğretmenliklerinde zayıf gördükleri yönlere büyük bir 
kısmı sınıf hakimiyeti- sınıf disiplini (%19.6)  ve sabırsız – sinirli olmak (% 17.6) olarak ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra uygulama- deneyim 
eksikliği  (%13.7) , ses kontrolü (%11.8) zayıf gördükleri yönler arasında yer almaktadır. Öğretmen adaylarının bir çoğu ise öğretmenlik 
uygulaması sürecinde öğretmenliklerinde zayıf gördükleri herhangi bir yönünün olmadığını (%13.7) ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının az bir kısmı ise  zayıf yönlerinin  duygusal olmak( % 7.8), etkinlik planı- ders anlatımı  ve  bilgi birikimi- genel kültür (% 5.9)  ve 
iletişim (%3.9) olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde kendi öğretmenliklerinde zayıf gördükleri 
yönlerin nedenlerini açıklayan bazı cümlelere Tablo 7’de yer verilmiştir. 

Tablo7. Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Kendi Öğretmenliklerinde Zayıf Gördükleri Yönleri Açıklayan İlgili 
Bazı Örnek Cümleler 

Kavramların sınıflandırması 
Örnek Cümleler 

1. Ses kontrolü 

ÖA34: Etkinlik esnasında sesi etkili kullanmıyorum. 

ÖA21: Çok kalabalık sınıflarda ses tonumu ayarlamam zor oluyor. 

2. Sınıf yönetimi- sınıf disiplini 

ÖA39: Fazla yumuşak tavırlara sahip olmamdan dolayı sınıf disiplinini sağlamakta 
zorlanıyorum. 

ÖA24: Sınıf yönetiminde sorun yaşıyorum. 

ÖA12: Kriz anında nasıl müdahale edeceğim noktasında çok fazla bir planım olmadığını 
gördüm. 

ÖA1: Genel de çocuklar ne istese hayır diyemiyorum. 

3.İletişim ÖA46: Çocuklarla iletişim kurarken problem yaşıyorum. 

4. Etkinlik planı- ders anlatımı 
ÖA48: Etkinlik planı hazırlamada sıkıntı yaşıyorum.  

ÖA47: Etkinlikleri sunarken istediğim ya da planlama yaptığım gibi olmuyor. 

5. Uygulama-deneyim 

ÖA25: KPSS problemi yüzünden uygulama dersinde  sorunlar yaşıyorum. 

ÖA19: Deneyimim az olduğu için öğrencilerle ders anında sorduğu farklı sorulara cevap 
verirken onların seviyesine inmekte zorlanıyorum. 

ÖA16: Eğitimi daha çok teorik olarak aldığımızdan dolayı uygulama sırasında sorun 
yaşıyoruz. 
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6. Sinirli -sabırsız olmak 

ÖA33: Bazen sabrım çabuk taşabiliyor. Sonradan üzülsem de çocuklara kızabiliyorum. 

ÖA32: Çocuklar zaman zaman yavaş açıklama yapıyorlar. Beklemiyorum kendim 
tamamlıyorum. 

7. Bilgi birikimi 

ÖA42: Çocuklara yeteri kadar katkı sağlayamadığımı düşünüyorum. 

ÖA4: Bazen öğrencilerin sorduğu sorular karşısında eksik hissediyorum.  

8. Yok 

 

9. Duygusal olmak 

ÖA45: Çocukları kırarım korkusuyla fazla ödün veriyorum. 

. 

ÖA3: Acıma hissi, duygusallığım çocukları kırmama için onlara ödün vermeme neden 
oluyor. 

 

Çalışmanın 4. alt problemi olan,  öğretmen adaylarının kendilerinde geliştirdikleri öğretmen kimliği algısının nasıl şekillendiğini yarı 
yapılandırılmış görüş alma formunda ifade etmişlerdir. Bunların frekans ve yüzde değerleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Kendilerinde Geliştirdikleri Öğretmen Kimliği Algısının Sınıflandırılması 

Öğretmen Kimliği Algısı f   % 

1.Okul deneyimi- öğretmenlik uygulaması sürecinde  25 49.0 

2.Üniversitedeki öğrenim sürecinde 12 23.5 

3.Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 7 13.7 

4. Yok 7 13.7 

Toplam 51 100 

 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmen adaylarının kendilerinde geliştirdikleri öğretmen kimliği algısının nasıl şekillendiğine yönelik sınıflandırmaya 
bakıldığında öğretmen adaylarının yaklaşık olarak yarısı okul deneyimi- öğretmenlik uygulamasına   (%49.0) göre şekillendiğini ifade etmiştir. 
Bununla birlikte üniversitedeki öğrenim sürecinin de (%23.5) öğretmen kimliği algısının şekillenmesinde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca 
öğretmen adaylarının az bir kısmı da öğretmen kimliğinin algısının şekillenmesinde öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun etkili olduğunu 
belirtmişlerdir ( % 13.7). Öğretmen adaylarının kendilerinde geliştirdikleri öğretmen kimliği algısının nasıl şekillendiğini açıklayan bazı 
cümlelere Tablo 9’de yer verilmiştir. 

Tablo 9. Öğretmen Adaylarının Kendilerinde Geliştirdikleri Öğretmen Kimliği Algısının Nasıl Şekillendiğini Açıklayan  Bazı Örnek 
Cümleler 

Kavramların sınıflandırması 
Örnek Cümleler 

1.Okul deneyimi- öğretmenlik uygulaması 

ÖA43: Yaptığımız uygulama, gittiğimiz stajlarda öğrenci ile aynı ortamı paylaşma 
durumunda deneyimin arttığını düşünüyorum. Bu deneyim öğretmen kimliğimizin 
şekillenmesinde faydalı oldu. 

ÖA26: 3 dönemdir staja gidiyoruz. Stajda sınıf öğretmenleri ve ders anlatan 
arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Kimliğimin şekillenmesinde etkili oldu. 

ÖA19: Staja gittiğim okullarda öğrencilerin beni abla olarak değil de bir öğretmen olarak 
görmesinden öğretmen kimliğimin şekillendiğini görebiliyorum.  

ÖA16: 3. Sınıfa kadar kendimi tam olarak bir öğretmen profilinde göremiyordum. 3.  Sınıfın 
ikinci döneminden itibaren öğretim dersleri almamız, staja gitmeye başlamamız da kimliğin 
oluşmasında etkili oldu. Özellikle 4. Sınıf stajları, konu anlatımları ( okullarda), KPSS 
hazırlıkları ve artık insanların öğretmen arkadaşlarım demesiyle dahada somutlaştı bu 
kimlik. 
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ÖA12: Yaptığım stajlarda tutum ve davranışlarımı deneyerek hangisinin en iyi olduğuna 
ölçtüm ve kimliğimi oluşturdum. 

2. Üniversitedeki öğrenim süreci 

ÖA50: 4 yıllık eğitim süresinde ummadığım kadar çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerim 
kimliğimin şekillenmesinde faydalı oldu. 

ÖA3: Üniversite ve okul ortamıyla pekişen öğrencilik yıllarımın aslında sınıfta nasıl 
davrandığımı ve öğrencilerin beni nasıl gördüğünü anlamamı sağladı. Bunlar öğretmen 
kimliğimin oluşmasında etkili oldu. 

3.Öğretmenlik mesleğine inanç 
ÖA18: Öncelikle bu mesleğe olan inancım sayesinde öğretmen kimliğimin oluştuğunu 
düşünüyorum. 

 

Çalışmanın 5. alt problemi olan,  öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerini sağlayan faktörler neler olduğunu belirlemek 
amacıyla,  adaylarının yarı yapılandırılmış görüşme formunda yazdıkları 6 kavram adı altında kategorize edilmiştir ve bunların frekans ve 
yüzde değerleri Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliğini Geliştirmelerini Sağlayan Faktörlerin Sınıflandırılması 

Öğretmen Kimliğini Geliştiren Faktörler f   % 

1.Öğretmenlik mesleğini- çocukları sevmek 4 7.8 

2.Üniversite- staj hocaları 20 39.2 

3.Staj deneyimi- öğretmenlik uygulaması 15 29.4 

4.Eğitim dersleri- diğer alan dersleri 6 11.8 

5. İletişim 1 2.0 

6.Kendini geliştirme 5 9.8 

Toplam 51 100 

 

Tablo 10 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerini sağlayan faktörlere büyük bir kısmı üniversite- staj hocaları 
(%39.2) olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra staj deneyimi- öğretmenlik uygulaması (%29.4) öğretmen kimliğini geliştirmelerini sağlayan 
faktörler arasında yer aldığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının az bir kısmı da öğretmen kimliğinin geliştiren faktörler arasında eğitim 
dersleri- diğer alan dersleri( % 11.8), kendilerini geliştirmeleri (%9.8) , öğretmenlik mesleğini- çocukları sevmek (%7.8) ve iletişim (% 2.0) 
olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerini sağlayan faktörleri açıklayan bazı cümlelere Tablo 11’de 
yer verilmiştir. 

Tablo 11. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliğini Geliştirmelerini Sağlayan Faktörleri Açıklayan İlgili Bazı Örnek Cümleler 

Kavramların sınıflandırması 
Örnek Cümleler 

1.Öğretmenlik mesleğini- çocukları sevmek 

ÖA15: Çocukluktan beri öğretmenlik mesleğine değer vermem ve çocuklarla 
ilgilenmem öğretmenlik  kimliğim açısından faydalı olmuştur. 

ÖA1: Öğretmenlik mesleğini sevmek kimlik gelişimime katkı sağladı.  

2.Üniversitedeki bölüm hocaları- staj hocaları 

ÖA29:  Üniversitedeki bölüm hocalarım, okul uygulamasındaki öğretmenlerimden 
edindiğim bilgi ve tecrübelerle öğretmen kimliğimin geliştiğini düşünüyorum.  

ÖA25: Staj öğretmenimin örnek aldığım davranışları ve fakülte de öğretim 
üyelerinden deneyimleri olanların paylaştığı tecrübelerin faydası oldu. 

ÖA23: Staj hocamın olumlu tutumu. 

ÖA17: Gerek üniversite gerekse staj hocalarımızın tutumu, davranışları etkili oldu. 
Karşılaştığımız öğretmenlerin hepsi iyi, olumlu örnek değildi. Bu nedenle hem 
olumlu hem de olumsuz örnekleri görüp bir sentez yapıp kimlik oluşturdum. 

ÖA12: Farklı öğretmen modellerini görmek iyi  oldu  
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3.Staj deneyimi- öğretmenlik uygulaması 

ÖA47: Öğrencilerle bire bir çalışarak öğrencinin yaş grubuna göre neyi nasıl 
yapmam gerektiğini öğrendim. 

ÖA14: Staj okulumda dışarıdan bir gözlemci olarak neyin doğru neyin yanlış olduğu 
ayırt etmem öğretmen kimliğimin gelişmesine katkı sağladı. 

4.Eğitim dersleri- diğer alan dersleri 
ÖA19: Üniversitedeki alan dersleri hocamızın bu dersleri bize etkili bir şekilde 
vermesi okullarda ders anlatımları sırasında zorlanmamam ve kolay ders 
anlatımları geçirmem kimlik oluşumumda büyük bir etken oldu.  

5. İletişim 
ÖA8: Daha fazla iletişim kurmak ve çocuklarla daha fazla aynı ortamı paylaşmak 
öğretmen kimliğimin gelişmesini sağladı. 

6.Kendini geliştirme 

ÖA31:Çeşitli kitap okuyup, uygulamalar yaparak ve günceli takip ederek öğretmen 
kimliği geliştirdiğime inanıyorum. 

ÖA27: Kendi araştırmalarım makale, dergi, gazete, kitap gibi araçlar sayesinde 
öğretmen kimliğimin gelişmesini sağladı. 

ÖA24: Gittiğim kurslar, kendimi geliştirmek için okuduğum kitaplar, gittiğim 
tiyatrolar, dershane hepsinin faydası oldu. 

 

 

Tablo 11 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerini sağlayan faktörleri açıklayan bazı örnek cümlelerde 
öğretmen adaylarının bir kısmı üniversitedeki öğretim görevlilerinin ve staj hocalarının olumlu tutumları, bilgi birikimleri ve tecrübelerinin 
öğretmen kimliğinin geliştirmelerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir.  Öğretmen adaylarının bazıları ise öğretmen uygulaması ve staj 
deneyimi sürecinde yaptıkları gözlem ve öğrencilerle birebir çalışmaları daha fazla iletişim kurmalarında etkili olduğunu bunların da kimlik 
gelişimine katkı sağladığını belirtmişlerdir.  Bununla birlikte öğretmen mesleğine değer vermeleri ve çocuklara ilgilenmelerinin de kimlik 
gelişimine faydası olduğunu ifade ettikleri görülmüştür.  Öğretmen adaylarının bazıları da üniversitedeki alan derslerinin ve kendi 
araştırmalarının, gittikleri kursların, okudukları kitap, makale vb. kaynaklarında öğretmen kimliğinin gelişiminde etkili olduğu belirtmiştir. 

Çalışmanın 6. alt problemi olan,  öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmesini engelleyen faktörler neler olduğunu belirlemek 
amacıyla,  adaylarının yarı yapılandırılmış görüşme formunda yazdıklarını 9 kavram adı altında kategorize edilmiştir ve bunların frekans ve 
yüzde değerleri Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliğini Geliştirmesini Engelleyen Faktörlerin Sınıflandırılması 

 Öğretmen kimliğini engelleyen faktörler F   % 

1. Erkek öğretmen olmak 2 3.9 

2. Öğretmenlik uygulaması 8 15.7 

3.Eğitim sistemi- üniversitedeki dersler 14 27.5 

4. KPSS sınavı 6 11.8 

5. Ekonomik sorunlar 1 2.0 

6. Üniversitedeki hocalar 3 5.9 

7.Öğrenciler 1 2.0 

8. Kişisel sorunlar- çevre 6 11.8 

9. Belirtilmemiş 9 17.6 

10. Meslek kaygısı 1 2.0 

Toplam 51 100,0 

 

Tablo 12 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerini engelleyen faktörlere büyük bir çoğunluğu eğitim sistemi- 
üniversitedeki dersler (%27.5) olduğunu ifade etmiştir.  Öğretmen adaylarının bir kısmı ise öğretmen kimliğini engelleyen herhangi bir faktörün 
olmadığını (%17.6) dile getirmişlerdir. Diğer bir yandan öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması   (%15.7), KPSS sınavı (%11.8), kişisel 
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sorunlar-çevre (% 11.8) öğretmen kimliğini engelleyen faktörler arasında yer aldığı ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının az bir kısmı da 
öğretmen kimliğini engelleyen faktörler arasında üniversitedeki hocalar ( % 5.9), erkek öğretmen olmak (%3.9)  ve ekonomik sorunlar ile 
meslek kaygısı (% 2.0) olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini engelleyen faktörleri açıklayan bazı 
cümlelere Tablo 13’de yer verilmiştir. 

Tablo 13. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliğini Geliştirmelerini Engelleyen Faktörleri Açıklayan İlgili Bazı Örnek Cümleler 

Kavramların sınıflandırması 
Örnek Cümleler 

1. Erkek öğretmen olmak 

ÖA50: Okulöncesi öğretmeni olarak erkek olmak toplum tarafından pek onaylanmıyor. 

ÖA48: Erkek olduğumdan dolayı çevreden gelen “Bu işi yapabilir misin?” tarzında olumsuz 
tepkiler. 

2. Öğretmenlik uygulaması 

ÖA49: Bölümümüzün öğretmenlik uygulaması kısmı az olması kimlik geliştirmemizde bir 
engel olarak görüyorum. 

ÖA45: Okulda sınırlı sayıda okul deneyimine gitmemiz bizi bazı şeyleri deneyimleyip 
öğrenmemizi engelledi. 

ÖA37: Staja gittiğimiz hocaların bize fırsat vermemesi kimlik gelişimini olumsuz 
etkilemektedir. 

ÖA30:Eğitim sisteminin baskıcı, otoriter, tekdüze yapısı. Bu yüzden farklı görüşler ve 
yaklaşımlar yer verilmediği için bir engel teşkil etmektedir. 

ÖA19: Stajdaki bazı hocalarımızın kötü örnekler sergilemesi öğretmen kimliğimi olumsuz 
etkiledi. 

3.Eğitim sistemi- üniversitedeki dersler 

ÖA46: Üniversitedeki derslerin çok teorik olması. 

ÖA38: Derslerin çok teorik olarak kalması ve öğretmenlerin konuları daha çok bize 
anlattırması ve derslerin eleştiri ortamında geçmemesi. 

ÖA8: İçinde bulunduğumuz ülkenin sosyal ve siyasal sorunları nedeniyle yasalardaki eğitim 
sistemi ile kısımların tam olarak uygulanmaması. 

ÖA4: Amacına uygun olarak üniversitemizde verilmeyen dersler. Sadece verilsin diye 
programa konulan dersler . 

4. KPSS sınavı 

ÖA44: KPSS’de atanma stresi öğretmenliğime olumsuz yansımıştır. 

ÖA25: KPSS zamanın harcamamızı engellediği için öğretmen kimliği geliştirmemiz için 
harcamamız gereken sürenin azaldığını düşünüyorum. 

5. Ekonomik sorunlar 
ÖA41:Sınıfın ya da okulun ekonomik olarak yeteri kadar destek vermemesi. 

6. Üniversitedeki hocalar 

ÖA27:Üniversitedeki yaşamımdaki bazı hocalarımın bana kazandıramadıkları. 

ÖA26: Öğretmenlerin olumsuz tutum ve davranışları. 

ÖA16: Not odaklı ders işleyen hocalarımızın bazıları yüzünden bizimde aynı psikolojiye 
bürünmemiz. 

 

7.Öğrenciler ÖA21: Şımarık ve yaramaz çocuklar insanı okuldan soğutuyor. 

8. Kişisel sorunlar- çevre 
ÖA13: Sabit fikirli insanlar, fiziksel ortamın eksik olması. 

ÖA11: İnsanlardan gelen öğretmenliğin basit bir meslek olarak görmeleri. 

10. Meslek kaygısı 

ÖA3: Mesleğe başlamama düşüncesi kimliğimi engelliyor. Çünkü acaba başlayabilir miyim 
başlayamaz mıyım? Başlayınca istediğim gibi bir hoca olur muyum düşüncesi. 

 

 Tablo 13 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretmen kimliğini geliştirmelerini engelleyen faktörleri üniversitedeki derslerin çok teorik 
olması, konuların öğrencilerin anlattırılması, öğretmenlik uygulamasının az olması, staja gittikleri okullarda öğretmen adayı olarak değil 
stajyer olarak görülmeleri, bazı staj hocalarının kötü örnek olması ve üniversitedeki hocalarında aynı şekilde olumsuz tutum, not odaklı ders 
işlemeleri kimlik gelişimlerini olumsuz yönde etkilediklerini belirtmişlerdir.  Öğretmen adaylarının bir kısmı da  KPSS’ye fazla zaman 
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harcamaları ve atanma stresi,  okullara yeteri kadar ekonomik destek verilmemesi, mesleğe başlayamama kaygısı ve çevreden gelen 
öğretmen mesleğinin basit olarak algılanmasının öğretmen kimliklerinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörler olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,  öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlik uygulamasında kendilerini bir öğretmen olarak;  
mesleğini seven, öğrencilerini seven, öğretmeyi seven,  idealist ve bilgi sahibi bir öğretmen olarak algılamaktadır. Geleceğin öğretmeni 
olacak öğretmen adaylarının bu olumlu algısının öğretmenlik meslek hayatlarında olumlu yönde etkilemesi muhtemel görünmektedir. Bunun 
yanı sıra öğretmen adaylarının kendilerini, mesleğine hâkim, iletişim kurabilen, planlı, öğretim yöntem ve teknikleri iyi kullanabilen, fedakâr, 
anlayışlı, yeniliklere açık bir öğretmen olarak tanımladıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları öğretmenlik açısından kendilerinde güçlü 
olarak gördükleri yanlar arasında öğrencilerle etkili iletişim, sabırlı olmak, sınıf hâkimiyeti, çocuk sevgisi, yaratıcılık, kişisel gelişim ve alan 
bilgisi olduğu yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. Bu sonuçlara göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği açısından olumlu bir algı 
oluşturdukları söylenebilir. 

 Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre ise, öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması sürecinde kendi öğretmenliklerinde zayıf 
gördükleri yanlar arasında özellikle sınıf yönetimi, bazen öğrencilere karşı yeterli sabrı gösterememeleri, seslerini yeterli oranda kontrol 
edememeleri, etkinlik planı hazırlamada ve ders anlatımlarında yeterli bilgi birikimlerine sahip olamamaları,   genel kültür düzeylerinin ve 
iletişim becerilerinin yeterli düzeyde olmamasını belirtmişlerdir.  

Araştırma sonucuna göre öğretmen adaylarının kendilerinde geliştirdikleri öğretmen kimliği algısının nasıl şekillendiği incelendiğinde 
öğretmen adaylarının yaklaşık olarak yarısı üniversitedeki öğrenim süreci boyunca, okul deneyimi- öğretmenlik uygulamasına sürecinde 
kimliklerinin şekillendiğini ifade ettikleri bulunan sonuçlar arasında yer almaktadır. Benzer şekilde Yaşar ve diğerleri (2013) de yaptığı 
çalışmada öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliğinin oluşturulmasında alanlarıyla ilgili üniversitede almış oldukları derslerden en etkili 
olduğunu düşündükleri dersin staj olduğu sonucuna ulaşmıştır. Diğer bir sonuca göre öğretmen adaylarından öğretmen kimliğinin algısının 
şekillenmesinde öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun etkili olduğunu ifade etmişlerdir 

 Araştırmadan elde edilen diğer önemli bir sonuca göre ise,  öğretmen adaylarının büyük bir kısmının öğretmen kimliğini geliştirmelerin de 
etkili olan faktörler arasında üniversite bölüm hocaları- staj hocaları, staj deneyimi- öğretmenlik uygulamasının yer aldığı bulunan sonuçlar 
arasındadır. Ayrıca öğretmen adaylarının az bir kısmı da öğretmen kimliğinin geliştiren faktörler arasında eğitim dersleri- diğer alan dersleri, 
kendilerini geliştirmeleri,  öğretmenlik mesleğini- çocukları sevmek ve iletişim kurmak olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde yaşar ve 
diğerleri (2013) de yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliğinin gelişiminde etkili olduğunu düşündükleri etkenlerin kişilik 
özellikleri, öğretme isteği, üniversitede alınan eğitim, sosyal çevre ve öğretmen eğitimi sürecinde uygulanan stajın etkili olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Araştırma sonucunda öğretmen kimliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında eğitim sisteminin mevcut uygulama ile örtüşmemesi, 
üniversitedeki dersler, öğretmenlik uygulamasında staj hocalarının olumsuz tutumları,   KPSS sınavı, kişisel sorunlar-çevreden gelen tepkiler, 
üniversitedeki hocaların olumsuz tutum ve dersleri not odaklı işlemeleri,  ekonomik sorunlar ile meslek başlayamama kaygısı olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. Bunlar; farklı üniversitelerde daha çok öğrenci ile öğretmen kimliğinin 
gelişimini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri belirlemek amaçlı çalışmalar yapılabilir. Öğretmen kimliğini olumsuz yönde etkileyen eğitim 
fakültesindeki teorik derslerin öğrenci katılımına dayalı ve uygulamalı olarak işlenmesi yönünde öğretim elamanları teşvik edilebilir. 
Öğretmenlik kimliğinin gelişimde önemli bir yeri olan okul uygulamaları ve okul deneyimi dersi en az dört dönem olacak şekilde düzenlenebilir. 
Okul üniversite arasındaki ilişki geliştirilerek, mentörlük sistemi daha işlevsel kılınabilir. 
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ÖZET 

Yapılandırmacı öğrenme kuramın da bilginin zihinde bilişsel yapısı, bireyin düşünme şeklindeki farklılık, öğrenci merkezli ve öğrencinin aktif 
katılımına dayalı olması, öğretmenin bu süreçteki rehber konumu ve değerlendirmenin süreç temelli olması yönünden diğer öğrenme 
kuramlarına göre faklılık göstermektedir. Yapılandırmacı öğrenme kuramı hakkında verilen bilgiler doğrultusunda bireylerin bu kurama ait 
bilgiyi zihinlerinde nasıl yapılandırdıkları ve bilişsel farkındalık düzeylerinin ne şekilde olduğu bireylerin gelecek yaşantıları açısından önem 
taşımaktadır. Bu yönüyle öğretmen adaylarının eğitim süreçleri boyunca yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık 
düzeylerinin yeterli düzeyde olması onların yapılandırmacı öğrenme kuramının gerektirdiği etkinlikleri uygulayabilmelerine olanak 
sağlayabileceği gibi sınıflarında yapılandırmacı öğrenme kuramına olanak sağlayan bir ortam oluşturmalarına yardımcı olabilecektir. Bu 
nedenle, Eğitim Fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının aldıkları eğitim boyunca yapılandırmacı öğrenme kuramını 
doğru bir şekilde algılamalarını ve bu kurama ilişkin bilişsel farkındalık geliştirmeleri oldukça önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerini çeşitli değişkenler 
açısından belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar 
döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 1. ve 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve 1 ve 4 sınıflardan toplam 662 öğretmen adayına ulaşılmıştır. 
Araştırmada örneklem yöntemlerinden amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla, Yapılandırmacı Öğrenme 
Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogrow Smirnov testi ile katılımcıların 
değişkenler açısından normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Bu testin sonuçlarına göre, normal dağılım gösteren değişkenlerin ikili 
karşılaştırmalarında “t testi” testi kullanılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerinin 
yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre, öğretmen adaylarının yapılandırmacı 
öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerinin düşünme ve aktiflik alt boyutlarında en yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmen 
adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerinin sınıfın fiziksel özellikleri boyutunda en düşük olduğu 
görülmektedir.  Araştırmada 1. sınıf ve 4.sınıf öğretmen adaylarının ortalama puanları açısından anlamlı farkın olduğu görülmüştür.  Ölçeğin 
sekiz alt boyutunda da bu anlamlı farkın 4. sınıflar lehine olduğu saptanmıştır. Bu sonuçta eğitim bilim derslerinde yapılandırmacı öğrenme 
kuramına önemli ölçüde yer verilmesi ve öğrencileri bu yaklaşımı önemli ölçüde benimsemelerinin yanında staj uygulamalarında 
yapılandırmacı yaklaşımı uygulama olanağı bulmalarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen adayları, Yapılandırmacı öğrenme, Bilişsel farkındalık 
 
Abstract  

The constructivist learning theory differs from other theories in terms of the cognitive structure of knowledge in the mind, differences in the 
ways of an individual’s thinking, student participation and student-centeredness, the guidance role of the teacher and process-based 
evaluation.  In line with the information given about the constructivist learning theory, how individuals construct the information about this 
theory and what their cognitive awareness of the theory are of great importance for the future lives of individuals. In this regard, if pre-service 
teachers’ level of awareness of the constructivist learning theory develops enough throughout their educational processes, then they can 
perform activities required by the constructivist learning theory and they can also establish an environment in their classes that will allow the 
implementation of the constructivist learning theory. Therefore, it is of great importance for students attending education faculties to conceive 
the constructivist theory properly and to develop cognitive awareness of this theory throughout their undergraduate education.  

The purpose of the current study is to investigate to the pre-service teachers’ cognitive awareness of the constructivist learning theory in 
relation to various variables. The study employed the descriptive survey model. The population of the study is comprised of the first-year and 
fourth-year students attending the Education Faculty of Muğla University in the spring term of 2014-2015 academic year. In the study, all the 
population of the study was attempted to be reached and thus a total to 662 first-year and fourth-year students were included in the study. 
In the selection of the sampling of the study, the purposive sampling method was used. In order to collect data in the study, The Scale of 
Cognitive Awareness of The Constructivist Learning Theory and Personal Information Form were used. In the analysis of the data, whether 
the participants normally distributed in terms of the variables was tested by using Kolmogrow Smirnov test. On the basis of the results of this 
test, in the pairwise comparisons of the variables showing normal distribution, t-test was used.  

The findings of the study revealed that the pre-service teachers’ level of cognitive awareness of the constructivist learning theory is adequate. 
In addition to this, another finding of the study is that the pre-service teachers’ cognitive awareness of the constructivist learning theory is 
the highest at the sub-dimensions of thinking and being active. On the other hand, the pre-service teachers’ cognitive awareness of the 
constructivist learning theory is the lowest at the sub-dimension of the physical features of the class. Furthermore, it was found that the 
difference between the mean scores of the first-year students and the fourth-year students is statistically significant. In all the eight 
dimensions of the scale, this difference is in favor of the fourth-year students. This might be because great importance is attached to the 
constructivist learning theory in the courses of educational sciences and students can find opportunities to implement this theory during their 
teaching practicum. 

Key Words: Pre-service teachers, constructivist learning, cognitive awareness  
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Bireylerin yaşamları boyunca değişen ve gelişen topluma paralel bir şekilde ilerleyebilmeleri ve çevresiyle etkileşim halinde olmaları bireylerin 
bilgi, tutum, beceri ve değer kazanmalarına katkı sağlar. Bireylerin yaşantılarından elde ettikleri bu kazanımlar öğrenmenin sonucunda 
meydana gelmektedir. Brubaker’e göre öğrenme, “ bireylerin kendisi, başkası ve çevresiyle etkileşimleri sonucunda yaşantıların bireyde 
oluşturduğu şeylerdir.” (Semenoğlu, 2003). Genel olarak bakıldığında literatürde öğrenmenin farklı tanımları yer alsa da  öğrenmenin 
temelinde yer alan kavramlar  birey, yaşantı, değişim, etkileşim, kalıcılık ve  deneyim olduğu görülmektedir. Öğrenmenin ifade edilme şekli 
genel olarak aynı olsa da nasıl gerçekleştiği konusunda geçmişten günümüze eğitim sisteminin değişimi sonucu ortaya çıkan kuramlarla 
birlikte farklılık göstermektedir. Günümüzde eğitim sisteminde büyük bir yere sahip olan bu kuramlardan birisi de yapılandırmacı öğrenme 
kuramıdır. 

 Yapılandırmacı öğrenme kuramı; Wittrock tarafından geliştirilen ve Ausubel’in “öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin bilgi 
birikimidir” şeklinde ifade edilen düşüncesine dayanmakla birlikte temelde öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgi edinmelerini, 
öğrenmeyi ve kendine özgü bilgi oluşturmayı açıklayan bir öğrenme kuramı olarak kabul edilmektedir (Hand ve Treagust, 1991; Turgut ve 
ark., 1997; Appleton, 1997; akt. Özmen, 2004). Başka bir deyişle yapılandırmacı öğrenme kuramı, bilginin kişinin kendisi tarafından 
çevresiyle etkileşmesi sonucu oluşturulduğunu savunan bir eğitim felsefesidir (Bağcı Kılıç 2001 ). Başka bir ifadeyle öğrenmenin bireylerin 
yaşantılarıyla etkileşimi sürecinde bireyler tarafından nasıl gerçekleştiğini açıklayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre öğrenme, insan 
zihnindeki bir yapılandırma sonucu meydana gelmektedir. Bu biçimi ile öğrenme bireyin zihninde oluşan bir süreçtir (Yaşar, 1998).   Bu tanım 
ve açıklamalardan yola çıkarak yapılandırmacı öğrenme kuramının ana felsefesinin bireylerin geçmiş yaşantılarından elde ettikleri ve 
zihinlerin de yapılandırdıkları bilgilerin bilişsel yapılarını oluştukları bir sürece dayandığı söylenebilir. 

Yapılandırmacı öğrenme kuramın da bilginin zihinde bilişsel yapısı, bireyin düşünme şeklindeki farklılık, öğrenci merkezli ve öğrencinin aktif 
katılmana dayalı olması, öğretmenin bu süreçteki rehber konumu ve değerlendirmenin süreç temelli olması yönünden diğer öğrenme 
kuramlarına göre faklılık göstermektedir. Bu özellikleri dikkate alındığında yapılandırmacılık bilginin biriktirilmesi ve ezberlenmesi değil, 
düşünme ve analiz etme ile ilgili olarak görülebilir (Keskinkılıç ve Keskinkılıç, 2005). Öğrenciler açısından bakıldığında yapılandırmacı 
öğrenme kuramı, Öğrencilere sorunlara yeni ve farklı çözümler bulmaları, diğer öğrenenler ya da uzmanlarla işbirliği yapmaları, düşüncelerini 
ve öne sürdükleri hipotezlerini denemeleri, düşünme şekillerini gözden geçirmeleri ve en iyi çözümü sunmaları için önemli olanaklar 
sunmaktadır (Can, 2004). Yapılandırmacılıkta öğretmenin yapması gereken, öğrenci ile eğitim programı arasında aracılık etmek ve öğrencini 
deneyimler yaşabileceği yaşantıları organize etmektir (Açıkgöz, 2003). Yapılandırmacı öğrenmenin değerlendirme sürecine baktığımızda ise 
değerlendirme konunun sonunda değil, tüm öğrenme süreci boyunca yapılması gerekmektedir (Oral, 2014).  Bu yönüyle yapılandırmacı 
yaklaşım alternatif ölçme araçları yoluyla öğrencilerin öğrenme sürecine dâhil edilmesine ve yalnızca sonuç değerlendirme yerine öğrenme 
sürecinin de göz önüne alınıp değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. 

Yapılandırmacı öğrenme kuramı hakkında verilen bilgiler doğrultusunda bireylerin bu kurama ait bilgiyi zihinlerinde nasıl yapılandırdıkları ve 
bilişsel farkındalık düzeylerinin ne şekilde olduğu bireylerin gelecek yaşantıları açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple bir bilginin 
öğrenmesinde bireylerin bilişsel farkındalığı yani bireyin kendi öğrenmelerinin ve öğrenme süreçlerinin farkında olması ve buna ilişkin kendine 
geri bildirimler verebilmesini bireye büyük katkı sağlayacağı açıktır (Çakıroğlu, 2007). Bu yönüyle öğretmen adaylarının eğitim süreçleri 
boyunca yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerinin yeterli düzeyde olması onların yapılandırmacı öğrenme 
kuramının gerektirdiği etkinlikleri uygulayabilmelerine olanak sağlayacak ve sınıflarında yapılandırmacı öğrenme kuramına olanak sağlayan 
bir ortam oluşturmalarına yardımcı olabilecektir. Bu nedenle, Eğitim Fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının aldıkları 
eğitim boyunca yapılandırmacı öğrenme kuramını doğru bir şekilde algılamalarını ve bu kurama ilişkin bilişsel farkındalık geliştirmeleri 
beklenmektedir. Bu yolla, öğretmen adaylarının eğitim hayatlarında geliştirecekleri yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin bilişsel 
farkındalık onlara gelecekte öğretmenlik mesleğini uygularken büyük bir katkı sağlayacağı açıktır.  

 
Bu çalışma,  öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeyleri nasıl şekillenmektedir? 

2. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde 
değişmekte midir? 

3. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeyleri sınıf değişkenine göre anlamlı bir şekilde 
değişmekte midir? 

Bu çalışmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2008 ). Betimsel tarama modelinde bilimin gözleme, kaydetme, olaylar arasındaki 
ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere varma nitelikleri söz konusudur. Yani bilimin tasvir fonksiyonu 
ön plandadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

Bu araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar 
döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 662 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Araştırmada örneklem yöntemlerinden amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemindeki temel anlayış, örnekleme de 
araştırmacı kimlerin seçileceği konusunda kendi yargısını kullanır ve araştırmanın amacına en uygun olanları örnekleme alır (Balcı, 2015). 
Çalışmada ölçüt olarak öğretmen adaylarının 1. ve 4.  sınıfta öğrenim görüyor olmasıdır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyet 
ve sınıf değişkenlerine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.   
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Göre Dağılımı 

Değişkenler Kategoriler N % 

Cinsiyet 
1. Kadın 416 62.8 

2. Erkek 246 37.2 

Sınıf 
1.sınıf 322 48.6 

4. sınıf 340 51.4 

 TOPLAM 662 100 

 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 416’i kadın (%62.8)  ve 246’si erkektir (%37.2). Öğretmen adaylarından 
322’i 1. sınıf  (%48.6) , 340’i 4.sınıftır (%51.4). 

Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu 
kullanılmıştır.    

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Ölçeği: Yeşilyurt (2013) tarafından geliştirilen Yapılandırmacı Öğrenme 
Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Ölçeği, 56 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçek bilginin doğası ve oluşumu, düşünme, aktiflik, 
öğrenci merkezli, öğretmenin rolü, eğitim-öğretim süreci, ölçme ve değerlendirme ve  sınıfın fiziksel özellikleri olmak üzere 8 alt boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach alfa güvenirlik katsayı değerleri sırasıyla .81,.87,.83,.82, .86, .91, .85, .85’tir. Ölçeğin 
toplamının Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise. 97’dır. (Yeşilyurt,2013). Bu çalışmada ise ölçeğin alt boyutlarının Cronbach alfa güvenirlik 
katsayı değerleri sırasıyla .82, .85, .86, .83, .84, .91, .85, .85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplamının Cronbach alfa güvenirlik katsayı 
değeri ise bu çalışma için .97 olarak bulunmuştur.  

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin 

analizi aşamasında, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Ölçeğinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi için, 
öncelikle Kolmogrow Smirnov testi ile katılımcıların değişkenler açısından normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Bu testin sonuçlarına 
göre, normal dağılım gösteren değişkenlerin ikili karşılaştırmalarında “t testi”, testi yapılmıştır. Tüm istatistiksel hesaplarda anlamlılık düzeyi 

0.05 olarak belirlenmiştir.  Ayrıca   ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Çalışmanın 1. alt problemi olan öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeyleri nasıl 
şekillenmektedir? sorusunu cevaplandırmak için öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık 
ölçeğinden aldıkları toplam puanlar hesaplanarak bu puanlar doğrultusunda bilişsel düzeylerinin nasıl şekillendiği Tablo 2 ve Tablo 3’ de 
verilmiştir. 

 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Ortalama Değerleri  

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına 
İlişkin Bilişsel Farkındalık Ölçeği 

N   ss 

F1 662 3,99 ,71 

F2 662 4,05 ,73 

F3 662 4,05 ,76 

F4 662 3,95 ,68 

F5 662 3,89 ,75 

F6 662 4,00 ,73 

F7 662 3,95 ,76 

F8 662 3,68 ,90 

Toplam 662 3,95 ,63 

F1-Bilginin doğası ve oluşumu, F2-Düşünme, F3-Aktiflik, F4-Öğrenci merkezli, F5-Öğretmenin rolü, F6-Eğitim- öğretim süreci, F7-Ölçme ve 
değerlendirme, F8-Sınıfın fiziksel özellikleri 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerinin düşünme ve aktiflik 

alt boyutlarında en yüksek olduğu görülmektedir ( : 4,05). Bunun yanı sıra, öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin 
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farkındalık düzeylerinin sınıfın fiziksel özellikleri boyutunda en düşük olduğu saptanmıştır (  : 3,68).  Ölçeğin toplamına bakıldığında ise, 

öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin farkındalık düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir ( :3,95)  

Çalışmanın 2. alt problemi olan öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeyleri cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişmekte midir? Sorusunu cevaplandırmak için öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme 
kuramına ilişkin bilişsel farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam puanlar hesaplanarak bu puanlar üzerinden cinsiyet değişkeni ile T-testi 
yapılmış ve ilgili analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

 Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Düzeyleri Puanlarının Cinsiyet 
Değişkenine Göre T-testi Sonuçları 

Yapılandırmacı Öğrenme 
Kuramına İlişkin Bilişsel 
Farkındalık 

Cinsiyet N   S Sd t p 

F1 
Erkek 246 3,83 ,77 660       -4,591 ,000 

Kadın 416 4,09 ,66    

F2 
Erkek  246 3,87 ,82 660     -4,939 ,000 

Kadın 416 4,15 ,65    

F3 
Erkek  246 3,86 ,84 660     -5,136 ,000 

Kadın 416 4,16 ,68    

F4 
Erkek  246 3,81 ,72 660      -4,210 ,000 

Kadın 416 4,03 ,64    

 

F5 

Erkek  246 3,79 ,79 660      -2,814 ,005 

Kadın 416 3,96 ,72    

 

F6 

Erkek  246 3,87 ,76 660       -3,549 ,000 

Kadın 416 4,08 ,70    

 

F7 

Erkek  246 3,84 ,76 660       -2,962 ,003 

Kadın 416 4,02 ,75    

 

F8 

Erkek  246 3,68 ,84 660         0,063 ,950 

Kadın 416 3,68 ,93    

Toplam Erkek  246 3,82 ,67 660        -4,094 ,000 

 Kadın 416 4,02 ,58    

F1-Bilginin doğası ve oluşumu, F2-Düşünme, F3-Aktiflik, F4-Öğrenci merkezli, F5- Öğretmenin rolü, F6-Eğitim- öğretim süreci, F7-Ölçme ve 
değerlendirme, F8-Sınıfın  fiziksel özellikleri 

Tablo 3’e göre  yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık ölçeğinden alınan toplam puanlar incelendiğinde, toplam 
puanların cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde değiştiği görülmüştür (t= -4,072: p<.05). Yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin 
bilişsel farkındalık ölçeğinin alt boyutlarına bakıldığında ise, öğretmen adaylarının sınıfın fiziksel özelliklerine yönelik görüşleri cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişmezken (F8 için t = 0,063: p> .05) ölçeğin diğer 7 alt boyutu olan öğretmen adaylarının bilginin 
doğası ve oluşumu, düşünme, aktiflik, öğrenci merkezli, öğretmenin rolü, eğitim-öğretim süreci, ölçme ve değerlendirmeye yönelik görüşleri 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. (F1 için t =:-4,591 p<.05; F2 için t =-4,939: p<.05; F3 için t = -5,136: p<.05; 

 F4 için t = -4,210: p<.05; F5 için t =-2,814: p<.05; F6 için t = -3,549: p<.05; F7 için t =-2,962: p<.05).  Kadın ve erkek öğretmen adaylarının 
ortalama puanlarına bakıldığında, bu anlamlı farkın kadınlar lehine olduğu belirlenmiştir.  

Çalışmanın 3. alt problemi olan Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeyleri sınıf değişkenine 
göre anlamlı bir şekilde değişmekte midir? Sorusunu cevaplandırmak için ise öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin 
bilişsel farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam puanlar hesaplanarak bu puanlar üzerinden cinsiyet değişkeni ile T-testi yapılmış ve ilgili analiz 
sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Düzeyleri Puanlarının Sınıf  
Değişkenine Göre T-testi Sonuçları 

Yapılandırmacı Öğrenme 
Kuramına İlişkin Bilişsel 
Farkındalık 

Sınıf N   S Sd t p 

F1 
1.sınıf           322 3,87 ,73 660 -4,459 ,000 

4.sınıf          340 4,11 ,68    

F2 
1.sınıf           322 3.91 ,73 660 -4,703 ,000 

4.sınıf          340 4,18 ,72    

F3 
1.sınıf           322 3,88 ,77 660 -5,681 ,000 

4.sınıf          340 4,21 ,70    

F4 
1.sınıf           322 3,80 ,67 660 -5,409 ,000 

4.sınıf          340 4,09 ,66    

 

F5 

1.sınıf           322 3,69 ,71 660 -6,964 ,000 

4.sınıf          340 4,09 ,73    

 

F6 

1.sınıf           322 3,83 ,73 660 -5,943 ,000 

4.sınıf          340 4,16 ,70    

 

F7 

1.sınıf           322 3,78 ,78 660 -5,741 ,000 

4.sınıf          340 4,11 ,71    

 

F8 

1.sınıf           322 3,44 ,87 660 -6,887 ,000 

4.sınıf          340 3,91 ,86    

Toplam 1.sınıf           322 3,78 ,60 660 -6,994 ,000 

 4.sınıf          340 4,11 ,61    

F1-Bilginin doğası ve oluşumu, F2-Düşünme, F3-Aktiflik, F4-Öğrenci merkezli, F5- Öğretmenin rolü, F6- Eğitim- öğretim süreci, F7-Ölçme 
ve değerlendirme, F8-Sınıfın  fiziksel özellikleri 

Tablo 3’e göre yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık ölçeğinden alınan toplam puanlar incelendiğinde, toplam puanların 
sınıf değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. (t=-6,994: p<.05). Yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık 
ölçeğinin alt boyutlarına bakıldığında ise, 8 alt boyutu olan öğretmen adaylarının bilginin doğası ve oluşumu, düşünme, aktiflik, öğrenci 
merkezli, öğretmenin rolü, eğitim-öğretim süreci, ölçme ve değerlendirme ve sınıfın fiziksel özelliklerine yönelik görüşleri cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. (F1 için t =:-4,459 p<.05; F2 için t =-4,703: p<.05; F3 için t = -5,681: p<.05; F4 için t = -5,409: p<.05; 
F5 için t =:-6,964 p<.05; F6 için t =-5,943: p<.05; F7 için t = -5,741: p<.05; F8 için t =-6,887: p<.05   ).  1. sınıf ve 4.sınıf öğretmen adaylarının 
ortalama puanlarına bakıldığında, bu anlamlı farkın 4. sınıflar lehine olduğu belirlenmiştir.  
 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerinin 
yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Yeşilyurt’un (2012)  yaptığı araştırmada öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme 
konusunda öğretmen adaylarının yeterliliği ölçeğinden yüksek puan aldıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç, öğretmen adaylarının 
yapılandırmacı öğrenme konusunda Eğitim Fakültesinde aldıkları eğitim ile yapılandırmacı öğrenmeye ilişkin yeterli düzeyde bilişsel 
farkındalık geliştirdiklerini göstermektedir. Bu durum öğretmen adaylarının geleceği açısından olumlu bir sonuç olarak nitelendirilebilir. Çünkü 
yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalığı yüksek olan öğretmen adayları gelecekte bu kuramı etkili bir şekilde uygulayacak 
olan öğretmenler olabilmeleri muhtemeldir.  

Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre, öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık 
düzeylerinin düşünme ve aktiflik alt boyutlarında en yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre öğretmen adaylarının öğrencilerin düşünme, 
akıl yürütme ve sorun çözme becerilerini sorguladığını, öğrencilerin yaratıcı, sorgulayıcı, analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerinin, 
araştırma yapma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve farklı düşüncelere açık olunması gerektiği yönünde görüşe sahip oldukları 
söylenebilir. Bununla birlikte, öğretmen adayları öğretim sürecinde öğrencinin aktif olması, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temel alarak 
öğretim yapılması ve öğrenciye analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey kazanımlara uygun öğrenme yaşantıları sunulması gerektiğini 
düşünmektedirler. Bu sonuçlar ışığında öğretmen adaylarının akıl yürütme, eleştirel düşüme, problem çözme gibi becerilerin geliştirilmesine 
ve öğretim sürecinde öğrencinin aktif katılımını sağlayan yapılandırmacı öğrenme kuramının benimsenmesi yönündeki inançlarının onların 
kendi meslek yaşamlarına da  yansıyabileceği söylenebilir. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre  öğretmen adaylarının 
yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerinin sınıfın fiziksel özellikleri boyutunda en düşük olduğu yönünde 
olmuştur.  
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Araştırmada öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı 
bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık ölçeğinin sekiz alt boyutlarına 
bakıldığında, öğretmen adaylarının sınıfın fiziksel özelliklerine yönelik görüşleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde fark olmadığı 
görülse de, diğer yedi alt boyutu olan öğretmen adaylarının bilginin doğası ve oluşumu, düşünme, aktiflik, öğrenci merkezli, öğretmenin rolü, 
eğitim-öğretim süreci, ölçme ve değerlendirmeye yönelik görüşleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşma gösterdiği 
belirtilmiştir. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının ortalama puanlarına bakıldığında ise, bu anlamlı farkın ölçeğin sekizinci alt boyutu olan 
sınıfın fiziksel özelliklerine yönelik görüşleri dışındaki diğer alt boyutlarındaki görüşler kadınlar lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmüştür. Bu durum, kadın öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramının gerektirdiği aktif öğretim yöntem ve teknikleri 
kullanımı, öğretmenlik mesleğini erkeklere göre daha çok benimsemelerinden kaynakladığı gibi toplumda öğretmenlik mesleğinin cinsiyet 
açısından kadınlara daha uygun görülmesinde etkili olduğu söylenebilir.   

Araştırma ortaya çıkan diğer bir sonuca göre ise  öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık 
düzeylerinin  sınıf değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmasıdır. Benzer şekilde yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel 
farkındalık ölçeğinin alt boyutlarına bakıldığında ise, 8 alt boyutu olan öğretmen adaylarının bilginin doğası ve oluşumu, düşünme, aktiflik, 
öğrenci merkezli, öğretmenin rolü, eğitim-öğretim süreci, ölçme ve değerlendirme ve sınıfın fiziksel özelliklerine yönelik görüşlerinde de sınıf 
değişkenine bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşma olduğu saptanmıştır. 1. sınıf ve 4.sınıf öğretmen adaylarının ortalama 
puanlarına bakıldığında,  ölçeğin sekiz alt boyutunda da bu anlamlı farkın 4. sınıflar lehine olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçta öğretmen 
adaylarının eğitim fakültesinde aldıkları eğitim sürecinin yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerini önemli 
ölçüde etkilediği yönünde yorumlanabilir. Ayrıca, öğretmen adayları bu süreç içerisinde yapılandırmacı öğrenme kuramı ile ilgili özellikleri 
öğrenerek bunları kendi eğitimlerinde benimsemiş olabilirler. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının staj ve öğretmenlik uygulaması yaptıkları 
süreçte yapılandırmacı öğrenme kuramlarını uygulama fırsatı bulmalarının bu yaklaşıma karşı bilişsel farkındalık düzeylerinin artmasında 
etkili olmuş olabilir.  Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir; yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık 
ölçeği sadece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uygulanmıştır. Diğer üniversitelerde de uygulanarak öğretmen 
adaylarının yapılandırmacı kurama ilişkin farkındalık düzeylerinin üniversite düzeyinde nasıl farklılık gösterdiğine bakılabilir. Ayrıca bu 
çalışmada ölçek 1. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Diğer çalışmalarda ise 1., 2., 3., 4. sınıflara aynı 
aynıda uygulanarak öğretmen adaylarında öğrenim gördükleri süre zarfında yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık 
düzeylerinde nasıl bir değişiklik meydana geldiğine bakılabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada öğrencilerin bazı geometrik şekillere ait yüksekliği nasıl belirlediklerini, hangi kriterleri dikkate aldığını tespit etmek 
amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri 2015-2016 güz döneminde Ankara’nın bir devlet okulundan seçilmiş 41 tane 7. sınıf öğrencisinden 
toplanmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve ayrıca 4 öğrenci ile de birebir görüşmeler yapılmıştır.  Çalışma verileri içerik 
analizi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmada, öğrencilerin yüksekliği özellikle dik olma durumuna göre yorumladıkları ve çemberde yükseklik 
olduğunu ifade ettikleri görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Yükseklik, geometri, ortaokul öğrencileri. 

Abstract 

In this study, it was aimed to determine which criteria students took into account to find height of some geometric object. The data of the 
study were gathered from forty-one seventh-graders students studying in a public school of Ankara at the 2015-2016 school years. Data 
collected through document review. However, it was carried out interviews with four students. Data were analyzed with content analysis. In 
this research, it was seen that students interpreted height whether or not shape is perpendicular. However, students explained that circle 
has height.  

Key words: Height, geometry, secondary school students. 

Matematik doğası gereği temeldeki birincil fikirlere, aksiyomlara ve tanımlara dayanmaktadır. Tanımlar, matematik ve geometri öğretiminde 
kavramların kavratılmasında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir (Tirosh, 1999). Kavramlar ise ilişkilendirme ve öğrenmede önemli bağlantı 
araçları olarak görülmektedir. Matematik öğretiminin genel amaçları incelendiğinde kavramsal öğrenme ya da matematiksel kavramları 
anlamalarının vurgulandığı görülmektedir (National Council of Teachers Mathematics [NCTM], 2000). 

İlköğretim geometri eğitiminde, nokta, düzlem gibi temel konulardan başlanılarak temel çevre ve alan hesaplarına kadar öğretilmektedir 
(MEB, 2005). Bunlar arasında verilen şekillerin alanlarını bulma önemli bir yer kaplamaktadır. Geometride yer alan; alan ve hacim hesaplama 
gibi geometri konularının doğru bir şekilde kavranılmasının temelinde bu kavramların doğru olarak algılanıp algılanmama durumu vardır (Van 
De Walle, 1998). İlköğretimden itibaren alan ve hacim hesaplamada öğrencilere anlam kazandıran önemli kavramlardan biri de yüksekliktir. 
Yükseklik, 3-boyutlu Euclid uzayında bir nesnenin düşey eksen boyunca olan uzunluğudur (Argün, Arıkan, Bulut, ve Halıcıoğlu, 20014). 
İlköğretimde ise üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya uzantısına dik olarak çizilen doğru parçasının o tabana ait yükseklik olarak 
tanımlanmaktadır. Bu kavram hakkında öğrencilerin kimi zaman yanlış anlayış ve kavrayışlara sahip olduğu bazı çalışmalar ile belirlenmiştir 
(Gürefe, Yarar, Pazarbaşı, ve Es, 2014). Öğrencilerin yükseklik kavramını tanımlamada yaşadıkları sıkıntıların belirlenmesi bu kavram ve 
kavram ile ilişkili diğer geometrik kavramların öğretilmesinde de yaşanılabilecek muhtemel problemlerin tespitinde yol gösterici olacaktır. 
Çünkü matematik eğitiminde olduğu gibi geometri eğitiminde de yeni durumların öğrenilmesi eski bilgilerin birbiri üzerine inşası ile 
gerçekleşmektedir (Taylor and Mittag, 2001). Geometri eğitiminin temelinde yer alan konular arasında yeterli ve gerekli bağlantılar 
kuramamış öğrenciler ileri düzeyde geometri konularının öğreniminde de zorlanmaktadır (Hiebert and Carpenter, 1992). Nitekim, yükseklik 
kavramını kavrayamayan bir öğrenci, yükseklik kavramı ile ilişkili (alan ve hacim hesaplamaları gibi) daha sonraki öğrenilecek konularda da 
problem yaşayabilmektedir. Her ne kadar ilköğretim birinci kademenin ilk yıllarında alan ve hacim hesaplamalarında formüllerden 
bahsedilmeyerek öğrencilerin şekilleri doldurmaları ve birimleri saymaları sağlansa da sonraki yıllara doğru alan ve hacim hesaplamalarında 
formül kullanılmaktadır. 6, 7 ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında yükseklik kavramına yer verilerek alan ve hacim hesaplamalarında bu 
kavramdan yararlanılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin zihinlerinde yüksekliği ne şekilde yapılandırdığının, bu konuda neler bildiğinin 
belirlenmesi önemlidir. Bu sebeple, çalışmada ortaokul 7 sınıf öğrencilerinin 2 boyutlu düzlemde yüksekliği belirlerken hangi kriterleri dikkate 
aldığını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Öğrencilerin yüksekliği nasıl belirlediklerinin tespit edilmek istendiği bu çalışma nitel bir araştırma olup, araştırma betimsel bir çalışmadır ve 
betimsel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılmış ve çalışma 
grubunu, Ankara’nın bir devlet okulunun 7. sınıfında öğrenim gören 41 öğrenci oluşturmuştur. Yükseklik kavramı hakkında bilgi sahibi 
oldukları düşünülerek 7. sınıf öğrencileri araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman 
incelemesi ve birebir görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. 
Öğrencilerin ankete verdiği cevaplar dikkate alınarak bu öğrencilerden belirlenen 4 kişi ile de ayrıca birebir görüşme yapılmıştır. 

Veriler analiz edilirken tüm katılımcı cevapları incelenmiş ve katılımcıların cevaplarından yola çıkılarak kodlar belirlenmiştir. Belirlenen 
kodlardan benzer özellik gösterenler aynı kategori altında toplanmak üzere kodlar ile kategoriler ilişkilendirilmiştir. 

Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar dikkate alınarak bazı kategori ve alt kategoriler oluşturulmuştur. Kategoriler oluşturulurken gerçekte 
yükseklik olup da öğrenciler tarafından da yükseklik olarak ifade edilenler doğru karar, yanlış olarak ifade edilenler ise yanlış karar, gerçekte 
yükseklik olmayarak öğrenciler tarafından da yükseklik olarak ifade edilmeyenler doğru karar, yükseklik olarak ifade edilenler ise yanlış karar 
şeklinde kodlanmıştır.  Doğru karara ilişkin alt kategoriler ise doğru açıklama, kısmen doğru açıklama, yetersiz açıklama, alakasız açıklama 
ve boş bırakma şeklinde belirlenmiştir. Bu kategori ve alt kategorilere ilişkin frekanslara da çalışmada yer verilmiştir. Belirlenen kod ve 
kategorilerin güvenirliği için farklı bir araştırmacı tarafından sorular yeniden kategorize edilmiş ve farklı şekilde kodlanan temalar üzerinde 
gerekli tartışma yapılarak görüş birliğine varılmıştır.  
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Bulgular 4 temel kategori altında ele alınmıştır. Bu kategoriler gerçekte yükseklik olan şekli açıklama sürecinde ortaya çıkan verilere ilişkin 
bulgular, gerçekte yükseklik olmayan şekli açıklama sürecinde ortaya çıkan verilere ilişkin bulgular, çemberde yükseklik olduğunun ifade 
edilmesine ilişkin bulgular, belirtilen tabana ilişkin yüksekliği çizmeye ilişkin bulgular şeklindedir.  
 
 
Gerçekte Yükseklik Olan Şekli Açıklama Sürecinde Ortaya Çıkan Verilere İlişkin Bulgular 
Öğrencilerin gerçekte yükseklik olan şekli açıklama sürecinde doğru ve yanlış kararlar verdiği, doğru verdiği kararı ifade ederken ise doğru 
ve yanlış açıklamalarda bulunduğu, öğrencilerin doğru açıklamalarının az seviyede doğru, yanlış açıklamalarının ise yetersiz ve alakasız 
olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler yüksekliği diklik ve açı ile ilişkilendirerek az seviyede doğru açıklarken, mesafe, konum, şekilsel nitelik ve 
taban ile ilişkilendirerek yanlış açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalara ilişkin veriler Tablo 1’de sunulmuştur. 
 

Tablo 1. Gerçekte Yükseklik Olan Şekli Açıklamada Ortaya Çıkan Kategoriler 

Kategoriler Alt kategoriler Boyutlar Alt boyutlar Örnek öğrenci cevapları f 

Doğru 
karar 

Doğru 
Açıklama 

İleri seviyede    0 

Az seviyede Diklik ile 
ilişkilendirme  

Herhangi bir şeyle 
ilişkilendirmeden 

 D
ik  
 D
ikey  

 

12 

Geometrik kavramlar ile 
ilişkilendirme 

 D
ik doğrultu 
 D
ik doğru 
 D
ik çizgi 
 E
n uzun dik kenar 
 D
ik kenar  

9 

Taban ile ilişkilendirme  T
aban alanına dik inmesi 
 T
aban alanına dik inen doğru 
 T
abanına dik inmesi 
 T
abanı dik kesmesi 

5 

Şekil ile ilişkilendirme  Ş
ekle dik  
 Ş
ekli dik kesmesi 

1 

Açı ile ilişkilendirme   D
ik açı oluşturması 
 Ç
izgi ile düzlemin alt tabanı arasında 900 
açı oluşturması 

5 

Yanlış 
Açıklama 

Yetersiz 
açıklama 

Mesafe ile ilişkilendirme  Ş
eklin tabanı ile en üst noktası arası 

1 

Alakasız 
açıklama 

Konumu ile ilişkilendirme  A
şağıdan yukarıya doğru 
 Y
erden daha yukarıda/belli bir yükseklikte 
 Y
erden düz yükseklikte 
 D
ikeyde en uca/en sonuna gitmesi 
 C
ismin en altından en üstüne olan yer 
 S
abit yukarı gitmesi 
 S
abit yükseklikte 

11 

Şekilsel niteliği ile ilişkilendirme  D
üz yukarı gitmekte 

6 
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 D
üz ve yukarı doğru uzunluğu olması 
 Ş
ekli düz kesmesi 
 D
üz çizgi  
 D
üz kenar 

Taban ile ilişkilendirme   T
abandan yukarı 
 T
abandan yüksek  

3 

Yanlış 
karar 

    Y
erden uzaklığı olma 

1 

 

Tablo 1’e göre yüksekliği diklik ile ilişkilendiren öğrencilerden 12’si yüksekliğin dik, dikey bir şey olduğunu herhangi bir şey ile 
ilişkilendirmeden, 9’u dikliği doğrultu, doğru, çizgi, en uzun dik kenar, dik kenar gibi geometrik kavramlar ile ilişkilendirerek, 5’i taban ile 
ilişkilendirerek ve 1’i ise verilen şekil ile ilişkilendirerek açıklamıştır.  
Yüksekliği dik olarak açıklayan Ö1 ve yerden uzaklığı olan bir şey olarak açıklayan Ö2 bunu aşağıdaki cümlelerle ifade etmiştir; 

Ö1: Yükseklik dimdiktir…dik dümdüz durması demek… yükseklik havaya doğru bakmalı. 

Ö2: Çünkü yataydır (Yataydaki doğru parçasını açıklıyor), yere bağlı olup da bir yüksekliği yok. Dümdüz, kendi başına bir yermiş gibi duruyor. 
Yani yerden belli bir uzunluğu olması lazım (elindeki kalemi yere dik tutuyor), bir yer kaplaması lazım. O ama direkt yer gibi (yataydaki doğru 
parçasını kastediyor), böyle (kalemi yere paralel tutuyor) duruyor.  
Öğrencilerin yaptıkları açıklamaları incelendiğinde Ö1’in yüksekliği dikeyde göstermeye çalıştığı, Ö2’nin de yatay duran bir doğru parçasının 
yükseklik olmadığını ifade ettiği görülmüştür. Ö1’e göre yükseklik dik, düz olan ve havaya doğru bakan bir şey iken Ö2’ye göre ise şeklin 
belirli bir yüksekliğe sahip olması şeklin yüksekliğini ifade etmektedir. Ö2’nin açıklamalarından yükseklik ile yüksekliğe sahip olma durumlarını 
karıştırdığı söylenilebilir.  
 
Gerçekte Yükseklik Olmayan Şekli Açıklama Sürecinde Ortaya Çıkan Verilere İlişkin Bulgular 
Öğrencilerin gerçekte yükseklik olmayan şekli açıklama sürecinde doğru ve yanlış kararlar verdiği, doğru verdiği kararı ifade ederken ise 
doğru ve yanlış açıklamalarda bulunduğu görülmüştür. Öğrencilerin doğru açıklamalarının az seviyede doğru, yanlış açıklamalarının ise 
yetersiz ve alakasız olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler yükseklik olmayan şeklin neden yükseklik olmadığını açıklayarak az seviyede doğru 
karar verirken şekli niteliği ile ele alma ve açı ile ilişkilendirme yoluna gitmiş. Öğrenciler şekli kenarlar arasındaki mesafe ile ilişkilendirerek 
yetersiz açıklama yaparken, şeklin niteliğini ele alarak, konumu, tabanı ve açısı ile ilişkilendirerek ise alakasız açıklamalarda bulunmuştur. 
Ayrıca yanlış karar veren öğrencilerin de şeklin niteliğini ve konumunu ele alarak açıklamalarda bulunduğu görülmüştür. Bu açıklamalara 
ilişkin veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Gerçekte Yükseklik Olmayan Şekil İçin Oluşturulan Kategoriler 

Kategoriler Alt kategoriler Boyutlar Alt boyutlar Örnek öğrenci cevapları f 

Doğru karar Doğru Açıklama İleri seviyede    0 

Az seviyede Şekilsel niteliği ile ilişkilendirme   D
üz yatay çizgi 

 E
ğik çizgi 

 E
ğik 

 D
ik olmaması 

 Y
ere dik olmaması 

13 

Açı ile 
ilişkilendirm
e 

  D
ik açı oluşturmaması 
 9
00 lik açı oluşturmaması  

6 

Yanlış Açıklama Yetersiz 
açıklama 

Kenarlar arası mesafe ile 
ilişkilendirme 

 İki kısa kenar arasında kalmaması 
1 

Alakasız 
açıklama 

Şekilsel niteliği ile ilişkilendirme  Y
amuk  

14 
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 Y
amuk düzlem  
 Y
amuk kenar 
 Ç
apraz ve düz olmadığı için 
 Ç
apraz  
 P
aralel  
 Y
atık çizgi  
 K
enar yükseklik olamaz 
 E
ğimli 
 E
ğri 

Konumu ile ilişkilendirme  Y
amuk yukarı gitmesi 
 Y
erden yukarıda olmadığı için 
 Y
an gitmesi 
 Y
atay 
 Ş
ekle yatay olması 
 Y
atkın 

10 

Taban ile ilişkilendirme   T
aban alanına paralel 
 T
aban alanına çapraz  
 T
abandan yükselir 
 T
abana yatay 
 T
abana çapraz inmesi 

   5    

Açı ile ilişkilendirme  D
ar ve geniş açı oluşturması 

1 

Yanlış karar   Şekilsel niteliği ile ilişkilendirme  D
üz  

 Y
atay ya da dikey düz çizgi  

 T
ers çizgi olması 

3 

Konumu ile ilişkilendirme  Y
erden yüksek  

 Y
yüksek  

 C
ismin döndürüldüğünde yükseklik olması 

3 

Tablo 2’ye göre şeklin neden yükseklik olmadığını doğru olarak açıklayan 20 öğrenci olmuştur. Bu öğrencilerden 13’ünün şeklin düz yatay 
çizgi, eğik çizgi, eğik olduğu dik olmadığı için yükseklik olamayacağını şeklin niteliksel özelliği ile ilişkilendirerek ifade ettiği tespit edilmiştir. 
Öğrencilerden 6’sı şeklin dik açı olmadığı ve 900 lik açı oluşturmadığı için yükseklik olamayacağını açı ile ilişkilendirerek açıklamıştır. Ayrıca 
31 öğrenci şeklin yükseklik olmadığına yönelik doğru karar verirken verdikleri karara ilişkin ise yanlış açıklamalarda bulunmuştur.  
Öğrencilerden 14’ü şeklin, yamuk, yamuk düzlem, yamuk kenar, çapraz ve düz olmayan, çapraz, paralel, yatık çizgi, kenar, eğimli ve eğri 
olduğunu belirten şeklin niteliği ile ilişkilendirerek, 10’u şeklin yamuk yukarı gitmesi, yan gitmesi, yatay, şekle yatay, yatkın ve yerden yukarı 
olmadığını belirten konumu ile ilişkilendirerek, 5’i şeklin taban alanına paralel ve çapraz, tabandan yükselen, tabana yatay ve tabana çapraz 
inmesini belirten taban ile ilişkilendirerek, 1’i ise şeklin dar ve geniş açı oluşturması ve iki kısa kenar arasında kalması durumunu belirten açı 
ile ilişkilendirerek yükseklik olamayacağını açıklamıştır. 

Yanlış karar veren 6 öğrenciden 3’ü şeklin düz, yatay ve dikey düz çizgi ve ters çizgi olduğu belirterek şekli şekilsel niteliği ile ilişkilendirmiş, 
3’ü ise şeklin yerden yüksek, yüksek ve döndürülmesini durumunu belirterek şekli konumu ile ilişkilendirmiş ve şeklin yükseklik olduğunu 
ifade etmiştir.  

Yüksekliğin yamuk düzlemde olduğu için yükseklik olamayacağını Ö3 aşağıdaki gibi açıklamıştır.  



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

361 
 

Ö3: Dik üçgende 1 ve 2 yamuk düzlemde olduğu için yükseklik değil dedim, 3 düz yukarı çıkıyor diye yükseklik dedim… Dik olarak düz yukarı 
çıkması lazım… 

Öğrencilerden Ö3 ile yapılan görüşmede öğrenci yüksekliğin dik ve düz yukarı çıkması gerektiğini, bu durumda olmayan şekillerin ise 
yükseklik olamayacağını ifade etmiştir. Bir dik üçgende gerçekte yükseklik olmayan hipotenüsü (3 numara ile belirtilen şekil) Ö3 düz yukarı 
doğru çıkıyor olma gerekçesiyle yükseklik olarak kabul etmiştir.  

 
Çemberde Yükseklik Olduğunun İfade Edilmesine İlişkin Bulgular 
Öğrencilerden çoğu çemberde yükseklik olduğunu ifade ederken çember üzerinde verilen doğru parçalarından bazılarının yükseklik 
olabileceğini bazılarının ise olamayacağını belirtmiştir. Öğrenciler verilen şeklin yükseklik olma durumunu şekilsel niteliği, geometrik 
kavramlar ve konumu ile ilişkilendirerek açıklamıştır. Ayrıca öğrenciler şeklin yükseklik olamayışını ise şeklin şekilsel niteliği, konumu ve 
yüksekliğe sahip olma durumu ile ilişkilendirerek açıklamıştır. Bu açıklamalara ilişkin veriler Tablo 3’de sunulmuştur. 
 

Tablo 3. Çemberde Yükseklik Olduğunu İfade Etmeye İlişkin Kategoriler 

Kategoriler Alt kategoriler Boyutlar f 

Yükseklik olma 
durumu 

Şekilsel niteliği ile ilişkilendirme Düz çizgi olması 

Dik çizgi 

Yatay ama düz olması 

Düz olması 
 

4 

Geometrik kavramlar ile ilişkilendirme   Dik bir doğru olması 

  Dik olması 

3 

Konumu ile ilişkilendirme Yerden yatay bir biçimde yukarıda olması 

Yerden yüksekliği olması 
 

2 

Yükseklik 
olmama 
durumu 

Şekilsel niteliği ile ilişkilendirme   Kapalı olması 

  Yamuk olması 

  Eğik çizgi olması 

  Yamuk kenar olması 

  Dik olmaması 

  Paralel olması 

11 

Konumu ile ilişkilendirme   Yerden yüksek olmaması 

  Ortada olmaması 

  Tepeden aşağı doğru olamaması 

2 

Yüksekliğe sahip olma ile ilişkilendirme   Çemberde yükseklik olmaması 

  Köşe olmadığında yüksekliğin olmaması 

2 

 

Öğrencilere çember üzerinde çap, yarıçap ve kiriş gibi doğru parçaları verilerek şekillerin yükseklik olup olmama durumları sorgulanmıştır. 
Öğrencilerden 11’i bu şekillerin yükseklik olduğunu şeklin şekilsel niteliği ve şekli geometrik kavramlar ve konumu ile ilişkilendirerek 
açıklamıştır. Öğrencilerden 4’ü verilen şekillerin düz çizgi, dik çizgi, yatay ve düz, 3’ü dik ve dik bir doğru, 2’si yerden yukarı yatay ve yerden 
yüksek olması sebebiyle yükseklik olduklarını ifade etmiştir. Öğrencilerden 11’i şeklin kapalı, yamuk, eğik çizgi, yamuk kenar, paralel olması 
ve dik olmaması, 2’si şeklin yerden yüksek olmaması, ortada olmaması ve tepeden aşağı doğru olmaması sebebiyle yükseklik olamayacağını 
açıklamıştır. Ayrıca öğrencilerden 2’si ise çemberde yükseklik olamayacağını belirtmiştir.  

Çember olan şeklin daire olduğunu ve dairenin de yüksekliği olmadığını açıklayan Ö1 ve yerden yüksek olan şeyin yükseklik olduğunu 
açıklayan Ö3 bunları aşağıdaki cümlelerle ifade etmiştir. 

Ö1: Dairenin yüksekliği yoktur. Çünkü o yuvarlak olduğu için onun köşesi olmadığı için…çünkü kesişmez hiç biri, köşesi olanlar kesişir…bu 
yuvarlak olduğu için, dimdik olmadığı için.  

Ö4:…Burda sabit (1 i gösteriyor) yarısında, yukarı çıkmamış. 2 ve 3 te yukarı çıkmış… Dik değil de, belli bir konuma gidiyor yüksekliği var.  

Ö1 dairenin yuvarlak olmasından dolayı köşesi olmadığını ve köşesi olmayan şekillerin de yüksekliklerinin olamayacağını, Ö4 ise şekil 
içerisinde verilen ve yukarı doğru belirli bir yükseklikte bulunan şekillerin yükseklik olduğunu belirtmiştir.  
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Belirtilen Tabana İlişkin Yüksekliği Çizmeye İlişkin Bulgular 
Öğrenciler geometrik şekillerde belirli bir tabana ait yükseklikleri çizerken doğru parçası çizmişlerdir. Öğrencilerden bazıları bu doğru 
parçalarını dik çizerken bazıları ise dik olarak çizmemiştir. Bu açıklamalara ilişkin veriler Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Verilen tabana ait yüksekliği çizmeye ilişkin kategoriler ve frekansları 

Kategori Alt kategoriler Boyutlar Alt boyutlar f 

 

 

 

 

 

 

Doğru 
parçası 
çizme 

Dik olarak çizme Sadece üçgende Kenardan belirtilen tabana 6 

Köşeden belirtilen tabanın uzantısına 2 

Belirtilen tabandan karşısındaki paralel doğru parçasına (Paraleli 
kendisi çiziyor) 

1 

Sadece dörtgenlerde Karşısındaki kenardan belirtilen tabana 6 

Karşısındaki kenarın uzantısından belirtilen tabana 1 

Kenardan (karşısındaki olmayan) belirtilen tabana 1 

Üçgen ve dörtgenlerde Köşeden belirtilen tabana  8 

Köşeden belirtilen tabanın uzantısına 1 

Dik olarak 
çizmeme 

Sadece üçgende Kenardan belirtilen tabana 8 

Belirtilen tabandan karşısındaki paralel doğru parçasına (Paraleli 
kendisi çiziyor) 

1 

Sadece dörtgenlerde Karşısındaki kenardan belirtilen tabana 21 

Köşeden köşeye (köşegen çizme) 6 

Kenardan (karşısındaki olmayan) belirtilen tabana  3 

Üçgen ve dörtgenlerde Köşeden belirtilen tabana  21 

Köşeden belirtilen tabanın uzantısına 1 

 

Yüksekliği dik doğru parçası olarak çizen öğrencilerden 9’u üçgende kenardan tabana, köşeden belirtilen tabanın uzantısına ve köşenin 
uzantısından belirtilen tabana, 8’i dörtgende karşısındaki kenardan belirtilen tabana, karşısındaki kenarın uzantısından belirtilen tabana ve 
karşısında olmayan kenardan belirtilen tabana, 9’u üçgen ve dörtgende köşeden belirtilen tabana ve köşeden belirtilen tabanın uzantısına 
yükseklik çizmiştir. Dik olmayan doğru parçası çizen öğrencilerden 8’i üçgende kenardan belirtilen tabana ve köşenin uzantısından belirtilen 
tabana, 30’u dörtgende karşısındaki kenardan belirtilen tabana, köşeden köşeye ve karşısında olmayan kenardan belirtilen tabana, 22’si 
üçgen ve dörtgende köşeden belirtilen tabana ve köşeden belirtilen tabanın uzantısına yükseklik çizmiştir.  
Bu çalışmada, 7. sınıf öğrencilerinin geometrik şekillerdeki yükseklikleri nasıl belirledikleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilere 
üçgen, kare, dikdörtgen, çember, paralelkenar, eşkenar dörtgen gibi geometrik şekiller ve bunlar içerisinde çizilmiş çeşitli doğru parçaları 
verilmiş ve öğrencilerden bu doğru parçalarından yükseklik olan ve olmayanları belirlemeleri ve nedenlerini de açıklamalar istenmiştir. 
Öğrenci cevapları dikkate alınarak 4 ana kategori ve ana kategoriler altında çeşitli alt kategori, boyut ve alt boyutlar belirlenmiştir. Ana 
kategoriler gerçekte yükseklik olan şekli açıklama sürecinde ortaya çıkan verilere ilişkin bulgular, gerçekte yükseklik olmayan şekli açıklama 
sürecinde ortaya çıkan verilere ilişkin bulgular, çemberde yükseklik olduğunun ifade edilmesine ilişkin bulgular ve belirtilen tabana ilişkin 
yüksekliği çizmeye ilişkin bulgular şeklinde olmuştur. Bu ana kategoriler altındaki kategoriler incelendiğinde öğrencilerin yüksekliği genel 
olarak dikeyde çizdikleri, ‘’ çizgi, doğru, uzunluk, mesafe, dik giden, yukarı çıkan, uzayan …’’ olarak ifade ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca 
çemberin çap, yarıçap ve kirişinin dik ve düz olması durumunda çoğu öğrenci tarafından yükseklik olarak ifade edildiği görülmüştür. Belirtilen 
herhangi bir tabana çizilen yükseklik için de öğrencilerin doğru parçaları çizdikleri ve bu doğru parçalarının dik olmasına, dik açı 
oluşturmasına, düz olmasına, eğimli olmamasına, tabandan yukarı olmasına, dikey olmasına, eğik olmamasına, çapraz olmamasına, belirli 
bir yüksekte olmasına dikkat ettiği görülmüştür. Üçgende çizilen yüksekliğin, alınan tabana göre farklılaştığını, dik üçgende dik kenarların 
her birinin yükseklik olduğunu tam olarak kavrayamadıkları, geniş açılı üçgende yükseklik çiziminde kenarın uzantısını alamadıkları 
görülmüştür. 
Sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin, tabanın yerde olması gerektiği inancına sahip olmaları, yüksekliği dikeyde çizmelerine neden olmuştur. 
Bu durumun sebebi belki de ders içinde verilen örneklerin aynı tipte olmasından kaynaklanıyor olabilir. Öğretmenlerin ‘’yükseklik’’ ve ‘’taban’’ 
gibi kavramların öğretilmesinde daha dikkatli olmaları, kullandıkları kelimeleri özenle seçip doğru ifade etmeleri ve dersi planlarken 
kullanacakları etkinlik örneklerini çeşitlendirmeleri gerekmektedir. 
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ÖZET 

Okulların temel bilgilerin öğretildiği kurum olmasının yanı sıra çocuğun sosyalleşmesinde de önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde 
zorbalık, çocuğun gelişiminde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Okullarda gözlenen zorbalık davranışlarının ve yol açtığı olumsuz sonuçların 
kontrol altına alınması, zaman içinde ortadan kaldırılması için akran zorbalığının erken yıllarda tespit edilmesi gerekmektedir.  

Bu araştırma ilkokulların dördüncü sınıflarına devam eden çocuklarda zorbaca davranışların çeşitli değişkenlere göre değişip değişmediğinin 
incelemesi amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmaya Ankara’da orta sosyo-ekonomik düzeyde bulunan ilkokulların dördüncü sınıflarına devam eden, basit tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle belirlenen 10-11 yaş grubunda bulunan, tam aileye sahip olan, herhangi bir engeli bulunmayan, gönüllü olarak katılan 202 çocuk 
dahil edilmiş ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada çocuklar ve ailelerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla “Genel Bilgi Formu” ile 
çocuklardaki akran zorbalığını değerlendirmek amacıyla Pişkin ve Ayas (2011) tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği” 
kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda erkek çocukların hem zorba davranışlar sergiledikleri hem de zorbalığa maruz kaldıkları saptanmıştır. Ayrıca çocukların 
doğum sırası, kardeş sayısı, anne öğrenim düzeyi ile “Kurban” alt ölçeğinden aldıkları toplam puanları arasında; “Zorba” alt ölçeğinden elde 
edilen puanlar ile TV izleme süresi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Bu araştırmanın sonucunda şunlar önerilebilir:  

 Çocuklardaki akran zorbalığının nedenlerinin tespit edilebilmesi için derinlemesine çalışmalar yapılabilir.  

 Erkek çocuklardaki zorbalık davranışlarının azaltılması için deneysel çalışmalar planlanabilir. 

 Kardeş ilişkileri ve anne baba tutumları ile ilgili çalışmalar planlanabilir. 

 Farklı sosyo ekonomik düzeyde bulunan okullar ve farklı yaş gruplarında da çalışmalar yapılabilir.  

 Okullardaki akran zorbalığı davranışlarının azaltılması için çocuk, okul ve aileyi de kapsayan eğitim programları hazırlanabilir.  

 Zorbalığın günümüzde büyük bir sorun olduğundan yola çıkılarak bu konu ile ilgili daha fazla sayıda bilimsel araştırma yapılması 
önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Zorbalık, Zorbaca Davranışlar, Akran Zorbalığı, İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri 

 

Sosyal bir varlık olarak insan, toplumdaki diğer bireylerle sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim sürecinde, günlük yaşamın önemli bir 
zaman diliminin geçirildiği okullar önemli bir yere sahiptir. Çocuklar, okullarda akranlarıyla gün boyunca aynı ortamda bulunmaktadır ve gün 
boyunca sık karşılaşılan, çocukları etkileyen çeşitli davranış şekillerine rastlanmaktadır. Çocuğu, öğretmeni, okul ve öğrenme ortamını 
olumsuz etkileyen zorbalık davranışı da karşılaşılan davranışlardan biridir.  

Türk Dil Kurumuna göre zorba; gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse olarak ifade 
edilirken zorbalık, zorbaca davranışta bulunma olarak tanımlanmaktadır. Olweus (1999) zorbalığı, bir öğrencinin, bir öğrenci ya da bir öğrenci 
grubu tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere uğratılması şeklinde tanımlamıştır. Zorbalık gücün sistematik istismarı olarak da 
tanımlanmaktadır (Smith ve Sharp, 1994). Akran zorbalığı ise akran gruplarının birbirlerini olumsuz yönde etkileyerek,  birbirlerine karşı 
sözel, fiziksel veya sosyal saldırganlık içine girecek şekilde tekrarlı olarak kaba güç kullanılması (Tani ve ark., 2003) olarak tanımlanabilir.  

Çocuğun sosyalleşmesinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülen okul ortamında akran zorbalığı, çocuğun gelişiminde olumsuz bir etki 
oluşturmaktadır. Akran zorbalığı, aynı zamanda okul iklimini (Bayar, 2010), okul başarısını (Tura, 2008) hatta yaşam kalitesini (İncedal, 2012; 
Sağlam, 2012) olumsuz yönde etkilerken, zorbalığa uğrayan çocukların daha fazla utanç duygusu yaşamalarına (Demir, 2012) neden 
olmaktadır. Okullarda gözlenen zorbalık davranışlarının ve yol açtığı olumsuz sonuçların kontrol altına alınması, zaman içinde ortadan 
kaldırılması için akran zorbalığının erken yıllarda tespit edilmesi gerekmektedir. Zorbalık davranışında bulunanların daha çok zaman 
geçirdikleri ve iyi tanıdıklarını rahatsız etme eğiliminde olmaları (Bulgurcu, 2011), çocukların zorba davranışlara daha çok sınıfta maruz 
kalmaları (Özkan ve Çiftçi, 2010) , yöneticilere göre ise zorbalığın okulun her yerinde gerçekleşebilmesi (Akar Çevlik, 2013),  okullarda 
yaşanan akran zorbalığının belirlenmesinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada ilkokulların 
dördüncü sınıflarına devam eden çocuklarda zorbaca davranışların incelenmesi ve çeşitli değişkenlerin çocukların zorbaca davranışları 
üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığının saptanması amaçlanmıştır.  

Bu araştırma ilkokulların dördüncü sınıflarına devam eden çocuklarda zorbaca davranışların çeşitli değişkenlere göre değişip değişmediğinin 
incelemesi amacıyla yapılmıştır.  

Çocuklarda zorbaca davranışların cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu, kardeş sayısı, doğum sırası, televizyon izleme süresi değişkenlerine 
göre değişip değişmediğinin incelemesi amacıyla yapılan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2011).  

Araştırma kapsamında örnekleme dâhil olan çocuklara uygulanan “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği” ölçeğinden elde edilen toplam puanlar 
araştırmanın bağımlı değişkeni, cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu, kardeş sayısı, doğum sırası ve televizyon izleme süresi araştırmanın 
bağımsız değişkeni olarak kabul edilmiştir.  



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

365 
 

Araştırmaya Ankara’da orta sosyo-ekonomik düzeyde bulunan ilkokulların dördüncü sınıflarına devam eden, basit tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle belirlenen 10-11 yaş grubunda bulunan, tam aileye sahip olan, herhangi bir engeli bulunmayan, gönüllü olarak katılan 202 çocuk 
dahil edilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet, Kardeş Sayısı, Doğum Sırası ve T.V Saatine İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Değişkenler  Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Erkek 103 51,0 

Kız 

Toplam 

99 

202 

49,0 

100,0 

Kardeş Sayısı 

1 14 6,9 

2 100 49,5 

3 veya daha fazla 

Toplam 

88 

202 

43,6 

100,0 

Doğum Sırası 

İlk çocuk 90 44,6 

Ortanca 50 24,8 

Son çocuk 

Toplam 

62 

202 

30,7 

100,0 

 1 saatten az 42 20,8 

 1 saat 61 30,2 

T.V İzleme Saati 2-3 saat 61 30,2 

 4 saat ve üstü 38 18,8 

 Toplam 202 100,0 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Ailelerine İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Değişkenler Frekans (f) Yüzde (%) 

Anne Öğrenim 

İlkokul 47 23,3 

Ortaokul 45 22,3 

Lise 80 39,6 

Üniversite  30 14,9 

Toplam 202 100,0 

Baba Öğrenim 

İlkokul 34 16,8 

Ortaokul 46 22,8 

Lise 70 34,7 

Üniversite 52 25,7 

Toplam 202 100,0 

Araştırmaya dâhil edilen çocukların; % 51’inin erkek, %49’unun kız olduğu, %6,9’unun tek çocuk, %49,5’inin iki kardeş, %43,6’sının ise üç 
ve daha fazla kardeşe sahip olduğu, %44,6’sının ilk çocuk, %24,8’inin ortanca çocuk ve %30,7’sinin son çocuk olduğu, %20,8’inin bir saatten 
az, %30,2’sinin bir saat, %30,2’sinin 2-3 saat %18,8’inin dört saat ve üzerinde televizyon izlediği belirlenmiştir. Çocukların annelerinin 
%23,3’ünün ilkokul, %22,3’ünün ortaokul, % 39,6’sının lise, %14,9’unun üniversite mezunu olduğu,  babaların % 16,8’inin ilkokul, %22,8’inin 
ortaokul, %34,7’sinin lise ve %25,7’sinin üniversite mezunu olduğu saptanmıştır.  

Araştırmada çocuklar ve ailelerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla “Genel Bilgi Formu” ile çocuklardaki akran zorbalığını değerlendirmek 
amacıyla Pişkin ve Ayas (2011) tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. 

Genel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen formda; çocukların cinsiyeti, anne-baba öğrenim durumu, kardeş sayısı, doğum 
sırası, televizyon izleme süresi gibi sorular yer almaktadır. 
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Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği: Pişkin ve Ayas (2011) tarafından geliştirilen Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği “zorbalık yapan” ve “zorbalığa 
uğrayan” öğrencileri belirlemek amacıyla toplam 37 madde ve beş faktörden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin faktörlere göre dağılımı şu 
şekildedir; 1-10. maddeler fiziksel zorba ve kurban, 11-16. maddeler sözel zorba ve kurban, 17-21. maddeler izolasyon zorba ve kurban, 22-
28. maddeler söylenti yayma zorba ve kurban, 29-37. maddeler eşyalara zarar verme zorba ve kurbanı oluşturmaktadır. Akran Zorbalığı 
Belirleme Ölçeği (çocuk formu), biri “zorba”, diğeri “kurban” olarak adlandırılan ve aynı maddelerin farklı biçimde sorulmasından oluşan 
paralel iki ölçekten oluşmaktadır. Öğrencilerin zorba ölçeğinde yer alan söz ve eylemleri ne sıklıkla yaptıklarını, kurban ölçeğinde ise bu söz 
ve eylemlere ne sıklıkla uğradıklarını işaretlemeleri beklenmektedir. Ölçeğin zorba ve kurban boyutlarından alınabilecek en düşük puan 37, 
en yüksek 185’tir. Puanlar arttıkça zorba ve kurban olma düzeyi artar. Güvenirlik katsayılarına göre “Kurban” alt ölçeğinin faktörlerinin 
güvenirlik katsayıları 0,70 – 0,83 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçeğin toplam puanından elde edilen güvenirlik katsayısı ise 0,91 ‘dir. 
Zorba alt ölçeğinin faktörlerine ilişkin güvenirlik katsayıları ise 0,68- 0,82 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçeğin toplam puanına ilişkin elde 
edilen güvenirlik katsayısı ise 0,89 dur.  

Elde edilen verilerin analizinde; çocukların ve çocukların ailelerine ilişkin demografik özelliklerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde gibi 
betimsel istatistikler kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin analizinde öncelikle normalliğe, homojenliğe ve birbirinden bağımsız olup 
olmadığına bakılmıştır. Normallik sayıltıların test edilmesi için Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) katsayıklarına bakılmış ve çarpıklık 
ve basıklık katsayılarının standart hatalarına bölünmesi ile elde edilen değerlerin 2,55’den büyük olduğu için normallik sayıltısının 
sağlanmadığı söylenebilir. Çocuklardaki akran zorbalığını belirleyebilmek amacı ile kullanılan ölçme aracındaki puanlarının normal dağılım 
gösterip göstermediği, örneklem büyüklüğü 50’den büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnoff (K-S) Testi ile de incelenmiştir. Çocukların ölçme 
aracına verdikleri yanıtların puanları ile homojenliğe bakıldığında değerlerin 0.05’ten küçük olduğu için anlamlı  (p< 0.05) olduğu, yani normal 
dağılım göstermediği belirlenmiştir. 

Yapılan normallik testi sonucu doğrultusunda çocukların cinsiyet değişkeni için Mann Whitney-U Testi; kardeş sayısı, doğum sırası ve T.V 
izleme saati, anne-baba öğrenim durumu gibi ikiden fazla karşılaştırmaların olduğu değişkenlerde Kruskal Wallis-H testi  ile analiz edilmiştir. 
Gruplar arası farklılık incelenirken; anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup p<.05 olması durumunda gruplar arası anlamlı farklılığın 
olduğu, p>.05 olması durumunda ise gruplar arası anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 
Demirel, 2011).  

Bu çalışmada ilkokulların dördüncü sınıflarına devam eden çocuklarda zorbaca davranışların bazı değişkenler (cinsiyet, anne-baba öğrenim 
durumu, kardeş sayısı, doğum sırası, televizyon izleme süresi) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışma sonuçları 
tablolar ile açıklanarak sunulmuştur. 

Tablo 3: Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Cinsiyetlerine Göre Akran Zorbalığı Puan Ortalamalarına ilişkin Mann Whitney U Testi 
Sonuçları  

Değişkenler Cinsiyet N 

Kurban Alt Ölçeği Zorba Alt Ölçeği 

  𝑋 s.s. Sıra Ort. U p 𝑋 s.s. Sıra Ort. U p 

Fiziksel 

Zorbalık 

Kız 103 16,38 7,18 92,88 
4245,00 0,03 

12,75 4,12 86,47 
3610,50 0,00 

Erkek 99 18,39 7,55 109,79 15,57 6,48 115,95 

Sözel 

Zorbalık 

Kız 103 11,17 5,38 96,10 
4564,00 0,19 

7,35 2,42 84,50 
3415,50 0,00 

Erkek 99 11,86 5,19 106,69 9,27 3,99 117,84 

İzolasyon 

Zorbalığı 

Kız 103 9,15 4,43 99,29 
4880,00 0,59 

6,38 2,78 94,54 
4409,50 0,69 

Erkek 99 9,54 4,46 103,62 7,11 3,22 108,19 

Söylenti 

Zorbalığı 

Kız 103 13,03 8,59 103,09 
4941,50 0,70 

8,02 2,92 89,86 
3946,00 0,00 

Erkek 99 11,98 5,80 99,98 9,22 3,94 112,69 

Eşyalara 

Zarar Verme 

Kız 103 13,06 6,07 98,22 
4774,00 0,42 

10,14 2,91 91,88 
4146,50 0,00 

Erkek 99 13,66 6,35 104,65 11,08 3,55 110,74 

Toplam Puan 
Kız 103 62,79 24,83 97,52 

4704,50 0,34 
 44,64 10,77 85,90 

3554,00 0,00 
Erkek 99 65,43 24,31 105,33 52,25 15,85 116,50 

 

Tablo 3’e göre çocukların “Kurban” alt ölçeğinin faktör puanları ile ölçek toplam puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişip 
değişmediğini belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre çocukların “Fiziksel Zorbalık” puanları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur, (p<0,05). Erkek çocukların sıra ortalamaları 109,97 iken kız çocukların sıra ortalamaları 92,88’dir.  Bu sonuç, erkek 
çocukların zorbalığa daha fazla maruz kaldıklarını yani kurban olduklarını göstermektedir. Ergün (2011), Gürsoy (2010) ve Güner (2009), 
Çankaya (2011)’in araştırması bu sonucu destekler niteliktedir. Buna karşılık “Kurban” alt ölçeğinin diğer faktörleri (Sözel zorbalık, İzolasyon 
zorbalığı, Söylenti yayma, Eşyalara zarar verme) ve ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

Çocukların “Zorba” alt ölçeğinin faktör puanları ile ölçek toplam puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini 
belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre çocukların “İzolasyon Zorbalığı” puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır, (p>0,05). Buna karşılık diğer faktör puanları (Fiziksel, Sözel, Söylenti,  Eşyalara zarar verme) ve ölçek toplam puanları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkek çocukların sıra ortalamalarının kız çocukların sıra ortalamalarından daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Bu da erkek çocukların kız çocuklara oranla daha fazla zorba davranışlar sergilediklerini göstermektedir. Güner (2009), 
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erkeklerin daha fazla zorba davranışlar sergilediğini, Ergün (2011) ise erkeklerin tüm zorbalık türlerini kızlardan daha fazla uyguladığını 
saptamıştır. Özkan ve Çiftçi (2010) zorbalık davranışını yapanların daha çok erkekler olduğunu bulmuştur. Ergün (2015) araştırmasında 
anlamlı olmamasına rağmen erkeklerin daha çok zorba davranışlar gösterdiğini bulmuştur. 

Kız ve erkek çocukların yetiştirilmelerinde toplumumuzda yerleşmiş rollerin etkisi de düşünüldüğünde; saldırganca davranışlar, erkeklerde 
kızlara göre daha fazla kabul görmekte, erkeklerin saldırganca davranışları desteklenebilmektedir. Kızlar, erkeklere göre karşılaştıkları 
problemlerde yardım istemekten kaçınmamakta, daha barışçıl stratejiler izlemektedir. Bu durumda erkeklerin zorbalık davranışları 
sergiledikleri kadar zorbalığa uğramalarının olası olduğu söylenebilir. Kocatürk’ün (2014) araştırmasına göre erkek çocuklar daha fazla akran 
zorbalığı eğilimi göstermekte ve akran zorbalığına maruz kalmaktadır.   

 

Tablo 4. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Doğum Sırasına Göre Akran Zorbalığı Puan Ortalamalarına ilişkin Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçları 

Doğum Sırası 

n 

Kurban Alt Ölçeği Zorba Alt Ölçeği 

�̅� S.s 
Sıra 
Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 

Fark �̅� S.s 
Sıra 
Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 

Fark 

İlk çocuk (1) 90 60,1 23,8 88,4 

8,28 0,01 1-2 

46,2 10,5 94,8 

2,36 0,30 

 

Ortanca (2) 50 71,4 30,9 114,5 49,4 19,2 103,8 

Son çocuk (3) 62 64,0 17,8 109,9 51,4 13,3 109,2 

 

Tablo 4’teki sonuçlar incelendiğinde çocukların doğum sırasına göre “Akran zorbalığı” ölçeği puanlarının anlamlı bir şekilde değişip 
değişmediğini belirlemek için yapılan Kruskal Wallis H  testi sonuçlarına göre çocukların “Kurban” alt ölçeğinden aldıkları toplam puanları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe 
karşılaştırma testi sonucunda ilk çocuk ve ortanca çocuk arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Grupların ortalamaları dikkate 
alındığında “Kurban” alt ölçeği en yüksek ortalamaya sahip çocukların ortanca çocuk olduğu, en düşük ortalamaya sahip çocukların ise ilk 
çocuklar olduğu görülmüştür. “Zorba” alt ölçeğinden elde edilen puanlar arasında ise çocukların doğum sırasına göre anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p> 0,05). Ortanca çocuklar çoğu zaman büyük ve küçük kardeşleri ile ilişkilerinde anne babalardan olumsuz tutumlar 
görebilmektedir. Bu durumun ortanca çocukların daha fazla zorbalığa maruz kalmalarına sebep olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 5. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Kardeş Sayısına Göre Akran Zorbalığı Puan Ortalamalarına ilişkin Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçları 

Kardeş Sayısı n 

Kurban Alt Ölçeği Zorba Alt Ölçeği 

�̅� S.s Sıra Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 

Fark �̅� S.s 
Sıra 
Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 

Fark 

1 kardeş (1) 14 59,7 18,6 91,46 

7,45 0,02  

47,7 11,7 96,4 

1,52 0,46 

 

2 kardeş(2) 100 60,8 23,2 92,96 47,8 14,5 103,8 

3 veya üstü (3) 88 68,5 26,2 114,27 49,4 14,0 106,8 

 

Tablo 5 incelendiğinde çocukların kardeş sayısına göre “Akran zorbalığı” ölçeği puanlarının anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini 
belirlemek için yapılan Kruskal Wallis H  testi sonuçlarına göre çocukların “Kurban” alt ölçeğinden aldıkları toplam puanları arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).  Grupların ortalamaları dikkate alındığında “Kurban” alt ölçeği en yüksek ortalamaya sahip çocukların üç 
veya daha fazla kardeşe sahip oldukları, en düşük ortalamaya sahip çocukların ise tek kardeşe sahip oldukları görülmüştür. “Zorba” alt 
ölçeğinden elde edilen puanlar arasında ise çocukların kardeş sayısına göre anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0,05).  

Bu durum ailenin tüm ilgisinden tek çocuğun yararlanıyor olması ile açıklanabilir. Ailedeki çocuk sayısının artmasıyla birlikte, kardeşler 
birbirleri ile iyi geçinebildiği gibi birbirlerini kızdırabilmekte, kışkırtabilmekte, saldırgan davranışlarda bulunup zorbalık uygulayabilmektedir. 
Sonuç olarak; anne-babanın ilgisinin azalması ve kardeş baskısının artması çocukların zorbalığa uğramalarına neden olabilmektedir. Sağlam 
(2012), tek kardeşe sahip olan öğrencilerin yaşam kalitesi puanlarının daha fazla olduğunu bulmuştur.  
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Tablo 6. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Annelerinin Öğrenim Durumuna Göre Akran Zorbalığı Puan Ortalamalarına ilişkin Kruskal 
Wallis H Testi Sonuçları 

Anne Öğrenim 
Durumu n 

Kurban Alt Ölçeği Zorba Alt Ölçeği 

�̅� S.s 
Sıra 
Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 

Fark �̅� S.s 
Sıra 
Ort. 𝑋2 p 

Anlaml
ı 

Fark 

İlkokul (1) 47 64,6 26,0 103,9 

8,36 0,03 2-3 

48,2 10,6 112,4 

6,48 0,09 

 

Ortaokul (2) 45 70,2 26,4 117,5 51,9 16,0 112,8 

Lise (3) 80 59,4 22,1 87,9 46,9 14,8 90,3 

Üniversite (4) 30 66,5 24,0 109,7 48,0 13,3 97,1 

 

Tablo 6 incelendiğinde çocukların anne öğrenim durumuna göre “Akran zorbalığı” ölçeği puanlarının anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini 
belirlemek için yapılan Kruskal Wallis H  testi sonuçlarına göre çocukların “Kurban” alt ölçeğinden aldıkları toplam puanları arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).  Gruplar arasında anlamlı fark çıkması sonucunda hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu belirlemek 
amacıyla yapılan Scheffe karşılaştırma testi sonucunda ortaokul ve lise mezunu annelerin çocukları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmüştür. Grupların ortalamaları dikkate alındığında “Kurban” alt ölçeği en yüksek ortalamaya sahip çocukların annelerinin ortaokul 
mezunu oluğu görülürken, en düşük ortalamaya sahip çocukların annelerinin ise ilkokul mezunu oldukları görülmektedir. “Zorba” alt 
ölçeğinden elde edilen puanlar arasında ise çocukların annelerinin öğrenim durumları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0,05). 
Gürsoy (2010) araştırmasında, anne öğrenim durumunu diğer (okur yazar, okuma yazması yok) olarak belirten çocukların daha fazla 
zorbalığa maruz kaldığını bulmuştur. Annenin çocuğun eğitiminde endişeli olması, yanlış eğitim vermemek düşüncesi ile çocuğuna yanış 
tutumlar sergilemesi çocuklarda olumsuz davranışlara neden olabilmektedir. Anlamlı farklılık çıkmamasına rağmen sıra ortalamalarına 
bakıldığında annesi ortaokul mezunu olan çocukların daha fazla zorbalık yaptıkları bulunmuştur. Anne öğrenim durumunda kurban alt 
boyutundaki farklılığın oluşmasında annelerin çocuğu ile kuracağı ilişkinin ve geçirdiği zamanın niteliği, kişisel özellikleri, çalışma durumu ve 
çocuk yetiştirme tutumlarındaki farklılıkların etkili olduğu söylenebilir.  

Tablo 7. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Babalarının Öğrenim Durumuna Göre Akran Zorbalığı Puan Ortalamalarına ilişkin Kruskal 
Wallis H Testi Sonuçları 

Baba Öğrenim 
Durumu n 

Kurban Alt Ölçeği Zorba Alt Ölçeği 

�̅� S.s 
Sıra 
Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 
Fark �̅� S.s 

Sıra 
Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 
Fark 

İlkokul (1) 34 63,3 22,2 101,8 

2,28 0,51  

47,4 11,3 101,9 

1,13 0,76 

 

Ortaokul (2) 46 70,0 31,3 109,7 51,9 17,4 107,7 

Lise (3) 70 64,0 23,5 102,8 48,3 14,5 101,8 

Üniversite (4) 52 59,5 19,5 92,1 46,4 11,2 95,2 

 

Tablo 7 incelendiğinde araştırmaya dahil edilen çocukların “Akran zorbalığı” ölçeği puanlarının baba öğrenim durumuna göre anlamlı bir 
şekilde değişip değişmediğini belirlemek için yapılan Kruskal Wallis H  testi sonuçlarına göre çocukların “Kurban” alt ölçeğinden aldıkları 
toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  “Zorba” alt ölçeğinden elde edilen puanlar arasında da çocukların 
babalarının öğrenim durumu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0,05). Akran zorbalığı ile baba öğrenim durumu arasında anlamlı 
bir farklılığın bulunmaması, toplumumuzda çocukların bakım ve yetiştirilmesi ile ilgili sorumlulukların daha çok anneye bırakılması ile ilgili 
olabilir.  

Totan ve Yöndem (2007) tarafından yapılan araştırmada ergenlerin anne baba ile ilişkileri arttıkça zorba ve zorba/kurban statülerinde olma 
olasılıkları azalmaktadır. Bu durum çocuğun anne ve babası ile iletişiminin önemini göstermektedir. 

Tablo 8. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların T.V İzleme Süresine Göre Akran Zorbalığı Puan Ortalamalarına ilişkin Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçları 

T.V İzleme Saati n 

Kurban Alt Ölçeği Zorba Alt Ölçeği 

�̅� S.s Sıra Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 

Fark �̅� S.s 
Sıra 
Ort. 𝑋2 p 

Anlamlı 

Fark 

1 saatten az (1) 42 69,8 32,2 108,1 

3,04 0,38  

49,0 16,7 95,0 

14,9 0,00 2-4 
1 saat (2) 61 65,2 24,5 104,9 44,1 10,2 82,0 

2-3 saat (3) 61 58,3 16,9 90,7 49,6 13,5 111,1 

4 saat ve üstü 38 65,2 23,9 105,9 53,1 15,6 124,3 
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Tablo 8’e göre araştırmaya dahil edilen çocukların “Akran zorbalığı” ölçeği puanlarının çocukların T.V izleme saatlerine göre anlamlı bir 
şekilde değişip değişmediğini belirlemek için yapılan Kruskal Wallis H  testi sonuçlarına göre öğrencilerin “Kurban” alt ölçeğinden aldıkları 
toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). “Zorba” alt ölçeğinden elde edilen puanlar arasında ise T.V izleme 
saatleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p< 0,05). Gruplar arasında anlamlı fark çıkması sonucunda hangi gruplar arasında anlamlı 
farklılık olduğu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe karşılaştırma testi sonucunda T.V izleme saatleri arasında 1 saat ve 4 saat ve üstü T.V 
izleme saatleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  

Televizyonu bir saat izleyenlerin, 4 saat ve daha fazla süre izleyenlerden daha az zorbaca davranışlarda bulunmaları televizyonun olumsuz 
etkisinden kaynaklanıyor olabilir. Televizyonu bir saatten az izleyenlerle bir saat izleyenler arasındaki sıra ortalamalarındaki farklılık, 
televizyonu bir saatten az izleyenlerin içinde hiç izlemeyenlerin de bulunmamasından kaynaklanıyor olabilir.  

İlkokulların dördüncü sınıflarına devam eden çocuklarda zorbaca davranışların bazı değişkenler (cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu, 
kardeş sayısı, doğum sırası, televizyon izleme süresi) açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda şunlar 
önerilebilir; 

 Çocuklardaki akran zorbalığının nedenlerinin tespit edilebilmesi için derinlemesine çalışmalar yapılabilir.  

 Erkek çocuklardaki zorbalık davranışlarının azaltılması için deneysel çalışmalar planlanabilir. 

 Kardeş ilişkileri ve anne baba tutumları ile ilgili çalışmalar planlanabilir. 

 Farklı sosyo ekonomik düzeyde bulunan okullar ve farklı yaş gruplarında da çalışmalar yapılabilir.  

 Okullardaki akran zorbalığı davranışlarının azaltılması için çocuk, okul ve aileyi de kapsayan eğitim programları hazırlanabilir.  

 Zorbalığın günümüzde büyük bir sorun olduğundan yola çıkılarak bu konu ile ilgili daha fazla sayıda bilimsel araştırma yapılması 
önerilebilir. 
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ÖZET 

İnsanlık tarihi insanın eğitsel tarihidir. Bu eğitsel süreçle okul, insanın gelişiminde en gelişmiş ve dinamik kurumdur. Dolayısıyla, öğrenme-
örteme sürecini etkileten temek faktörlerden bir tanesi de fiziksel mekanlar ve ortamlardır. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon tarih 
bölümü öğrencilerinin okul ve sınıf ortamında ilişkin imgeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma türlerinden olgubilim 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ve sınıf ortamı konusundaki görüşleri 
açık uçlu bir veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi 2015-2016 öğretim yılı kapsamında Tarih Bölümü 
pedagojik formasyon alan öğrenci grupları oluşturmaktadır (116), (78 Kız, 38 Erkek). Okulun bulunduğu çevre, okulun çok katlı olması 
sınıftaki öğrenci sayısı, temizlik, ısı, ışık, ses düzeyi, gürültü düzeyi, öğrencilerin oturma düzenleri, sınıfın rengi, öğrenme-öğretme sürecini 
derinden etkilemektedir. Araştırma sonucunda pedagojik formasyon bölümü öğrencilerinin okulla ilgili imgeleri “okulun çok temiz olmalı, 
öğrenci güvenliği tam anlamıyla sağlanmalı, okulun ücretsiz sevisi olmalı, yemekler çok ucuz yada ücretsiz olmalı” şeklinde ifade etmişlerdir. 
Sınıfla ilgili görüşleri ise, “araç, gereç bakımından donanımlı olmalı, sınıf mevcudu 20 kişiyi geçmemeli, sıraların üzeri çizili olmamalı” şeklinde 
görüş bildirmişlerdir. 

Anahtar Kelime: İmge, Okul ve Sınıf Ortamı, Tarih Bölümü 

Abstract 

History of humanity is educational history of human being. In the educational process, school is the most developed and dynamic institution; 
therefore, one of the principal factors affecting educational process is physical setting. In the current study, it is aimed to determine school 
and classroom images that students studying at history department of pedagogical formation have. Phenomenologic method among 
qualitative research methods was used.  Pedagogical formation history department students’ opinions about school and classroom setting 
images were acquired by an open ended data collection tool. In the study group of this study, there are 116( 78 female and 38 male) students 
studying on pedagogical formation in Department of History at Ahi Evran University in 2015-2016 education term.  The location of the school, 
multilayered schools, number of the students at a class, hygiene, temperature, light, volume, sitting arrangement, color of the classroom 
effect  educational process at a great extent. Pedagogical formation students stated images related to school as” school should be clean, 
student safety should be provided, school bus service should be free, and food should be very cheap or free”. When it comes to their opinions 
on classroom, they expressed “classroom should have necessary goods, the number of the students should not be more than 20, and the 
desks should not be scratched”. 

Key words: Image, Educational Medium, History department 

 

İnsanlık tarihi insanın eğitsel tarihidir. Böylesi önemli bir süreç, daima insanı mekânlarla birleşerek değer kazanmıştır. Medeniyetler tarihe 
inşa ettikleri eğitim yuvalarıyla damgalarını vurmuşlar ve bu faaliyet alanlarıyla kendilerine övünç kaynakları yaratmışlardır (Uludağ, Odacı, 
2002). İster geleneksel ister modern dönemler dikkate alınsın insanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurumlar oluşturmuşlardır. Toplumsal 
ve beşeri ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan kurumların en gelişmiş, dinamik ve faal olanları arasında okulu saymak mümkündür 
(Arı,1989). 

Öğretmen- öğrenci ilişkileri, büyük ölçüde fiziksel değişkenler tarafından etkilenir (Congelosi, Lemoine, 1998). Bu yüzden eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde ortam düzeninin önemi çok büyüktür. Fiziksel ortam olarak kabul ettiğimiz okul, sınıf ve okulun çevresi öğretme-öğrenme 
faaliyetlerini derinden etkilemektedir. Bu bakımdan fiziksel ortamda ilgili değişken, eğitime destek veya engel olabilir. Sadece mekânda var 
olanlar değil, bunların düzenlenmesi, görüntüsü de öğretme- öğrenme sürecinde etkileyici olabilmektedir. 

Modern toplumlarda insan yaşamının önemli bir bölümü okulda geçmektedir. Bu nedenle okullar öğrencilerin mutlu olabilecekleri ve doyum 
sağlayabilecekleri ortamlar olmak durumundadır (Özdemir,2012). 

Çünkü eğitim öğretim faaliyetleri öğrencilerin zamanlarının çoğunun okulda geçmesine sebep olmakta ve bunun sonucunda da öğrenciler 
kişiliklerinin oluşumunda okullardan oldukça çok etkilenmektedir. Çabuk (2006) çalışmasında görsel olarak konforlu olmayan bir ortamda 
öğrencilerde algılama yanılgıları, başarısızlık, yorgunluk, sinirlilik, gibi fizyolojik ve psikolojik olumsuzluklar oluşabileceğini belirtmektedir. Bu 
durum aslında önemsenmeyen ve bireysel tercihlere göre düzenlenen eğitim ortamlarının, gelişigüzel değil, belirli bir uyum ve düzen içinde 
tasarlanması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca sınıfta nitelikli eğitim ortamının oluşturulabilmesi için iletişim, sınıfın fiziksel düzeni, 
eğitim ve öğretim programlarının planlanması önem arz etmektedir (Şişman ve Turan,2007). 

Sınıf ortamının iyi bir şekilde düzenlenmiş olması, öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlıklarının gelişimine, arkadaş ilişkilerinin artmasına, 
öğrenmelerine ve öğretmenin sınıfta kontrolü sağlamasına katkıda bulunabilir (Hathaway,1987), öğrenci-öğretmen ilişkisinin niteliği ve olumlu 
ilişkiler öğrenciyi öğretmenin yaptıklarına motive edecektir (Şahin ve Özbay,1999). 

Sınıftaki öğrenci sayısı, ısı, ışık, ses düzeni, temizlik, gürültü düzeyi, öğrencilerin oturma düzenleri, sınıfın rengi,  eşyaların renkleri öğrenme 
sürecini ve öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini ve öğretmenle olan iletişimine etki etmekte ve motivasyonu derinden etkileyebilmektedir. Bu 
yüzden de ilköğretimden yükseköğretime kadar sınıflardaki öğrenci sayılarının azlığı, öğrencilerin sınıf içi aktivitelere daha çok katıldıklarını, 
kendilerini daha çok yeterli hissettiklerini daha dakik ve daha düzenli olarak devam ettiklerini sinirlilik ve okuldan uzaklaşma duygularını daha 
az yaşadıklarını ve başarı düzeylerini artırdıklarını ortaya koymaktadır. 
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Bu araştırma ise, pedagojik formasyon Tarih bölümü öğrencilerinin okul ve sınıf ortamına ilişkin imgelerini ortaya koymak amacıyla 
yapılmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

Pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ve sınıf ortamı nasıldır? 

Alt problemler 

1. Pedagojik formasyon Tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ortamı nasıldır? 
2. Pedagojik formasyon Tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki sınıf ortamı nasıldır? 
3. Pedagojik formasyon Tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ortamı cinsiyete göre değişmekte midir? 
4. Pedagojik formasyon Tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki sınıf ortamı cinsiyete göre değişmekte midir? 

Pedagojik formasyon Tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ve sınıf ortamını ortaya koymak açısından nitel araştırma türlerinden 
olgubilim kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomoloji/phenomenology) deseni ise 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 çıkabilmektedirler. Bu olgularla günlük yaşantıda çeşitli biçimlerde karşılaşılabilmektedir. Ancak bu 
tanışlık, olguları tam olarak anladığımız anlamına gelmez.  Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız 
olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturur(Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

Çalışmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesi 2015-2016 öğretim yılı kapsamında pedagojik formasyon alan öğrenci grupları oluşturmaktadır. 
Örneklemi ise Tarih bölümü öğrencileri(116) (78Kız,38Erkek) oluşturmaktadır. 

Araştırmada, Pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ve sınıf ortamı konusunda görüşleri açık uçlu bir veri 
toplama aracı ile elde edilmiştir. Yapılandırmacı görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Öğrencilerin araştırmaya katılma ya da katılmama 
konusunda serbest oldukları ifade edilerek gönüllük ilkesine, kendileri ile ilgili bilgilerin başkalarına açıklanmayacağı hususunda güvence 
verilerek gizlilik ilkesine bağlı kalınmıştır. 

Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin analizinde nitel içerik analizi yaklaşımı benimsenmiştir. Pedagojik formasyon ve tarih bölümü 
öğrencilerinin imgelerindeki okul ve sınıf ortamına ilişkin görüşleri frekans ve yüzde olarak verilmiştir. 

Pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin okul ve sınıf ortamına ilişkin imgeleri frekans (f) ve yüzde (%) olarak verilmiştir. 

Tablo1. Pedagojik Formasyon Tarih Bölümü Öğrencilerinin Okul Ortamına ilişkin İmgeleri  

                                                                                                       f                          % 

 Okul temiz olmalı                                                                  85                        74     

 Öğrenci güvenliği tam anlamıyla sağlanmalı                        75                        65 

 Okulun ücretsiz servisi olmalı                                               70                        60 

 Yemekler çok ucuz ya da ücretsiz olmalı                              66                        57 

 Gürültüden uzak olmalı                                                         65                        56 

 Okul çalışanları öğrenciye saygılı olmalı                              62                        53 

 İnternet odaları olmalı                                                           60                        52 

 Okul çevresinde yeşil alanlar olmalı                                     55                        47 

 Kütüphane olmalı                                                                  40                        34 

 Bütün spor dallarına uygun salonlar olmalı                          45                        39 

 Okulda sağlık hizmetleri birimi olmalı                                   35                        30 

 Okulda konferans salonları olmalı                                        32                        28 

 Okul binaları çok katlı olmamalı                                            25                        22 

 Dinlenme odaları olmalı                                                       15                        13 

 

Tablo 1 de görüldüğü gibi pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin okul ortamına ilişkin imgeleri arasında en çok “Okul temiz olmalı”, 
“Öğrenci güvenliği tam olarak sağlanmalı”, “Okulun ücretsiz servisi olmalı”, en az ise “Okul binaları çok katlı olmamalı”, “Dinlenme odaları 
olmalı” şeklinde ifade etmişlerdir. 

Tablo 2. Tablo1. Pedagojik Formasyon Tarih Bölümü Öğrencilerinin Sınıf Ortamına ilişkin İmgeleri 

                                                                                                               f                          % 
  

 Sınıf temiz olmalı                                                                          84           72 

 Araç-gereç bakımından donanımlı olmalı                                    78                   67 

 Sınıf mevcudu 20 kişiyi geçmemeli                                              72                      62 

 Öğretmen-öğrenci arasında saygı olmalı                                     69                       59 

 Sıraların üzeri çizilmiş olmamalı                                                  42           36 

 Sınıf düzeni U şeklinde olmalı                                                     35                      30 

 Sınıf düzeni oluşumunda altıgen masalar kullanılmalı                  5                        4 
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Tablo 2 de görüldüğü gibi pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin sınıf ortamına ilişkin imgeleri en çok “Sınıf Temiz olmalı”, “Araç-
gereç bakımından donanımlı olmalı”, en az ise “Sınıf düzeni U şeklinde olmalı”, “Sınıf düzeni oluşumunda altıgen masalar kullanılmalı”, 
olarak belirtmişlerdir. 

Tablo 3 Pedagojik formasyon tarih bölümü kız öğrencilerin okul ortamına ilişkin imgeleri 

                                                                       f                      %    

 Okul temiz olmalı                                                          64                     82 

 Öğrenci güvenliği tam anlamıyla sağlamalı                  55                     71          

 Okulun servisi ücretsiz olmalı                                       53                     68 

 Yemekler çok ucuz ya da ücretsiz olmalı                      51                     65 

 Gürültüden uzak olmalı                                                 36                     46 

 Okul çalışanları öğrenciye saygılı olmalı                      27                     35 

 İnternet odaları olmalı                                                   25                     32 

 Okul çevresinde yeşil alanlar olmalı                             25                     32 

 Kütüphane olmalı                                                          22                     28 

 Okulda sağlık hizmetleri birimi olmalı                           20                     26 

 Okulda konferans salonları olmalı                                19                     24 

 Okul binaları çok katlı olmamalı                                   17                     22 

 Bütün spor dallarına uygun salonlar olmalı                  12                     15 

 Dinlenme odaları olmalı                                                9                      12 
 

Tablo 3 de görüldüğü gibi pedagojik formasyon tarih bölümü kız öğrencilerinin okul ortamına ilişkin imgeleri en çok “ Okul temiz olmalı”, 
“Öğrenci güvenliği tam anlamıyla sağlanmalı”, “Okulun servisi ücretsiz olmalı”, ”Yemekler çok ucuz yada ücretsiz olmalı”, en az ise “Bütün 
spor dallarına uygun salonlar olmalı”, “Dinlenme odaları olmalı” şeklinde ifade etmişlerdir. 

 
 
Tablo4 Pedagojik Formasyon Tarih Bölümü Kız öğrencilerinin Sınıf ortamına ilişkin imgeleri 

 
                                                                                             f                          % 
 

 Sınıf temiz olmalı                                                          60                        77 

 Araç gereç bakımından donanımlı olmalı        51                        65 

 Sınıf mevcudu 20 kişiyi geçmemeli                              45                        58 

 Öğretmen öğrenci arasında saygı olmalı                     41                        53 

 Sıraların üzeri çizilmiş olmamalı                                  32                         41 

 Sınıf düzeni oluşumu u şeklinde olmalı                       20                         26 

 Sınıf düzeni oluşumunda altıgen masalar olmalı          3                           4 

Tablo 4 de görüldüğü gibi pedagojik formasyon tarih bölümü kız öğrencilerinin sınıf ortamına ilişkin imgeleri en çok “Sınıf temiz olmalı”, “Araç 
gereç bakımından donanımlı olmalı”,  en az ise “ Sınıf düzeni oluşumu u şeklinde olmalı”, “Sınıf düzeni oluşumunda altıgen masalar olmalı” 
olarak ifade etmişlerdir. 

 
Tablo5 Pedagojik formasyon tarih bölümü erkek öğrencilerin okul ortamına ilişkin imgeleri 

                                                                                            f                        % 

 Okul çalışanları öğrenciye saygılı olmalı                  35                       92 

 İnternet odaları olmalı                                               35                        92 

 Bütün spor dallarına uygun salonlar olmalı              33                        87 

 Okul çevresinde yeşil alanlar olmalı                         30                        79 

 Gürültüden uzak olmalı                                             29                        76 

 Temiz olmalı                                                             21                         55 

 Öğrenci güvenliği tam anlamıyla sağlanmalı           20                         53 

 Kütüphane olmalı                                                      18                        47 

 Okulun ücretsiz sevisi olmalı                                    17                        45 

 Yemekler ucuz yada ücretsiz olmalı                         15                        39 

 Okulda sağlık hizmetleri birimi olmalı                     15                        39 

 Okulda konferans salonları olmalı                            13                        34 

 Okul binaları çok katlı olmamalı                                8                        21 

 Dinlenme odaları olmalı                                             6                        16 
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Tablo 5 de görüldüğü gibi pedagojik formasyon tarih bölümü erkek öğrencilerinin okul ortamına ilişkin imgeleri en çok “ Okul çalışanları 
öğrenciye saygılı olmalı”,  “İnternet odaları olmalı”, “Bütün spor dallarına uygun salonlar olmalı” en az ise “ Okul binaları çok katlı olmamalı”, 
“Dinlenme odaları olmalı”  şeklinde ifade etmişlerdir. 
 
Tablo 6 Pedagojik formasyon tarih bölümü erkek öğrencilerinin sınıf ortamına ilişkin imgeleri 

                                                                                              F                         % 

 Öğrenci-öğretmen arasında saygı olmalı                     28                          74 

 Sınıf mevcudu 20 kişiyi geçmemeli                              27                          71 

 Araç gereç bakımından donanımlı olmalı                    27                           71 

 Sınıf temiz olmalı                                                         24                           63 

 Sınıf düzeni u şeklinde olmalı                                      15                           39 

 Sıraların üzeri çizilmiş olmamalı                                  10                            26 

 Sınıf düzeni oluşumunda altıgen masalar olmalı          2                             5 

 

Tablo 6 da görüldüğü gibi pedagojik formasyon tarih bölümündeki erkek öğrencilerin sınıf ortamına ilişkin imgeleri en çok “ Öğrenci-öğretmen 
arasında saygı olmalı”, “Sınıf mevcudu 20 kişiyi geçmemeli”, en az ise “Sıraların çizilmiş olmamalı”, “Sınıf düzeni oluşumunda altıgen masalar 
olmalı” şeklinde ifade etmişlerdir. 
 
Öğrenme –öğretme süreci açısından; okul ve sınıf ortamı, önem arz etmektedir. Zira, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenme ortamının 
önemi büyüktür. Çağdaş dünyada okul öğrencilerin mutlu olabilecekleri doyum sağlayabilecekleri yer olmalıdır(Özdemir,2012). 
 
Okulun bulunduğu çevre, okulun çok katlı olması veya bir bahçe içerisinde tek katlı olması sınıftaki öğrenci sayısı, temizlik, ısı, ışık, ses 
düzeyi, gürültü düzeyi, öğrencilerin oturma düzenleri, sınıfın rengi, eşyaların renkleri, öğrenme öğretme sürecini derinden etkilemektedir. 
Pedagojik formasyon Tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ortamına ilişkin olarak en çok “temiz olmalı”, “öğrenci güvenliği tam 
anlamıyla sağlanmalı”, “okulun ücretsiz servisi olmalı”, “yemekler çok ucuz yada ücretsiz olmalı” şeklinde ifade ederken, en az ise “ okul 
binaları çok katlı olmamalı, dinlenme odaları olmalı” şeklinde belirtmişlerdir. 
 
Bir sınıf ortamı, sağlık kurallarına ve insan onuruna uygun olmalıdır. Temizlik alışkanlığı kazanmak, öğrencilerin insanileşmesinin, 
medenileşmesinin ve uygar bir toplumu sağlayabilme sürecinin en önemli aşamalarından birini oluşturur (Uludağ ve Odacı, 2002).  
 
Pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki sınıf ortamına ilişkin olarak da “araç-gereç bakımından donanımlı olmalı”, 
“sınıf mevcudu 20 kişiyi geçmemeli”, “öğretmen ve öğrenci arasında saygı olmalı” şeklinde ifade ederken, en az ise “ sıraların üstü çizili 
olmamalı”, “sınıf düzeni oluşumunda altıgen masalar kullanılmalı” olmak şeklinde belirtmişlerdir.  
 
Hathaway (1987), sınıf ortamının iyi bir şekilde düzenlenmiş olması, öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlıklarının gelişimine, arkadaş 
ilişkilerinin artmasına, öğrenmelerine ve öğretmenin sınıfta kontrolü sağlamasına katkıda bulunabileceğini ifade etmiştir. 
Kız öğrencilerinin okul ve sınıf ortamına ilişkin imgeleri “ sınıf temiz olmalı”, “ öğrencinin güvenliği tam anlamıyla sağlanmalı”, şeklinde ifade 
edilirken, en az ise “ yemekler çok ucuz ya da ücretsiz olmalı”, “okulun ücretsiz servisi olmalı”, şeklinde dile getirilmiştir. 
 
Okul güvenliği, hem okul içi hem de okul dışı çevrenin değiştirilmesine yönelik düzenlemenin yapılması, saldırganlık ve benzeri istenmeyen 
öğrenci davranışlarını azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını ve okul programlarının etkili, sosyal ve birey odaklı hale getirilmesini amaçlar. 
Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için okulların,  sosyal destek uzmanlarına, sivil toplum örgütleri ile işbirliği, ekonomik desteğe, sosyal ve 
spor amaçlı faaliyetler için zengin altyapı tesislerine ihtiyaçları vardır (Çankaya, 2009). 
 
Erkek öğrencileri, okul ve sınıf ortamına ilişkin imgeleri “bütün spor dallarına uygun salonlar olmalı”, “internet odaları olmalı”, şeklinde ifade 
edilirken, en az ise “ araç gereç bakımından donanımlı olmalı”, “okul çalışanları saygılı olmalı” şeklinde belirtmişlerdir. Sevindik (2006), akıllı 
sınıfların yükseköğretimde kullanılmasının öğrencilerin başarı ve tutumuna olan olumlu etkilerini saptamıştır. 
 
Bu bağlamda şu önerilere yer verilebilir; Okul ve sınıfların daha temiz olmaları,  okul ve öğrenci güvenliğini artırıcı tedbirler alınabilir. Sınıflar 
araç gereç bakımından daha donanımlı hale getirilebilir, Sınıflarda altıgen masa düzeni pilot okullarda uygulanabilir. 
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Tutum ve İnançlarının İncelenmesi 

 

Ar. Gör. Oğuz KELEŞ    Yrd. Doç. Dr. Musatafa YAŞAR 

Çukurova Üniversitesi             Çukurova Üniversitesi  

 

ÖZET 

Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu Adana ili merkez ilçelerinde (Sarıçam, Çukurova, Yüreğir) bağımsız anaokullarında görevli 164 öğretmen ve 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan 141 öğretmen adayı oluşturmuştur. Martin, Yin ve 
Baldwin (1998) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Savran (2002) tarafından yapılan Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına ait 
bağımsız değişkenlere ilişkin ortalamalar arasındaki farklılıklar bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılarak belirlenmiştir. 
Araştırmanın sonuçları hem okul öncesi öğretmen adaylarının hem de okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminin ders yönetimi ve insan 
yönetimi boyutlarında müdahaleci bir inanç ve tutuma sahip olduklarını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, Öğretmen ve Öğretmen adayı inançları, Müdahaleci, Müdahaleci olmayan, Etkileşimci. 

Abstract 

The aim of this study is to determine early childhood pre-service teachers’ and in-service teachers’ beliefs and attitudes toward classroom 
management. The sample of this study consisted of 164 early childhood teachers who serviced at independent preschools in the central 
district of Adana (Çukurova, Sarıçam, Seyhan and Yüreğir) and 141 pre-service teachers who studied at the department of early childhood 
education in Faculty of Education in Çukurova University. Attitudes and Beliefs on Classroom Control (ABCC), developed by Martin, Yin and 
Baldwin (1998), adopted by Savran (2002) to Turkish was used for investigation. The data obtained from instrument were analyzed by using 
SPSS package program. The differences between the means related to the independent variables of preand in-service teachers were 
determined by using independent sample t-test and one way variance analysis (ANOVA). Obtained qualitative data were analyzed by using 
content analysis. 

The results of the study showed that both early childhood pre-service and inservice teachers have interventionist beliefs and attitudes toward 
instructional management and human management dimensions. 

Keywords: Classroom Management, Teachers and students in early chilhood education beliefs, interventionist, non-interventionist, 
interactionist. 

 

Bireylerin inançlarının düşünce ve davranışları üzerindeki etkisi birçok eğitimcinin dikkatini çekmiş ve bireylerin inançlarını eğitim süreçleri 
açısından dikkate alınmasını zorunlu kılmıştır. Eğitim bünyesindeki bazı kuramlar farklı zamanlarda farklı türdeki inançlara önem vermiş ve 
eğitimde yapılan araştırmaların konusu olmuştur. Bu inançlar öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının düşüncelerini, davranışlarını ve değer 
yargılarını büyük ölçüde etkilemektedir (Deryakulu, 2004) 

Öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin inançları hizmet öncesi dönemde yapılanmaya başlamakta ve bu yapılanma sürecinde de öğretmenlik 
uygulaması deneyiminin etkisi bulunmaktadır (Başar, 1999). Çünkü öğretmen adayları hizmet öncesi eğitimleri süresince elde ettikleri teorik 
bilgileri, uygulama okullarında bulunan öğrenci gruplarıyla gerçek bir öğretim deneyimi yaşayarak hayata geçirme fırsatı bulmaktadırlar. Aynı 
zamanda adaylar, sınıf yönetimini gerçekleştirmekte ve muhtemel bir problem durumunda da çözüm üretme stratejilerini geliştirmektedirler. 
Bu bakımdan öğretmenlik uygulaması deneyimi, öğretmen adaylarının meslek yaşamlarındaki ilk deneyimlerini oluşturmaktadır. Bu 
deneyimler sayesinde öğretmen adayları meslek yaşamları boyunca tutum ve davranışlarını etkileyecek ve istenilen yönde de 
şekillendirilecek olan inançlarını geliştirmektedirler (Yılmaz, 2007). Öğretmen adaylarının inançları, bu inançların nasıl geliştiği, hangi 
faktörlerden etkilendiği, nasıl bir katkı sağlanarak yüksek düzeyde inanç gelişiminin meydana geldiği birçok araştırmacı tarafından 
incelenmiştir (Yılmaz, 2007; Mercan, 2007; Savran, 2002; Savran ve Çakıroğlu, 2003, Deryakulu, 2004; Martin ve Baldwin, 1992;  Martin, 
Yin ve Baldwin, 1998).  

Eğitim yönetiminin en önemli öğesi olan öğretmenler (Yurtal ve Yaşar, 2008), sınıf yönetimine ilişkin belirli inançlara sahip olarak mesleklerine 
başlamaktadırlar. Öğretmenler; çocuklarla sürekli iletişim halinde bulunan, eğitim müfredatını öğretmekle görevli, eğitim ortamında 
hedeflenen davranışları kazandıran, eğitim-öğretimi yönlendiren, eğitim-öğretimin ve çocukların değerlendirmesini yapan kişidir (Kılıç ve 
Saruhan,  2005).  Öğretmenler, çocuklara bilgi ve becerilerin yanında toplumsal gerekli bütün ilke, kural, davranışları en etkili şekilde sorumlu 
olduğu eğitim ortamında kazandırabilir (Çakmak, Kayabaşı ve Ercan, 2008).  

Sınıf, öğretmenle öğrencinin buluştukları yerdir. Çocuğun hayatındaki sınıf imajının oluşması bu ortamda gerçekleşmeye başlayacağı için, 
sınıf öğretmeninin sınıf yönetim becerisine sahip olması gerekir (Terzi, 2002). Eğitim ortamında öğretmenin öğretme sorumluluğu altındaki 
etkinlikler; fiziksel ortamın yönetimi, iletişimin yönetimi, plan program etkinliklerinin yönetimi, davranış yönetimi ve zaman yönetimi olmak 
üzere beş boyuttan oluşmaktadır (Başar, 1999). Tüm boyutlar göz önüne alındığında sınıf yönetimi her türlü öğretmen davranışını içerisine 
alan geniş bir kavramdır. 

Çocukları sonraki eğitim yaşantılarına hazırlayan okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, öğrencilerinin gelişim alanlarını 
dikkate alması, zamanı verimli bir şekilde kullanarak etkili bir eğitim ve öğretim ortamı sunması, öğrencilerinin grup içi ve bireysel ihtiyaçlarını 
dikkate alması, sınıf yönetimi becerilerine sahip olması beklenmektedir (Akar, Tor, Erden ve Şahin, 2010). Öğrencilerin sorumluluk sahibi, 
toplumsal kurallara uygun hareket eden bireyler olarak yetişmesine ancak bu donanıma sahip öğretmenler destek olabilirler. Öğretmenlerin 
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sınıf yönetimindeki yeterliliği öğretmen yeterliliğiyle ilişkilidir (Borpy, Alleman ve Knighton, 2010). Bundan dolayı her bir öğretmen adayı ve 
öğretmenin farklı inançlara sahip olması sınıf yönetiminde farklı yaklaşımlara sahip olmasına neden olmaktadır.  

Öğretmenler ve öğretmenlik mesleği ile ilgili son yıllarda yapılan araştırmalar öğretmenlerin kişilik özelliklerinin, tutum ve davranışlarının 
öğrenciler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Küçükahmet, 1976; Duman, 2002).Kişiliği oluşturan çeşitli özellikler 
içinde "tutumlar" öğretmenlerin öğrencilerini en çok etkileyen özelliklerdir (Gürkan, 1993). Küçükahmet (1976) tutumların, öğretmenlerin 
çocukların davranışını yönlendiren en önemli kişilik özelliklerinden bir tanesi olduğunu ve çocuklara, mesleklerine ve eğitim çalışmalarına 
karşı olan tutumların, çocukların öğrenmesine ve çocukların kişilik özelliklerine önemli bir şekilde etkisi olduğunu belirtmektedir. 
Öğretmenlerin öğretme sürecindeki görev ve sorumlulukları üzerine yapılan araştırmaların sonuçları, birçok durumda öğretmenlerin öğretme 
ve sınıftaki düzeni sağlama konusunda davranışlarını etkileyen bazı inançların var olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarını çeşitli değişkenler 
açısından  incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları nelerdir?  

2. Okul öncesi öğretmen adaylarının, mezun oldukları lise türüne ve sınıf düzeylerine göre sınıf yönetimi inanç ve tutumları arasında anlamlı 
fark var mıdır?  

3. Okul öncesi öğretmenlerinin mezun oldukları bölüm ve mesleki kıdemlerine göre sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları arasında anlamlı 
bir fark var mıdır?  

4. Sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutum puanları açısından okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenler arasında anlamlı bir 
fark var mıdır? 

 5. Sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutum puanları açısından birinci sınıf, dördüncü sınıf öğretmen adayları ile 0-5 yıl ve 6 ve üstü yıl mesleki 
kıdeme sahip öğretmenler arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının a sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançlarını çeşitli değişkenler açısından inceleme amacıyla 
yapılan bu çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Adana İli Merkez İlçelerine bağlı (Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir)bağımsız anaokullarında görev 
yapmakta olan 164 öğretmen ve Adana Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören 
143 öğretmen adayı olmak üzere toplam 307 katılımcı oluşturmaktadır. 

Öğretmenler için çalışma grubunu belirlemek için ölçüt örneklem alma yoluna gidilmiştir.Bağımsız anaokulunda görev yapmak ölçüt olarak 
alınmış ve Adana İli Merkez İlçelerine(Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir) bağlı tüm bağımsız anaokullarında tarama yöntemi 
kullanılarak veriler toplanmıştır. Öğretmen adaylarının ise nicel açıdan sayısının az olması ve daha güvenilir verilerin elde edilebilmesi amacı 
ile tarama yöntemiyle bütün öğretmen adaylarına ulaşılmaya çalışılmıştır 

Araştırmanın nicel çalışma grubunu Adana İli Merkez İlçesine bağlı bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan 164 Öğretmen ve Adana 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul öncesi Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören 143 Öğretmen adayı olmak üzere toplam 307 
katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo (1)’ de verilmiştir. 

 

Tablo 1 

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  Değişken f % 

 

 

Öğretmenler 

Cinsiyet 
Kadın 153 93,3 

Erkek 11 6.7 

Mesleki Kıdem 
0-5 Yıl  77 47.0 

6 ve üstü Yıl 87 53.0 

Mezun Olunan Bölüm 
Okul Öncesi 108 65.9 

Çocuk Gelişimi 56 34.1 

Toplam  164 100.0 

 

 

 

Öğretmen Adayları  

Cinsiyet 
Kadın 118 82.5 

Erkek 25 17.5 

Sınıf  
1.Sınıf 74 51.7 

4.Sınıf 69 48.3 

Mezun Olunan Okul Türü  

Meslek Lisesi 34 23.8 

Anadolu Lisesi 38 26.6 

Anadolu Öğretmen Lisesi 37 25.9 

Diğer 34 23.8 

Toplam   143 100.0 
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Tablo 1’de yer alan verileri incelediğimizde, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre, 153 (%93,2)’ünün kadın ve 11 (%6,7)’inin erkek 
biçiminde dağılım gösterdiği görülmektedir. Öğretmenlerin 77 (%47,0)’si 0-5 yıl mesleki deneyime sahipken, 87 (%53,0)’si ise 6 yıl ve daha 
üstü mesleki deneyime sahiptir. Yine öğretmenlerin 108 (%65,9)’i okul öncesi öğretmenliğinden mezun olurken, 56(%34,1)’sı 6yıl ve üstü 
deneyime sahiptir. Öğretmen adaylarının 25 (%17,5)’i erkek 118 (%82,5)’i kadındır. Öğretmen adaylarının 74 (%51,7)’übirinci Sınıfta öğrenim 
görmekte iken 69 (%48,3)’u dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Öğretmenlerin mezun oldukları okul türüne baktığımızda ise 34 (%23,8)’ü 
Meslek lisesi,38 (%26,6)’i Anadolu lisesi,37 (%25,9)’si Anadolu öğretmen lisesi ve 34 (%23,8)’ü Diğer liselerden Mezun olmuştur.   

Bu araştırmanın amacı kapsamında öğrencilere Martin, Yin ve Baldwin (1998) tarafından geliştirilen ve Savran (2002) tarafından Türkçeye 
uyarlanan Sınıf Yönetimine İlişkin İnanç ve Tutum Ölçeği uygulanmıştır. 

Elde edilen nicel veriler SPSS-15 programına işlenerek analiz edilmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerin sınıf 
yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarını tespit etmek için ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir.  

Sonuçta ölçekten elde edilen ortalama puanlar Kolmogorov-Smirnov Z testi veHomogeneity of Variances testi yapıldığında p>,05’e göre elde 
edilen ortalamaların normal bir dağılım gösterdiği ve varyansların homojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf 
düzeylerine, mezun oldukları lise türüne göre sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları incelenmiştir. Öğretmenlerin ise mesleki kıdemi, eğitim 
durumlarına ve mezun oldukları bölümlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için bağımsız iki değişkenin olduğu durumlarda 
t testi veya bağımsız değişkenin üç ve daha fazla olduğu durumlarda “tek yönlü varyans analizi” yapılmıştır. Tek yönlü varyans analizi iki ya 
da daha çok ilişkili ölçüm setlerine ait ortalama puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eder (Karasar, 
2009).  

Araştırmada alt problemlerin çözümlenmesine dönük olarak elde edilen bulgular; ortalama “3.28-4.00” kesinlikle katılıyorum, “2.52-3.27” 
katılıyorum, “1.76-2.51” katılıyorum, “1-1.75” tamamen katılmıyorum, aralıkları dikkate alınarak yorumlanmıştır. Belirtilen ortalamalar bir boyut 
için elde edilen toplam puanın ilgili boyuttaki madde sayısına bölünmesi ile elde edilen değerler üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama puanlar 
2,52’nin altında ise müdahaleci olmayan grup, 2,52 ve üstü ise müdahaleci grup olarak belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen ortalama puanlarda 
artış oldukça daha müdahaleci oldukları kabul edilmektedir (Martin, Yin, Mayal, 2008; Okut, 2009; Savran ve Çakıroğlu, 2003; Yılmaz ve 
Çavaş, 2008; Ünal ve Ünal, 2009; Chambers ve Hardy, 2005; Demir ve Maskan, 2007).   

Okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları 

Okul öncesi öğretmen adayları ve öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları ders yönetimi ve insan yönetimi boyutlarında 
müdahaleci inanca sahip olduklarını göstermektedir. Okulöncesi öğretmen adayları insan yönetimi boyutunda ders yönetimi boyutuna göre 
daha fazla müdahaleci bir yapıya sahipken okul öncesi öğretmenleri de öğretmen adayları gibi sınıf yönetiminde müdahaleci inanca sahiptir. 
Benzer bir şekilde Öğretmenler insan yönetimi boyutunda ders yönetimi boyutuna göre daha müdahaleci inanca sahiptirler.Okul öncesi 
öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3 de verilmiştir. 

 

Tablo 3 

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetiminin Alt Alanlarına İlişkin Ölçekten Elde Edilen Puanlara Ait Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Boyutlar  N X  S 

Ders Yönetimi 143 3.03 .40 

İnsan Yönetimi 143 3.38 .44 

 

Tablo 3’de yer alan 1. Sınıfta ve 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde; öğretmen adaylarının Ders yönetimi boyutuna ait inanç ve tutumları X =3.03 (S=.40) ortalama ile ölçekte yer alan 

maddelere katıldıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının İnsan Yönetimi boyutuna ait inanç ve tutumları X =3.38 (S=.44) ortalama 

ile boyutta yer alan maddelere kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4 da verilmiştir. 

 

Tablo 4 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminin Alt Alanlarına İlişkin Ölçekten Elde Edilen Puanlara Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Boyutlar N X  S 

Ders Yönetimi 164 3.13 .47 

İnsan Yönetimi 164 3.40 .45 
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Tablo 4’de yer alan,  okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminin alt alanlarını kapsayan boyutlara vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde; 

öğretmenlerin Ders yönetimi boyutuna ait inanç ve tutumları X =3.13 (S=.47) ortalama ile ölçekte yer alan maddelere katıldıklarını ifade 

etmişlerdir. Öğretmenlerin İnsan Yönetimi boyutuna ait inanç ve tutumları X =3.40 (S=.45) ortalama ile ölçekte yer alan maddelere 

kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir.  

 

Okul öncesi öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları 

Öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre sınıf yönetimine ait boyutlara ilişkin inanç ve tutumları arasında anlamlı bir farklılık 
görülmemesine rağmen “Diğer Lise” türünden mezun olan öğretmen adalarının iki boyutta da Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Kız Meslek Lisesi, 
Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarına göre daha çok müdahaleci oldukları görülmektedir. ,Okul öncesi öğretmen adaylarının mezun 
oldukları lise türüne göre sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarına ilişkin bulgular tablo 5 de verilmiştir.  

 

Tablo 5 

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Sınıf Yönetiminin Alt Alanlarına Oluşturan Boyutlara İlişkin İnanç ve 
Tutumları Arasındaki Farklılığa Ait Tek yönlü varyans analizi Sonuçları 

Boyutlar  
Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Ders Yönetimi 

Gruplar Arası .115 3 .038 .23 

 

 

.873 

 

 

Gruplar İçi 22.884 139 .165 

Toplam 22.999 142  

İnsan 
Yönetimi 

Gruplar Arası .474 3 .158 

.82 .486 Gruplar İçi 26.845 139 .193 

Toplam 27.320 142  

*p<.05 

Tablo 5’de yer alan, okul öncesi öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre sınıf yönetiminin alt alanlarını oluşturan boyutlara ait 
inanç ve tutumları arasındaki farklılık incelenmiştir. “Ders yönetimi” boyutuna ait okul öncesi öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne 
ilişkin inanç ve tutumları arasında F(3-139)=.23, p>.05’e göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. “İnsan Yönetimi” boyutuna ait okul 
öncesi öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne ilişkin inanç ve tutumları arasında F(3-139)=.82, p>.05’e göre anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmektedir  

Birinci sınıf okul öncesi öğretmeni adaylarının sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları ile dördüncü sınıf öğretmen adaylarının sınıf 
yönetimine ilişkin inanç ve tutumları 

Birinci sınıf öğretmen adaylarının, dördüncü sınıf öğretmen adayları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu anlamlı farklılık birinci sınıf 
öğretmen adaylarının dördüncü sınıf öğretmen adaylarına göre daha müdahaleci olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Birinci sınıf okul 
öncesi öğretmeni adaylarının sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları ile dördüncü sınıf öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin inanç 
ve tutumlarına ait bulgular Tablo 6’de verilmiştir. 

 

Tablo 6 

Okul öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetiminin Alt Alanlarına İlişkin İnanç ve Tutumları Arasındaki Farklılığa Ait Bağımsız Gruplar t-
testi Sonuçları 

Boyutlar Sınıf N X  S 

 

t 

 

sd 

 

p 

Ders Yönetimi 
1 74 3.11 .38 

2.41 141 .017* 
4 69 2.95 .41 

İnsan Yönetimi 
1 74 3.40 .40 

.54 141 .589 
4 69 3.36 .48 

*p<.05 

Tablo6’da yer alan, birinci sınıfta ve dördüncü sınıfta öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetiminin alt alanlarını oluşturan 
boyutlara ait inanç ve tutumları arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Ders Yönetimi boyutuna ait birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının inanç ve tutumları ( X =3.11, katılıyorum) ile dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının inanç ve tutumları ( X
=2.95, katılıyorum) arasında t(141)= 2.41, p<.05’e göre anlamlı bir farklılık vardır.Bu anlamlı farklılığın birinci sınıf öğretmen adaylarının, 
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dördüncü sınıf öğretmen adaylarına göre daha müdahaleci olmasından kaynaklandığı görülmektedir. İnsan Yönetimi boyutuna ait birinci 

sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının inanç ve tutumları ( X =3.40, kesinlikle katılıyorum) ile dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının inanç ve tutumları ( X =3.36, kesinlikle katılıyorum) arasında t(141)= 1.51, p>.05’e göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin mezun olduğu bölümlere göre sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları 

Okul öncesi öğretmenlerin mezun oldukları bölümlerine göre sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumları anlamlı farklılık göstermektedir. Bu 
anlamalı faklılık çocuk gelişiminden mezun olan öğretmenlerin okul öncesinden mezun olan öğretmenlere göre daha müdahaleci olmasından 
kaynaklanmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin mezun olduğu bölümlere göre sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarına ilişkin bilgiler 
tablo 7’da verilmiştir. 

 

Tablo 7 

Öğretmenlerin Mezun Oldukları Bölümlere Göre Sınıf Yönetiminin Alt Alanlarına İlişkin İnanç ve Tutumları Arasındaki Farklılığa Ait Bağımsız 
Gruplar t-testi Sonuçları 

Boyutlar Bölüm N X  S 

 

t 

 

sd 

 

p 

Ders Yönetimi 
Okul Öncesi  108 3.08 .45 

-2.06 162 .041* 
Çocuk Gelişimi 56 3.24 .50 

İnsan Yönetimi 
Okul Öncesi  108 3.40 .44 

.144 162 .886 
Çocuk Gelişimi 56 3.39 .49 

*p<.05 

 

Tablo 7’da yer alan, öğretmenlerin mezun oldukları bölümlere göre sınıf yönetiminin alt alanlarına ait boyutlara göre inanç ve tutumları 

arasındaki farklılık incelenmiştir. Ders Yönetimi boyutuna ait okul öncesi bölümü mezunu olan öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X =3.08, 

katılıyorum) ile çocuk gelişimi bölümü mezunu olan öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X =3.24, katılıyorum) arasında t(162)=-2.06, p<.05’e 

göre anlamlı bir farklılık vardır. Bu anlamlı farklılığın çocuk gelişimi bölümü mezunu olan öğretmenlerin okul öncesi bölümü mezunu olan 
öğretmenlere göre daha çok müdahaleci olduğundan kaynaklanmaktadır. İnsan Yönetimi boyutuna ait okul öncesi bölümü mezunu olan 

öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X =3.40, kesinlikle katılıyorum) ile çocuk gelişimi bölümü mezunu olan öğretmenlerin inanç ve tutumları 

( X =3.39, kesinlikle katılıyorum) arasında t(162)=.144, p>.05’e göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Kıdemlerine Göre Sınıf Yönetimine İlişkin İnanç ve Tutumları 

Okul öncesi öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre sınıf yönetiminin alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Okul öncesi 
öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarına ilişkin bulgular Tablo 8 de verilmiştir. 

Tablo 8 

Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Sınıf Yönetiminin Alt Alanlarına İlişkin İnanç ve Tutumları Arasındaki Farklılığa Ait Bağımsız Gruplar 
t-testiSonuçları 

Boyutlar Kıdem N X  S 

 

t 

 

sd 

 

p 

Ders Yönetimi 
0-5 Yıl  77 3.11 .50 

-.67 162 .506 
6 Yıl ve Üzeri 87 3.16 .45 

İnsan Yönetimi 
0-5 Yıl  77 3.34 .47 

-1.44 162 .153 
6 Yıl ve Üzeri 87 3.44 .44 

*p<.05  

  

Tablo 8’de yer alan, öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre sınıf yönetiminin alt boyutlarına göre inanç ve tutumları arasındaki farklılık 

incelenmiştir. Ders Yönetimi boyutuna ait 0-5 Yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X =3.11, katılıyorum) ile 6 

Yıl ve Üzeri mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X =3.16, katılıyorum) arasında t(162)=-.67, p>.05’e göre anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmektedir. İnsan Yönetimi boyutuna ait 0-5 Yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X
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=3.34, kesinlikle katılıyorum) ile 6 Yıl ve Üzeri mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X =3.44, kesinlikle katılıyorum) 

arasında t(162)= -1.44, p>.05’e göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin İnanç ve Tutumları 

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf yönetiminin ders yönetimi boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu anlamalı farklılık 
öğretmenlerin öğretmen adaylarına göre daha müdahaleci olmasından kaynaklanmaktadır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarına ilişkin bulgular Tablo 9’da 
verilmiştir. 

 

Tablo 9 

Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetiminin Alt Alanlarına İlişkin İnanç ve Tutumları Arasındaki Farklılığa Ait Bağımsız Gruplar 
t-testiSonuçları 

Boyutlar  Kıdem N X  S 

 

t 

 

sd 

 

p 

Ders Yönetimi 
Öğretmen  164 3.13 .47 

2.06 305 .041* 
Öğretmen Adayı 143 3.03 .40 

İnsan Yönetimi 
Öğretmen  164 3.40 .45 

.308 305 .758 
Öğretmen Adayı 143 3.38 .44 

*p<.05 

Tablo 9 da yer alan, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf yönetiminin alt boyutlarına göre inanç ve tutumları arasındaki farklılık 

incelenmiştir. Ders Yönetimi boyutuna ait öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X =3.13, katılıyorum) ile öğretmen adaylarının inanç ve 

tutumları ( X =3.03, katılıyorum) arasında t(305)=2.06, p<.05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık; Öğretmenlerin 

ders yönetiminde öğretmen adaylarına göre daha çok müdahaleci olmasından kaynaklanmaktadır. İnsan Yönetimi boyutuna ait 

öğretmenlerin inanç ve tutumları ( X =3.40, kesinlikle katılıyorum) ile öğretmen adaylarının inanç ve tutumları ( X =3.38, kesinlikle 

katılıyorum) arasında t(305)=-0.308 p>.05’e göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

1. ve 4. Sınıf Öğretmen Adayları İle 0-5 Ve 6 Ve Üstü Mesleki Kıdeme Sahip Öğretmenlerin Sınıf Yönetimine İlişkin İnanç ve Tutumları 

Grupların ders yönetimi boyutuna ilişkin ortalamalarına bakıldığında 6 ve üstü yıl öğretmenlerin diğer gruplardan ders yönetimi açısından 
daha çok müdahaleci oldukları anlaşılmaktadır.1. ve 4. sınıf öğretmen adayları ile 0-5 ve 6 ve üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin sınıf 
yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarına ilişkin bulgular Tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10 

Grupların Sınıf Yönetimine İlişkin İnanç ve Tutumlarına İlişkin Ortalama Puanları 

Boyutlar Gruplar N X  S 

Ders Yönetimi 

 

1. Sınıf Öğretmen Adayı 74 3.11 .38 

4. Sınıf Öğretmen Adayı 69 2.95 .41 

0-5 Yıl Mesleki Kıdem 77 3.11 .50 

6 ve Üstü Mesleki Kıdem 87 3.16 .45 

İnsan Yönetimi 

 

1. Sınıf Öğretmen Adayı 74 3.40 .40 

4. Sınıf Öğretmen Adayı 69 3.36 .48 

0-5 Yıl Mesleki Kıdem 77 3.35 .47 

6 ve Üstü Mesleki Kıdem 87 3.45 .44 

*p<.05 

Tablo 10 dayer alan grupların sınıf yönetimine yönelik inanç ve tutumlarıincelenmiştir.1. Sınıf öğretmen adayları X =3.11 (S=.38), 4. Sınıf 

öğretmen adayları  X =2.95 (S=.41),  0-5 yıl mesleki deneyime sahip öğretmenler X =3.11 (S=.50),6 ve üstü yıl mesleki deneyime sahip 

öğretmenler X =3.16 (S=.45) ortalama ile ölçekte yer alan maddelere katıldıklarını ifade etmişlerdir. Genel olarak grupların ders yönetimi 

boyutuna ilişkin ortalamalarına bakıldığında 6 ve üstü yıl öğretmenlerin diğer gruplardan ders yönetimi açısından daha çok müdahaleci 

oldukları anlaşılmaktadır. 1. Sınıf öğretmen adaylarının İnsan Yönetimi boyutuna ait inanç ve tutumları X =3.40 (S=.40) ortalama ile ölçekte 
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yer alan maddelere kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. 4. Sınıf öğretmen adaylarının İnsan Yönetimi boyutuna ait inanç ve tutumları 

X =3.36 (S=.48) ortalama ile ölçekte yer alan maddelere kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. 0-5 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenler 

İnsan Yönetimi boyutuna ait inanç ve tutumları X =3.35 (S=.47) ortalama ile ölçekte yer alan maddelere kesinlikle katıldıklarını ifade 

etmişlerdir. 6 yıl ve daha üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenler İnsan Yönetimi boyutuna ait inanç ve tutumları X =3.45 (S=.44) ortalama 

ile ölçekte yer alan maddelere kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. İnsan yönetimi ölçeğinin ortalama puanlarına baktığımızda bütün 
grupların müdahaleci oldukları görülmektedir. 1. Sınıf öğretmen adaylarının diğer gruplardan daha çok müdahaleci oldukları belirlenmiştir. 
Dikkat çeken bir diğer nokta ise 6 ve üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenler insan yönetimi boyutunda diğer gruplardan daha çok müdahaleci 
oldukları belirlenmiştir. 

Birinci vedördüncü sınıf öğretmen adayları ve 0-5 ve 6 ve üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin inanç 
ve tutumları arasındaki farklılığa ilişkin bulgular Tablo 11’de verilmiştir.  

 

Tablo 11 

Grupların Sınıf Yönetiminin Alt Alanlarına Oluşturan Boyutlara İlişkin İnanç ve Tutumları Arasındaki Farklılığa Ait Tek yönlü varyans analizi 
Sonuçları  

  
Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Post Hoc 
(Anlamlı 
Farklılık)  

Ders Yönetimi 

Gruplar Arası 1.834 3 .611 

3.17 .025* 

 

 

4>2 

Gruplar İçi 58.523 303 .193 

Toplam 60.358 306  

İnsan 
Yönetimi 

Gruplar Arası .462 3 .154 

.77 .510 

 

Gruplar İçi 60.403 303 .199 

Toplam 60.865 306  

*p<.05 Kategoriler:1. Sınıf Öğretmen Adayı=1; 4. Sınıf öğretmen adayı=2; 0-5 Yıl Mesleki Kıdem=3 ve 6 ve üstü Yıl Mesleki Kıdem=4 

 

Tablo (11)’ de yer alan, öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre ve öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre ayrılan grupların sınıf 
yönetiminin alt alanlarını oluşturan boyutlara ait inanç ve tutumları arasındaki farklılık incelenmiştir. Ders Yönetimi boyutuna ait grupların 
inanç ve tutumları arasında F(3-303)=3.17, p<.05’e göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık; 6 ve üstü yıl mesleki 

kıdeme sahip öğretmenlerin ders yönetimine ilişkin inanç ve tutumları ( X =3.16, katılıyorum),4. Sınıf öğretmen adaylarının ders yönetimine 

ilişkin inanç ve tutumlarına ( X =2.95, katılıyorum) göre daha çok müdahaleci olduğundan kaynaklanmaktadır. İnsan Yönetimi boyutuna ait 

grupların inanç ve tutumları arasında F(3-303)=0.77, p>.05’e göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

Araştırmanın bulgularını incelediğimizde okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin ders yönetimi ve insan yönetimi boyutunda 
müdahaleci bir inanca sahip olduklarını göstermiştir. Ulaşılan bu bulgu ders yönetimi boyutunda (Lanoue, 2009; Martin ve diğerleri, 1998; 
Martin ve Yin,1999; Parker, 2002; Savran ve Çakıroğlu, 2003; Ünal ve Ünal, 2009; Yılmaz ve Çavaş, 2007; Yılmaz, 2009) yapılan çalışmalarla 
paralellik göstermektedir. İnsan yönetimi boyutunda ise ulaşılan bulgularla paralellik gösteren çalışmalar olduğu gibi (Lanoue 2009; Yılmaz 
ve Çavaş, 2008;Ünal ve Ünal, 2009) bazı çalışmalarla (Martin ve Yin, 1999; Savran ve Çakıroğlu, 2003; Yılmaz, 2009) insan yönetim 
boyutunda paralellik göstermemektedir. Öğretmen adaylarının müdahaleci olmasını (Savran ve Çakıroğlu, 2003) uygulama derslerinin az 
olmasına bağlamaktadır. 2013 okul öncesi eğitim programının temelinde çocuk merkezli bir anlayışın olmasına rağmen öğretmen merkezli 
anlayışın hala hakim olduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin sahip oldukları tutumlar öğretmen yetiştirme programına kayıt olmadan gelişmektedir (Pajares 1992 akt. Sadık ve Bulut 
Özeser, 2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre sınıf yönetiminin ders yönetimi ve insan yönetimi 
boyutlarında inanç ve tutumları arasındaki farklılık incelendiğinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Alan yazında yapılan 
araştırmalara bakıldığında ise meslek lisesinden mezun olan öğretmen adaylarının müdahaleci olmayan bir tutama sahip oldukları 
bulunmuştur.(Sadık ve Bulut Özeser, 2015, Köse ve Demir, 2014; Altınkurt, 2008). 

Birinci ve dördüncü sınıf öğretmen adayları karşılaştırıldığında ise ders yönetimi boyutunda sınıf yönetimi dersini üçüncü sınıfta almış olan 
dördüncü sınıf öğretmen adaylarının birinci sınıf öğretmen adaylarına göre daha az müdahaleci oldukları görülmektedir.Sınıf yönetimi dersini 
alan öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik olumlu tutum gösterdiğine ilişkin birçok (Sadık ve Sadık, 2014;Sadık ve Bulut Özeser, 
2015; Ekici, 2008) araştırma bulgusu bulunmaktadır. Bu durum dördüncü sınıf öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersini almış olmalarının 
yanında uygulamaya gitmelerinin inanç ve tutumlarında etkisi olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlerin mezun oldukları bölümlere göre sınıf yönetiminin ders yönetimi boyutunda okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunu olan 
öğretmenlerin inanç ve tutumları ile çocuk gelişimi bölümü mezunu olan öğretmenlerin inanç ve tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Bu anlamlı farklılık çocuk gelişimi bölümü mezunu olan öğretmenlerin okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunu olan 
öğretmenlere göre daha çok müdahaleci olduğundan kaynaklanmaktadır. Bu durum çocuk gelişimi eğitimi müfredatıyla okul öncesi 
öğretmenliği müfredatındaki farktan kaynaklanmaktadır. 
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Öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin sınıf yönetimi inanç ve tutumlarında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı bulunmasına rağmen mesleki 
kıdem arttıkça daha müdahaleci oldukları göze çarpmaktadır.  

Öğretmenler ve öğretmen adayları arasında sınıf yönetiminin alt boyutlarına ilişkin inanç ve tutumlarına baktığımızda ise birinci sınıf öğretmen 
adayının müdahaleci inanca sahip olduğu görülmüştür. Dördüncü sınıf öğretmen adayının grup içerisinde en az müdahaleci inanca sahip 
olduğu birinci sınıf öğretmen adayları ile 0-5 yıl deneyime sahip öğretmenlerin ortalamalarının aynı olduğu görülmektedir. Grup içerisinde en 
yüksek ortalamaya 6 yıl ve daha fazla mesleki kıdeme sahip öğretmemelerin olduğu bulunmuştur. Bu durum mesleki kıdem arttıkça 
müdahaleci inanca sahip olduklarını ortaya koymaktadır.  

Araştırmada varılan sonuçlara dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir:Bu araştırma kapsamında öğretmen adaylarının müdahaleci inanca 
sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen yetiştiren kurumlarda,sınıf yönetimine yönelik verilen uygulamalı ve teorik dersler gözden 
geçirilmelidir.Sınıf yönetimine yönelik inanç ve tutum ölçeği diğer branş öğretmenleriyle birlikte okul öncesi öğretmenlerine de uygulayarak 
arada anlamlı farklılık var mıdır bu incelenebilir.Buna benzer araştırmalar, farklı yerlerde ve üniversitelerde de gerçekleştirilebilir. 
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MEB   Ereğli Eğitim Fakültesi  Ereğli Eğitim Fakültesi  

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, fen öğretiminde elektrik konusu üzerine argümantasyon yönteminin uygulanmasının ortaokul düzeyindeki 
öğrencilerin akademik başarı, problem çözme ve bilimsel süreç becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden 
yarı deneysel yöntem ve öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma, Zonguldak ilinde bir devlet okulunda öğrenim gören 
7. Sınıf öğrencilerinden deney(14) ve kontrol(15) olmak üzere iki grupla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerini toplamak için akademik 
Başarı, bilimsel süreç becerileri ve mantıksal düşünme grup testleri kullanılmıştır. Nicel veriler, normal dağılım göstermediğinden SPSS paket 
programında bulunan parametrik olmayan istatistiklerden Mann Whitney U ve WilcoxonSignedRank (Wilcoxon işaretli sıralar) testlerine göre 
analiz edilmiş edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; argümantasyon yöntemine göre eğitim gören deney grubuyla, öğretmen merkezli 
yöntemlere göre eğitim gören kontrol grubu arasında akademik başarı sontest puanları açısından deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir 
farklılık vardır. Bilimsel süreç becerisi ve problem çözme değişkenleri açısından deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında bir 
farklılık yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma-sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Elektrik Ünitesi, Ortaokul 7. Sınıf, Deneysel Çalışma. 

Abstract: This study aims to examine the effect of using the argumentation method to study electricity in science education on middle school 
students’ academic achievement, problem solving and scientific process skills. The research was conducted using quasi-experimental 
design, a quantitative research method, and pretest–posttest control group design. It included two groups, an experimental group (14) and 
a control group (15), of seventh graders in a public school in Zonguldak province. The research data were collected using the academic 
achievement, scientific process skills and logical thinking group tests. The quantitative data were not normally distributed, and therefore were 
analyzed using the Mann Whitney U and Wilcoxon signed-rank tests, which are the non-parametric statistics in SPSS software. The research 
concluded that the academic achievement posttest score of the experimental group, who were taught using the argumentation method, was 
significantly higher than that of the control group, who were taught using instructor-based methods. There was no difference between the 
scientific process skills and problem solving variable posttest scores of the experimental group and control group. 

Keywords: Inquıry Based learning, Unit of Electricity, Middle School 7th Grade Students, Experimental Study.  

 

Fen bilimleri dersi MEB 2013 öğretim programına göre derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve 
yönlendirici olacağı öğrenme ortamları (problem, proje, argümantasyon, işbirliğine dayalı öğrenme vb.) temele alınmıştır.  Öğrencilerin fen 
bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırmaya–sorgulamaya 
dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanmaktadır. Araştırma sorgulama süreci sadece “keşfetme ve deneyimleme” olarak değil, “açıklama 
ve argüman” oluşturma süreci olarak da ele alınır. Araştırma–sorgulamaya dayalı öğrenme; öğrencilerin çevrelerindeki her şeyi keşfetme 
isteği duydukları, etraflarındaki doğal ve fiziksel dünyaya dair sağlam gerekçelerle açıklamalarda bulunarak güçlü argüman kurdukları, fen 
bilimlerinden heyecan duyan ve değerini bilen bireyler olarak kısacası birer bilim insanı gibi yetiştirildikleri öğrenci merkezli bir öğrenme 
stratejisidir. Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisi temelinde en etkili yöntemlerden biri, hem günlük yaşamda hem de bilimde akıl 
yürütme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan argümantasyon yöntemidir (Tümay ve Köseoğlu, 2011).  Bu yönteme göre öğretmenler, 
öğrencilerinin fikirlerini rahatça ifade edebildikleri, düşüncelerini farklı gerekçelerle destekleyebildikleri ve arkadaşlarının iddialarını çürütmek 
amacıyla karşıt argümanlar geliştirebildikleri diyaloglar içerisinde yer almalarını sağlar. Karşıt argümanları  içeren yazılı ve sözlü 
tartışmalarda öğretmenler, öğrencilerinin geçerli verilere dayalı oluşturdukları iddiaları, haklı gerekçelerle sundukları tartışmalarda 
yönlendirici ve rehber rolünü üstlenir (MEB, 2013). 

Ülkemizde halen ortaokul düzeyinde uygulanmakta olan fen ve teknoloji öğretim programında ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında aşamalı 
olarak uygulanmasına karar verilen fen bilimleri dersi öğretim programında, fen eğitiminin vizyon ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere, açık 
ya da örtülü ifadelerle argümantasyona yer verildiği görülmektedir (MEB, 2013). Argümantasyon, bilimsel iddiaların, deneysel ya da kuramsal 
deliller ile desteklendiği ve değerlendirildiği bilimsel tartışma ve sosyal etkileşim sürecidir (Erduran ve Jimenéz-Aleixandre, 2008, Robertshaw 
ve Campbell, 2013). Bu süreçte, öğrencilerin bilimsel ya da sosyo-bilimsel (toplumda gündem oluşturan bilimsel içerikli temalar; örneğin 
GDO, nükleer santraller, vb.) içerikli konularda argümanlar oluşturmaları, oluşturulan argümanları ve gerekçelerini sorgulamaları, farklı bakış 
açılarıyla oluşturulan argümanları değerlendirerek bilimsel anlamda nitelikli açıklamalara ulaşmaları beklenir (Driver ve ark., 2000). Kuhn 
(2010), fen eğitimin temel amacının sadece bilimsel kavramları vermek olmadığını, aynı zamanda bilimsel söylev (scientific discourse) ile 
ilgilenmenin nasıl olması gerektiğini de öğrenmeyi içerdiği için fen eğitiminde argümantasyonun önemli olduğunu belirtmiştir. Cavagnetto 
(2010) bilimde argümanın, bir bilginin geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak için yeni düşünceleri incelemede kritik bir rol oynadığını ve bilim 
okullarında ise argümanın öğrencilerin yeni bilim içeriklerini anlamalarını geliştirmek için bir araç olarak kullanıldığını belirtmiştir. 
Argümantasyon, öğrenciler açısından sadece veri toplayıp onların anlamını bulma değil, genelleme, adapte etme, tekrar tanımlama gibi 
özellikler içermektedir. Argümantasyonla öğrenciler iddia ve kanıt arasındaki ilişkiyi gözlemleyip yetenekleri doğrultusunda yeni fikirler 
oluşturabilirler. 

Bu araştırmanın amacı, fen öğretiminde elektrik konusu üzerine argümantasyon yönteminin uygulanmasının ortaokul düzeyindeki 
öğrencilerin akademik başarı, problem çözme ve bilimsel süreç becerilerine etkisini incelemektir. Argümantasyon yönteminin öğrencilerin 
yeni öğrenilen bilgiler ışığında daha meraklı ve aktif olmalarını sağlama, bu doğrultuda anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirme, öğrencilere ve 
öğretmenlere karmaşık yapıda problemler üzerinde düşünürken kendilerini ifade edebilmeleri için fırsatlar sunma açısından etkili olacağı 
düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde; 1998 ile 2014 yılları arasında eğitim alanındaki en iyi akademik dergilerdeki makalelerin yaklaşık 
%5’inin argümantasyon yöntemiyle ilgili olduğu tespit edilmiş ve son yıllarda makale sayısında önemli bir artış belirlenmiştir (Erduran ve ark., 
2015). Bu çalışmayla uluslararası fen eğitiminde üzerinde önemle durulan argümantasyon yönteminin, ülkemiz okullarındaki uygulamaları 
hakkında elde edilecek bilgilerin alanliteratürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen sorular şu şekildedir: 
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1. Argümantasyon yöntemine göre eğitim gören deney grubuyla, öğretmen merkezli yöntemlere göre eğitim gören kontrol grubu arasında; 

Akademik başarı 

Bilimsel süreç becerileri, 

Problem çözme becerileri sontest puanları açısından anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

2.  Argümantasyon yöntemine göre eğitim gören deney grubu öğrencilerinin  

Akademik başarı 

Bilimsel süreç becerileri, 

Problem çözme becerileri öntest-sontest puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

3. Öğretmen merkezli yöntemlere göre eğitim gören kontrol grubu öğrencilerinin, 

Akademik başarı 

Bilimsel süreç becerileri, 

Problem çözme becerileri öntest-sontest puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

Yöntem 

Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Deneysel yöntem, çoğu kez yapay bir durum oluşturularak değişkenler arasındaki sebep-sonuç 
ilişkisinin saptanması ve bulguları etkileyen etkenlerin belirlenmeye çalışılması şeklindeki bir araştırma türüdür (Çepni, 2005). Araştırma 
problemlerini test etmek için, deneysel yöntemler içerisinden yarı deneysel yöntem ve öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. 
“Akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve problem çözme becerisi” bağımlı değişkenleri üzerinde etkisi incelenen bağımsız değişken 
“Argümantasyon” yöntemine dayalı uygulamalardır.  

Tablo1.Araştırma Deseninin Simgesel Görünümü 

Grup Ölçme I İşlem Ölçme II 

Deney  ABT1 

MDGT1 

BSB1 

X1 

 

ABT2 

MDGT2 

BSB2 

Kontrol ABT1 

MDGT1 

BSB1 

X2 

 

ABT2 

MDGT2 

BSB2 

D: Argümantasyon yönteminin uygulandığı deney grubu. 

K: Öğretmen merkezli yöntemlerin uygulandığı kontrol grubu. 

X1: Argümantasyon yöntemi uygulamaları. 

X2: Öğretmen merkezli yöntemlere dayalı uygulamalar.  

ABT: Elektrik Ünitesine Yönelik Çoktan Seçmeli Akademik Başarı Testi 

MDGT: Problem Çözme Becerilerini Ölçmeye Yönelik Mantıksal Düşünme Grup Testi 

BSB: Bilimsel Süreç Becerisi Testi. 

Çalışma Grubu 

Araştırma, Zonguldak ilinde bir devlet okulunda öğrenim gören 7. Sınıf öğrencilerinden deney(14) ve kontrol(15) olmak üzere iki grupla 
gerçekleştirilmiştir. Deney grubu Argümantasyon yöntemine dayalı olarak eğitim alırken, kontrol grubuna ise öğretmen merkezli yöntemlerin 
öngördüğü şekilde eğitim verilmiştir.  

Yapılan İşlemler 

Araştırmanın uygulanma sürecinde ilk olarak deney grubuna 4 ders saatinde argümantasyon yöntemi tanıtılmış, örnek etkinlikler yapılmıştır. 
Sonraki hafta deney ve kontrol gruplarına ön testler uygulanmıştır. Haftada 4 ders saati olmak üzere uygulamaya başlanmış, uygulamanın 
tamamı toplam 24 ders saati (6 hafta) sürmüştür. Deney ve kontrol gruplarına yapılan uygulamalarda elektrik enerjisi ünitesiyle ilgili 12 tane 
kazanım işlenmiştir. 

Bu kazanımlarla ilgili konular; basit elektrik devresi ve elemanları, ampullerin bağlanma şekilleri, elektrik enerjisinin farklı enerji türlerine 
dönüşümü, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması konularıdır. Deney grubu argümantasyon yöntemine göre eğitim alırken, 
kontrol grubunda öğretmen merkezli yöntemlere göre ders işlenmiştir. Argümantasyon yönteminin kullanıldığı uygulamalar; Karikatürlerle 
yarışan teoriler, ifadeler tablosu, deney tasarlama, tahmin et-gözle-açıkla teknikleriyle desteklenmiştir. Deney grubunda küçük gruplar 
oluşturarak çalışan öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmek için çalışma kâğıtları kullanılmıştır. Belirli süreler içerisinde etkinlikleri yaparak, 
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etkinlik konuları üzerine argümanlar geliştiren öğrenciler kendi içlerinden seçtikleri temsilcilerle argümanlarını sunmuşlardır. Gruplarda her 
bir öğrenci mutlaka temsilci görevini üstlenmiş, gruplar arasında farklı fikirler olduğu zaman bütün sınıf tartışması yapılmıştır. Öğrenciler 
küçük gruplar halinde tartışırlarken ve büyük sınıf tartışmaları süresince sınıfın düzeni sağlanmış ve öğrenciler fikirlerini açıklama konusunda 
cesaretlendirilmiştir. Tartışmalar esnasında “Niçin böyle düşünüyorsun?” , “Gerekçen nedir?”,  “Arkadaşının fikrine neden katılmıyorsun?” 
gibi ifadelerle öğrencilerin farklı bakış açılarını görmelerine yardımcı olunmuştur. Kontrol grubunda ise; dersler öğretmen merkezli yaklaşımlar 
(anlatım, soru-cevap, gösteri deneyi) kullanılarak yürütülmüştür. Bilimsel tartışma stratejilerinin hiçbiri kontrol grubunda kullanılmamış, basit 
nedenlerle muhakeme yapılması sağlanarak bilimsel argümantasyondan kaçınılmıştır. 

Araştırma verilerini toplamak için Akademik Başarı Testi, Bilimsel Süreç Becerileri Testi ve Mantıksal Düşünme Grup Testi kullanılmıştır. 
Akademik başarı testi, akademik başarı değişkenini ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, geçerlik-güvenirlik çalışmaları 
yapılmıştır. Testin kapsam geçerliliği için 2 alan ve alan eğitimi uzmanının görüşü alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Testin ilk versiyonu 
40 sorudan oluşmakta,  güvenirlik analizleri sonucu madde güvenirlik indeksi düşük maddeler çıkarıldıktan sonraki versiyonu ise; 32 çoktan 
seçmeli soruyu kapsamaktadır. Iteman programına göre testin son halinin güvenirlik katsayısı, .82 bulunmuştur. Test öntest ve sontest olarak 
40 dakikalık süreyle her iki gruba da uygulanmıştır.  

Bilimsel süreç becerisi testi, bilimsel süreç becerileri değişkenini ölçmek için kullanılmış olup, orjinali Enger ve Yager (1998)tarafından 
geliştirilen ve Koray ve arkadaşları tarafından (2008) Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılan test kullanılmıştır. Test 
çoktan seçmeli 31 sorudan oluşmakta ve gözlem yapma, uzay/zaman ilişkisi, sınıflandırma, sayıların kullanılması, ölçüm yapma, 
ilişkilendirme, tahmin yürütme, değişkenleri kontrol etme, verileri yorumlama, hipotez oluşturma, yaparak yanıtlama, deney yapma bilimsel 
süreç becerilerini ölçmektedir. Iteman programına göre, bu çalışma için testin güvenirlik katsayısı .79 olarak tespit edilmiştir. Test öntest ve 
sontest olarak 40 dakikalık süreyle her iki gruba da uygulanmıştır. 

Mantıksal düşünme grup testi ise; problem çözme becerisi değişkenini ölçmek için kullanılmıştır. Test 21 sorudan oluşmaktadır. Testteki 
maddelerde nesneler ve durumları açıklamak için resimli ifadeler kullanılmaktadır. İlk 18 soruyu kapsayan çoktan seçmeli sorular, doğru 
cevap nedeni ile birlikte verildiğinde 1 puan, herhangi birisi ya da ikisi yanlış olarak cevaplandığında ise, 0 puan olarak değerlendirilmiştir. 
Son üç soru (19, 20, 21) da ise, cevabın yazılması istenmiştir. Yazılmış olan doğru cevapların sayısı dikkate alınarak cevaplar 1 ve 0 olarak 
puanlanmıştır. Testten alınacak toplam puan 21’ dir.  Orjinali, 1982 yılında, Roadranga, Yeany ve Padilla tarafından geliştirilen test, daha 
önce bu alanda geliştirilmiş olan ve farklı muhakeme yeteneklerini ölçen testlerden geçerliği ve güvenirliği yüksek maddeler seçilerek 
oluşturulmuştur (Akt. Korkmaz, 2002). Test öntest ve sontest olarak 45 dakikalık süreyle her iki gruba da uygulanmıştır. 

Nicel veriler, normal dağılım göstermediğinden SPSS paket programında bulunan parametrik olmayan istatistiklerden Mann Whitney U ve 
Wilcoxon Signed Rank (Wilcoxon işaretli sıralar) testlerine göre analiz edilmiş ve araştırma bulgularına ulaşılmıştır. Mann Whitney U testi 
bütün değişkenler için deney ve kontrol grubunun sontestleri arasındaki farklılığın analizi için kullanılmış ve erişi (sontest-öntest) puanları 
üzerinden işlem yapılmıştır. Wilcoxon işaretli sıralar testi deney ve kontrol gruplarının kendi içinde sontest ve öntest puanları arasındaki 
farklılığın analizi için kullanılmıştır.  

Bu bölümde araştırma sorularına göre elde edilen bulgular sırasıyla ele alınmış ve ortaya konmuştur:  

1. Argümantasyon yöntemine göre eğitim gören deney grubuyla, öğretmen merkezli yöntemlere göre eğitim gören kontrol grubu arasında; 

-Akademik başarı 

-Bilimsel süreç becerileri, 

-Problem çözme becerileri sontest puanları açısından anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

1. araştırma sorusuna ilişkin veriler tablo 2, tablo 3 ve tablo 4’ de gösterilmiştir: 

 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grupları Akademik Başarı Değişkeni Erişi Puanları Mann Whitney U Testi Sonuçları. 

Grup  N Sıra ortalaması Sıra toplamı  U p 

Deney  14 18,82 263,5 
51,5 0,01 

Kontrol  15 11,43 171,5 

Tablo 2’ye göre; argümantasyonyönteminin uygulandığı deney grubu ile öğretmen merkezli yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubunun 
akademik başarıları sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (U=51,5; p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında; 
deney grubu öğrencilerinin (18,82), kontrol grubu öğrencilerine (11,43) göre akademik başarılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 
noktada farklılığın deney grubu lehine olduğu söylenebilir.  

 

 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Grupları Problem Çözme Değişkeni Erişi Puanları Mann Whitney U Testi Sonuçları. 

Grup  N Sıra ortalaması Sıra toplamı  U p 

Deney  14 16,04 224,5 
90,5 0,52 

Kontrol  15 14,03 210,5 
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Tablo 3’e göre; deney ve kontrol grubunun problem çözme becerisi sontest puanları arasında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir(U=90,5, 
p>.05).Ancak sıra ortalamaları dikkate alındığında, argümantasyon yönteminin uygulandığı deney grubunun, kontrol grubuna göre problem 
çözme becerisi puanları daha yüksektir. 

Tablo 4. Deney ve Kontrol Grupları Bilimsel Süreç Becerisi Değişkeni Erişi Puanları Mann Whitney U Testi Sonuçları  

Grup  N Sıra ortalaması Sıra toplamı  U P 

Deney  14 15,61 218,5 
96,5 0,70 

Kontrol  15 14,43 216,5 

Tablo 4’e göre; deney ve kontrol grubunun bilimsel süreç becerisi sontest puanları arasında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (U=96,5, 
p>.05). Ancak sıra ortalamaları dikkate alındığında, argümantasyon yönteminin uygulandığı deney grubunun, böyle bir yöntemin izlenmediği 
kontrol grubuna göre bilimsel süreç becerisi puanları daha yüksektir.   

2.  Argümantasyon yöntemine göre eğitim gören deney grubu öğrencilerinin 

      Akademik başarı 

      Bilimsel süreç becerileri, 

       Problem çözme becerileri öntest-sontest puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

2. araştırma sorusuna ilişkin veriler tablo 5, tablo 6 ve tablo 7’ de gösterilmiştir: 

 

Tablo 5. Deney Grubu Akademik Başarı Değişkeni Öntest-Sontest Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları  

Sontest-Öntest N Sıra ortalaması Sıra toplamı  z p 

Negatif Sıra 0 0,00 0,00 
3,186 ,001 

Pozitif Sıra 13 7,00 91,00 

Eşit 1     

 

Tablo 5 incelendiğinde; argümantasyon yöntemiyle eğitim gören deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası akademik başarı puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir ( z=3,18,  p<.01). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, 
gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani sontest puanları lehinde olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6. Deney Grubu Problem Çözme Değişkeni Öntest-Sontest Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları  

Sontest-Öntest N Sıra ortalaması Sıra toplamı  z p 

Negatif Sıra 2 7,25 14,50 
1,66 ,097 

Pozitif Sıra 9 5,72 51,50 

Eşit 3     

 

Tablo 6’ya göre; argümantasyon yöntemiyle eğitim gören deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası problem çözme becerisi puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (z=1,66, p>.05).  

 

Tablo 7. Deney Grubu Bilimsel Süreç Becerisi Değişkeni Öntest-Sontest Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları  

Sontest-Öntest N Sıra ortalaması Sıra toplamı  z P 

Negatif Sıra 5 6,40 32,00 
1,292 ,196 

Pozitif Sıra 9 8,11 73,00 

Eşit -     

Tablo 7’ye göre; argümantasyon yöntemiyle eğitim gören deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası bilimsel süreç becerisi puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (z=1,292,  p>.05). 

3. Öğretmen merkezli yöntemlere göre eğitim gören kontrol grubu öğrencilerinin, 

     Akademik başarı 

     Bilimsel süreç becerileri, 
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     Problem çözme becerileri öntest-sontest puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

Tablo 8. Kontrol Grubu Akademik Başarı Değişkeni Öntest-Sontest Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları  

Sontest-Öntest N Sıra ortalaması Sıra toplamı  z P 

Negatif Sıra 4 6,38 25,50 
1,403 0,161 

Pozitif Sıra 9 7,28 65,50 

Eşit 2     

 

Tablo 8 incelendiğinde; öğretmen merkezli yöntemlerle eğitim gören kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrası akademik başarı puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (z=1,403, p>.05). 

 

Tablo 9. Kontrol Grubu Problem Çözme Değişkeni Öntest-Sontest Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları  

Sontest-Öntest N Sıra ortalaması Sıra toplamı  z P 

Negatif Sıra 5 5,90 29,50 
0,749 0,454 

Pozitif Sıra 7 6,93 48,50 

Eşit 3     

 

Tablo 9’a göre; kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerisi öntest-son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
belirlenmiştir (z=0,749. p>.05). 

 

Tablo 10. Kontrol Grubu Bilimsel Süreç Becerisi Değişkeni Öntest-Sontest Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları  

Sontest-Öntest N Sıra ortalaması Sıra toplamı  z P 

Negatif Sıra 6 7,08 42,50 
1,002 0,317 

Pozitif Sıra 9 8,61 77,50 

Eşit -     

 

Tablo 10 incelendiğinde; kontrol grubu öğrencilerinin bilimsel süreç becerisi öntest-son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmektedir (z=1,002, p>.05). 

Araştırma bulgularına göre ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: Argümantasyon yöntemine göre eğitim gören deney grubuyla, öğretmen merkezli 
yöntemlere göre eğitim gören kontrol grubu arasında akademik başarı sontest puanları açısından anlamlı düzeyde bir farklılık vardır ve bu 
farklılık deney grubu lehinedir. Ayrıca argümantasyon yöntemine göre eğitim gören deney grubu öğrencilerinin akademik başarı değişkeni 
açısından öntest-sontest puanları arasında anlamlı farklılık vardır. Farklılık deney grubunun sontest puanları lehinedir. Bu noktada 
argümantasyon yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarılarını pozitif yönde etkilediği söylenebilir.  Bilimsel süreç becerisi ve problem 
çözme değişkenleri açısından deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Bu bulguya göre 
argümantasyon yönteminin deney grubu öğrencilerinin bilimsel süreç ve problem çözme becerilerini, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde 
arttırmadığı sunucuna ulaşılmıştır. Bilimsel süreç becerisi ve problem çözme değişkenleri açısından deney grubu öntest-sontest puanları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Bu bulguya göre de; argümantasyon yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç ve problem çözme becerilerini 
geliştirmede bir etkisi olmadığı söylenebilir. Kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı, problem çözme ve bilimsel süreç becerisi 
değişkenleri açısından öntest-sontest puanları arasında anlamlı farklılık yoktur.  

İlgili literatür incelendiğinde elde edilen sonuçlar, araştırma sonuçları ile benzer özellikler taşımaktadır. Argümantasyon yönteminin etkililiğinin 
incelendiği araştırmalarda Yenice ve Balcı (2015), Çinici ve ark. (2014), Koçak (2014), Hasançebi ve Günel(2013) akademik başarı 
açısından, Ulu ve Bayram (2015) kavram öğrenme açısından deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Argümantasyon yönteminin etkililiğinin incelendiği başka bir araştırmada, Kardaş (2013) problem çözme değişkeni açısından deney ve 
kontrol gruplarının sontest puanları arasında farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Çınar (2013) tarafından yapılan başka bir çalışmada, 
bilimsel süreç becerisi açısından deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada, akademik başarı 
değişkeni deneysel uygulama sonucunda artmış ve argümantasyon yönteminin başarı üzerindeki olumlu etkisi ortaya konmuştur. Ancak 
akademik başarı değişkeni dışındaki, bilimsel süreç ve problem çözme becerileri değişkenleri için deney grubuna yapılan argümantasyon 
yöntemine dayalı uygulamanın anlamlı bir etki oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, öğrencilerin bilimsel süreç becerisi ve problem 
çözme becerileri açısından istenilen düzeyde ön yeterliliğe sahip olmadıkları anlamına gelebilir. Öğrencilerin argümantasyon yöntemi ile yeni 
tanışmış olmaları, gerek bilimsel süreç, gerekse problem çözme becerilerinin daha uzun süreçlerde değişim gösterme eğiliminde olması, 
araştırmada bu sonuca ulaşmada etkili olmuş olabilir. Bu noktada, 2013 fen bilimleri programında okullarda uygulanması öngörülen 
argümantasyon yönteminin ve diğer sorgulamaya dayalı yaklaşımların, henüz okulların geneline yaygınlaştırılmamış olması, öğrencilerin bu 
tür yöntemlerle öğrenmeye ve sorgulamaya alışkın olmadıkları düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın, diğer konulara göre daha kesin 
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bilgiler taşıyan elektrik konusunda gerçekleştirilmiş olması ve uygulama yapılan öğrenci sayısının az olması araştırmanın sınırlılıklarını 
oluşturmaktadır.  
Araştırma sonuçları kapsamında şu tür öneriler ileri sürülebilir:  

Argümantasyon yöntemi 2013 Fen Bilimleri müfredatı tarafından kullanılması önerilen yöntemler arasındadır. Hizmet içindeki öğretmenlere, 
yöntemin fen derslerinde ve uygun olan diğer derslerde nasıl uygulanacağına yönelik hizmetiçi seminerler verilebilir. Ayrıca öğretmen 
eğitimindeki en büyük çıkmazlardan birinin, teorik düzeyde verilen eğitim olduğu düşünülürse, öğretmen adaylarına bu tür yöntemler teorik 
bilginin yanı sıra yöntemin nasıl uygulanacağına ilişkin örnek uygulamalarla gösterilmelidir. Staj derslerinde öğretmen adaylarına bu 
yöntemlerin etkililiğini sınayacakları ve kendi denemelerini yapacakları otantik sınıf ortamları sunulmalıdır. Ek olarak, argümantasyon 
yönteminin etkililiği, diğer araştırmalarda farklı örneklem grupları üzerine ve farklı değişkenler üzerine test edilebilir. Daha büyük 
örneklemlerle ve daha uzun süreçli çalışmalarla yöntemin etkililiği sınanabilir.  Argümantasyon yönteminin kullanışlı olup olmadığı üzerine 
daha detaylı bilgi verecek tamamıyla nitel ya da karma yapıda araştırmalar dizayn edilebilir.  
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ÖZET 

Türkiye’de öğretmenlere yönelik hazırlanan hizmetiçi eğitim uygulamalarına karşın öğretmenlerin mesleki alanlarındaki bilgi ve becerilerinde 
yetersizliklerin sürdüğü görülmektedir. Öğretmenlere yönelik hizmetiçi uygulamalarının iyi planlanmaması, zamanın ve mekanın doğru 
seçilmemesi, seminer veren kişilerin uzmanlık alanlarına yeterli oranda dikkat edilmemesi ve eğitimlerin kısa süreli olması gibi nedenler 
uygulamaların etkili olmadığını göstermektedir. Hizmetiçi eğitim sürecinde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, dünyadaki 
hizmetiçi eğitim uygulamalarının gözden geçirilerek, Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısına uygun ve öğretmenlerin gereksinimlerini 
karşılayabilecek bir şekilde uyarlanmasının yararlı sonuçlarının olacağı söylenebilir. Bu nedenle dünyadaki başarılı hizmetiçi uygulamalardan 
birisi olan ve ABD’de uygulanan Mesleki Gelişim Okullarının, öğretmenlerin görüşleri alınarak Türkiye’ye uyarlanmasının, öğretmenlerin 
mesleki gelişimine önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Bu araştırmada lise öğretmenlerinin bir hizmetiçi eğitim modülü olan mesleki gelişim okulu uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.  

Kesitsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla ili Menteşe 
ilçesine bağlı sekiz lisede görev yapan öğretmenler arasından uygun örneklem ile seçilen 143 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, 
Yıldırım, Ateş ve Çetin tarafından geliştirilen ölçme aracı ile toplanmıştır. Veriler standart sapma, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi 
ve tek yönlü varyans ile analiz edilmiştir.  

Araştırmada öğretmenler, mesleki gelişim okullarının içeriğinin Türkiye’ye uyarlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin mesleki 
gelişim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin, cinsiyetlerine [t(141)= .350, p=.727], öğretmenlik uygulamasında yer alıp almamalarına [t(141)= 
1.365, p=.174] ve mesleki deneyimlerine [F(6,136))=.749, p=.611] göre anlamlı bir şekilde değişmediği bulunmuştur. Buna karşın hizmetiçi 
eğitim uygulamalarını yararlı bulup bulmamalarına göre hizmetiçi eğitimi yararlı bulanmayanlar lehine ([t(141)= 3.807, p=.000] ve görev 
yaptıkları lise türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir [F(3,139))= 2.571, p=.045]. Bu farklılığın meslek lisesinde görev yapan 
öğretmenlerle (X=2.44, SS=.53) Anadolu lisesinde görev yapan öğretmenler (X=2.16, SS=.45) arasında meslek lisesinde görev yapan 
öğretmenler lehine olduğu anlaşılmıştır.  

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına yönelik olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin 
görüşlerinin cinsiyetlerine, öğretmenlik uygulamasında yer alıp almamalarına, mesleki deneyimlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, 
buna karşın görev yaptıkları lise türü bakımından farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda mesleki gelişim okulları 
uygulamasının Türkiye’de pilot uygulamasının yapılması ve başarılı olması durumunda yaygınlaştırılması önerilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Hizmetiçi eğitim, mesleki gelişim okulu, lise öğretmeni, öğretmen niteliği. 

 

Abstract 

Although professional development seminars have been organized for in-service teachers in Turkey, it is seen that in-service teachers in 
Turkey have a lack of content and pedagogic knowledge. It is argued that bad planning related to the professional development 
implementations, choosing wrong environment and time for seminars, a lack of efficacy of experts in seminars, short duration of seminars 
results in many problems in the professional development seminars. Considering the problems encountered in the professional development 
seminars for the in-service teachers in Turkey, taking account of the implementations for the professional development for in-service teachers 
in the world and adaptation of a variety of different implementations to Turkish social-cultural context would contribute to improving sufficiency 
of professional development seminars for Turkish in-service teachers in Turkey. In that regard, it is believed that obtaining the views of 
Turkish in-service teachers concerning one of the successful professional development implementations, professional development schools 
(PDSs) and the adaptation of it into Turkish context will provide the new insights into the perspectives relevant to professional development 
for teachers.     

This study aimed to explore high school teachers’ views regarding professional development schools.   

This research employed cross-sectional survey design. A total of 143 in-service high school teachers from eight different schools in Turkey’s 
Mugla province in 2015-2016 school year constituted the research sample. Convenient sampling technique was used to choose the research 
sample. The inventory developed by Yildirim, Ates, and Cetin (2014) was used to collect the data in the research. The data was analyzed by 
means of using mean, standard deviation, independent samples t-test, and one-way ANOVA.  

The teachers’ believed that the content of professional development schools can be used in turkey to improve the sufficiency of the 
Professional development seminars for in-service teachers in Turkey. The teachers’ views did not differentiate significantly according to their 
gender [t(141)= .350, p=.727], whether getting involved in professional development seminars, [t(141)= 1.365, p=.174], and professional 
experiences [F(6,136))=.749, p=.611]. Additionally, there was significant difference with regard to whether or not professional development 
seminars are effective in favor of the teachers believe that professional development seminars are not effective ([t(141)= 3.807, p=.000], 
there was significant difference according to what type high school the teachers work [F(3,139))= 2.571, p=.045]. This significant difference 
was in favor of the teachers working at the vocational high schools, (X=2.44, SS=.53) compared to the teachers working at Anatolian high 
schools (X=2.16, SS=.45).  
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The research showed that the teachers had positive opinions toward Professional development school. While the teachers’ views did not 
differentiate significantly according to their gender, whether getting involved in professional development seminars, and professional 
experiences, their views differentiated significantly according to what type school they work. We, the researchers of the study recommend 
that the content professional development schools would be transferred into Turkish social-cultural context through pilot studies and 
disseminated.  

Keywords: Professional development, professional development schools, high school teacher, and teacher quality.  

 

Öğrenme doğumdan başlayarak ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bu sürecinin belirli amaçlar doğrultusunda okullarda planlı programlı 
olarak yürütülen kısmı öğretimi oluştururken, bireyin mesleğine başlamasından sonra sosyal, teknolojik ve mesleki gelişmelerine uyum 
sağlaması ve görevini daha iyi yapabilmesi için yapılan çalışmalar da hizmetiçi eğitimi oluşturmaktadır. Hizmetiçi eğitim birçok mesleğin 
veriminin artırılması, bireylerin görevlerini etkili bir biçimde yürütülebilmesi için yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Eğitim sisteminde 
ise hizmetiçi eğitimden bahsedildiğinde ilk olarak akla öğrenme-öğretme sürecinin rehberi olan öğretmenler gelmektedir. Çünkü 
öğretmenlerin etkililiği hem öğrenme sürecinin niteliğini hem de öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkileyebilir.  

Nitelikli öğretmen gereksinimi, dünya genelinde önemli bir sorun olarak görülmeye devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar 
tarafından öğretmen niteliği konusunda kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir (UNESCO, 2012). Zira ülkelerin her alandaki başarısı eğitimin 
ve öğretmenin nitelikli olması ile doğru orantılıdır. Öğrencileri başarılı olan ülkelerin eğitim sistemlerinin ortak özelliği öğretmenlerinin nitelikli 
olmasıdır (Barber ve Mourshed, 2007). Öğretmenin niteliği ise çağın gereklerine göre yetiştirebilmesine bağlıdır. Bunun için öğretmenlerin 
mesleki olarak kendilerini sürekli değerlendirilmeleri, bu değerlendirmeler ışığında öğretmen yetiştirme programlarının yenilenmesi gerekir. 
Kendilerine uzmanlar tarafından profesyonel yardım verilen öğretmenler, bilgi ve becerilerini artırarak mesleklerini daha iyi yapabilirler 
(Rosenholtz, 1985). Eğitimin niteliğinin önemli ölçüde sağlanabilmesi öğretmenin hizmet öncesinde iyi yetiştirilmesine ve hizmet içinde 
kendisini geliştirecek olanaklardan yararlanmasını sağlamakla mümkün olabileceği göz ardı edilmemelidir (Seferoğlu, 2001). Bu yönüyle 
nitelikli öğretmen yetiştirmenin yollarından birisinin de öğretmene sunulan hizmetiçi eğitim olanakların olduğu söylenebilir.  

Eğitim sisteminin temel öznelerinden biri olan öğretmenlere kendilerini yenilemeleri için hizmetiçi eğitimler düzenlenmesi ve bu çalışmaların 
eğitim programlarına paralel bir şekilde bilimsel olarak yürütülmesi gerekir (Erişen, 1998). Türkiye’de hizmetiçi eğitim çalışmaları ülke 
genelinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, yerelde ise Milli Eğitim İl Müdürlükleri tarafından planlanıp 
yürütülmektedir (Kıldan ve Temel, 2008). Ancak, düzenlenen hizmetiçi seminerlere katılımın farklı alanlardan ve sınırlı sayıda olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca, hizmetiçi eğitim programlarında yerel ve bölgesel farklılıkların dikkate alınmadığı, öğretmenlerin bu programlardan 
yeterince yararlanamadığı belirtilmiştir (Kaya, Çepni ve Küçük, 2004). Demirkol’un (2004) çalışmasında ilköğretim okullarında yürütülen okul 
temelli hizmetiçi eğitim etkinliklerinin türü, sıklığı ve süresi bağlamında düşük, yoğunluğu ve zamanı bağlamında ise çok sınırlı olduğu, eğitim 
gereksinimlerinin belirlenmesi, eğitimin planlanması, programın hazırlanması, eğitimin yürütülmesi ve eğitimin değerlendirilmesine yönelik 
çalışmaların çok yüzeysel kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu alanla ilgili yapılan diğer bir çalışmada da öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitim 
çalışmalarına ve seminerlere karşın, öğretmenlerin mesleki bilgilerindeki yetersizliklerin devam ettiği belirtilmektedir (Önen, Mertoğlu, Saka 
ve Gürdal, 2009). Ancak Türkiye’de özellikle son dönemlerde etkili başarılı çalışmalar da yürütülmektedir. Bu çalışmalarda öğretmenlere 
yönelik başarılı hizmetiçi çalışmaların yürütüldüğü, bu çalışmaları özellikle TUBİTAK gibi kurumların desteklediği, öğretmenlerin barınma, 
yemek gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı aktif öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı, çalışmalara yeterli zamanın ve kaynağın 
ayrıldığı, öğretmenlerin işbirliği yaptıkları ve çalışmalarda öğretmenlerin önemli ölçüde kendilerini geliştirdikleri görülmüştür (Selçuk, 
Çalışkan, Şendur ve Yürümezoğlu, 2015). 

Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi Türkiye’de öğretmenlere yönelik seminer çalışmaları planlanmasına karşın bu çalışmaların yeterli 
planlamaya tabi tutulmaması, zamanın ve mekânın iyi seçilmemesi, öğretmenlerin mesai bitiminde düzenlenmesi, seminerlere dışarıdan 
çağrılan kişilerin uzmanlık alanlarına yeterli oranda dikkat edilmemesi ve kısa süreli olmasından dolayı bu çalışmaların etkili olmadığı 
yönünde şekillenmektedir. Ayrıca planlama ve uygulama sürecine öğretmenlerin dâhil edilmemesi, onların görüşlerinin alınmaması bu 
çalışmaların verimliliğini düşürmektedir. Öğretmenlerin katıldığı seminerlerde öğretmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmaması ve seminer 
sonucunda alınan belgelerin maddi ve manevi olarak ödüllendirilmemesi bu seminerlerin etkililiğini azaltan diğer unsurlar olarak görülebilir.   

Hizmetiçi eğitim sürecinde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, dünyada uygulanan hizmetiçi eğitim çalışmalarının gözden 
geçirilerek, bu çalışmaların Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısına uygun ve öğretmenlerin gereksinimlerini karşılayabilecek bir şekilde 
uyarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda dünyadaki başarılı hizmetiçi uygulamalardan birisi de ABD’de uygulanan Mesleki Gelişim 
Okullarıdır. 

Mesleki gelişim okulları labaratuar okulları, partner okullar, hizmetiçi öğrenme ve diğer tüm çabaları kapsayan bir kavramdır (Wrong ve Glass, 
2009). Mesleki gelişim okulları, öğretim ve öğrenim sürecini niteliğini artırarak öğretmenlerin kendi bilgi ve becerilerini geliştirdikleri ve 
öğretmenlerin kendi tutumları üzerine düşünmelerini sağlayan öğretmenlerin aktif olarak katıldıkları tüm profesyonel gelişim etkinliklerini 
içermektedir (Bolam, 1993). 

Mesleki gelişim okulları ile devlet okulları ile üniversiteler arasında güçlü ve işbirliğine dayalı bir yapı oluşturulmaktadır (Teitel, 1997). Bu 
yapının temel işlevi, öğretmen adayları için alan deneyimi oluşturulması, deneyimli öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması, 
öğretimi ve öğrenmeyi destekleyici araştırmalara olanak sağlanmasıdır. Bu şekilde hem okul yapısına hem de öğretmen eğitimine önemli 
katkılar yapılmaya çalışılmaktadır.  

Mesleki Gelişim Okulları uygulamasında öğretmenlerin mesleki gelişimine büyük önem verilmekte işbirliği, paylaşım ve ortak hedefler 
belirlenmekte ve bunları gerçekleşmesi için yoğun çaba harcanmaktadır (Early ve Bubb, 2004). Özellikle mesleki gelişim okulları eğitim 
çalışmalarında, konuların belirlenmesinde ve uygulama sürecinin yapılandırılmasında öğretmenler ve üniversitelerden oluşan kişiler görev 
almakta ve tüm kararlar ortak verilmektedir. Mesleki Gelişim Okullarında öğretmenler okul içi ve okul dışı konulara dâhil edilmekte, stajyer 
öğretmenleri gözlemlemekte ve sınıf dışı etkileşimlerini okuldaki girişimlerini incelemektedirler. Bu şekli ile stajyer öğretmenler sadece sınıfta 
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değil okuldan üniversiteye öğretimin Mesleki gelişim okullarında hizmetiçi eğitimlerin aksine esnek, öğretmeni konu alan sürekliliği olan eğitim 
fırsatları yaratmaya yönelmektedir (Teitel, 1997).   

Mesleki gelişim okulları modelinin farklı ülkelerdeki başarılı sonuçları dikkate alındığında, Türkiye’ye uyarlanması ile bu modelin 
öğretmenlerin mesleki gelişimine ve Türkiye’deki öğretmen yetiştirmeye yönelik sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayabileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca öğretmenlere yönelik yürütülen mesleki gelişim eğitimleri öğrenci başarılarını da olumlu yönde etkilemektedir 
(Abazoğlu, 2014). Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde uygulanacak etkili bir modelin eğitim sisteminin genelinde ve 
öğrenci başarılarının artmasında önemli bir rolü olabilecektir. Zira yapılan araştırmalar öğretmenlerin öğrenmesini geliştirdiğinde öğretiminde 
geliştiğini göstermektedir. Okuldaki uygulamalar, yardımlar ve dönütler, okul dışındaki uzmanlarla öğretmenlerin kurduğu iletişim 
öğretmenlerin saygınlığını ve yaratıcılığını etkileyebiliyor. Bu deneyimlerin paylaşımı kısa aralıklardan ve kısa dönemden çok sürekli ve 
sürdürülebilir olmalıdır (Corcoran, 1995; Lieberman, 1995). Bu yönüyle Türkiye’de MEB’in kısa dönemlere yaydığı hizmetiçi eğitim 
etkinliklerinden çok yaşam boyu öğrenmeyi temel alan sürekliliği olan, okulu ve öğretmenleri geliştirmeye dönük etkinlikler daha etkili sonuçlar 
doğurabilir. Bu yönüyle Amerika’da farklı eyaletlerde uygulanan mesleki gelişim okullarına yönelik olarak Türkiye’deki öğretmenlerin 
görüşlerinin alınması oldukça önemlidir. 

 

Bu araştırmada lise öğretmenlerinin bir hizmetiçi eğitim modülü olan mesleki gelişim okulu uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin mesleki gelişim okullarına yönelik görüşleri ne düzeydedir?  

2. Öğretmenlerin mesleki gelişim okullarına yönelik görüşleri;  

 Cinsiyetlerine, 

 Mesleki deneyimlerine, 

 Hizmetiçi eğitimi yararlı bulup bulmama durumlarına, 

 Öğretmenlik uygulamasında yer alıp almamalarına, 

 Görev yaptıkları lise türüne göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermekte midir? 

Bu araştırmada, tarama (SURVEY) yöntemlerinden biri olan kesitsel tarama kullanılmıştır. Creswell’e (2002) göre bu yöntemde araştırmacı, 
araştırma sorularına cevap olacak gerekli veriyi araştırma sahasından bir seferde toplayarak gerekli analizleri gerçekleştirir. Bu tür 
araştırmalarda bireylerin varolan bir duruma yönelik inançları, tutumları, düşünceleri, uygulamaları veya görüşleri belirlenir. 

Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla ili, Menteşe ilçesine bağlı merkez liselerde görev yapan öğretmenler ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem yönteminde faydalanılmış olup, araştırma sürecine katılmaya istekli, gönüllü ve 
araştırmacıların kolay ulaşabildikleri liselerin öğretmenleri ile çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, sekiz okulda görev yapan toplam 143 lise 
öğretmeninden elde edilmiştir. Çalışma grubunun 70’i kadın öğretmenlerden, 73’ünü ise erkek öğretmenlerden oluşmuştur. Araştırmaya 
katılan öğretmenlerin 67’si Meslek, 32’si Anadolu, 27’si Fen ve 17’si ise İmam Hatip lisesinde çalışmaktadır. Çalışma grubundaki 
öğretmenlerin 12’si 1-5, 12’si 6-10, 25’i 11-15, 33’ü 16-20, 34’ü 21-25, 17’si 26-30 ve 10’u ise 31 yıl üstü mesleki deneyime sahiptir. 
Araştırmadaki öğretmenlerin 118’i hizmetiçi eğitimi yararlı bulan öğretmenlerden oluşmuştur. Katılımcıların branşları Matematik (25), Türk 
Dili ve Edebiyatı (18), İngilizce (14), Çocuk Gelişimi (11), Biyoloji (10), Beden Eğitimi (7), Resim (7), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6), Tarih 
(5), Felsefe Grubu (4), Müzik (4), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (3), Coğrafya (3), Elektrik-Elektronik (3) Fizik (3), Motorlu Araçlar (3)  
Sosyal Bilgiler (2), Almanca (2), Fen ve Teknoloji (2), Kimya (2), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2), Arapça (1), Bilgisayar Sitemleri (1), 
Büro Yönetimi (1), Muhasebe (1), Mobilya ve İç Mekân Tasarımı (1), Makina Teknolojisi (1) ve Metal Teknolojisi (1) öğretmenliğidir. Yine 
araştırmaya katılan öğretmenlerin Matematik (25), Türk Dili ve Edebiyatı (16), İngilizce (14), Biyoloji (9), Beden Eğitimi (7), Resim (7), Okul 
Öncesi (6), Çocuk Gelişimi (5), Tarih (5), Sosyoloji (4), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (4), Müzik (4), Coğrafya (3), Fizik (3), Elektrik-Elektronik 
(3), Kimya (2), Almanca (2), Bilgisayar ve Teknoloji (2), Fen ve Teknoloji (2), İlahiyat (2), Sınıf (2), Sosyal Bilgiler (2), Mobilya ve İç Mekân 
Tasarımı (1), Arap Dili ve Edebiyatı (1), Bilgisayar Elektronik Eğitimi (1), Büro Yönetimi (1), Felsefe (1), Fen Bilgisi (1), Muhasebe (1), İstatistik 
(1), Sanat Eğitimi (1), Metal Teknolojisi (1), Makina Teknolojisi (1), Motorlu Araçlar (1), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (1) ve Türkoloji 
(1) bölümlerinden mezundurlar. 

Araştırmada Yıldırım, Ateş ve Çetin (2015) tarafından geliştirilen mesleki gelişim okulları ile ilgili ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının 
geliştirilme sürecinde mesleki gelişim okulları ile ilgili literatür taranmış ve elde edilen bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Ölçme aracı yapı ve 
içerik olarak mesleki gelişim okullarının niteliğini yansıtan 5 maddeden oluşmuştur. Ölçekteki her bir madde mesleki gelişim okulları 
uygulamaları ile ilgili geliştirilmiş olan bir standardı karşılaşmıştır. Bu standartları mesleki gelişim okullarının öğrenme topluluğu yapısı, 
sorumluluk ve nitelik güvencesi, işbirliği, çeşitlilik ve eşitlik ve yapılar, kaynaklar ve roller içermiştir. Beş maddeden oluşan taslak form alanda 
çalışan uzmanlara verilmiş ve formla ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bunun takiben ölçme aracı öğretmenlere uygulanarak dil ve 
anlaşılırlık bağlamında eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır. Daha sonra ölçme aracı öğretmen adaylarına uygulanmış, elde edilen veriler 
üzerinde madde-test ve doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Madde-test analizleri sonucu elde edilen yüksek korelasyonlar 
formdaki maddelerin beklenilen amacı ölçtüğünü göstermiştir. Aynı zamanda doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile elde edilen iyi uyum değerleri 
teorik olarak ölçme aracından kurulan tek faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Bu araştırmanın örnekleminden elde edilen veriler üzerinde yapılan 
analizler formun Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının .87 olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda formdaki her bir maddenin madde-toplam 
test korelasyonu .67 ile .73 arasında değişmiştir. Yine asıl veri üzerinde gerçekleştirilen DFA analizi sonrasında elde edilen iyi uyum değerleri 
de tek faktörlü yapıyı yeniden doğrulamıştır. DFA analizi sonucu ortaya çıkan modele ilişkin faktör yükleri ve yapı Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Mesleki gelişim okulları ölçeğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen path diyagramı 

Tablo 1 

Mesleki Gelişim Okulları Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizinden Elde Edilen Uyum İyilik Değerleri 

Model χ2 p df χ2/df TLI RMSA GFI CFI RMR SRMR 

Tek Faktör 3.633 .163 2 1.817 0.98 0.076 0.99 0.99 0.007 0.0184 

Tablo 1 incelendiğinde ölçme aracına ilişkin tek faktörlü modelin uyum iyilik değerlerinin, modelin gözlemlenen verileriyle örtüştüğü 
görülmektedir. Tablodaki değerlerin tek faktörlü yapı için iyi düzeyde olduğu söylenebilir (Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008; Kline, 2011).  

Araştırma için öncelikle Muğla il Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Etik Kurul Biriminden 
araştırmanın bilimsel etik standartları karşıladığına dair onay alınmıştır. İzin ve onayların alınması ile Muğla merkezde yer alan ilçesindeki 
liselere ölçekler verilmiş ve yaklaşık iki hafta sonrasında ölçme aracının okullardan toplanmasına başlanmıştır. Toplamda 450 okullara araç 
bırakılmış, uygulamayı kabul eden ve gönüllü olan 143 kişiden elde edilen verilerden analizler yapılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen veriler frekans,yüzde, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Buna ek 
olarak ölçme aracı ile ilgili olarak yeniden güvenirlilik ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır.  

Bu bölümde ilk olarak öğretmen görüşlerinin genel bir ortalama ve standart sapma değerleri verilmiş sonrasında ise öğretmenlerin 
görüşlerinin farklı değişkenlere göre değişip değişmediğine ilişkin analizler sunulmuştur. Öğretmenlerin mesleki gelişim okulları 
uygulamalarına ilişkin görüşleri Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Standart Sapma ve Aritmetik Ortalama Değerleri  

Maddeler N X SS 

Madde1 143 2.40 .57 

Madde2 143 2.36 .61 

Madde3 143 2.42 .62 

Madde4 143 2.35 .62 

Madde5 143 2.34 .59 

Toplam 143 2.37 .49 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde öğretmenlerin tüm maddeler bağlamında ve genel toplamda mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin 
görüşlerinde içeriğin yapılandırılmasını gerekli gördükleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyetlerine göre değişip 
değişmemesine ilişkin bağımsız gruplar t-testi analizi Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Değişip Değişmediğine İlişkin bağımsız Gruplar 
T-Testi Analiz Sonuçları 

 Grup N X SS sd t p 

Toplam 
Kadın 69 2.39 .51 

141 .350 .727 
Erkek 74 2.36 .49 
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Tablo incelendiğinde öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı görülmektedir 
[t(141)= .350, p=.727]. Öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin hizmetiçi eğitimi yararlı bulup bulmamalarına 
göre değişip değişmemesine yönelik bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Hizmetiçi Eğitim Uygulamalarını yararlı Bulup Bulmamalarına Göre 
Değişip Değişmediğine Yönelik Bağımsız Gruplar T-Testi Analiz Sonuçları 

 Grup N X SS sd t p 

Toplam 
Yararlı Buluyorum 118 2.45 .42 

141 3.807 .000 
Yararlı Bulmuyorum 25 2.05 .67 

Tablo incelendiğinde öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşleri hizmetiçi eğitim uygulamalarını yararlı bulup 
bulmamalarına göre hizmetiçi eğitimi yararlı bulanmayanlar lehine anlamlı bir şekilde farklılık göstermiştir ([t(141)= 3.807, p=.000]. 
Öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin öğretmenlik uygulamalarında görev alıp almama durumlarına göre 
değişip değişmemesine yönelik bulgular Tablo 5’te sunulmuştur 

Tablo 5 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlik Uygulamasında Yer Alıp Almadıklarına Göre Değişip 
Değişmediğine Yönelik Bağımsız Gruplar T-Testi Analiz Sonuçları 

 Grup N X SS sd t p 

Toplam 

Görev Aldım 87 2.42 .47 

141 1.365 .174 
Görev Almadım 56 2.30 .52 

Tablo incelendiğinde öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin öğretmenlik uygulamasında yer alıp 
almadıklarına göre farklılaşmadığı görülmektedir [t(141)= 1.365, p=.174]. Öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin 
görüşlerinin mesleki deneyimlerine göre değişip değişmediğine ilişkin bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlerin Mesleki Deneyimlerine Göre Değişip Değişmediğine 
Yönelik ANOVA Analizi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 1.101 6 .183 

.749 .611 Gruplar İçi 33.319 136 .245 

Toplam 34.419 142  

Tablo incelendiğinde öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin mesleki deneyimlerine göre anlamlı bir şekilde 
değişmediği bulunmuştur [F(6,136))=.749, p=.611]. Öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin lise türüne göre 
değişip değişmediğine ilişkin bulgular Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlerin Görev Yaptığı Lise Türüne Göre Değişip 
Değişmediğine Yönelik ANOVA Analizi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 1.929 3 .643 

2.751 .045 Gruplar İçi 32.490 139 .234 

Toplam 34.419 142  

Tablo incelendiğinde öğretmenlerin mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin görev yaptıkları lise türüne göre anlamlı bir 
şekilde farklılaştığı belirlenmiştir [F(3,139))= 2.571, p=.045]. Hangi lise türleri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını anlamak için yapılan 
Tukey ikili karşılaştırmalar testinde bu farklılığın meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerle (X=2.44, SS=.53) Anadolu lisesinde görev 
yapan öğretmenler (X=2.16, SS=.45) arasında meslek lisesinde görev yapan öğretmenler lehine olduğu anlaşılmıştır.  

Öğretmenlerin bir hizmetiçi eğitim modülü olan mesleki gelişim okulu uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu 
araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin;  

 Mesleki gelişim okulu uygulamalarına yönelik olumlu görüş bildirdikleri,  

 Mesleki gelişim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı, 
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 Mesleki gelişim okulu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin hizmetiçi eğitimi yararlı bulanlar lehine farklılaştığı,  

 Mesleki gelişim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin öğretmenlik uygulamasında yer alıp almamalarına göre farklılaşmadığı, 

 Mesleki gelişim okul uygulamalarına ilişkin görüşlerinin mesleki deneyimlerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği, 

 Mesleki gelişim okul uygulamalarına ilişkin görüşlerinin görev yaptıkları lise türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı, bu farklılığın 
meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerle Anadolu lisesinde görev yapan öğretmenler arasında meslek lisesinde görev yapan 
öğretmenler lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler yapılmıştır: 

 Mesleki gelişim okulları uygulaması Türkiye’de pilot uygulaması yapılabilir. Başarılı olması durumunda yaygınlaştırılabilir.  

 Araştırma kapsamı lise öğretmenlerinden oluşmaktadır. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin de dahil edildiği araştırmalar yapılabilir. 

 Öğretmenlik uygulaması kapsamında görev alan öğretim elemanlarının mesleki gelişim okulları ile ilgili görüşlerinin alındığı çalışmalar 
yapılabilir. 
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Kıdemli Sınıf Öğretmenlerinin Değişen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Bakışı 
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ÖZET 

Bilindiği gibi hizmet içi eğitim faaliyetleri öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Kaldı ki hizmet içi eğitim faaliyetleri 
kendini geliştirmek ve yenilemek isteyen öğretmenler için de bir zorunluluktur. Hizmet içi eğitim faaliyetleriyle başta akademik belleğini 
geliştiren sınıf öğretmenleri, eğitim-öğretim ile ilgili her türlü yeniliklerinden ve gelişmelerden haberdar olacaklardır. Sınıf öğretmenlerinin 
hizmet içi eğitim faaliyetlerine yeterli ilgi ve katılımı göstermemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin nitelik, sayı ve beklentiler açısından yeterli olduğunu söylemek güçtür. Söz konusu eğitimin verilmesinde ve uygulanmasında 
hala bazı eksikler ve yetersizliklerin olduğu anlaşılmaktadır. Sınıf öğretmeninin sosyal, ekonomik ve içinde bulunduğu farklı sebeplerden 
dolayı da hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım ve istekliliklerinin değişkenlik gösterdiği de görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, meslekte on 
yılını doldurmuş sınıf öğretmenlerinin geçmişten günümüze değişen hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik görüşlerini değerlendirmektir. 
Tarama araştırması kullanılarak yapılan çalışmada veri toplama tekniği olarak anketten yararlanılmıştır. Veri toplama gruplarını ise Giresun 
ve Dereli ilçesinde görev yapmakta olan yaklaşık 100 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik paket programı 
kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca araştırmada aritmetik ortalama, t- testi ve varyans analizinden de yararlanılmıştır. Bulgular 
değerlendirilirken meta-analiz yoluyla elde edilen diğer çalışmaların sonuç ve önerileri ile karşılaştırılmıştır. Tartışılan sonuçlardan 
uygulanabilir öneriler de geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet içi eğitim, sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni eğitimi. 

Abstract 

As it is known attended in-service training activities are very important for the professional development of teachers. Besides in-service 
training activities are also a must for teachers who want to develop and renew itself. He developed the firwast academic class memory with 
in-service training activities for teachers will be aware of all the innovations and developments related to education. Primary Education 
inservice not show enough interest and participation in training activities, the Ministry of National Education (MEB) quality of in-service 
training activities organized by, and the number is difficult to say that it is sufficient in terms of expectations. It is understood that there are 
still some shortcomings and deficiencies in the application and the issuance of such training. Primary education of social, economic and for 
different reasons in which in-service training activities as varied as their participation and willingness to be seen. The aim of this study was 
to evaluate the views of primary education have for decades to fill their shifting from past to present in-service training activities in the 
profession. The research will benefit from screening studies using surveys to collect data on. The data collection groups Dereli Giresun and 
will create about 100 primary education who work in the county. The obtained data will be analyzed using SPSS 17.0 statistical software 
package. In addition, the arithmetic average of the survey will be used in the t-test and analysis of variance. Results obtained by assessing 
the meta-analysis will be compared with results of other studies and recommendations. Discussed the results of the applicable 
recommendations wass made to develop. 

Keywords: İn-service training , Primary Education, Primary Education training . 

Eğitim sürecinde kişilerin davranışlarında meydana gelebilecek değişmelerin istenilen yönde olması beklenir (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı 
2001:1). İstenilen yönde davranış değişmelerinin meydana gelmesini sağlamak için eğitimin, planlı ve amaçlı olması gerekir. Bu gereklilikten 
dolayıdır ki eğitim kurumsallaşmıştır. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleşmesinde öğretmenin önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. 
Eğitim açısından kalkınma insan kaynaklarının geliştirilmesidir. İnsan kaynağını geliştirme bir toplumda yaşayan bütün insanların bilgi ve 
becerilerini geliştirme süreci (Varış 1991:109) olarak kabul edilmektedir. Eğitim toplumsal gelişmenin tabanını oluşturmaktadır. Toplumda 
bütün sektörler için gerekli iş gücünü eğitim sistemi yetiştirmektedir. Bireye, insan gücü denilen hammaddeye şekil veren eğitim ve 
öğretmenlerdir (Tandoğan 2001:1). Bu bağlamda, öğretmenlerden beklenen en önemli rol, eğitim programlarında yer alan istendik 
davranışları öğrencilere kazandırmaktır. Öğretmenlerin başarı ya da başarısızlıkları bu alandaki yeterlikleriyle ölçülür. Öğretmenlerin bu 
görevi yerine getirebilmelerinin ön şartı, davranış kazandıracağı öğrencileri (Özdemir ve Sönmez 2000:5-6) bedensel, zihinsel, toplumsal ve 
duygusal boyutlarıyla tanımaktır.   

Bilim ve teknolojideki gelişmeler toplumların yapısını değiştirmekte, bu değişmeler de farklı nitelikte insan gücüne gereksinim duyurmaktadır. 
Bu nedenle eğitim kurumları toplumların istediği nitelikteki bireyleri yetiştirmek için kendilerini geliştirmek zorundadır. Öğretmen yetiştirilmesi 
ve niteliğin arttırılması konusu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en çok üzerinde durulan ve tartışılan konuların başında gelmektedir. 
Ülkemizde, öğretmen yetiştirme sistemi ve nitelik sorununun uzun yıllar ihmal edildiği ve öğretmen eğitimini iyileştirmede yapılacak olan 
değişikliklere temel teşkil etmek için yeterli bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu bir gerçektir (Gürdal, Sağırlı ve Üredi 2000:559). Bu yüzden 
daha nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla öğretmen yetiştiren kurumlar (Eğitim Fakülteleri), 1998 yılında yeniden yapılandırılarak gerek 
teorik ve gerekse uygulama boyutları açısından zenginleştirilmeye çalışılmıştır.   

Öğretmenlik mesleğinin icrası sırasında öğretmenin kişisel ve mesleki nitelikler olmak üzere iki temel niteliği önem taşır. Öğretmende 
bulunması gereken kişisel nitelikler; hoşgörülü ve sabırlı olma, açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı olma, sevecen, anlayışlı ve espirili olma, yüksek 
başarı beklentisine sahip olma ve cesaretlendirici ve destekleyici olma şeklinde özetlenebilir. Etkili bir öğretmende bulunması gereken 
mesleki nitelikler ise, genel kültür, konu alanı bilgisi ve mesleki beceri ve yeterlikler (Erden 1998:39-44) olarak belirtilmektedir.   
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Öğretmenlik mesleğinin icra edilebilmesi için bireyin öncelikle bilgi aktaracağı konu alanında uzman olması gerekir. Ancak bu uzmanlık 
öğretmen için yeterli değildir. Birey bir konuda uzman olabilir ancak sahip olduğu bilgileri öğrencilere aktarmada yetersiz kalabilir. Bu nedenle 
öğretmen aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisine sahip olmalıdır. Diğer bir deyişle eğitim bilimleri alanında geliştirilmiş, kuram ve ilkeleri 
bilmelidir. Temel görevi öğrencinin toplumsallaşmasını sağlamak ve toplumsal kültürü öğrenciye aktarmak olan öğretmenin bu görevini 
başarıyla yerine getirmesi için içinde yaşadığı toplumun kültürünü de çok iyi bilmesi gerekir. Ancak bu üç unsur bir araya gelirse öğretmen 
mesleğini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilir. Öğretmenlik mesleğine girecek kişilerin tüm bu özelliklere sahip olabilmesi için uzun bir eğitim 
sürecinden geçmesi gerekmektedir (Erden 1998:27). Bu durumda öğretmen yetiştirme programının alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik 
meslek bilgisi üzerinde temellendirilmesi gerektiği söylenebilir. Yetiştirme sürecinde bu alanlardan birinin eksik olması öğretmenin öğretim 
sürecinde bazı sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir. Nitekim yetiştirme süreci dikkate alınarak yapılan araştırmalarda bazı olumsuz 
bulgular elde edilmiştir.   

Bilindiği gibi son zamanlarda sınıf öğretmenliğine branş dışı atamalar yapılmıştır. Bu şekilde atanan öğretmenler üzerinde yapılan çeşitli 
araştırmalar, bu öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini icra etmede gerekli olan yeterliklere düşük düzeyde sahip olduklarını göstermektedir 
(Oral ve Şentürk 1998; Dağlı 1998). Yine bu öğretmenlerin önemli bir kısmının (% 39.6) sınıf öğretmenliğinde kalmak istemediklerini, kendi 
branşlarına ya da başka bir işe geçmek istediklerini gösteren araştırma bulguları mevcuttur (Oral 2000). Bu bulgular, öğretmenlik mesleğinin 
bir uzmanlık işi ve gönüllülüğe dayanan bir meslek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğretmen adayları yetiştirilirken hizmet öncesi 
eğitim kadar eğitim sürecine girişte adayların öğretmenlik mesleğini benimseyerek ve ilgi duyarak tercih etmelerini sağlayıcı düzenlemelerin 
de yapılması gerekmektedir. Öğretmen eğitimi; programa yerleştirme, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim olmak üzere üç aşamalı olarak ele 
alınmalıdır.   

Öğretmen eğitiminin ilk aşaması öğretmenlik eğitimi programına öğrenci yerleştirmedir. Öğretmenlik bir uzmanlık alanı olduğu için her şeyden 
önce öğretmen adaylarının bu mesleği isteyerek tercih etmeleri sağlanmalıdır. Bu durum nitelikli öğretmen yetiştirmede önemli bir adım 
olarak görülebilir. Bunun için eğitim öncesinde de öğretmenlik mesleğini tercih eden öğretmen adaylarında bazı özellikler aranmalıdır. Bu 
özellikler; (1) öğretmen olma isteği, (2) öğretmenliğe yatkınlık, (3) beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmeye 
uygun kişilik özelliklerine sahip olmak, (4) öğretmenliğe, öğrenciye, çevreye, sosyal değerlere yönelik olumlu tutuma sahip olmak ve (5) hür 
ve bilimsel düşünce gücüne, araştırma fikrine sahip olmak (MEB 1993:45-46) şeklinde sıralanabilir.   

Öğretmen eğitiminde önemli olan ikinci aşama hizmet öncesi eğitimdir. Bu dönemde öğretmen eğitimi alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi 
ve genel kültür üzerinde temellendirilerek öğretmen adaylarına mesleki yeterliklerin kazandırılması amaçlanmalıdır. Öğretmen yetiştirme 
süreci, çocukların ve gençlerin yetişmesini doğrudan doğruya ilgilendirmektedir. Bu nedenle, okul çalışmalarının kalitesi büyük ölçüde 
öğretmenlerin hizmet öncesi programlarının etkinliğine bağlıdır (Büyükkaragöz ve diğerleri 1998:2). Her şeyden önce hizmet öncesi öğretmen 
eğitimi çağdaş, dinamik ve esnek programlar, mikroöğretim yaklaşımı, modern dil, bilgisayar ve fen laboratuarları, zengin bir kütüphane, 
eğitim araçları merkezi ve uygulama okulu ile desteklenmelidir. Ancak bu şekilde nitelikli öğretmen yetiştirilebilir. Nitelikli öğretmene duyulan 
ihtiyaçtan dolayı YÖK/Dünya Bankası (1999) öğretmen yetiştirme programlarında yeniden yapılanmaya giderek, öğretmen eğitimini daha 
işlevsel hale getirme çalışmaları başlatmıştır. Bu yapılanma sürecinde; alan bilgisi, öğrenci kişilik (rehberlik) hizmetleri, kişisel ve mesleki 
özellikler ve öğretme-öğrenme sürecini yönetme alanlarında beceri kazandırılarak öğretmen adaylarının yeterlikleri arttırılmak istenmektedir. 
Bu beceriler eğitim bilimleri, özel öğretim yöntemleri ve okullardaki uygulama çalışmaları yardımıyla öğrenilecek ve alıştırmalarla beklenen 
düzeylere eriştirilecektir.   

Hizmet öncesinde öğretmen eğitimi programlarını iyileştirme çerçevesinde yapılan çalışmalardan biri, öğretmen adaylarına mesleki yeterlikler 
kazandırmak için teori ve uygulamanın birleştirilmesi süreci olarak tanımlanabilecek "okul deneyimi uygulamasıdır."  Öğretmen adaylarının 
öğrenimleri sırasında aldıkları genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin bir sentezi niteliğinde olan bu tür yaşantılar, 
aday öğretmenlere o zamana kadar öğrenmiş olduğu teorik bilgileri uygulama şansı sağlamakta ve gelecekteki meslek yaşantıları için gerekli 
alışkanlıkları ve deneyimleri geliştirme olanağı vermektedir (Gürdal, Sağırlı ve Üredi 2000:560). Dolayısıyla aday öğretmenlerin öğretmenlik 
mesleğine karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde de etkili olmaktadır. 

Okul deneyimi uygulamasının, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini yakından tanımalarına, teorik bilgilerin nasıl uygulandığını 
görmelerine ve mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlaması için sağlıklı bir şekilde yürütülmesine ihtiyaç vardır. Bu durum Fakülte-
okul işbirliğinin daha da işlevsel hale getirilmesini gerektirmektedir. Fakülteokul işbirliği çerçevesinde kurulan komisyonda öğretim elemanları, 
uygulama okulu yöneticileri ve rehber öğretmenler yanında öğrenciler açısından meydana gelebilecek sorunların çözümünü kolaylaştırmak 
için her brançtan seçilecek öğrenci temsilcilerine de yer verilmelidir. Bu komisyon uygulama sürecini izleyerek bilgi toplamalıdır. Komisyon 
topladığı bilgiler çerçevesinde uygulama sürecini değerlendirme görevini de üstlenmeli ve gerekirse bu konuda ilgililere geribildirim 
sağlamalıdır.   

Hizmet öncesinde aday öğretmenler yetiştirilirken dikkate alınması gereken bir diğer konu da "öğretmenlik uygulamasıdır". Teori ile 
uygulamanın birleştirilmesi bağlamında yapılan öğretmenlik uygulamasında da aday öğretmenler, hem deneyimli öğretmenleri izleyerek ve 
hem de deneme dersi vererek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Bu bağlamda uygulama sürecindeki gelişmelerin 
gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının değerlendirilmeye alınması uygulamanın niteliğini arttırma açısından gereklidir. Öğretmen eğitiminde 
önemli olan üçüncü aşama ise öğretmenlerin mesleki bakımdan sürekli yenilenmelerini sağlamak amacıyla yapılan hizmet içi eğitimdir. 
Hizmet öncesi eğitim kadar hizmet içi eğitim de önemlidir. Kaliteli öğretmen yetiştirme süreci, hizmet öncesi eğitimle başlayan ve yaşam 
boyu devam eden bir süreç olarak algılanmalıdır. Bu iki süreç birbirinden kopuk olarak ele alınamaz. Öğretmenlerin sürekli olarak kendilerini 
yenilemeleri, alanıyla ilgili bilgi birikimini kazanabilmeleri, yeni teknolojik araçlardan eğitim sürecinde yararlanmaları gerekmektedir (Yıldırım 
2001:104). Yine çağdaş eğitim anlayışlarını izleme ve yeni anlayışlar kazanabilmelerinde, çağdaş yöntem ve teknikleri kullanabilmeleri ve 
öğrencilerin ruh sağlığını koruyarak onların potansiyellerini üst düzeyde kullanabilmelerinin yolunu açarak öğretim yapabilmeleri vb. amacıyla 
da sürekli eğitime gereksinim vardır.  

Eğitim sisteminin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermesi için değişen toplumsal şartlara, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 
öğretmenin de kendini yenilemesi gerekmektedir. Hizmet sunan bir öğretmen toplumun gerisinde kalmamak için yıllar önce edindiği bilgi ve 
beceriler ile yetinmemeli kendini sürekli yenilemelidir. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler diğer toplumsal kurumlar gibi eğitim 
kurumunu da etkileyerek değişmeye zorlamaktadır. Öğretmenlerin yenilikleri eğitim kurumlarına yansıtabilmeleri için her şeyden önce 
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değişme ve gelişmelerden haberdar olmaları gerekir. Değişme ve gelişmeleri izlemek çoğu zaman öğretmenlerin olanaklarını aşabilir. 
Örneğin bilgisayar ve bilgisayar teknolojisine bağlı olarak gelişen İnternet ortamı kullanıcılara güzel imkanlar sunmaktadır. Bilgisayar 
teknolojisi donanım açısından pahalı ve kullanımı özel bilgi ve beceri gerektirdiği için bu hizmetin yaygın bir şekilde tüketilmesini 
sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin özel gayretleri ile bu hizmetleri kullanmaları zorlaşmaktadır. Teknolojik gelişmelerin eğitim 
kurumlarına yansıtılmasını zorlaştıran bir diğer neden de bilgi eksikliğinden kaynaklanan teknoloji hakkındaki bazı yanlış anlayışlardır 
(bilgisayarın öğretmenin yerini alamsı gibi). Bu durum öğretmen eğitiminin hizmet öncesi ile sınırlı olmadığını hizmet içinde de devam etmesi 
gerektiğini göstermektedir.   

Öğrenmeyi verimli hale getirmek ve öğrenilenlerin kalıcılığını artırmak amacıyla öğretme-öğrenme süreci üzerinde yapılan araştırmalar 
sonucunda öğretim yöntem ve tekniklerinde ortaya çıkan yeniliklerin kullanılması gerekliliği de hizmet içi öğretmen eğitimini zorunlu hale 
getiren başka bir nedendir. Aynı şekilde öğrenmeyi verimli hale getirmek ve öğrenilenlerin kalıcılığını artırmak amacıyla öğretme-öğrenme 
süreci üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda öğretim yöntem ve tekniklerinde ortaya çıkan yeniliklerin kullanılması gerekliliği de hizmet 
içi öğretmen eğitimini zorunlu hale getiren başka bir nedendir.   

Hizmet içinde öğretmen eğitimini gerekli kılan diğer bir neden de özellikle demokratikleşme süreci ve hümanistik eğitimin etkisiyle insana 
verilen değerin giderek artması ile insan hakkındaki yeni ve olumlu anlayışların ortaya çıkmasıdır. İnsan hakkındaki bu olumlu ve yeni 
anlayışların okul programlarına yansıtılması gerekliliği de öğretmenin hizmet içi eğitimini gerekli kılan başka bir neden olduğu söylenebilir. 
Yine bilimsel gelişmeler çerçevesinde meydana gelen değişmeler bazı bilgilerin güncelliğini kaybetmesine yol açmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında eğitim sistemimizin çağdaşlaşmasını sağlamak, güncel bilgileri elde etme ve kullanma konusu da hizmet içi öğretmen eğitimine 
süreklilik kazandırmayı gereksinim haline getirmektedir.  

Bilindiği gibi insan yetiştirme bilim ve sanatı eğitim ve öğretmenliktir. Günümüzdeki çağdaş gelişmeler ise eğitimi etkilemekte ve alanda 
kavramsal, işlevsel ve yapısal değişime neden olmaktadır. Bu durumda eğitim alanında sistemin en önemli öğesi olan ve toplumların kaderini 
tayin eden insan ve toplum mimarı olan eğitim personelinin temel boyutunu oluşturan öğretmendir. Bu amaçla gençlere öğretmen ve 
öğretmenlik sevgisi aşılanmalı, öğretmenlere de devlet, millet ve meslek sevgisi kazandırılmalıdır (Alkan 1998:12-16).  Milli Eğitim Bakanlığı 
öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olduğunu kabul etmeli ve eğitim uygulamalarını ve istihdamı buna göre yapılandırmalıdır. Öğretmen 
yetiştirmede dinamik ve esnek program yapılaştırılması esas alınmalıdır. Alanda bilimsel çalışmalar, araştırmalar, projeler, yayınlar esas 
alınmalıdır. 

Eğer öğretmenlik statüsü sadece bilgi transferi olsaydı, günümüzde son derece gelişmiş internet ağı ve bilgisayar hatta televizyonlar bu işi 
rahatlıklı yapabilirlerdi. Halbuki öğretmenlik statüsünün sadece bilgi vermekten ibaret olmadığı bir gerçektir. Öğretmen öğreten, rehberlik 
eden, öğrenciyi güdüleyen, öğrencinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışan, duygusal ve sosyal özellikler yanında aynı zamanda mesleğinin 
uzmanlık bilgi ve becerisine sahip olan kişidir. Bu açıdan bakıldığında ne kadar gelişmiş bilgi makinaları olursa olsun öğretmene her zaman 
ihtiyaç vardır. Yani öğretmenin eğitim kurumlarının vazgeçilemeyen önemli öğelerinden biri olarak kalacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu 
durumda öğretmen eğitiminin günümüz şartlarına uygun, dinamik ve esnek programlar çerçevesinde bilim ve teknolojik gelişmelere açık 
olarak düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı, Giresun ili ve Dereli ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan, meslekte on yılını 
tamamlamış kıdemli ve deneyimli sınıf öğretmenlerinin değişen hizmet içi eğitim faaliyetlerine bakışını belirleyerek hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin sınıf öğretmenlerince yeterlilik ve gerekliliğini ortaya koymaktır.   

Araştırma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmaya ilişkin olarak ilgili 
literatür taranarak araştırma problemi hakkında gerekli bilgilere yer verilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak bir anket geliştirilmiş ve 
bu anket yoluyla elde edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm aranmıştır.  

 Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında; Giresun ili ve Dereli ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda 
görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Örneklemini ise Giresun ilinde ve Dereli ilçesinde resmi okullarda görev yapan 60 sınıf 
öğretmeni oluşturmuştur. Sınıf öğretmenlerinin şehir ve kırsalda görev yapmaları özellikle seçilmiştir. Araştırmanın problemine ilişkin olarak, 
sınıf öğretmenlerinin demografik bilgileri ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşleri alınarak sınıf öğretmenlerince hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin gereklilik ve yeterliliğini belirlemek amacı ile 16 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.   

 Anketten elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca araştırmada aritmetik ortalama, t- testi 
ve varyans analizinden de yararlanılmıştır. Bulgular değerlendirilirken meta-analiz yoluyla elde edilen diğer çalışmaların sonuç ve önerileri 
ile karşılaştırılmıştır. Tartışılan sonuçlardan uygulanabilir öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Eğitimin geliştirilmesinde öğretmenin rolü günümüzde herkes tarafından bilinmektedir. Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan 
gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü sağlayacak kurumlar ise okullardır. Bir okulun iyi ve nitelikli olabilmesi de büyük oranda 
öğretmenler tarafından verilen eğitimin kalitesine bağlıdır. Öğretmenin mesleki açıdan yetişmişlik düzeyi sunacağı eğitimin kalitesinin önemli 
bir belirleyicisi olarak düşünülebilir. Öğretmenin iyi olması onun hem hizmet öncesinde iyi yetiştirilmesi, hem de hizmet içinde kendisini 
geliştirecek olanaklardan yararlanmasını sağlamakla olasıdır. Bunun için de öğretmene her yönden destek olunmalıdır ki, öğretmen kendisini 
hem kişisel olarak hem de mesleki açıdan geliştirebilsin   

Hatırlanacağı üzere hizmet içi eğitim; üretim ve hizmette etkinliğin, verimin, kalitenin yükseltilmesi, ürünün her sürecinde meydana 
gelebilecek hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, satış ve hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin 
sağlanması, karların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve tasarruflarının artırılması amacıyla işgücüne verilen temel meslek ve beceri eğitimi 
yanında; iş görene yönelik çalışma hayatı süresince bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici planlı eğitim etkinlikleridir. Bir diğer 
ifadeyle hizmet içi eğitim, herhangi bir meslek sahibinin, mesleğe başladığı günden mesleği bıraktığı güne kadar kendini mesleği için 
yetiştirmesi veya geliştirmesidir.  İşte öğretmenlerimizin mesleğe başladığı ilk günden emekli olacağı döneme kadar eğitim-öğretim sürecinde 
meydana gelen her türlü yenilik ve değişimlerden bilgi alması son derece önem taşımaktadır. Ancak söz konusu eğitimin verilmesinde 
istenilen noktaya geldiğini söylemek oldukça zordur. Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine yeterli ilgi ve katılımı göstermemeleri, 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin nitelik, sayı ve beklentiler açısından yeterli olduğunu 
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söylemek güçtür. Söz konusu eğitimin verilmesinde ve uygulanmasında hala bazı eksikler ve yetersizliklerin olduğu anlaşılmaktadır. Sınıf 
öğretmeninin sosyal, ekonomik ve içinde bulunduğu farklı sebeplerden dolayı da hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım ve istekliliklerinin 
değişkenlik gösterdiği de görülmektedir.   

Kuşkusuz en donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışsak ta sınıf öğretmeni yetiştirmede bazı eksiklikler olabilmektedir. Bir başka ifade ile 
öğretmen adayları ihtiyaçları olan mesleki eğitimi tam olarak alamadan mezun olmaktadırlar. O nedenle hizmet içinde mesleki gelişim 
konusunda bir destek sağlanmalıdır. Ülkemizde başta sınıf öğretmenleri olmak üzere halen görevde bulunan birçok öğretmenin mezuniyet 
durumuna bakıldığında, öğretmen yetiştiren bir kurumdan bile mezun olmadıkları görülecektir. Bu durum mesleki eğitim ihtiyacını daha 
belirgin olarak ortaya koymaktadır. Her şeyden önce öğretmenlerin bu etkinliklerin önemine inandırılmaları gerekmektedir.   

      Tablo 1: Sınıf Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri  

  

DEĞİŞKENLER   ALT  

KATEGORİLER   

f   %   

CİNSİYET  Kadın   24   40   

Erkek   36   60   

TOPLAM   60   100   

YAŞ   25-34 yaş  13   21,67   

35-44 yaş  15   25   

45-54 yaş  14   48,3   

55 yaş ve üstü  18   30   

TOPLAM   60   100   

MEDENİ DURUM  Evli  54   90   

Bekar   5   8,3   

Diğer   1   1,7   

TOPLAM   60   100   

MESLEKİ KIDEM   10 - 15 yıl   13   21,7   

16 - 20 yıl   6   10   

21 - 25 yıl   7   11,7   

26 - 30 yıl   6   10   

31 yıl ve üstü   18   30   

TOPLAM   60   100   

 Araştır maya katılan sınıf öğretmenlerinin, %60’ının erkek olduğu, % 30’unun 55 yaş ve üstü olduğu, %90’ının evli ve % 30’unun meslekte 
31 yıl ve üstü kıdemi olduğu belirlenmiştir.  

     Tablo 2: Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Bilgileri  

  

DEĞİŞKENLER   ALT  

KATEGORİLER   

f   %   

HİZMET İÇİ EĞİTİM ALMA DURUMU   Hizmet  İçi Eğitim Aldım   60   100   

Hizmet İçi Eğitim Almadım   -   -   

TOPLAM   60   100   

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILIM  İsteyerek Katıldım   16   26,7   
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DURUMU   Zorunlu Katılım   4   6,7   

Hem isteyerek hem zorunlu katıldım   40   66,7   

TOPLAM   60   100   

ORTALAMA KATILDIĞI  

HİZMET İÇİ EĞİTİM SAYISI   

0 – 5 kez   10   16,7   

6 – 10 kez   15   25   

11-15 kez   15   25   

16-20 kez   8   13,3   

21 ve üstü   12   20   

TOPLAM   60   100   

  

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin hepsinin daha önce hizmet içi eğitimine katıldığı anlaşılmıştır. Bunun yanında öğretmenlerin % 
43,75’inin hem isteyerek hem de zorunlu olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerine katıldıkları ve bunlardan % 25’inin bu zamana kadar 6-10 kez 
hizmet içi eğitimi aldığı, % 25’nin de 11-15 kez hizmet içi eğitim faaliyetlerine katıldıkları tespit  edilmiştir.  

  

         Tablo 3: Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime Katılım Bilgileri  

DEĞİŞKENLER   ALT  
KATEGORİLER   

f   %   

  İl İçi   35   58,3   

HİZMET İÇİ EĞİTİM  
FAALİYETLERİNE KATILIM  
YERİ  

İl içi ve il dışı   25   41,7   

TOPLAM   60   100   

  
HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILIM  
ZAMANI  

Hafta içi mesai saati sonrası   13   21,7   

Hafta içi ve hafta sonu   37   61,7   

Hafta içi ve hafta sonu  Ve yaz tatilinde   10   16,6   

TOPLAM   60   100   

  
HİZMET İÇİ EĞİTİME  
KATILIM SIKLIĞI (YILDA)  

Hiç   1   1,7   

1 kez   18   30   

2 kez   17   28,3   

3 kez   8   13,3   

4 kez ve üstü   6   10   

TOPLAM   60   100   

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin; %58,3’ünün hizmet içi eğitim faaliyetlerine il içinde katıldıkları, % 61,7’sinin hizmet içi eğitim 
faaliyetlerine hafta içi ve hafta sonu katıldıkları, %30’unun da yılda en az 1 kez hizmet içi eğitim faaliyetlerine katıldıkları tespit edilmiştir.   
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 Tablo 4: Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime Katılmama Sebepleri.  

  

ALT KATEGORİLER   f   %   

İstediğim faaliyete katılırım   27   20,3   

İstediğim, ihtiyaç duyduğum faaliyetler mevcut değil   
14   10,5   

Yeterli sayıda faaliyet yok   5   3,8   

Faaliyetlere katılım için yeterli zamanım yok   
12   9   

Faaliyetlerin zamanı bana uygun değil   
19   14,2   

Faaliyetlerdeki eğitim yeterli ve kaliteli değil   
16   12   

Faaliyetlere katılım için bulunduğum yerde fiziki, sosyal vb. yönden uygun koşullar yok   

10   7,5   

Faaliyetlere katılım için ekonomik durum yok   
2   1,5   

İstediği faaliyete yeteri kadar katılım yok   7   5,2   

Faaliyetlerdeki eğitimler yeterli ve istenilen nitelikte değil   13   9,8   

Diğer   8   6    

TOPLAM   133   100    

  

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin; % 20’si istediği faaliyete katılırken, %14,2’si hizmet içi eğitim faaliyet zamanlarının kendilerine 
uygun olmadıklarını belirtmişlerdir.  

  

Tablo 5: Sınıf Öğretmenlerince Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yeterliliği.  

  

ALT KATEGORİLER   f   %   

Yeterli buluyorum   13   21,7   

Yeterli bulmuyorum   47   78,3   

TOPLAM   60   100   

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin;%78,3 ‘ü hizmet içi eğitim faaliyetlerini yeterli bulmamaktadır.  
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Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yaklaşımı ve temel bileşenler analizi tekniği kullanılmıştır. Kaiser- Guttman 
ilkesi uyarınca özdeğerleri 1’den büyük olan 2 bileşenli 2 faktör belirlenmiştir. Bunlar toplam varyansın %56.60’ını açıklamaktadır. Faktör 
sayısına karar verilirken her bir faktörün toplam varyansa yaptığı katkı da dikkate alınmış varyans açıklama işlevinin büyük bölümünü 
özdeğeri 1’den büyük olan 2 faktörden ikisinin gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu faktörlerden ilkinin öz değeri 4.424’dür ve açıklanan toplam 
varyan ise % 44.236 düzeyinde bir katkı sağlamaktadır. İkinci faktörün öz değeri 1.237’dir ve açıklanan toplam varyans ise % 12.370 
düzeyinde katkı sağlamaktadır.   

Alanyazında, çok faktörlü ölçek yapılarında toplam varyansın % 40 - % 60 arasında olması yeterli görülmektedir.  

  

  

Tablo 6: Maddeler Varimax yöntemi ile dik döndürülmüş temel bileşenler analizi sonuçları düzeyde değil  

Tablo 6 ölçeğin faktör yük değerlerini göstermekte olup, ölçek maddelerinin birinci faktör (Faaliyetler istenen düzeyde), ikinci faktör 
(Faaliyetler istenen düzeyde değil) başlığı altında toplanmıştır. Bu faktörler ölçeğin %44,236 varyansını yansıtmaktadır.  

Güvenirlik  

Tablo 7: Cronbach Alpha katsayısı ve güvenirlik istatistiği(ReliabilityStatistics)  

  

Cronbach's Alpha  

Cronbach's Alpha Based on 
StandardizedItems  

Madde sayısı  (N of Items)   

,838  ,852  10   

  

Yapılan analiz sonucunda Cronbach alfa değeri 0,84 olarak elde edilmiştir. Bulunan bu değer Can (2014)'e göre oldukça güvenilir 
düzeyindedir. Ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olması maddeler arasındaki uyumu göstermektedir. Ayrıca bulunan değer güvenilir ölçümlerinde 
kanıtı olmaktadır.  

 

 

 

  

KSİTO’nun   Faktör Yük Değerleri   

  1   2   

Madde 3   ,81   ,00   

Madde 8   ,76   ,00   

Madde 1   ,72   ,00   

Madde 4   ,69   ,00   

Madde 9   ,68   ,00   

Madde 5   ,67   ,00   

Madde 6   ,63   ,00   

Madde 7   ,61   ,00   

Madde 10   ,00   ,79   

Madde 2   ,00   ,44   

% Varyans   

Özdeğer (Toplam)   

  

44,236   

  

12,370   

1 . Faktör: Faaliyetler yeterli                                            2 . Faktör: Faaliyetler istenen  
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Tablo 8: Ölçeğin toplam istatistiği (ScaleStatistics)  

Aritmetik Ortalama  (Mean)   Varyans (Variance)  Standart Sapma (Std. 
Deviation)  

Madde sayısı  (N of Items)   

19,48   14,86  3,86  10   

Tablo 8 incelendiğinde madde ortalamaları 19.48, madde varyansları 14.86'dir.   

  

Tablo 9: Mann-Whitney U testi sonuçları  

Tablo 9 incelendiğinde (Sig.= .909 p>.05)’dir. Bu durumda cinsiyet değişkenine göre kadınlarla erkekler arasında ölçek puanlarına göre 
anlamlı farklılık bulunamamıştır. 10 yıl ve üzeri kıdemin hizmet içi eğitim faaliyetlerine bakış açısı değişmemektedir.   

  

Tablo 10: Kıdem değişkenine göre Oneway Anova sonuçları   

  

MToplam  Sum of Squares  df  Mean Square  F  Sig.  

Gruplar Arası  

Between Groups 

  (Combined)  

25,193  4  6,298  ,411  ,800  

Within Groups  843,740  55  15,341      

Toplam  868,933  59        

Tablo 10’a göre kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunamamıştır. Kıdem az ya da çok olması verilen cevaplar üzerinde anlamlı farklılık 
göstermemektedir. 10 yıl ve üzeri kıdemler kendi aralarında gruplandırılmış(10-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31 yıl ve üstü) fakat kıdemin 
artmasına bağlı olarak katılımcıların verdikleri cevaplarda anlamalı farklılık bulunamamıştır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  MTOPLAM   

Mann - Whitney U   424,500   

Wilcoxon W   724,500   

Z   - ,114   

Asymp. Sig. (2 - tailed)   ,909   

Exact Sig. (2 - tailed)   ,913   

Exact Sig. (1 - tailed)   ,457   
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 Tablo 11: Yaş değişkenine göre Oneway Anova sonuçları   

 Tablo 11’e göre yaş değişkenine göre anlamlı fark bulunamamıştır. Yaşın büyük ya da küçük olması verilen cevaplar üzerinde anlamlı 
farklılık göstermemektedir. Yaş değişkenini önceden gruplandırılarak katılımcılar yaş grupları altında(25-34, 35-44, 45-54, 54 ve üzeri) veriler 
analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara yaşın artması ve yaşların diğer yaş gruplarına göre karşılaştırılmasından anlamlı bir fark elde edilememiş, 
yaş değişkeninin hizmet içi eğitim faaliyetlerine bakış açılarında farklılığa rastlanmamıştır.   

  

Tablo 12: Hizmet İçi Eğitim Gerekli midir? Neden?  

GEREKLİ MİDİR?  NEDEN?  f  %  

  

GEREKLİDİR  

Mesleki gelişim ve yenilenme  36  60  

Teknolojik gelişimleri takip  19  31,7  

Sosyalleşme  1  1,7  

  

GEREKLİ DEĞİLDİR  

Gereksiz   2  3,3  

Yetersiz   2  3,3  

TOPLAM  60  100  

  

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 36 tanesi mesleki gelişim ve yenilenme için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerekliliğini 
savunmaktadır.  

  

 Tablo 13: Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılımın Arttırılabilmesi İçin Yapılabilecekler  

 

ALT KATEGORİLER   f   %   

Eğitim zamanları iyi ayarlanmalı   
18    30    

İhtiyaçlara göre planlanmalı   
13    21.7    

Eğitimciler nitelikli olmalı   
12    20    

toplam  Sum of Squares  df  Mean Square  F  Sig.  

Gruplar arası  

Between  

Groups  

66,779  3  22,260  1,554  ,211  

Within Groups  802,154  56  14,324      

Toplam   86 8,933   59         
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Alınan eğitim uygulanabilir olmalı   
9    15    

Eğitim için uygun ortam oluşturulmalı   
4    6,7   

Katılımcılar teşvik edilmeli   
2    3,3   

Katılım isteğe bağlı olmalı   
2    3,3   

TOPLAM   60    100    

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin % 30’unun eğitim zamanlarını iyi ayarlamanın hizmet içi eğitim faaliyetlerini daha etkin ve yararlı 
hale getireceğini düşündükleri tespit edilmiştir.   

       Tablo 14: Hizmet İçi Eğitimin Uygulamaya Katkısı Var Mıdır? Neden?  

ALT KATEGORİLER   f   %   

Vardır   46   76,7   

Kısmen vardır   13   21,7   

Yoktur   1   1,7   

TOPLAM   60   100   

ALT KATEGORİLER   f   %   

Öğretmene yeni bilgi ve deneyim kazandırır   19   9,5   

Kısmen vardır, kısıtlı olarak uygulanır   13   6,5   

Uygun koşullar sağlandığında uygulamaya katkısı vardır   7   3,5   

Öğretmenin istek ve becerisine bağlı olarak uygulamaya katkısı vardır   4   2   

Verilen eğitim uygulamalı olursa katkısı vardır   4   2   



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

406 
 

Amacına uygun olarak uygulanırsa katkısı  

vardır   

1   0,5   

Dersleri daha zevkli hale getirir katkısı vardır   1   0,5   

Uygulamaya katkısı yoktur   1   0,5   

TOPLAM   50   100   

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %76,7 si hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulamaya katkısı olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca 
araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %9,5’i hizmet içi eğitim faaliyetlerinin öğretmene yeni bilgi ve deneyim kazandıracağını düşündükleri 
belirlenmiştir.  

Bilindiği gibi hizmet içi eğitim faaliyetleri öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Kaldı ki hizmet içi eğitim faaliyetleri 
kendini geliştirmek ve yenilemek isteyen öğretmenler için de bir zorunluluktur. Hizmet içi eğitim faaliyetleriyle başta akademik belleğini 
geliştiren sınıf öğretmenleri, eğitim-öğretim ile ilgili her türlü yeniliklerinden ve gelişmelerden haberdar olacaklardır.  

Öğretmen öğreten, rehberlik eden, öğrenciyi güdüleyen, öğrencinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışan, duygusal ve sosyal özellikler 
yanında aynı zamanda mesleğinin uzmanlık bilgi ve becerisine sahip olan kişidir. Bu dinamik ve sürekli kılmak için mutlaka periyodik olarak 
yapılan hizmet içi eğitimi programlarına katılması gerekmektedir.  

Giresun ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin değişen hizmet içi eğitim faaliyetlerine bakışının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, 
anket formunu cevaplayan 60 sınıf öğretmeninin %36’sının erkek olduğu tespit edilmiştir. 55 yaş ve üstü aralığındaki öğretmenler çoğunlukta 
olup, öğretmenlerin %90’ı evlidir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %30’unun meslekte 31 yıl ve üstü kıdeme sahip olduğu 
görülmektedir (Tablo 1). Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin hepsinin daha önce hizmet içi eğitim aldığı,  %43,75’inin hem isteyerek 
hem de zorunlu olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerine katıldıkları görülmektedir (Tablo 2). Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin % 25’inin 
bu zamana kadar 6-10 kez ve 11-15 kez hizmet içi eğitim faaliyetlerine katıldıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin; 
%58,3’ünün hizmet içi eğitim faaliyetlerine il içinde katıldıkları, % 61,7’sinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine hafta içi ve hafta sonu katıldıkları, 
%30’unun da yılda en az 1 kez hizmet içi eğitim faaliyetlerine katıldıkları tespit edilmiştir (Tablo 3). Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 
14,2‘sinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmama sebebinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin zamanının katılımcılara uymaması olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 4). Öğretmenlerin % 78,3 ‘ü hizmet içi eğitim faaliyetlerini yetersiz bulmaktadır (Tablo 5).   

Araştırma verilerinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Yapı geçerliliğine bakılmış ölçeğin % 44,236 varyans ile iki faktör altında 
toplandığı görülmüştür (Tablo 6).  

Güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,84 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ölçek verilerinin oldukça güvenilir sonuçlar 
verdiğini göstermektedir (Tablo 7).  

Bağımsız değişkenlerinden cinsiyet değişkeni incelendiğinde verilerde kadın ve erkek arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  Cinsiyet 
değişkeni hizmet içi eğitim faaliyetlerine bakış açısında farklılık göstermemektedir (Tablo 9). Diğer bir bağımsız değişken olan kıdem 
değişkeni de Oneway Anova sonuçlarına göre analiz edilmiş ve kıdem açısından anlamlı farklılığa ulaşılamamıştır (Tablo 10). Ayrıca kıdemler 
gruplandırılmış ve birbirleri arasındaki ilişkiden de Tukey sonuçlarına göre farklılığa rastlanmamıştır. Son değişken olan yaş değişkeni de 
Oneway Anova testi kullanılarak analiz edilmiş ve sig. değerine bakılmış sonuçlarda anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır (Tablo 11).  

36 sınıf öğretmeni hizmet içi eğitim faaliyetlerini mesleki gelişim ve yenilenme adına gerekli görmektedir (Tablo 12). Öğretmenlerin % 30’unun 
hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve yararlı olmasına katkı sağlayabilmesi için eğitimlerin zamanının iyi ayarlanması gerektiğini 
savundukları görülmektedir (Tablo 13). Öğretmenlerin % 76,7’sinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulamaya katkısı olduğunu düşündükleri 
belirlenmiştir. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin öğretmenlerce çoğunlukla yeni bilgi ve deneyim kazandırdığı düşünülmektedir (Tablo 14).  

Bu bulgulardan hareketle, sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımlarının öğretmenleri mesleki yeterlilik ve deneyim 
kazandıracağı aşikardır. Toplumun birer aynası rolündeki sınıf öğretmenleri çağın gerisinde kalmadan mevcut gelişmeleri yakından takip 
ederek eğitimdeki yetersizlikleri giderebilmelidir. Bu amaçla öncelikle kendini geliştirmeli ve donanımlı bir eğitimci rol model olmalıdır.  

Sınıf Öğretmenliği programında okuyan öğretmen adaylarının, üniversitede sıralarında, hizmet içi eğitimin önemi ve bilincinin 
kazandırılmasında yarar vardır. Bu ve buna benzer çalışmalarda, öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım düzeyleri belirlenerek 
öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine karşı tutum ve beklentileri tespit edilebilir. MEB ve Üniversiteler hatta Maliye Bakanlığı da dahil 
edilerek, öğretmenler için olmazsa olmaz olan hizmet içi eğitime katılan herkesin ödüllendirilmesi (ücret ödemesi, katılım sayısına göre teşvik, 
ödül, hediye…) sağlanabilir. Ayrıca bu ve benzer konular çeşitli illeri, bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilerek daha ayrıntılı çalışmalar 
yapılabilir. Bunun yanında hizmet içi eğitimi konusunda yapılan akademik çalışmalarında dahil edileceği çalıştaylar düzenlenmelidir. Çalıştay 
sonuç raporları da MEB’in ilgili dairelerine ulaştırılarak, bu aktiviteyle ilgili aksaklıklar ve eksiklikler hızlı bir şekilde önlenebilir.  
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Toplumsal Sorumluluk Projeleri İçinde Yetişkinlere Yönelik Resim Sanatı (Açık Alanda) Eğitimi 

 

Sakine DÜZCE 

 

ÖZET 

Bu araştırma Toplumsal sorumluluk projesi içinde Sanat Eğitiminde özgür ortamda (açık alan) yetişkin bireyler olarak yapacakları sanatsal 
etkinlik uygulamalarıyla kendini ifade etme olanağını bulmalarına katkı sağlayacaktır. Bireyler, Sanat kavramları hakkında bilgilen dirilerek 
plastik sanatlar içinde resim sanatının önemini ve işlevini kavrayacaklardır. Sanatın her birey için gerekli olduğunu, düşünen sorgulayan, 
araştıran insanın yaratıcılığı öne çıkaran bir araç olduğunu keşfederek farklı bakış acısı geliştireceklerdir.  

Farklı yaş grubundan yetişkinler “Yetişkin Eğitim”  veya bir başka tanımla ‘‘Sokakta Sanat”  yoluyla buluşup, yeni dostluklarla dayanışma 
içinde iletişim kuracaklardır. Sanatın bir toplumun gelişiminde ve değişimindeki önemini kavrayacaklardır.  Araştırma; yetişkin grubunun 
sanat eğitiminde özgür bir ortamda sanatsal faaliyetler doğrultusunda çeşitli malzemeler üzerine, çeşitli tekniklerle uygulama çalışmaları 
yapmalarına olanak tanıyacaktır. 

Anahtar Kelime: Eğitim, Sanat,  Sanat Eğitimi, Güzel Sanatlar, Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi. 

Social responsibility projects in Art Education in a free environment (open space) with adult artistic activities do they practice as individuals 
will have the opportunity to express himself. The importance of informed plastic arts in art about art will understand the concepts and 
functions. Art is necessary for every individual, thinking, questioning, investigating creativity of human claiming to be a tool that will be 
developed by exploring different viewpoint. Adults from different age groups, “Adult Education” or another defining “street art”come together 
in solidarity through will communicate with new friend’s .Understand the importance of art in the development and transformation of the 
society. 

Research; adult group of arts education in an environment free of such materials in artistic activities in line, will allow users to work with a 
variety of technical applications. 

Key Words: Education, Art, Art education, Fine arts, Lifelong learning and Adult education, 

 

Atatürk, güzel sanatların devrimler içindeki yerini şöyle açıklamıştır:  “Güzel sanatlarda başarı, bütün devrimlerin başarılı olduğunun en kesin 
delilidir. Bunda başarılı olamayan uluslara ne yazık ki bütün başarılarına karşın uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan her 
zaman yoksun kalacaklardır.” 

Cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası dönemi karşılaştırdığımızda günümüzde Sanat – Sanatçı ve toplum kavramlarının toplumsal 
sorumluluk projeler içinde yeterince yer verilmediği görülmekle birlikte, hızla artan nüfus içinde yetişkin eğitimi önem kazanmaktadır.  

Yetişkin bireyin kendini sanatsal anlamda daha özgür ve çağrışımlı yollarla ifade edebile ceğini ve örgün eğitimin dışında da yetişkin eğitimi 
adı altında her yaştan bireyin, her yerde sanatsal faaliyetlerle eğitilebileceğini varsayarak bu projeyi uygulamak hedeflenmiştir. 

Sanatçının toplumsal bilinç taşıması gerektiği ve içinde yaşadığı toplumun gelişmişliğinin göstergesi olarak insanı temel aldığı durumlarda 
sanatın sosyal – kültürel ve politik nitelik taşıdığı gözardı edilmemelidir. 

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetle birlikte akıl ve bilim çağına adım atılmıştır. Atatürk devrimlerinin temelinde yatan istek; Türk halkının çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaştırmaktır. Cumhuriyetin kurulma aşamasından sonra Sanat ve Resim Sanatı Eğitimine ilginin artması, Sanat eğitimcisi 
yetiştirme isteği, Türk Resim Sanatının gelişmesin de önemli rol oynamıştır. 

Cumhuriyet ideolojisine uygun, çağdaş ulusal bir eğitim sistemi oluşturulmuştur. Bu ulusal eğitim sistemi içinde sanat ve sanatın tüm topluma 
ulaşabileceği bir ortam sağlanmış, sanat ve sanatçı devlet tarafından korunmuş ve desteklenmiştir. 

Cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemde Halkevleri, Köy enstitüleri, köy odalarında, her yaşa uygun eğitim programları ile Anadolu’nun en ücra 
köşelerine hizmet götürülmüş, sanat eğitimi ile halk yeniliklerden haberdar edilmiştir. Bireye yaşam boyu gerekli olacak davranış ve tutumları 
kazandırma görevini üstlenen çağdaş eğitim ve sanat eğitimi veren kurum ve kuruluşlar yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyetin 
kuruluşundan ve onu izleyen yıllarda genel eğitim ve sanat eğitimine önem verilmiş; bu doğrultuda birçok modeller denenmiştir. Cumhuriyet’in 
eğitim politikası, yeni Türkiye’nin temelini çağdaş kültür ve akılsal bilime dayandırmaktadır. Atatürk bir ülkenin gelişmesinde kültür ve sanatın 
toplumun yaşamındaki önemini fark etmiş; Türk Eğitim Sisteminin bu doğrultuda ilerlemesi için büyük devrimler gerçekleştirmiştir.  

21. Yüzyılda ülkemizde sanat ve toplum kavramı hak ettiği yerde midir? Günümüzde yetişkin eğitiminde sanatın işlevi nedir? Gibi sorular 
doğrultusunda bu projede; her yaştaki birey ve toplum için genel eğitim bütünlüğü içinde sanat eğitiminin neden gerekli olduğu vurgulanmak 
amaçlanmıştır.  Proje sonucunda sanat eğitiminin hem birey, hem de toplum açısından vazgeçilmez bir unsur olduğu ve yaşam boyu elde 
edinilmesi gereken bilgi ve becerinin yetişkin eğitimi alanında verilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. 

Çağdaş toplumlar; düşünen, sorgulayan, araştıran, duygu ve düşüncelerini özgür bir ortamda ifade etmesini bilen bireylerin yetişmesi için 
zemin oluştururken, bireyin bu özelliklerini pekiştirmek için sanat yolu ile katkı sunmuşlardır. Bu gerekçe ile sanat eğitiminin okulöncesinden 
başlayarak verilmesi gerekmektedir. Eğitim ve sanat eğitimi; okul sürecinde mesleğe uygulanırken, örgün eğitim sürecinden sonra yetişkin 
eğitimi doğrultusunda verilmesi gerekliliğinin önemi bilinmelidir. 
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Bir toplumun gelişmişliği uygulanan çağdaş eğitim sistemi ile paralellik göstermektedir. Günümüzde bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı 
gelişim ve değişimler, birey ve toplumları etkilemektedir. Toplumların bu gelişim ve değişim sürecine hızlı bir şekilde ayak uydurma eğilimi; 
bilim-teknoloji, siyasi,  Sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan ilerleme isteği ile paralellik göstermektedir. Bu durum gelişmekte olan toplumları 
eğitilmemiş bireyler sorunuyla karşı karşıya bırakırken; gelişmiş ülkeler sanat (resim) eğitimine ve sanatsal faaliyetlere ağırlık vermiş ve bu 
sorunları ortadan kaldırmışlardır. Bu ülkeler gelecek nesillere sanatsal faaliyetler doğrultusunda kalıcı örnekleri miras bırakmada önemli rol 
üstlenmişlerdir. 

Toplumsal değişimler; farklı nitelikli insan gücü yaratmak isteği doğurmaktadır. Bu istekler doğrultusunda farklı Eğitim kurumları oluşmakta 
ve bu kurumlar toplumsal değişimlerin ihtiyaç duyduğu farklı nitelikteki bireyler yetiştirmek için kendilerini sürekli yenilemek ihtiyacı 
duymaktadırlar.  

Çağdaş toplumlarda “Örgün eğitim” kavramı ile birlikte “Sürekli Eğitim”, “Yaşam Boyu Eğitim”, ‘‘Yaygın Eğitim” ya da “Yetişkin Eğitimi’ gibi 
’kavramlar eğitim sistemi içinde yer almaya başlamıştır. Bu kavramları ele aldığımızda bu sorulara cevap aranmıştır. 

• Sanat ve sanat eğitimi nedir? 
• Sanat ile toplum arasındaki ilişki nedir? 
• Sanat eğitiminin amacı ve önemi nedir? 
• Bireysel ve toplumsal amaçları nelerdir? 
• Algısal ve estetik amaçlar nelerdir? 
• Sanat eğitimi içerisinde yetişkin eğitiminin önemi nedir? 
• Yetişkin eğitiminde plastik sanatların önemi nedir? 
• Türkiye’de yetişkin eğitiminde devlet politikası nasıl işlemektedir? 
• Örgün eğitim ile yetişkin (yaygın) eğitim arasındaki fark nedir? 
• Yetişkin eğitiminde (açık alan) dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir? 
• Yetişkin eğitim içinde yer alan bireylerin kültürel özellikleri nasıl olmalıdır? 
• Sosyal sorumluluk projeleri içinde ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik sanat eğitiminin önemi ne kadar farkındalık yaratmaktadır.  
• Sanat eğitimcisi bireyin; bilgi, beceri ve birikimlerinin gelişmesine yardımcı olabilecek donanıma sahip midir? 
• Uygulanan resim sanat eğitimi sürecinde yetişkin bireylerin kendilerini ifade etmelerine, yeni gelişmelere ayak uydurmasını ve gereksinim 

duyduğu bilgiyi kazanmasını sağlamaya yönelik kazanımları nelerdir? 
• Yetişkin eğitiminin bireye sağladığı konum ve statü hangi düzeyde olmalıdır? 
• Yetişkin eğitiminde; bireyin sanatsal faaliyetlere ilişkin olumlu düşünceler geliştirmesine yardımcı olabilmekte midir? 

• Sosyal dayanışma içinde birey olarak toplumda sanatın önemini kavrayarak, sanatsal faaliyet yoluyla düşünce ve duygularını özgürce 
yansıtabilmekte midir? 

Bu ve benzeri sorulara cevap aranırken yetişkin eğitiminin bireyde farkındalık yaratabilmesi için bu noktalara dikkat çekmemiz gerekiyor.  

Yöntem ve teknikleri belirlemek için yetişkinlere yönelik; açık alanda yapılan projeler araştırılmıştır. Toplum ve sanat ile ilgili kaynak taraması 
yapılmış Sanat kitapları incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi doğrultusunda; deney grupları, gözlem ve uygulama metodu kullanılmıştır. 
Tarih ve yer belirlendikten sonra o yörenin gönüllü yetişkin bireylerden oluşması sağlanmıştır. Etkinliğe her grup için 15 gün (2 ay)) üçer saat 
uygulamalı eğitim verilerek sürmesi planlanmıştır. 

Veri Toplama Teknikleri 

Ön çalışma kapsamında süreli yayınlar, toplum ve sanat –sanat ve kültür, kitaplar, internet, üzerinden sokakta sanat projeleri incelenmiştir. 
Yetişkin eğitimine yönelik yapılan benzer çalışmalar örneklerle incelenmiştir. Uygulama görsel materyallerle (fotoğraf, video, basın- yayın) 
pekiştireçler incelenmiştir. 

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

 Projeye katkı sağlayacak verilerin kullanımı için bir sanat eğitimcisinin gözlem ve fikirlerinden yararlanarak özgün bir şekilde çalışma 
desteklen miştir. 

Yetişkinler Grubuna Yönelik Plastik Sanatlar Doğrultusunda Uygulamalar. 

Uygulamanın konusu. Uygulama içerik bakımından serbest konu ve malzeme kullanım özgürlüğü getirdiği için bireyler kendi ilgi ve istekleri 
doğrultusunda konulara yönlendirilecek lerdir. 

Uygulamaya yönelik materyaller. Uygulama boya tekniklerin tümü serbest olacağı için (yağlı boya, guaş, füzen, karakalem, akrilik vb.) 
sanatsal faaliyetlerle ilgili tüm materyaller kullanılabilir. 

Uygulama planı. Uygulama gönüllü katılımı olduğundan dolayı katılan kişi sayısına göre gruplara ayrılarak açık ve kapalı alanda (atölye, 
mahallî dernek, yeşil park alanı vb.) sürdürülecektir. 60 günlük bir süre içinde tamamlanarak son çalışma açık alanda, uygulanacaktır.  
Yapılan çalışmalar mahalle sakinlerin katılımıyla sergilenecektir. 

Uygulama yönetimi. Uygulama için yeterli alan ve katılımcı sayısı sağlanır. Gerekli ve yeterli malzemeler sağlandıktan sonra, seçilen konu 
doğrultusunda her grubun eğitim düzeyleri, göz önüne bulundurularak, kullanılacak malzemelerle ilgili gerekli açıklamalar açık ve anlaşılır 
şekilde anlatılır.  

Yetişkin Kimdir?  

Yetişkin kimdir sorusuna cevap olarak birçok farklı tanımlar yapılmıştır. Bu tanımları inceledi ğimizde; yetişkin; ergenlik çağını izleyen, 
psikolojik bakımdan olgunlaştığı, ekonomik bakım dan özgürleştiği ve toplumsal sorumluluk ve görevlerini yerine getiren, Eş, anne, baba, 
aktif bir vatandaş olmak gibi görevlerinin farkında olan,  yaşamın sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır.  
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Bazı resmi belgeler yetişkin yaşı 17 ila 21 yaş üzerinde olup zorunlu öğrenim dışında bir eğitim kurumuna tam zamanlı öğrenci olarak devam 
etmeyen birey olarak tanımlanmaktadır (Ada,2015:269). Kısacası yetişkin; tüm gelişim özelliklerini tamamlamış, biyolojik, psikolojik, 
toplumsal ve yasal olarak üretici ve tüketici erinliğe kavuşmuş bireydir.  

Yetişkin Eğitimi Nedir? 

Yetişkin eğitimi bedensel ve toplumsal olgunluğa erişmiş, maddi ve manevi değerleri doğrultusunda, kendi davranış ve tutumlarından tam 
anlamıyla sorumlu olan, zihnini, becerisini ve mesleki gelişimini sistemli bir şekilde geliştirmek üzere katılmayı tercih ettiği bir faaliyettir. Bir 
başka acıdan yetişkin eğitimi konusunda; 1949 yılında Unesco öncülüğünde Danimarka’nın Elsinore şehrinde toplanan ilk uluslararası 
konferansında şu tanımlamaya yer verilmiştir. 

 Yetişkin eğitimi, özellikle yetişkinler için düzenlenmiş tam zamanlı programlar dışında artık tam- zamanlı ve sürekli olarak okula devam 
etmeyen kimselerin bilerek bilgi ve isteklerini ve anlayışlarını genişletmek, beceri geliştirmek veya zevk ve tutumlarında değişiklik 
meydana getirmek ya da toplumsal sorunları kavramak ve çözümlemek amacıyla giriştikleri birbirine bağlı ve düzenli faaliyetlerden 
oluşan bir süreçtir. 

Yetişkin eğitiminde kesin bir yaş sınırlaması yoktur. Yetişkin eğitiminin başka bir özelliği ise yaş sınırlamaması olmamakla birlikte araştırma 
ve gözlemlerde özellikle sanatsal faaliyetlerde belli bir alanda mesleki kariyerlerini tamamlamış bireylerin katılım oranın yüksek olduğu 
gözlenmektedir. Genelde bu grupta yer alan yetişkinlerin sanatsal faaliyetler hobi olarak düşünmekte ve bu yolla yeni bilgi- beceri ve yetenek 
geliştirmenin yanı sıra toplumsal projelerde gönüllü olarak da yer almaktadırlar. Günümüzde yetişkin eğitimi her alanda hızlı bir gelişim 
göstermektedir.  

Sanat Eğitimi İçerisinde Yetişkin Eğitiminin Önemi 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin neden olduğu toplumsal değişmelere ayak uydurmada örgün eğitim tek başına yararlı ve yeterli 
olmamaktadır. Bu nedenden dolayı gelişmekte olan ülkemizde yetişkin eğitimi, alternatif bir yaklaşım olarak görülmektedir. Toplumsal 
değişim içinde bireyin kendini ifade etme yollarından biri olan sanatsal yaratıcılık kavramı, yetişkin eğitimi olarak eğitim sistemi içindeki önemi 
artmaktadır. 

Genel eğitim içinde, yetişkin eğitimini önemli kılan etmenler arasında; bireyin kişisel gelişimini sağlamak, örgün eğitim içerisinde elde 
edilemeyen veya var olan yetenekleri açığa çıkarıla mayan nitelikleri bireylere kazandırmaktır. Yetişkin eğitimi; sanatsal yollarla bireyin 
Sosyo-kültürel gelişimini sağlamak, mesleki bilgi ve beceri kazandırmak-yenilemek, bireyleri kişisel ve toplumsal sorunları çözmeye 
yöneltmek, bireye yeni bakış açıları kazandırmak, toplumsal kalkınmayı ve gelişimi sağlamak gibi unsurlar yer almaktadır. Yetişkin eğitiminin 
kapsamı oluşturulurken örgün eğitimden farklı şekilde belirlenir. Örgün eğitimde olduğu gibi, eğitim süreci belli bir standa oturtulmaz ve kesin 
bir eğitim süresi belirlenmez. 

Bunun en başlıca sebebi; eğitimin hedef kitlesi olan yetişkinlerin gereksinimlerinin ve özelliklerinin farklı olmasıdır. Dolayısıyla, yetişkinlere 
yönelik yapılan eğitim faaliyetleri, bireylerin kişisel, mesleki, toplumsal ve kültürel gereksinimlerine bağlı olarak planlanmaktadır.  

Yetişkin Eğitiminde Plastik Sanatların Önemi 

Sanat eğitimi, her yaştaki birey için gereklidir. Bu durum aynı zamanda sanat eğitiminin amacını ve genel eğitim içindeki rolünü de 
vurgulamaktadır. Bilindiği gibi Sanat eğitiminin amaçlarının başında “Sanatın evrensel dilini kullanabilme” önemli bir yer almaktadır. Çünkü 
sanat farklı kültürler arasında iletişimi sağlayan bir köprüdür. Yetişkin İnsanın, sanatsal düşünce yoluyla deneyim ve anlatımlarının dışa 
vurumu önemli olup, bu yolla kazanılan deneyimler, kişinin kendini anlatmada önemli bir araç olabilmektedir. Kişinin özgünleşmeye başlaması 
ile birlikte; özgün anlatım çabası, özgün düşünmenin temelini oluşturan eleştirel düşünmeyi ve sentez ve yorum yapmayı birlikte 
getirmektedir.  

Sanat eğitimi bireylerin çevrelerinde olan olayları, nesneleri veya sembollerin anlamlarını anlayabilmeleri için gerekli olan becerileri 
kazanabilmelerine yardım ederken; Yetişkin bireylerin, sahip oldukları kendi kendilerini yönlendirdikleri ve eğitim için bir kaynak olarak kulla 
nabilecekleri zengin deneyimsel birikimlerini dışavurumuna da zemin hazırlamaktadır. Yetiş kin eğitiminde;  sanat eğitimcisi öğreten değil 
rehberdir. Bireyin özgürce kendini gerçekleştir me isteği, toplumun modernleşme yönündeki isteği yetişkin eğitiminin önemini artırmıştır. 

Türkiye’de Yetişkin Eğitiminde Devlet Politikası 

Yetişkin eğitimi veren ülkemizde ve bazı batılı ülkelerde, devlete ve özel sektöre bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bugün 
ülkemizde, çeşitli bakanlıklar, mahalli idareler, üniversiteler, meslek kuruluşları, yöresel dernekler ve vakıflar tarafından yetişkin eğitimi 
doğrultusunda; Resim, Müzik, Elsanatları, Geleneksel Türk Sanatları vb. sanatsal faaliyetler düzenlemekte ve farklı yaş grubundaki bireylere 
sunmaktadırlar. Ancak sayıları üç yüzün üzerinde olan kamu, özel kurum ve kuruluşları içerisinde, yetişkin eğitimi etkinliklerinin sürekliliği, 
program çeşitliliği, yetişkin eğitiminin ulaştığı kitle açısından durum incelendiğin de ilk sırayı Milli Eğitim Bakanlığı almaktadır.  

Başta Halk Eğitim Merkezleri olmak üzere, Çıraklık Eğitim Merkezleri, Pratik Kız Sanat Okulları, Olgunlaşma Enstitüleri,  Pratik Sanat Okulları, 
Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak yetişkinlere yönelik faaliyetler düzenleyen kurumların başında 
gelmektedirler.  

Son dönemlerde ise bazı özel müzelerin açtıkları sanat atölyeler adı altında belirli bir ücret karşılığında çeşitli kurslar açmakta, yine bu 
doğrultuda her yaşa uygun Ulusal ve Uluslararası sanatsal panel ve sempozyum düzenlemektedirler. 

Sonuç ve Öneriler 

Sanat eğitimi doğrultusunda yetişkin birey eğitiminde şu amaçlar hedeflenmelidir. 

 Toplumsal sorumluluk projesi içinde sanat eğitiminde özgür ortamda (açık alan) yetişkin bireyler olarak yapacakları sanatsal etkinlik 
uygulamalarıyla kendini ifade etme olanağını bulmalarına yardımcı olmalıdır.  

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fperweb.firat.edu.tr%2Fpersonel%2Fyayinlar%2Ffua_1643%2F1643_48245.doc&ei=S3n-UIP_J8LQtAbzgoGABw&usg=AFQjCNGqTixxXyCO02ULU3G_huc7qAuf6g


                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

411 
 

 Sanat kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarına, plastik sanatlar içinde Türk Resim Sanatının önemini ve işlevini kavramalarına öncü 
olmalıdır.  

 Sanatın ve Resim Sanatı eğitiminin; her birey için gerekli olduğunu, düşünen sorgulayan, araştıran insanın yaratıcılığı öne çıkaran bir 
araç olduğunu keşfederek farklı bakış acısı geliştirmeleri sağlanmalıdır. 

 Farklı yaş grubundan yetişkinler “Yetişkin Eğitim”  veya bir başka tanımla ‘‘Sokakta Sanat”  yoluyla bir araya gelerek yeni dostluklarla 
dayanışma ve iletişimi kurmada köprü olmalıdır. 

 Sanatın bir toplumun gelişiminde ve değişimindeki öneminin kavranması sağlan malıdır. Her toplumun ancak kültür ve sanatı ile uygarlık 
tarihinde yer alabileceği kavratılmalıdır. 

 Toplumsal gelişim, kültür –sanat ve eğitim bağlamında, her yaşta ve düzeydeki kişilerin daha sonraki yaşantılarında, hayatlarını 
kolaylaştırmalıdır. 

 Bilgi, yetenek, beceri ve birikimlerinin gelişmesine yardımcı olmalıdır. Yeni geliş melere ayak uydurma ve gereksinim duyduğu bilgiyi 
kazanmasını sağlamaya yönelik eğitim sürecinde yetişkin bireylerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanmalı ve sanatsal faaliyet 
yoluyla düşünce ve duygularını özgürce yansıtmalıdır. 

 Sanatsal faaliyetlere ilişkin olumlu bakış acıları geliştirerek sosyal dayanışma içinde birey olarak toplumsal ve evrensel sanatın önemi 
kavratılmalıdır.  

 Yetişkin bireyler sanat kavramları hakkında bilgilendirilmeli, plastik sanatlar için de Türk Resim Sanatının önem ve işlevi hakkında bilgi 
sahibi olmasını sağlamalıdır. 

 Kendi öz kültürü içinde Geleneksel ve Çağdaş Türk Resim Sanatının tanımasına zemin oluşturmalıdır. 

 Türk Sanat Tarihinin Dünya Sanat Tarihi içindeki yer ve önemi hakkında bilgi sahibi olması sağlanmalı ve farklı toplumların kültür ve 
sanatını tanımada yardımcı olmalıdır. 

 Uygulama; yetişkin grubunun sanat eğitiminde özgür bir ortamda sanatsal faaliyetler doğrultusunda çeşitli malzemeler üzerine, çeşitli 
tekniklerle uygulama çalışmalarına olanak tanımalıdır. 
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ÖZET 

Shulman’a(1987) göre öğretmen yedi tür bilgiye sahip olmalıdır. Bunlar genel pedagojik bilgi, eğitim programları bilgisi, pedagojik alan bilgisi, 
öğrenciler ve özellikleri hakkındaki bilgi, eğitim ortamı ve şatları bilgisi, eğitimsel içerikler ve amaçlar bilgisidir. Alan bilgisi, matematiksel 
konuların epistemolojisi, bu konuların öğretiminde kullanılan tanımlar, aksiyomlar, tanımsız kavramlar, ispat yöntemleri, bağıntı, kural ve 
formüllere ilişkin anlayışlarının ve algılarının tamamını içermektedir (Ball, 1991). Alan bilgisi öğretmen olabilmek için gerekli en temel bilgidir. 
Bununla birlikte öğretmenler genel pedagojik bilgiye sahip olmalıdırlar. Genel pedagojik bilgi, temel öğrenme-öğretme teorilerini anlama 
biçimlerini ve etkili sınıf yönetimi konusundaki tecrübe ve becerilerini içermektedir (Wilson ve ark., 1987). Öğretmen sadece alan bilgisine ya 
da genel pedagojik bilgiye sahip olarak sınıfta etkili bir eğitim gerçekleştiremez. Bununla birlikte pedagojik alan bilgisine sahip olmalıdır 
(Shulman, 1986). Pedagojik alan bilgisi, öğretmenin alan ile ilgili sahip olduğu bilgiyi, öğrencinin gelişim seviyesi ve öğretim yöntemlere 
uygun olarak nasıl öğreteceğini bilmesidir (Cochran vd. 1993). Program bilgisi ise öğretmenlerin işledikleri derse ait amaç, hedef ya da 
kazanımlara yönelik bilgilerini içermektedir (Baştürk ve Gülden, 2011). Bu bilgilerin birinin eksik olması öğretmen eğitiminin başarısız olduğu 
anlamına gelmektedir. Bundan dolayı öğretmenlerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi çok iyi planlanmalı ve düzenlenmelidir.  Formasyon 
programlarında eğitim gören öğrencilerde bu bilgilerin ne düzeyde oluştuğunu belirlemek çok önemlidir.  

Bu araştırmada matematik bölümü pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyon eğitiminden önceki ve sonraki program bilgilerini, pedagojik 
alan bilgilerini ve genel alan bilgilerini belirleyip karşılaştırmak amaçlanmaktadır. 

Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yapılmıştır. Çalışmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılı formasyon eğitimi alan matematik 
bölümü öğrenciler katılmıştır. Öncelikle öğrencilerden dönem başında ve sonunda ders kapsamında ders planı hazırlamaları istenmiştir. 
Dönem ortasında dört öğrenciye mikro öğretim yapılmıştır. Doküman analizi yöntemiyle ders planları analizi sonucu frekanslar 
oluşturulmuştur. Mikro öğretim uygulaması içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrencilerin hazırladığı ilk ve son ders planları 
karşılaştırıldığında, ilk ders planlarında öğretim yöntem ve teknikleri belirtmeyen öğrenci sayısı 13 iken ikinci toplanan ders planında bu sayı 
3’e düşmüştür. Ders planlarını yapılandırmacı yaklaşıma göre ilk ders planında 2 ve son ders planında ise 3 öğrenci tasarlamıştır. İlk ve son 
ders planlarında öğrencilerde ders planlarında öğrenci zorluklarından bahsedilmemiştir. İlk ders planında sadece 1 öğrenci ön bilgilerden 
bahsetmiştir. Teknolojinin sınıfta kullanımı ile ilgili olarak da 3 öğrenci ilk ders planlarında, 16 öğrenci ise son ders planında teknolojiyi 
kullanacaklarını belirtmiş ama nerede ve nasıl kullanacaklarını belirtmemişlerdir.  

Öğrencilerde pedagojik eğitimi sonrasında genel pedagojik bilgide istenilen seviyede bir gelişim olmamıştır. Öğrenciler öğretim ilke ve 
yöntemlerin isimlerini öğrenmişlerdir ancak yapılandırmacı eğitime uygun ders ortamı oluşturamamışlardır. Buradan da öğrencilerin teorik 
olarak bir şeylerin öğrendikleri ama uygulamada eksikleri olduğu sonucuna ulaşılabilir. Bu eksikliğin giderilmesi için eğitim derslerinde daha 
fazla uygulama yapılması ve alan eğitimiyle ilgili derslerin sayısının artırılması gerekmektedir.  

Öğretmek kavramı basit bir olgu olmayıp öğretmenlikte sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Bu yönüyle öğretmen yetiştirme noktasında 
üzerinde durulması gereken pek çok önemli boyut vardır. Öğretmenlik bir uzmanlık alanı olarak düşünüldüğünde belirli eğitim aşamalarından 
sonra bu boyutların tamamlanmasıyla icra edilebilecek bir meslektir.  

Bu kutsal mesleği icra etme noktasında ülkemizde geçmişten günümüze öğretmen yetiştirme uygulamaları çeşitlilik göstermektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ilkokul öğretmeni yetiştirmek için ilköğretmen okulları açılmıştır. 1975 yılında bu okullar öğretmen lisesine 
dönüştürülmüştür. Köy enstitüleri ile kırsal kesime yönelik ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte öğretmen yetiştirme amaçlanmıştır. 1954 yılında 
köy enstitülerinin kapanmasıyla şehir ve köy hayatı için farklı öğretmen yetiştirme anlayışı yerine ilkokul öğretmeni yetiştiren eğitim 
kurumlarının programları standartlaştırılarak öğretmenler ülkenin her yerinde çalışabilecek şekilde yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 1975 yılında 
2 yıllık eğitim enstitüleri açılarak öğretmen yetiştirme anlayışında ilk kez yükseköğrenim boyutuna yönelik bir uygulama hayat bulmuştur. 
1970’li yıllara kadar ortaöğretime öğretmen yetiştirme görevi orta muallim mektepleriyle gerçekleştirilirken 3 yıllık eğitim enstitüleri ile 
ortaöğretimde öğretmen yetiştirme anlayışı farklılaşmıştır. 80 Öncesi bu kurumlar “Yüksek Öğretmen Okulu’na dönüştürülerek eğitim süresi 
4 yıla çıkarılmıştır. 1982 yılında diğer tüm yükseköğretim kurumlarıyla birlikte eğitim enstitüleri de "Eğitim Yüksek Okulları" adı ile 
üniversitelerin çatısı altına alınmışlardır. 90’lı yıllarda sayıları 24’e ulaşan bu okullar 1989-1990 öğretim yılıyla birlikte lisans düzeyinde eğitim 
vermeye başlamışlardır (Başkan, 2001). Öğretmen yetiştiren bu okullarda çeşitli zamanlarda meydana gelen değişim süreçlerinde öğretmen 
ihtiyacı yeterince karşılanamadığından pedagojik açıdan uygun olmayacak şekilde yeterli eğitim verilmeden ya da kısa süreli eğitimler ile 
farklı branşlarda ki yükseköğretim mezunları MEB tarafından geçmiş yıllarda öğretmen olarak atanmışlardır. Bu uygulama bir uzmanlık alanı 
olan öğretmenliğin çeşitli boyutlarını eksik bırakmıştır. Örneğin sadece alan bilgisi olan fakat pedagojik bilgisi olmayan öğretmenler atanmış 
veya farklı alana yönelik pedagojik alan bilgisi olan öğretmenler daha farklı branşlarda atanmışlardır.  

Bir uzmanlık mesleği olan öğretmenliğe maalesef geçmişten günümüze bir meslek olarak değil de herkesin girebildiği ve yapabileceği kolay 
bir iş anlayışıyla yaklaşılmaktadır. Oysa 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesine göre; 

Öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir. Bu yeterlik genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. 

Genel kültür: Bir toplumun geçmişten getirdiği o topluma mal olmuş herşey anlamına gelmekle birlikte belirli düzeyde yaşanılan zamana 
yönelik bilgi sahibi olma ve dünya görüşü olarak açıklanabilir. 

Alan bilgisi: Öğretim alanı açısından yeterli bilgiye sahibi olma ve ilgili branşı açısından iyi bir donanıma sahip olma olarak ifade edilebilir. 
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Öğretmenlik meslek bilgisi: Nasıl öğretilir sorusuna cevap verebilme durumudur denilebilir. 

YÖK öğretmen yetiştirme noktasında zaman zaman çeşitli uygulamalar yapmakta olup Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrenci ve mezunlarına 
Fen ve Edebiyat fakültelerinde Pedagojik Formasyon eğitimi verme gibi uygulamalar yapmıştır. Lakin Fen ve Edebiyat Fakültesinde 
kendisinin Pedagojik Formasyonu olmayan öğretim elemanlarınca bu derslerin verilmesi kitabı olan her ders öğretilebilir anlayışıyla yukarıda 
bahsettiğimiz öğretmenlik mesleğine bir iş anlayışıyla yaklaşımının tezahürü niteliğindedir. Günümüzde öğretmen yetiştirme görevini eğitim 
fakülteleri üstlenmiş durumdadır. İlköğretim kademesinde görev yapacak öğretmen adayları doğrudan eğitim fakültesi mezunu 
durumundayken ortaöğretim kurumlarında görev yapacak öğretmen adayları diğer fakülte mezunlarının eğitim fakültelerinden pedagojik 
formasyon eğitimi almaları yoluyla sağlanmaktadır.  

Burada dikkat etmemiz gereken karar alıcıları diğer fakülte mezunlarının daha derin alan bilgisine sahip olmasının daha nitelikli öğretmenlik 
yapacakları anlayışı yanlışına itmektedir. Alan bilgisinin salt bir mesleki bilgi olarak algılanmaması gerekir. Nitekim alan bilgisine pedagojik 
olarak yaklaşılmalı ve alan bilgisi eğitim boyutuyla değerlendirilmelidir. Pedagojik alan bilgisinin alanının uzmanlarınca verilmesi elzem bir 
durumdur.  “Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri nelerdir? Alan bilgisi dersleri nelerdir? Genel kültür dersleri nelerdir?” konuları gayet açık bir 
şekilde ortaya konmaktadır. Özel Öğretim Yöntemleri dersi, öğretmenler için alan bilgisi mi yoksa öğretmenlik meslek bilgisi dersi midir? Bu 
ders yukarıdaki tanımlara göre şüphesiz öğretmenlik meslek bilgisi dersidir. Her zaman da öyle olmuştur. Bu dersi alan uzmanı eğitim 
bilimciler okutur. Bu ders alana özgü öğretim yöntemlerin öğretildiği bir derstir (Küçükahmet, 2007). Yukarıda ki bilgiler ışığında son yıllarda 
YÖK’ün uygulamakta olduğu pedagojik formasyon eğitiminde alan bilgisi boyutu açısından verilen özel öğretim yöntemleri derslerinin niteliği 
açısından bu dersler eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri öğretim elemanlarınca okutulmalıdır. 

Bütün bunların ötesinde ilk başta öğretmen yetiştiren kurumlara, öğretmen olmaya gerçekten istekli, ortaöğrenim başarı düzeyi yüksek olanlar 
seçilmelidir. Ayrıca öğretmenlerin iyi bir alan bilgisine sahip olmaları kadar nasıl öğretilebileceği hakkında gerekli öğretim yöntem ve 
metotlarına da sahip olmaları gerekir. Öğretmenlik özel bir ihtisas mesleği olduğundan öğretmen yetiştirmede hem alan hem alan eğitimi 
hem de eğitim formasyonu açısından oldukça hassas davranılmalı ve eğitim işi şansa bırakılmamalıdır (Işık, Çiltaş ve Baş, 2010). 

Shulman’a(1987) göre öğretmen yedi tür bilgiye sahip olmalıdır. Bunlar genel pedagojik bilgi, eğitim programları bilgisi, pedagojik alan bilgisi, 
öğrenciler ve özellikleri hakkındaki bilgi, eğitim ortamı ve şatları bilgisi, eğitimsel içerikler ve amaçlar bilgisidir. Bu bilgilerin tamamı öğretmen 
eğitimi için çok önemli ve değerlidir ancak biz çalışmamızda bunlardan sadece alan bilgisi ve genel pedagojik bilginin kesişimi olan pedagojik 
alan bilgisini ve program bilgisini inceleyeceğiz. Alan bilgisi, matematiksel konuların epistemolojisi, bu konuların öğretiminde kullanılan 
tanımlar, aksiyomlar, tanımsız kavramlar, ispat yöntemleri, bağıntı, kural ve formüllere ilişkin anlayışlarının ve algılarının tamamını 
içermektedir (Ball, 1991). Alan bilgisi öğretmen olabilmek için gerekli en temel bilgidir. Bir kişi bilmediği bir şeyi öğretemez. Bununla birlikte 
öğretmenler genel pedagojik bilgiye sahip olmalıdırlar. Genel pedagojik bilgi, temel öğrenme-öğretme teorilerini anlama biçimlerini ve etkili 
sınıf yönetimi konusundaki tecrübe ve becerilerini içermektedir (Wilson ve ark., 1987). Öğretmen sadece alan bilgisine ya da genel pedagojik 
bilgiye sahip olarak sınıfta etkili bir eğitim gerçekleştiremez. Bundan dolayı öğretmenler genel pedagojik bilgi ve alan bilgisinin entegresinden 
oluşan pedagojik alan bilgisine sahip olmalıdır (Shulman, 1986). Kısaca pedagojik alan bilgisi, öğretmenin alan ile ilgili sahip olduğu bilgiyi, 
öğrencinin gelişim seviyesi ve öğretim yöntemlere uygun olarak nasıl öğreteceğini bilmesidir (Cochran vd. 1993). Program bilgisi ise 
öğretmenlerin işledikleri derse ait amaç, hedef ya da kazanımlara yönelik bilgilerini içermektedir (Baştürk ve Gülden, 2011). Shulman’ın bu 
çalışmasıyla eğitim fakültelerinin öğrencilerine kazandırması gereken bilgiler tanımlanmıştır. Bu bilgilerin birinin eksik olması öğretmen 
eğitiminin başarısız olduğu anlamına gelmektedir. Bundan dolayı öğretmenlerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi çok iyi planlanmalı ve 
düzenlenmelidir. Ülkemizde birçok farklı yöntem öğretmen istihdamı ve yetiştirilmesi için yıllar boyunca (batılı anlamda ilk öğretmen yetiştirme 
kurumu 1848 tarihinden açılmıştır (Ünüvar,2012)) kullanılmıştır (Özkan,2012). 2010 yılından itibaren ise YÖK’ün aldığı kararla eğitim fakültesi 
dışında ki fen-edebiyat ve diğer fakültelerin son sınıf ve mezun olmuş öğrencilerine pedagojik formasyon eğitimi verilmeye başlanılmış ve 
pedagojik formasyon eğitiminden başarılı olarak mezun olan öğrenciler KPSS sınavına girerek öğretmen olarak atanabilmektedirler (Eraslan 
ve Çakıcı, 2011). Bundan dolayı formasyon eğitiminden sonra öğrencilerin Shulman’ın tanımlamış olduğu bu bilgilere yönelik kazanımlarını 
belirlemek çok önemlidir. Biz bu çalışma ile matematik bölümü formasyon öğrencilerinin eğitimden önceki ve sonraki program bilgilerini, 
pedagojik alan bilgilerini ve genel alan bilgilerini belirleyip karşılaştıracağız.  

Bu araştırmada matematik bölümü pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyon eğitiminden önceki ve sonraki program bilgilerini, pedagojik 
alan bilgilerini ve genel alan bilgilerini belirleyip karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Formasyon öğrencilerinin bilgilerini derinlemesine 
belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla nitel araştırma modelinin desenlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır.  

Bu araştırmada matematik bölümü pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyon eğitiminden önceki ve sonraki program bilgilerini, pedagojik 
alan bilgilerini ve genel alan bilgilerini belirleyip karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Formasyon öğrencilerinin bilgilerini derinlemesine 
belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla nitel araştırma modelinin desenlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır.  

Çalışmada MKU Eğitim fakültesinde öğrenim gören 2015-2016 dönemi matematik bölümü formasyon öğrencileri katılmıştır. İlk ders planı 25 
öğrenciden alınmıştır. Yılsonunda ise son ders planı 16 öğrenciden toplanmıştır. Aralarında 4 öğrenciyle mikro öğretim yapılmıştır.  

Pedagojik Formasyon Eğitiminin 2. haftasında öğrencilerden ders kapsamında geometriyle ilgili ders planı yapmaları istenmektedir. Geometri 
konusuna ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılmamış olup öğrencilere istedikleri konuyu seçebilme hakkı verilmiştir. Eğitimin 3. haftasında tüm 
öğrencilerden ders planları toplanmıştır. Dönem ortasında bu öğrencilerin bir kısmından mikro öğretim yapmaları istenmiştir. Mikro öğretim 
video kaydına alınmış ve daha sonra bir matematik eğitimcisi ve bir eğitim yönetimci tarafından analiz edilmiştir. Eğitim sonunda ise bu 
öğrencilerden tekrar ders planları toplanmıştır.  

Ders planında öğrencilerden sınıfta kullanacakları yöntemleri, stratejileri, sınıfta uygulayacak örnekleri ve etkinlikleri, sınıfta karşılaşılabilecek 
güçlükleri (kavram yanılgıları, kavram eğitiminde yaşayacak sorunlar…vb) belirtmeleri istenmiştir. Ders planlarının çözümlenmesinde 
döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Buradaki amacımız her iki ders planında meydana gelmiş değişimi gözlemlemektir. Mikro öğretim 
sırasında çekilen videolar matematik eğitimcisi ve eğitim yönetimcisi tarafından içerik analiz edilip temalar oluşturulmuştur. 

Pedagojik Formasyon Eğitiminin 2. haftasında öğrencilerden ders kapsamında geometriyle ilgili ders planı yapmaları istenmektedir. Geometri 
konusuna ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılmamış olup öğrencilere istedikleri konuyu seçebilme hakkı verilmiştir. Eğitimin 3. haftasında tüm 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

414 
 

öğrencilerden ders planları toplanmıştır. Dönem ortasında bu öğrencilerin bir kısmından mikro öğretim yapmaları istenmiştir. Mikro öğretim 
video kaydına alınmış ve daha sonra bir matematik eğitimcisi ve bir eğitim yönetimci tarafından analiz edilmiştir. Eğitim sonunda ise bu 
öğrencilerden tekrar ders planları toplanmıştır.  

Ders Planları: 

Pedagojik Formasyon eğitiminin 2. haftasında öğrencilerden ders planı yapmaları istenmiştir. Formasyon Eğitiminin 3. haftasında 25 
öğrenciden ders planı toplanmıştır. Öğrencilerden ders planında öğretim sırasında kullanacakları öğretim ilke ve yöntemleri, öğrencilerin 
öğrenme sırasında yaşayacakları zorlukları (kavram yanılgılar, kavramın öğrenimi için gerekli olan ön kavramlar, matematiksel dil…vb), 
kullanacakları materyalleri, yapılacak etkinlikler açıkça yazmaları istenmiştir. Dönem ortasında bu öğrencilerin bir kısmına mikro öğretim 
yapılacaktır. Ayrıca dönem sonunda öğrencilerden tekrar ders planı yapmaları istenip ilk istenilen ders planı ve mikro öğretim ile 
karşılaştırılmıştır. 

Tablo 1: Öğrencilerin ders programında belirttikleri öğretim yöntemleri  

Ders Programında öğrencilerin belirtikleri Öğretim Yöntemi  

İlk ders planı 

Son Ders Planı 

Ders Programında Öğretim Yöntemini Belirtmeyen  

13 

 

3 

Düz anlatım 4(aslında 25 öğrenci kullanmıştır) 12 

Soru-cevap 4(aslında 25 öğrenci kullanmıştır) 12 

Buluş 2  0 

Problem çözme 1(aslında hiçbir öğrenci 
kullanmamıştır) 

0 

Gösterip yaptırma 0 2 

5e 0 1 

yaratıcı düşünce, akıl yürütme, akılda kalıcı örnekler vermeyi  

8 (aslında hiçbir öğrenci 
kullanmamıştır) 

 

1 

Alınan ilk ders planlarına göre öğrencilerin tamamı ders anlatımında düz anlatım ve soru-cevap tekniğini (25 öğrenci) kullanmışlardır. Ancak 
bu öğrencilerin sadece 4 tanesi ders sırasında kullanılacak öğretim yöntemi olarak düz anlatım yazmıştır. 13 öğrenci ders planında hiçbir 
şekilde öğretim yöntemleri belirtmemiştir. 8 öğrenci ise eğitimlerinde öğretim yöntemi olarak yaratıcı düşünce, akıl yürütme, akılda kalıcı 
örnekler vermeyi, ispat, problem çözme…vb kullanacaklarını belirtmişlerdir. Ancak verdiği örneklerde düz anlatım ve soru cevap tekniğini 
kullandıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte 2 öğrencinin buluş yoluyla öğretim yöntemini kullandığı tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerden biri 
buluş yolunu kullandığını belirtmiş diğer öğrenci belirtmemiştir. Öğrencilerden bir tanesi eğitim sırasında problem çözme etkinliğini 
kullanmıştır. Dönem sonunda ise, 25 öğrenciden 16’sından tekrar ders planları alınmıştır. Bu öğrencilerden 3’sında hangi öğretim yöntemi 
kullandıkları belirtmemişlerdir Ancak ders planları incelendiğinde düz anlatım ve soru- cevap kullandıkları belirlenmiştir. Bu öğrencilerden 
12’u ders programlarında düz anlatı ve soru cevap tekniğini kullandıkları belirtmişlerdir. İki öğrenci fazladan gösterip yaptırma tekniğini 
kullandığını belirtmiştir. . Ayrıca bir öğrenci akıl yürütme, ispat yapma, ilişkilendirme ve yaratıcılık öğretim yöntemlerini kullandıklarını iddia 
etmiştir. Ancak ders planı incelendiğinde düz anlatım ve soru cevap kullandığı belirlenmiştir. Bir öğrenci 5e öğretim yöntemini kullanmıştır. 
Buradan da ders planlarını yapılandırmacı yaklaşıma göre ilk ders planında 2 ve son ders planında ise 3 öğrenci tasarlamıştır.     

  

Tablo 2: Öğrencilerin ders programında belirttikleri teknolojiler, kavram öğretimi kolaylaştıracak öğrenci zorluklar ve ön bilgiler   

Kavram öğretimi ve teknoloji   İlk ders planı Son Ders Planı 

Kavram yanılgısı (öğrenci zorlukları) 0 0 

Ön bilgiler 1 0 

Teknoloji 3 16(akıllı tahta kullanan), 

1 öğrenci internet sitesi 

Yaşadığı çevre ile ilişkilendirme 1 0 

Dönem başında öğrencilerden üç tanesi eğitim sırasında teknolojinin kullanılacağını belirtmiş ama hangi teknolojiyi ve ne zaman 
kullanacağını belirtmemiştir. Dönem sonunda ise  16 öğrenci eğitim sırasında akıllı tahtayı kullanacaklarını belirmişlerdir. Ders planları 
incelendiğinde öğrencilerin tamamı akıllı tahtayı kullanacaklarını belirtmişlerdir. Bir öğrenci fazladan internetten eğitim sitesi kullanacağını 
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belirtmiştir. Ancak dönem başında ve sonunda alınan ders planları gibi bu teknolojileri ne zaman ve nasıl kullanacaklarını öğrenciler 
belirtmemişlerdir.    Dönem başında öğrencilerden bir tanesi geçmiş bilgilere değinmiştir. Bir başka öğrenci de matematiği yaşadığı çevreyle 
ilişkilendireceğinden bahsetmiştir ama ders planında buna benzer bir örneğe rastlanmamıştır.  

 

Tablo 3: Öğrencilerin ders planında belirttikleri dersin kazanımlarını ve öğretim yapılacağı sınıf seviyesi, ders saati 

    

Program ile ilgili İlk ders planı Son ders planı 

Program ile ilgili öğeleri belirten 4 12 

Program ile ilgili öğeleri belirtmeyen 21 4 

  

Dönem başında 4 öğrenci dersin kazanımlarını ve öğretim yapılacağı sınıf seviyesi, ders saati belirtmiştir Dönem sonunda ise öğrencilerden 
12’si dersin kazanımlarını ve öğretim yapılacağı sınıf seviyesi, ders saati belirtmiştir. Öğrencilerin tamamında alan bilgisinde sorun 
yaşamadıkları belirlenmiştir. 

Mikro Öğretim  

Dönem ortasında 4 farklı öğrenciyle mikro öğretim yapılmıştır. Öğrencilerin ikisi üçgenler konusunu diğer bir öğrenci uzayda doğru ve düzlem 
konusunu anlatmış diğer öğrenci ise katı cisimler konusunu anlatmıştır.  Bu mikro öğretimler dikkatlice incelendiğinde öğrencilerinin 
tamamının öğretim yöntem olarak düz anlatım ve soru-cevap tercih ettikleri bulgularına ulaşmışlardır. Hiçbir öğrenci, arkadaşlarını eğitime 
aktif olarak katmamışlardır. Yalnızca öğrencilerden bir tanesi eğitim sırasında meydana gelebilecek kavram yanılgılarını düzeltecek eğitim 
yapmıştır. Ayrıca aynı öğrenci öğrettiği kavramlarla ilişkili kavramlara öncelikle değinerek eğitime başlamıştır. Sınıfta teknolojik gereçler 
(internet bağlantılı akıllı tahta, dinamik geometri yazılımları, bilgisayar bağlantılı projektör…vb) bulunmasına rağmen hiçbir öğrenci teknolojiyi 
kullanmıştır. Öğrencilerin alana yönelik bilgilerinde kavram yanılgılarına sahip olmadığı gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerde pedagojik eğitimi sonrasında genel pedagojik bilgide istenilen seviyede bir gelişim olmamıştır. Öğrenciler öğretim ilke ve 
yöntemlerin isimlerini öğrenmişlerdir ancak yapılandırmacı eğitime uygun ders ortamı oluşturamamıştır. Buradan da öğrencilerin teorik olarak 
bir şeylerin öğrendikleri ama uygulamada eksikleri olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca ilk ve son ders planları incelendiğinde öğrenciler 
program bilgisine yönelik gelişim olduğu söylenebilir. En azından öğrenciler hangi konunun hangi sınıf düzeyinde öğretildiğini, kaç ders 
saatinde öğretileceğini ve bu konuya ait kazanımların ne olduğu bilgisini verebilmektedir.  

 Ancak matematik eğitimine uygun etkinlik hazırlama konusunda, Kavram yanılgısı, ön kavramlarla ilişkilendirme gibi PAB ile ilgili konular 
öğrencilerde çok büyük bir eksiklik bulunmaktadır. Öğrenciler alan öğretim konusunda kavram öğretiminde zorluk yaşadığı ve uygun 
etkinliklerin tasarlayamadıkları sonucuna varılmıştır. Kavramla ilişkili ön bilgiler ve öğrencilerin kavramın öğrenimi sırasında yaşayabilecekleri 
zorluklar, oluşabilecek kavram yanılgıların engellenmesi… vb konularda hiçbir bilgilerinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tüm bu eksiklerin giderilmesi için öncelikle alan eğitimi derslerine önem verilmelidir. Alan eğitimiyle ilgili sadece Özel Eğitim I ve Özel Eğitim 
II dersleri bulunmaktadır. Bu derslerin sayısı ve niteliği artırılmalıdır. Ayrıca genel pedagojiyle ilgili olan dersler ise teorikten daha fazla 
uygulamaya yönelik olmalıdır.  
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Abstract 

The developmental guidance model is designed to support whole student development.  With Comprehensive Developmental Guidance 
Programs (CDGP) that are designed in all education levels from kindergarten to university (K-16), programs that support students’ life career 
developments by considering their developmental level, are applied. 

The aim of developmental guidance model is to reach all students in educational institutes and to support their life carrier development. In 
this study, the classroom guidance program that was applied in Yozgat Police Vocational College (PVC) between 2013 and 2014 was 
introduced. 

Semi-experimental design was used in this study. The self evaluation form and  questionnaire were used in order to identify the contribution 
of classroom guidance program to student developments. Frequency and percentage of data were computed.  

It was assigned that students at classroom guidance program found activities enjoyable (%94.1) and thought that activities made them ready 
for present and future life (%98). Students stated that activities helped them to learn new knowledge and skills (%97.1); to realize how 
learning happens in brain (%90.7); to realize appropriate learning strategies (%91.7) and learning styles (%91.3) to themselves; to realize 
the way self knowledge (%95.6); to comprehend the importance of emotion managing (%97.1); to comprehend their responsibilities (%96.1); 
to realize communication drawback (%92.6) and the importance of listening and empathy in communication (%96.6); to comprehend how to 
apply conflict solution process as a candidate of police officers (%93.6). It was identified that students thought classroom guidance program 
would make contributions to their life (%97.1) and that they wanted to apply  what they learned from activities to their life (%98), and that 
they believed activities would contribute to their life as police officer candidates (%98.1). 

The assessment data  showed that classroom guidance program was an effective CDGP intervention in terms of students’ life career 
development and that the program was perceived by students as beneficial and that students wanted the program to continue. Higher 
education institutions should give importance to PCG services for employees’ efficient participation to occupation life. CDGP interventions 
should be utilized in order to contribute life career development during education process. 

 

Key Words: Police Academy, developmental guidance, comprehensive developmental guidance program, classroom guidance. 

 

Özet 

Gelişimsel rehberlik modelinin amacı bir bütün olarak öğrenci gelişimini desteklemektir. Anasınıfından üniversiteye kadar (K-16) tüm eğitim 
kademelerinde Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları (KGRP) tasarlanarak, öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimleri desteklenilmektedir. 

Gelişimsel rehberlik modelinde okuldaki bütün öğrencilere ulaşarak onların yaşam kariyeri gelişimleri desteklenilmektedir. Bu çalışmada, 
Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO), 2013-2014 yıllarında uygulanan sınıf rehberliği programı tanıtılmıştır. 

Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Sınıf rehberliği programının öğrenci gelişimine katkısını belirlemek için öz değerlendirme 
formu ve anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. 

Sınıf rehberliği programına katılan öğrencilerin, ekinlikleri eğlenceli buldukları (%94.1) ve etkinliklerin kendilerini şimdi ve gelecek yaşama 
hazırlayacak şekilde düzenlendiğini düşündükleri (%98) belirlenmiştir. Öğrenciler etkinlikler aracılığı ile yeni bilgi ve beceriler öğrendiklerini 
(%97.1); öğrenmenin beyinde nasıl oluştuğunu fark ettiklerini (%90.7), kendilerine uygun öğrenme stratejileri (%91.7) ve öğrenme stillerini 
(%91.3) fark ettiklerini; etkinlikler aracılığı ile kendilerini tanımanın yollarını fark ettiklerini (%95.6), duygularını yönetmenin önemini 
kavradıklarını (%97.1), sorumluluklarını kavradıklarını (%96.1), iletişim engellerini (%92.6) ile iletişimde dinlemenin ve empatinin önemini 
fark ettiklerini (%96.6) ve emniyet adayı olarak çatışma çözme sürecini nasıl uygulayacaklarını kavradıklarını (%93.6) belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin sınıf rehberliği etkinliklerinin yaşamlarına katkı sağlayacağını düşündükleri (%97.1), etkinliklerde öğrendiklerini yaşama 
geçirmek istedikleri (%98) ve etkinliklerin bir emniyet adayı olarak yaşamlarında katkı sağlayacağına inandıkları (%98.1) belirlenmiştir.  

Yozgat PMYO'da uygulanan sınıf rehberliği programı, öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimlerini desteklemede etkili bir KGRP müdahalesi 
olduğu belirlenmiştir Yüksek öğretim kurumları PDR servisine önem vermeli, KGRP müdahaleleri ile öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimleri 
desteklenilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Polis Akademisi, gelişimsel rehberlik, kapsamlı gelişimsel rehberlik programı, sınıf rehberliği programı. 

Okul PDR hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz yılı, Türkiye'de ise 65 yılı aşkın geçmişi vardır. Bu süreçte Okul PDR hizmetlerinde 
iki model (geleneksel ve gelişimsel PDR modeli), dört yaklaşım (tedavi, kriz, gelişimsel ve önleyici) oluşturulmuştur.  Gelişimsel PDR modeli 
ABD'de 1960'lı yıllarda ortaya çıkmasını gerektiren en önemli neden Bilgi Çağı'nın gerektirdiği yeni düzen olmuştur.  21. yüzyılda eğitim 

                                                           
* This study is the summary of the study of the project TUBITAK 111K175. 
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kurumlarından beklentiler değişmiş; çocuk ve gençlerin hayata hazırlanmasında meta yeterlikler ile desteklenmesini gerekli kılmıştır 
(Carnevele ve Desrochers, 2003; Guichard, 2001, 2003; Gysbers ve Henderson, 2012; Yeşilyaprak, 2013).  

Super’e göre kariyer yalnızca meslek anlamında kullanılmamaktadır. Kariyerin ilk anlamı “yaşam boyu” (life span) demektir. Kariyer, bireyin 
doğumundan ölümüne kadar geçen süredeki tüm rollerini kapsar. Super bunu yaşam boyu (life-span), yaşam alanı kariyer gelişimi (life space 
career development) kavramları ile açıklamayı uygun görmektedir. Kariyer gelişimi bireyin yaşamındaki tüm mekânları, tüm rolleri ve 
aktiviteleri içine alır. Mesleki kariyer, bu genel çatının içinde ve bireyin yaşamında önemli dinamiklerden birisidir  (Guichard, 2001; McMahon, 
Patton ve Tahtam, 2003; Ebberwein, 2004).  Kariyer kavramı, meslek öncesi ve meslek sonrası görevleri, boş zaman faaliyetlerini, toplumda 
üstlenilen diğer rolleri ve bütün bu rollerdeki gelişimi içermektedir. Bu nedenle günümüzde meslek seçimi yerine, kariyer gelişimi kavramı 
üzerinde durulmaktadır (Kuzgun, 2000).  

Gysbers ve Henderson’a (2012) göre, gelişimsel Okul PDR hizmetlerinin nihai amacı, öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimini desteklemektir. 
Gelişimsel rehberlik modelinde yaşam kariyeri gelişimi destekleme, öğrencilerin tüm yaşam alanlarına (meslek, aile, sosyal), yaşam 
olaylarına (okula başlama, mesleğe hazırlanma, işe başlama, mesleki ilerleme, evlenme, emeklilik vb) ve yaşam rollerine (evlat, amir-memur, 
eş, arkadaş vb) hazırlanmasını ifade etmektedir. Eğitim kurumunun yapı ve ihtiyacına göre tasarlanan KGRP ile öğrencilerin şimdi ve gelecek 
yaşam alanlarına, olaylarına ve rollerine hazırlanması hedeflenmektedir. Anasınıfından itibaren tüm öğretim kademelerinde tasarlanan 
Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları (KGRP) ile, öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimleri destekleyecek programlar uygulanmaktadır. 
Bu programlardan birisi de sınıf rehberliği programıdır. 

Meslek öncesi eğitimde polis memur ve amirlerinin gelecekteki zorlu çalışma koşullarını kaldırabilecek, mesleklerinin getirdiği “psikolojik 
yorgunluk” ile etkili baş etme becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinde, gelişimsel odaklı PDR hizmetleri önem kazanmaktadır. Polis 
Akademisi öğrencilerinin yaşam kariyeri gelişimi desteklemek için TÜBİTAK destekli proje yürütülmüştür. Bu çalışmada yalnızca 2013-2014 
eğitim öğretim yılında, Yozgat PMYO'da uygulanan sınıf rehberliği programı tanıtılmıştır. Bu araştırmanın temel amacı bir yüksek öğretim 
kurumunda sınıf rehberliği programını uygulamasını test etmek ve öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimlerinin desteklenmesinde sınıf rehberliği 
müdahalesinin kullanılabilirliğini araştırmaktır.   

Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Akademisine bağlı 26 meslek yüksekokulundan birisidir. Yozgat PMYO, iki yıllık ön lisans 
eğitimi veren yatılı bir eğitim kurumudur. Polis Akademisi bünyesinde yer alan Yozgat PMYO'nun temel misyonu, polis memuru yetiştirmektir. 
Yozgat PMYO’da 2013-14 öğretim yılında 500 öğrenci öğrenim görmekte; PDR Büro Amirliği'nde bir psikolog görev yapmaktadır.  

Sınıf Rehberliği Programı Tasarım Süreci: 

Sınıf rehberliği programının öncelikle alt yapısı hazırlanmıştır. Sınıf rehberliği için akademik programda zaman ayarlanmış ve ihtiyaç analizi 
ile öğrencilerin görüş ve önerileri alınmıştır.  PMYO'larda akademik ders programı içinde, 1. ve 4. dönemlerde haftada iki saat 'rehberlik 
uygulamaları' adı ile kredisi ve başarı notu olmayan ders bulunmaktadır. PMYO'larda bu ders saatini ihtiyaca göre psikolojik 
danışman/psikolog, amirler ya da sınıf komiserleri kullanmakta; ancak yapılandırılmış bir programı bulunmamaktadır. Polis Akademisi 
yetkilileri ile görüşülerek, rehberlik uygulamaları derslerinde çalışma yapmak için gerekli izinler alınmıştır.  

Mart 2013'de gönüllü 110 öğrenciye ihtiyaç analizi anketi uygulanmıştır. İhtiyaç analizinde öğrencilerin talepleri şunlar olmuştur: %95 mesleki 
uyum, %90 stres yönetimi, %84 etkili öğrenme, %83 evlilik ve aile, %81 etkili iletişim, %80 karar verme ve problem çözme, % 80 insanları 
tanıma, %78 eş seçimi, %71 kendisini tanıma konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca psikologun görüş ve 
önerileri alınmış; literatürden emniyet teşkilatının yaşadığı sorunlar (Aydın ve Yıldız, 2000; Çakır, 2006; Çam ve Çakır, 2008; EGM, 2000, 
2012; Kutlu, Çivi ve Karaoğlu, 2009; Şanlı ve Akbaş, 2008, 2009; Taşdöven, 2005) taranmıştır.  

İhtiyaç analizi verileri, psikologun görüşleri ve literatürden derlenen polis sorunları, programın 1. ve 4. dönemde öğrenim gören öğrencilere 
uygulanacak olması, sınıf mevcutlarının ortalama 50 kişi ve programın psikolog tarafından yürütülmesi dikkate alınarak, sınıf rehberliği 
programının tasarım sürecine geçilmiştir. Sınıf rehberliği programı, iki paket program (PMYO 1. sınıf 1. dönem ve 2. Sınıf 4. dönem için) 
olarak ve programın dört ana öğesine (kazanım, içerik, öğretim süreci ve değerlendirme) dikkate alınarak tasarlanmıştır: 

1. Kazanım: Sınıf rehberliği müdahalesi sınıflarda planlı ve programlı yürütülen ve tüm öğrencilere 'gelişim odaklı genel bilgi' veren bir 
müdahale (Borders ve Drury, 1992; Myrick, 1997) olması nedeni ile kazanımlarının taksonomisinin  "algılama" düzeyinde olmasına karar 
verilmiştir. KGRP için 1970'li yıllarda Wellman ve Moore tarafından geliştirilen taksonomi, üç düzeyde öğrenmeleri betimlemektedir. Bunlar 
algılama, kavrama ve genelleme düzeyleridir. Algılama düzeyi bilgi ve becerilerin kazanılmasında öncelikle dikkat etme ile başlayan,  bireyin 
kendisi ve çevresinde olanlara farkındalık kazandığı düzeydir (Gysbers ve Henderson, 2012). Yozgat PMYO'da sınıf rehberliği programı 40-
50 kişilik sınıflarda, gelişim odaklı ve genel bilgileri içeren bir program olduğu için taksonomisinin algılama düzeyinde olması benimsenmiştir. 

2.İçerik: Bu öğede, belirlenen kazanımlara ulaşabilmek için 'ne öğretelim' sorusuna odaklanılmıştır. Bunun için üniteler belirlenmiş ve ünite 
analizi yapılmıştır. Sınıf rehberliği programının içeriği, güz döneminde 1. sınıf öğrencilerine dört ünitede (akademiye uyum, etkili öğrenme, 
kendini tanıma, etkili iletişim) 15 etkinlik; bahar döneminde 2. sınıf öğrencilerine beş ünitede (kendini tanıma, etkili iletişim, mesleki uyum, 
stres ve öfke yönetimi, evlilik ve aile yaşamı) 15 etkinlikten oluşması benimsenmiştir. Ünite analizi şu şekilde yapılmıştır: PMYO 1. sınıf 1. 
dönem öğrencileri için akademiye uyum 1 etkinlik; etkili öğrenme 4 etkinlik; kendini tanıma 5 etkinlik ve etkili iletişim 5 etkinlik olmak üzere 
toplam 15 etkinlikten oluşmuştur. 2. Sınıf 4. dönem öğrencileri için kendini tanıma 3 etkinlik, mesleki uyum 5 etkinlik, stres ve öfke yönetimi 
4 etkinlik ve aile yaşamı 3 etkinlik olmak üzere toplam 15 etkinlikten oluşmuştur. 

3.Öğretim süreci: Sınıf rehberliği programı tasarlanırken davranışçı ve yapılandırmacı öğretim yaklaşımı temel alınmıştır. Davranışçı ve 
yapılandırmacı yaklaşımlar birbirini zıt değil, tamamlayan yaklaşımlar olarak değerlendirilmektedir. Davranışçı-yapılandırmacı yaklaşımları 
temel alarak hazırlanacak sınıf rehberliği etkinliklerinin öğretim süreci “giriş-gelişme-sonuç” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır (Nazlı, 
2006, 2014). Sınıf rehberliği etkinliklerinde öğrencilerin sınıfta etkin olmaları, psikologun ise yönlendirme rolünü üstlenmesini sağlayan 
öğrenme ortamına uygun hazırlanmıştır. Etkinliklerin, öğrencilere zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine olanak sağlayacak şekilde 
düzenlenmesine dikkat edilmiştir. Her etkinliğin başında öğrencilerin konu hakkında düşünceleri alınarak, bilgi verilmesi; öğrencilerin işlenen 
konuyu grupla tartışmaları, önceki bilgilerini yeni öğrendikleriyle karşılaştırmaları istenilecek ve çeşitli örnek olaylar yaptırılması vb dikkate 
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alınarak etkinlikler uygulanmıştır. Etkinliğin sonunda yapılanlar özetlenip, konu ile ilgili bir sonraki etkinliğe kadar küçük çalışma, araştırma 
ödevi verilerek etkinlik tamamlanmıştır. 

4.Değerlendirme: Sınıf rehberliği programını değerlendirmek için etkinlik öz değerlendirme formu ve yıl sonunda öğrencilere uygulanan PDR 
Hizmetlerini Değerlendirme Anketine eklenen ‘iki soru’ ile yapılmıştır. Sınıf rehberliği programını değerlendirmek için etkinlik öz değerlendirme 
formları kullanılmıştır.  Yozgat PMYO için hazırlanan etkinlikleri değerlendirmek için öz değerlendirme formları, her iki dönem için (güz ve 
bahar) programın sonunda uygulanacak şekilde hazırlanmıştır. Formlarda 1. dönem için 17 madde, 4. dönem için 19  madde yer almakta ve 
3'lü likert tipi (evet-kısmen-hayır) ölçüm ile değerlendirilmektedir. Etkinlik öz değerlendirme formlarında programın kazanımları (örneğin 
"Öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini öğrendim."; "Duyguları yönetmenin önemini öğrendim."; "Akılcı olmayan düşüncelerimi fark 
ettim."; "Mesleki Yeterlik Kurumunun benden beklediği standartları biliyorum."; "Şehitlik ve yas sürecinde nasıl davranmam gerektiğini 
öğrendim." gibi) ve programa ilişkin öğrencilerin algılarına (örneğin "Etkinliklerdeki beceriler yaşamıma katkı sağlayacak."; "Etkinliklerde 
öğrendiklerimi yaşamıma aktarmak isterim."; "Bir emniyet personeli adayı olarak etkinliklerin gelecekteki meslek yaşamıma katkı 
sağlayacağını düşünüyorum."; "Etkinliklerin devam etmesini isterim." gibi) yönelik ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca 2013-2014 öğretim yılı 
sonunda, projeye ilişkin öğrenci görüşlerini almak için öğrencilere uygulanan PDR Hizmetleri Yıl Sonu Değerlendirme Anketi içinde iki soru 
ile (Proje kapsamında sizlere uyguladığımız etkinliklerden hangilerinin, şimdi ve gelecek yaşamınıza katkı getireceğini düşünüyorsunuz? 
Aşağıdaki etkinliklerimizden hangilerinin önümüzdeki öğretim yılında devam etmesini istersiniz?) öğrencilerin sınıf rehberliği programını nasıl 
algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Sınıf rehberliği programı 2013-14 güz döneminde 1. sınıf öğrencilerine uygulanmış, Aralık 2013 de derslerin son haftasında gönüllü 205 
öğrenciye öz değerlendirme formu uygulanmıştır. Program 2013-2014 bahar döneminde, 4. dönemde 2. sınıf öğrencilerine uygulanmış ve 
derslerin son haftası Mayıs 2014'de gönüllü 173 öğrenciye öz değerlendirme formu uygulanmıştır. PDR Hizmetleri Yıl Sonu Değerlendirme 
Anketi, Haziran 2014'de 212 gönüllü öğrenciye (123 kişi 1. sınıf ve 89 kişi 2. sınıf) uygulanmıştır. Öz değerlendirme formlarının ve PDR 
hizmetleri yılsonu değerlendirme anketindeki iki sorudan elde edilen verilerin frekansları ve yüzdelikleri hesaplanmıştır.  

Yozgat PMYO'da 2013-14 güz döneminde (1. dönem) 1. sınıflara uygulanan sınıf rehberliği programının değerlendirme verileri, Aralık 
2013'de derslerin son haftasında gönüllü 205 öğrenciye etkinlik öz değerlendirme formu aracılığı ile elde edilmiştir.  Sınıf rehberliği 
programına katılan öğrencilerin, ekinlikleri eğlenceli buldukları (%94.1) ve etkinliklerin kendilerini şimdi ve gelecek yaşama hazırlayacak 
şekilde düzenlendiğini düşündükleri (%98) belirlenmiştir. Öğrenciler etkinlikler aracılığı ile yeni bilgi ve beceriler öğrendiklerini (%97.1); 
öğrenmenin beyinde nasıl oluştuğunu fark ettiklerini (%90.7), kendilerine uygun öğrenme stratejileri (%91.7) ve öğrenme stillerini (%91.3) 
fark ettiklerini; etkinlikler aracılığı ile kendilerini tanımanın yollarını fark ettiklerini (%95.6), duygularını yönetmenin önemini kavradıklarını 
(%97.1), sorumluluklarını kavradıklarını (%96.1), iletişim engellerini (%92.6) ile iletişimde dinlemenin ve empatinin önemini fark ettiklerini 
(%96.6) ve emniyet adayı olarak çatışma çözme sürecini nasıl uygulayacaklarını kavradıklarını (%93.6) belirtmişlerdir. Öğrencilerin sınıf 
rehberliği etkinliklerinin yaşamlarına katkı sağlayacağını düşündükleri (%97.1), etkinliklerde öğrendiklerini yaşama geçirmek istedikleri (%98) 
ve etkinliklerin bir emniyet adayı olarak yaşamlarında katkı sağlayacağına inandıkları (%98.1) belirlenmiştir.  

Yozgat PMYO'da bahar döneminde (4. dönem) 2. Sınıflara uygulanan sınıf rehberliği programının değerlendirme verileri Mayıs 2014'de 
derslerin son haftasında gönüllü 173 öğrenciye etkinlik öz değerlendirme formu aracılığı ile elde edilmiştir.  Sınıf rehberliğine katılan öğrenciler 
etkinlikleri eğlenceli bulduklarını (%84.4), etkinliklerin şimdi ve gelecek yaşamları ile ilgili bilgiler içerdiğini düşündükleri (%84.9) belirlenmiştir. 
Öğrenciler etkinlikler aracılığı ile yeni bilgi ve beceriler öğrendiklerini (%82); etkinlikler aracılığı ile kendilerini nasıl tanıyacaklarını fark 
ettiklerini (%81.5), akılcı olmayan düşüncelerini fark ettiklerini (%76.9), yapıcı çatışmanın aşamalarını fark ettiklerini (%75.7), mesleğinin 
standartlarını (%89) ve kendisinden beklenen mesleki rol ve sorumluluklarını kavradıklarını (%87.9), yas sürecinde nasıl davranması 
gerektiğini fark ettiklerini (%88.5), öfke ve stres yönetimi ile ilgili yeni stratejiler fark ettiklerini (%89), mesleklerinde ruh sağlığının ilişkisini 
kavradıklarını (%89), aile yaşamı ile ilgili bilgiler kazandıklarını (%89) ve eş seçiminin önemini fark ettiklerini (%83.3), yaşam alanları ve 
yaşam görevlerini fark ettiklerini (%90.1) belirtmişlerdir. Öğrenciler sınıf rehberliği etkinliklerinin kendilerinin ve arkadaşlarının yaşamını 
kolaylaştıracağına inandıklarını (%83.8) ve yaşamlarına katkı sağlayacağını düşündüklerini (%83.8), etkinliklerde öğrendiklerini yaşama 
geçirmek istediklerini (%88.4), emniyet personeli adayı olarak etkinliklerin meslek yaşamlarına katkı sağlayacağını düşündüklerini (%81.5) 
ve etkinliklerin devam etmesini istediklerini (%79.2) belirtmişlerdir. Sınıf rehberliği programının öz değerlendirme formlarından elde edilen 
kısa vadeli değerlendirme verileri, sınıf rehberliği etkinliklerinin öğrenciler tarafından benimsendiğini ve kendileri için yararlı olarak gördükleri 
belirlenmiştir.  

Haziran 2014'de, gönüllü 212 öğrenciye PDR Hizmetleri Yıl Sonu Değerlendirme Anketi uygulanmış ve öğrencilerin KGRP müdahaleleri ile 
ilgili görüş ve önerileri alınmıştır. Öğrenciler "Proje kapsamında sizlere uyguladığımız etkinliklerden hangilerinin, şimdi ve gelecek yaşamınıza 
katkı getireceğini düşünüyorsunuz? " sorusuna  %86.3'ü sınıf rehberliği programını yararlı bulduklarını; " Aşağıdaki etkinliklerimizden 
hangilerinin önümüzdeki öğretim yılında devam etmesini istersiniz?" sorusuna sınıf rehberliği programını %100 oranında tekrar uygulanması 
yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Yozgat PMYO'da uygulanan sınıf rehberliği programına ilişkin değerlendirme verileri, sınıf rehberliği programının öğrenciler tarafından yararlı 
bir müdahale olarak algılandığını, devam etmesini istediklerini gösterme; öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimlerinin desteklenmesinde sınıf 
rehberliği programının etkili bir KGRP müdahalesi olduğunu göstermektedir. Gelişimsel rehberlik modelinde, sınıf rehberliği programı merkezi 
bir konumda yer almaktadır. Çünkü gelişimsel anlayışta, okuldaki tüm öğrencilere ulaşılmak istenilmesi, psikolojik danışman/öğrenci oranının 
istenilen düzeyin üstünde olması; öğrencilerle gruplar halinde çalışmayı gerektirmektedir (Gysbers ve Henderson, 2012; Myrick, 1997). 
Yozgat PMYO'da bir psikolog ve 500 öğrenci mevcut olması, sınıf rehberliği programının ön lisans düzeyinde de önemini göstermektedir. 
Proje kapsamında Yozgat PMYO'da bir öğretim yılında tüm öğrenci ile sınıf rehberliği aracılığı ile etkileşim kurulabilen en önemli KGRP 
müdahalesi olmuştur. Sınıf rehberliği etkinlikleri akademik ders programı içinde uygulanan ve planlı programlı yürütülen bir KGRP müdahale 
aracıdır.  

Yozgat PMYO'da, Gysbers'in (1997) "yönetsel temelli değil yüzde yüz program temelli" ilkesine uygun çalışmalar yürütülmüş; yapılandırılmış 
etkinlikler aracılığıyla psikolog ile öğrencilerin etkileşime girmeleri sağlanmıştır.  Gelişimsel PDR modelinde, okuldaki tüm öğrencilere 
ulaşılmak istenilmesi, psikolojik danışman/öğrenci oranının istenilen düzeyin üstünde olması; öğrencilerle gruplar halinde çalışmayı 
gerektirmektedir (Gysbers ve Henderson, 2012). Borders ve Drury (1992) gelişimsel rehberlik modelinde, sınıf rehberliği müdahalesi ile 
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okuldaki akademik sürecin içine daha fazla girildiğini vurgulamaktadır. Sınıf rehberliği müdahalesi “KGRP’nın en çok görünür” müdahalesi 
olarak kabul edilmektedir. Bu müdahale ile okuldaki bütün öğrencilerin genel gelişim ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır. Lee'e (1993) göre, 
psikolojik danışmanlar bu müdahale ile bir anda geniş öğrenci grubu ile önleyici, öngörüsel ve gelişimsel tarzda çalışabilme olanağını 
bulabilirler. Cuthbert (1993)’ göre de sınıf rehberliği okuldaki bütün öğrencilere ulaşma fırsatı veren ve bütün yaş gruplarına uygulanabilen 
bir müdahaledir. 

Literatürde sınıf rehberliğinin daha çok ilköğretim düzeyinde uygulandığı belirlenmiştir. Sınıf rehberliği ile pek çok konu (kendini ve başkalarını 
tanıma, akran ilişkileri, akran baskısıyla baş etme, sınırlarını kabul etme, farklılıkları bilme, çatışma çözme becerileri, iletişim becerileri, kariyer 
araştırma vb.) sınıflarda ele alınabilir. Araştırmalardan elde edilen veriler sınıf rehberliği ile öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerilerini 
(Avcı ve Nazlı, 2006; Brigman ve Campbell, 2003; Lee, 1993; Myrick, Merhill ve Swanson, 1986; Ruben, 1989; Yurdabakan, 2005), kendini 
tanıma ve başkalarını tanıma becerilerini (Mosconi ve Emmett, 2003; Myrick, Merhill ve Swanson, 1986; Sarı, 1997), iletişim kurma ve sosyal 
becerilerini (Büyükışık ve Nazlı, 2011; Verduyn, Lord ve Forrest, 1990) geliştirildiği belirlenmiştir. Çalışmada Yozgat PMYO'da diğer bir ifade 
ile 'ön lisans' düzeyinde de, sınıf rehberliğinin programının öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimlerin desteklemede yararlı ve uygulanabilir bir 
müdahale aracı olduğu belirlenmiştir. Gysbers ve Henderson’a (2012) göre, gelişimsel Okul PDR hizmetlerinin nihai amacı öğrencilerin 
“yaşam kariyeri gelişimini” desteklemektir. Amerikan Okul Danışmanları Derneğine (ASCA, 2008) göre de, okul danışmanları tüm öğretim 
kademelerinde öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek programlar uygulanmalıdır.  

 Sonuç olarak Yozgat PMYO'da, öğrencilerinin şimdi ve gelecek kariyer yaşamlarına ilişkin etkinlikleri kapsayan sınıf rehberliği programı 
hazırlanmış ve uygulanmış; ilk defa yüksek öğretim düzeyinde sınıf rehberliği müdahalesinin uygulanabilirliği test edilmiştir. Çalışma Yozgat 
PMYO'da ve algılama düzeyinde, her biri 15 etkinlikten oluşan ve davranışçı-yapılandırmacı yaklaşıma dayalı sınıf rehberliği programı, kısa 
vadeli değerlendirme verileri ile sınırlıdır. Diğer yüksek öğretim programlarında; farklı lisans, ön lisans programlarında; farklı öğretim 
yaklaşımlarına göre tasarlanmış sınıf rehberliği programı, nitel-nicel analizler ile orta ve uzun vadeli değerlendirmeleri kapsayan çalışmalar 
yapılabilir. Bilgi Çağı pek çok bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktır. Gelişimsel rehberlik modeli Bilgi Çağının 
yeni değerlerine göre eğitim kurumlarında öğrencilerin gelişimlerini desteklemeye odaklanan bir modeldir. Üniversitelerimizin PDR servisleri 
gelişimsel odaklı programlar ile öğrencilerimizin yaşam kariyeri gelişimlerine destek olacak şekilde yapılanmaları yararlı olacaktır.  
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ÖZET 

Göç birey ve toplum üzerinde önemli yansımaları olan bir olgudur. Göç eden bireylerin ebeveynlik bilinçleri sahip oldukları deneyimlerden 
kaynaklı olarak daha geniştir. Günümüzde ebeveynlik rollerinde oldukça büyük değişimler olmasına rağmen çalışmaların çoğunun anne ve 
çocuğa odaklı olarak yapıldığı ve babalık olgusunun ikinci planda kaldığı görülmektedir. Baba- çocuk ilişkisi halen bilinmeyen yönlere 
sahipken göç olgusunun bu ilişkiye yansımaları da halen merak konusudur. 

Göçmen babaların, okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla olan ilişkilerinin içeriğini söylemler aracılığıyla incelemektir. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmış, elde edilen veriler eleştirel söylem analiz yöntemi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Böylece gömülü kalan ilişkiler örüntüleri ve söylemler derinlikli olarak anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Örneklemde yer alan babaların çocuklarıyla olan ilişkilerinde ürettikleri söylemlerde, geleneksel ve modern babalık rollerinin yanında söylem 
ve uygulamalarının tutarsız olduğu çelişkili babalık rollerine de rastlanmıştır.  

Babaların davranışlarındaki çelişkili durumların göç edilen yerin kültürünün korunması ve yeni yerleşilen yerin kültürüne uyum sürecindeki 
geçiş kültüründen kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: göçmen aile, baba- çocuk, söylem analizi, geçiş kültürü 

 

Abstract 

Migration is a phenomenon that has significant effects on individuals and society. The immigrant individuals have high level of parenting 
consciousness based upon their experience. Despite changing parent roles nowadays, most of the research has focused on mother and 
child. It is seen that fatherhood phenomenon is of secondary importance. While the relationship between father and child has still unknown 
aspects, the reflection of migration phenomenon to this relationship is a mystery. 

The purpose of this study is to investigate the content of the relationship of the migrant fathers with their young children through the 
discourses. 

Case study among qualitative research methods was used in this study. Data were analyzed with critical discourse analysis. In this way, the 
grounded relationship patterns and discourses were tried to understand deeply.  

Traditional and modern fatherhood roles in the discourse produced by the fathers in the relationship with their children. In addition, it was 
encountered that inconsistent fatherhood roles characterized with the inconsistency between their discourses and implementation.  

The inconsistent situations in fathers’ behaviors can be supplied from the preservation of the culture of the region where remained behind 
and the transition culture in the adaptation process to the new area. 

Key words: migrant family, father-child, discourse, culture of migration 

 

Göç ve aile olguları insanlık tarihi kadar eskidir. Toplumsal değişimler aile ve ailedeki rolleri değiştirirken, aynı zamanda ailedeki değişimler 
de toplumları değiştirmiştir (Erkan, 2010). Önemli bir toplumsal değişim unsuru olan göç olgusunun, aile içi ilişki örüntülerine de etki etmesi 
kaçınılmazdır. 

İnsanoğlu varoluşundan bu yana sürekli bir yer değiştirme eğilimi içerisindedir. Göç olgusu, bazen toplumsal değişimlerin bir nedeni bazen 
de sonucudur. Göç, toplumsal ve ekonomik dönüşümlere yol açarken bir neden, insan hakları bakımından ülkeler arasındaki farklılıklara 
karşı verilen bir tepki ya da sonuçtur (İçduygu ve Sirkeci, 1999). İnsanlar, refahın artması, geniş aile otoritesinden kurtulma eğilimi, çocuklar 
için daha iyi bir öğrenim isteği, kırsal bölgelerdeki değerlerde oluşan değişimler gibi nedenlerle göç etmektedirler. İnsanların gerek 
zorunluluktan gerekse gönüllü olarak başlattıkları bu göç hareketleri onların öncelikle kendi hayatlarındaki daha sonra ise toplum hayatını 
ilgilendiren beslenme, barınma, en önemlisi sağlık ve eğitim alanlarındaki sorunlarla karşılaşmalarına neden olduğu görülmektedir (Bozan, 
2014). Göç basit bir yer değişikliği gibi algılansa da aslında birey ve toplum üzerinde önemli yansımaları olan bir etkiye sahiptir (Bülbül, Köse, 
2010). Göç olgusu işsizlik, gecekondulaşma, sosyal sınıflara ayrılma ve dil sorunu gibi aile hayatını etkileyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır 
(Bozan, 2014). 

Göç aile yapılarında ve bireylerin yaşayışlarında da bir takım değişimlere yol açmaktadır. Geleneksel geniş aileden çekirdek aileye geçişte 
temel etken köy nüfusunun kent ve tarım dışı alanlara göç etmesidir (Ozankaya, 1999). Aynı yörelerden göçen insanlar eski yaşamlarını 
sürdürebilmek adına kentlerdeki aynı yerlere göç etmekte ve buralarda gettoların oluşturmaktadırlar. (Bozan, 2014). Özellikle kırsal 
bölgelerden kente göçenler kendi üretim geleneklerini (tarım yapma, hayvan besleme vs.) sürdürmekte ve bu durum kültürel çatışmalara 
zemin hazırlamaktadır (Karakuş, 2006).  Yasa’ya (1970) göre  “gecekondu ailesi, toplumsal değer ve alışkanlıkları bakımından bir ucu köyde, 
öbür ucu kentte iki aile tipi arasında bir geçiş durumu gösterir. Bu kurumun yapısında ve görevlerinde, köy ailesi özellikleri ile kent ailesi 
özelliklerinin bir arada bulunması, onu kendine özgü bir tür yapmıştır.” Bunun yanı sıra göçle gelen insanlar eğitim seviyelerinin düşük olması 
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ve sahip oldukları tarımsal yapıya uygun iş kollarını kentte bulamamaları ve köyde yaptıkları üretimi şehirde yapamamalarından kaynaklı 
olarak kentlerde yoksul bir yaşamla karşı karşıya kalmaktadırlar (Karakuş, 2006).   

İnsanlık tarihindeki gelişmelere paralel olarak, hatta toplumların kendi tarihi gelişme seyirleri içinde ve toplumsal değişmenin etkisiyle aile 
kurumu da farklılaşmış ve değişmiştir. Klasik aile rolleri, sosyal ve ekonomik gelişmeler, kadının çalışma yaşamına girmesi ve kadın-erkek 
eşitliğine olan inancın artması sonucunda bir takım değişimlere uğramıştır (Cabrera, Tamis‐LeMonda, Bradley, Hofferth & Lamb, 2000; 

Kuzucu, 2011). 19. yüzyılda çocuğa tamamen anne tarafından bakım verilmekte iken, babanın çocuğun gelişimi üzerindeki etkisi oldukça 
sınırlıydı (Cabrera vd., 2000). Geleneksel aile yapısı içinde çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgili birinci derecede sorumlu kişi genellikle anne 
olmuştur. Babalar süreçte ikinci planda yer almışlardır. Ancak yirminci yüzyıla gelindiğinde sanayileşmeyle birlikte kadınların iş yaşamında 
daha aktif olmalarının sonucunda anne- babalık rollerinde değişimler meydana gelmiştir  (Dowd, 2000, s.37). Suwada (2015)’e göre 
günümüzde kültür ve politikalara bağlı olarak erkeklerin ebeveynlik rolleri ile ilgili beklentileri ve buna ilişkin uygulamalarında da oldukça 
büyük değişimler meydana gelmektedir Örneğin; Türk toplumunda ataerkil aile yapısı, babaların çocuklarının eğitimine katılmasını olumsuz 
bir durum olarak görmüştür, ancak günümüzde bu yapının yavaş yavaş değişmeye başladığı görülmektedir (Tezel Şahin ve Özbey, 2007). 
Günümüz koşulları ve değişen sosyokültürel yapı babanın ekonomik geçim sağlayıcı olduğu geleneksel aile yapısına bağlı kalmayı 
zorlaştırmıştır (Basow, 1992).  Yeni oluşan “baba rolü” geleneksel baba rolü ile anne rolünün bir karışımıdır ve gelinen son durumda babalar 
da etkili bir biçimde çocukları ile ilgilenmektedirler (Temel,2010).   

Babanın çocuğuyla ilgili daha fazla sorumluluk üstlenmesi, etkileşimde bulunması ve çocuğunun yaşamına etkin katılan iki kişinin varlığı, 
çocuğun bağlanacağı ve model alacağı kişi sayısını arttırmaktadır. Tezel Şahin ve Özbey (2009) ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerine 
katılmaları durumunda, çocukların yaşam boyunca okullarında daha başarılı oldukları, okula karşı olumlu tutum geliştirdikleri, bir sonraki 
eğitim kademesine geçmekte daha istekli davrandıkları ve daha fazla yüksekokul bitirme şansına sahip olabildiklerini ortaya koymuşlardır. 
Bununla birlikte babanın çocuğun eğitimine katılması, çocuğun cinsel kimlik kazanmasında, zihinsel ve sosyal duygusal gelişimde büyük 
öneme sahiptir (Kuzucu,2011). Doğru kurulan baba- çocuk ilişkisi ise çocuğun dil gelişimi (Tamis- LeMonda, Baumwell & Cabrera, 2013),  
sosyal gelişimi (Leidy, Schofield, Parke, 2013) duygusal ve bilişsel gelişimi (Bekman, 2000), cinsel kimlik gelişimi (Kuzucu, 2011) açısından 
oldukça önemli olup, bu ilişki çocuğun riskli alışkanlıklar edinmesini engellemektedir (Fitzgerald & Bocknek, 2013).  

Yukarıda bahsedilen değişimler sosyo- kültürel bağlam içerisinde değerlendirilirler. Sosyo-kültürel bağlamlar söylem araştırmaları aracılığıyla 
daha kapsamlı olarak analiz edilebilmektedir (Atay, 2007). Söylem araştırmaları bir iletinin içeriğini, onu dile getireni ve otoritesini, dinleyiciyi 
ve amacı inceler. Dil ya da konuşma bir tür eylemdir ve bunun üç tür bileşeni bulunmaktadır. Bunlar tabirsel ya da gösterimsel anlam (ne 
söylendiği), eyleme gücü (konuşanın söyledikleriyle neye neden olduğu) ve etkisel güç/baskı (söylenenlerin dinleyiciler üzerindeki etkisi) 
bileşenleridir (Punch, 2005). Foucault sosyal yapıların kullanılan dile bağlı olarak çeşitli kurallar oluşturduğunu ve bu kuralların sosyal yapı 
(aile, vs) ve anlam arasında kurulan bağa da etki ettiğini savunmaktadır (Potter, 1996). 

Göçün çocuklar ve aileler üzerinde de birçok etkisi gözlenmektedir. Örneğin; Harkness ve Super (1995)’e göre göçmen ebeveynlerin 
ebeveynlik bilinçleri, sahip oldukları kültürel deneyimlerden kaynaklı olarak geniştir ve göçmen olmayan ebeveynlere göre farklılık 
göstermektedir. Ayrıca bu ebeveynlerin çocuk yetiştirmelerine etki eden daha fazla faktör bulunmaktadır (Costigan & Su, 2008). Bu durumun 
göçmen ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışları ve ilişkilerine de etki etmesi kaçınılmazdır.  

 Baba ve çocuk arasındaki ilişkinin içeriğinin değişen babalık rolleri bağlamında farklılaşıp farklılaşmadığı halen merak konusudur ve 
söylemler bunların tespit edilmesinde ayırt edici unsurlardır. Yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmalar incelendiğinde, babalık ile ilgili çalışmaların 
çoğunlukla babalık olgusunun ve aile içi rollerin süreçsel değişimine (LaRossa, 1988; Cabrera, Tamis- LeMonda, Bradley, Hofferth & Lamb, 
2000; Marsiglio, Amato, Day, Lamb, 2000; Durgel, Yağmurlu, 2014; ), farklı ırk ya da bölgelerden (kır- kent) gelen babaların babalık olgularına 
(Chaplin, 2012; Brandth, 2015) ve değişen babalık rollerinin çocuğun gelişimine yansımalarına (Kuzucu, 2011; Lamb, 2012) odaklandığı 
görülmektedir. Ancak babalık olgusuna babanın çocukla olan ilişkisi aracılığıyla bakan herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Babalığın 
çocukla anlam kazandığı düşünüldüğünden bu çalışmada “Göçmen babaların, okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla olan ilişkideki söylemlerin 
içeriği nasıldır?” sorusuna cevap aranmıştır. 

Göçmen babaların, okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla olan ilişkideki söylemlerin içeriğinin derinlikli olarak incelenmesi amacıyla bu 
çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır.  

Bu araştırmanın çalışma grubunu, Adana ilindeki bir köyde yer alan anasınıfına devam eden gönüllü yedi (48-66 ay) çocuk ve bu çocukların 
babaları oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 30- 40 yaş aralığında, tamamı ilkokul mezunu inşaat ya da tarla işçisi olarak çalışan ve ülkemizin 
doğu ve güneydoğu illerinden (Antep, Urfa, Mardin ve Diyarbakır) göç yoluyla Adana iline gelen yedi baba ve çocukları (üç erkek, dört kız) 
bulunmaktadır.  

Babaların çocuklarıyla olan ilişkilerinin içeriğini irdelemek amacıyla sınıfın öğretmeni tarafından babaların evde çocukları ile yapabilecekleri 
bazı etkinlikler (yemek yeme, masal anlatma, bahçede zaman geçirme gibi) belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen bu etkinlikler haftada 1 
etkinlik olacak şekilde ailelere evde çalışma konusu olarak sunulmuştur. Babalardan bu etkinlikleri çocuklarıyla beraber yapmaları istenmiştir. 
Baba ve çocuk evde birlikte verilen etkinliği gerçekleştirirken anne veya başka bir yakın tarafından süreç kameraya kaydedilmiştir. Süreç 
sonunda her bir baba ile toplam üç etkinlik gerçekleştirilmiştir.  Bu etkinliklerden toplam 116 dakika video kaydı elde edilmiştir. Elde edilen 
video kayıtları düzenli olarak sınıf öğretmenine teslim edilmiştir. Daha sonra bütün kayıtlar izlenilerek konuşmaların hepsi eylemlerle birlikte 
betimlenerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve analiz edilmiştir. 

Bu çalışmada elde edilen veriler eleştirel söylem analizi (critical discourse analysis) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Eleştirel söylem 
analizi, söylem (sözel ya da metinsel) içerisinde gömülü kalan ideolojik varsayımlar ve güç ilişkilerini açıklamak amacıyla yöntemsel ve 
kuramsal olarak güçlü bir araçtır (Akalu, 2014). Bu model, dilin kullanımı veya söylem aracılığıyla ifade edilen, yapılandırılan, yasalaştırılan 
ve bu gibi sosyal eşitsizlikleri eleştirel olarak inceler (Wodak, 2001). Araştırmada, eleştirel söylem analizi kullanılarak, katılımcıların söylemleri 
nasıl kullanıldıkları ve bu söylemlerin baba ve çocuk rolleri bağlamında nasıl konumlandırıldığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Kamera 
kayıtları yoluyla elde edilen veriler söylem analizinin ilkeleri doğrultusunda analiz edilmiş, geçerliliğin arttırılması için ayrıntılı betimlemelere 
yer verilmiştir (Creswell, 2003). Çalışmanın güvenirliğinin arttırılması amacıyla da, çoklu kodlayıcıdan faydalanılmıştır. Elde edilen veriler 
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araştırmacının dışında aynı üniversitede görev yapan nitel araştırma konusunda deneyimli iki araştırmacı tarafından aynı anda kodlanmış 
daha sonra bir araya gelinerek kodların tutarlılığına ilişkin fikir birliğine ulaşılmıştır. Bu şekilde, oluşturulan bulgular üzerinde tam bir 
mutabakat sağlanmıştır. 

Bu bölümde göçmen babaların farklı etkinlikler sırasında çocuklarıyla kurdukları diyalogların söylem analizi yöntemiyle incelenmesinden elde 
edilen bulgular sunulmuştur. Tablo 1’de elde edilen kategori, kodlar belirtilmiştir: 

 

Tablo 1. Kategori ve kodlar 

Kategori Kod 

Geleneksel babalık Zorlama 

Yönlendirme 

Çelişkili Babalık Tercih sunmaya karşı yetişkin baskısı 

Modern babalık Cesaretlendirme 

Pekiştirme 

 

Bulgular incelendiğinde babaların çocukları ile olan iletişimlerinde geleneksel babalık anlayışından modern anlayışa geçişin izlerine 
rastlanmıştır. Geleneksel babalık anlayışına ilişkin söylemlerin daha çok otoriter tutum olarak yansıdığı görülmektedir.  Geleneksel babalık 
anlayışında öne çıkan davranışlardan biri zorlamadır. Örneğin Ali Deniz ve babası beraber tekerleme söyleme çalışması yaparken, Ali 
Deniz’in bir ara sıkılarak babasının yanından uzaklaşmaya çalışması üzerine babası onu sıkıca tutarak etkinliğe devam etmek için zorlamış 
ve “haydi şimdi hepsini beraber söylüyoruz. Gel, gitmek yok.” demiştir. Bunun üzerine annesi de Ali Deniz’in etkinlikten uzaklaşma girişimi 
karşısında “hayır beraber” diyerek çocuğun seçimini desteklememe yönünde tercih geliştirmiştir. Bu örnekte anne, otorite olarak değer bulan 
baba sembolünü destekler nitelikte söylem geliştirmiştir. 

Geleneksel babalık rolünün yansıması olarak karşımıza çıkan bir diğer unsur ise yönlendirmedir. Ebeveyn bu süreçte çocuğun davranışlarına 
sürekli manipüle etmekte, çocuğu her an müdahale edilmesi gereken tercih hakkı bulunmayan pasif bir varlık gibi davranmaktadırlar. Örneğin;  
babanın Baran Efe’yle bahçede fidan dikme etkinliği sırasında sürekli “yavaş vur”, “dur”, “dikkat et” gibi yönlendirici ifadelerle çocuğun 
hareketlerini kontrol altına almaya çalıştığı görülmüştür. Bir başka örnekte ise, marakas yapma etkinliği sonrasında  babası Zümranur’a 
“şimdi salla bakalım ses çıkıyor mu?” demiştir. Zümranur marakası salladığında babası “Hıhıhı, güzel mi? Güzel oyna”  diyerek 
yönlendirmede bulunmuştur. Bu durum da babaların kendi otoritelerini hissettirerek ve çocuğun kabul edici davranışlarını artırmaya ve 
pekiştirmeye yönelik söylem geliştirdiği görülmektedir. Böylece çocuk babasının otoritesine bağlı kalmaya yönlendirilmektedir. 

Araştırmada babaların geleneksel babalık ve modern babalık rollerinin yanı sıra zaman zaman çelişkili davranışlarda bulundukları 
görülmüştür. Yani babalar her zaman geleneksel veya modern babalık anlayışları arasında net bir konumda bulunmayıp zaman zaman 
çelişkili söylemler geliştirmişlerdir. Araştırmada bu bulgular çelişkili babalık rolü olarak kategorileştirilmiştir. Babalar modern babalık 
anlayışına göre ideal davranışın farkında olduklarını belirten ifadelerin yanı sıra zaman zaman geleneksel babalık anlayışından da 
kurtulamayarak otoriter tutum sergilemişlerdir.  Bu durum yetişkin tercihinin önemsenmesi ve çocuğun tercihlerinin yok sayılması olarak 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin; babası Zümranur’a bahçeye fidan dikerken “hangisini ekmek istiyorsan onu ek” diyerek ona bir tercih sunmuştur.  
Bu süreçte Zümranur gülü dikmek istemiş ancak babası bu tercihe müdahale ederek kendi tercihi olan başka bir çiçeği dikmesini sağlamıştır. 
Bu durum babanın çocuğuna tercih sunmasına karşın kendi tercihini uygulatmaya yönelik baskı uyguladığını göstermektedir. Yani baba 
sözel olarak tercih sunmakta ancak uygulamada kendi istediğini yaptırmaktadır. 

Geleneksel babalık anlayışına ilişkin söylemlerin yanında babaların modern babalık anlayışına yönelik olarak da söylemler ürettikleri 
görülmüştür. Modern babalık anlayışının genellikle demokratik tutum ile karşımıza çıktığı belirlenmiştir. Babalar bu süreçte çocuklarına karşı 
demokratik anlayış çerçevesinde cesaretlendirme ve pekiştirmeye yönelik söylemler geliştirmiştir. Örneğin, Baran Efe’nin babası fidan 
dikmek için toprağı kazarken Baran Efe ‘ben de yapacağım” dediğinde babası Baran’ı önüne alıp ellerini tutmuştur ve baba- oğul toprağı 
birlikte kazmışlardır. Babası “şimdi oğlum, hadi bakalım” söylemi aracılığıyla oğlunun yapmak istediği bir işte onu cesaretlendirmiştir.  Bir 
başka örnekte ise Ali Deniz ile babası yiyeceklerin tadına bakma oyunu oynarken “tadına bak bakalım, bu neyli, nasıl bu?”  diye sormuştur. 
Bunun üzerine Ali Deniz sağ elini heyecanla havaya kaldırarak “Mm... tuzlu” demiştir. Babası “aferin, tamam bildin” diyerek Ali Deniz’in doğru 
verdiği cevabı ödüllendirmiştir. 

Bulgular incelendiğinde babaların davranışlarında hem modern hem de geleneksel rollerin yansımaları gözlenmekle birlikte çocuklarına 
ilişkin söylemlerinde zaman zaman çelişkilere de rastlanmıştır. Çocuklarını destekleyici ve özerkliğe teşvik edici söylemler üretmelerine 
rağmen davranışlarında çocuklarını geleneksel rollerin yansıması olarak otoriteye ve itaate yönlendirdikleri de fark edilmiştir. Babalık rollerinin 
oluşmasında etkili olan unsurlar ele alındığında, babaların kendi yetiştikleri kültürel ortamın onların babalık rollerinde ve çocuk yetiştirme 
tutumlarında önemli bir etkiye sahip olabileceği düşünülmüştür.  

Çocuk yetiştirme ve çocuk gelişimine yönelik inanç sistemlerinden oluşan anne babalık bilişleri, ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışlarına 
etki etmektedir (Hastings ve Grusec, 1998; Harkness, Super, van Tijen, 2000). Ebeveynlerin sahip oldukları kültürel öğeler anne babalık 
bilişleri ve davranışlarına da yansımaktadır (Durgel ve Yağmurlu, 2014). Bu çalışmada babaların hem geleneksel yapıdaki bölgelerden 
getirdikleri hem de içinde yaşadıkları kültürlerin, onların çocuk yetiştirmelerinde belirleyici bir unsur haline geldiği görülmektedir. Babaların 
söylemlerinde tek bir babalık anlayışının baskın olmasından ziyade iki kültürün de yansıması olan davranışların görülmesi Berry’nin (1992) 
iki boyutlu kültürleşme modeli ile açıklanabilir. Berry’e göre (1992) kültürleşme göç edilen baskın kültürü benimseme ve öz kültürü koruma 
boyutlarında gerçekleşmektedir. Bu model, çalışmamızda ulaştığımız bulgularla örtüşmektedir. 
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Alan yazın incelendiğinde, Costigan ve Su’nun (2008) Kanada’ya göç etmiş Çinli anne ve babalarla yaptıkları çalışmada anne babalık bilişleri 
Kanada kültürü ile tam olarak örtüşmese de göç sonrasında çocuk yetiştirmeye dair fikirlerinin değiştiği bulunmuştur.  Tajima ve Harachi’nin 
(2010) Vietnam ve Kamboçya’dan Amerika’ya göç etmiş olan anne babalarla yaptıkları çalışmada ebeveynlik inançları ve fiziksel disiplin 
uygulamalarının Amerika’daki kültürden etkilendiği ve bu kültüre uyum sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada yer alan babaların 
çelişkili babalık rolleri sergilemeleri de göç unsurunun bir sonucu olarak babaların kendi yetiştikleri kültürel babalık rolleri ile yaşadıkları 
topluluktaki babalık rolleri arasındaki değişim ve etkileşimin bir sonucu olabilir. Sonuçlar babaların çocukları ile olan ilişkilerinde, öz kültürleri 
ile sonradan karşılaştıkları kültürün ortak etkilerinin olduğunu göstermektedir.  

Okul öncesi dönemdeki göçmen ailelerden gelen çocukların babalarıyla olan ilişkilerinin içeriğini söylemler aracılığıyla incelemeyi amaçlayan 
bu çalışma, babaların çocukları ile olan iletişimlerinde geleneksel babalık anlayışından modern anlayışa geçişe ilişkin önemli ipuçları 
sunmuştur. Babalar, göç ettikleri toplumun kültüründen etkilenerek daha modern bir babalık anlayışına yaklaşırken söylemler aracılığıyla öz 
kültürlerinin ürünü olan otoriter tutumu da ilişkilerine yansıtmaktadırlar. Bununla birlikte çalışma bazı sınırlılıklara da sahiptir. Çalışmanın 
sonuçları çocukların öğretmeni tarafından önceden belirlenen yapılandırılmış etkinlikler sırasında oluşan söylemler ile sınırlıdır.  

Daha sonra planlanacak bir çalışmada yapılandırılmamış bir ortamda elde edilecek veriler ile baba-çocuk ilişkisi incelenebilir. Ayrıca, mevcut 
çalışmanın verileri, etkinlikler sırasında aile bireyleri tarafından alınan video kayıtları ile sınırlıdır. Sonraki çalışmalarda veriler baba, çocuk 
ve diğer aile bireyleri ile yapılacak derinlemesine görüşmeler ile de zenginleştirilebilir. 
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Okullarda Yaşanan Önemli Yönetim Sorunları ve Bunların Çözümlerinin Katılımcı Bir Şekilde Belirlenmesi 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı okullarda yaşanan önemli yönetim sorunlarını katılımcı bir şekilde belirleyebilmektir. Okullardaki yönetim sorunları 
belirlenirken grup çalışması ve beyin fırtınası teknikleri ile takım çalışması ve problem çözme sürecini etkin kullanılmıştır. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi ve buna bağlı olarak 
maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitliliği sağlayabilmek için 56 
okul müdürü (10 okul öncesi 12 ilkokul, 12 ortaokul, 12 genel lise ve 10 meslek lisesi) oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda okul yönetiminde 
karşılaşılan sorunlara ilişkin birinci düzey analiz sonuçlarına göre okul öncesinde 9, ilkokul düzeyinde 15, ortaokul düzeyinde 10, genel 
liselerde 13 ve meslek liselerinde 11 olmak üzere toplam 58 sorun müdürlerce dile getirilmektedir. Bunlar genel olarak personel, mevzuat, 
aileler medya, öğrenciler, fiziki yapı ve kaynak eksikliği, mevzuat, şeklinde ortaya çıkmaktadır.  Eğitim sorunlarının çözümüne ilişkin okul 
yöneticilerinin genel olarak önerdikleri ve eğitim kademelerine göre faklılaşan çözüm önelerileri olarak öğretmenlere kişisel gelişim ve 
değerler eğitimi kazandırmak, ziyaretler, sosyal faaliyetlerle öğretmenleri okula dahil etmek,  takım ruhu kazandırmak, adil ve demokratik 
ödüllendirme yapmak, tecrübeli ve iyi çalışan öğretmenleri koç tayin etmek, veli toplantıları veya diğer iletişim kanallarıyla öğretmenlerin 
veliye ulaşmasını kolaylaştırmak, kurum iklimi oluşturularak veli-öğretmen-öğrenci arasında kurumsal barışı sağlamak, öğrencilerin kontrolü, 
taşıma yapan öğrenci servis araçlarının kontrolü ve taşıma ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, mevzuat değişikliği, merkezden okulun ihtiyacı 
olan paranın doğrudan okula gönderilmesi, öğretmenlerin mesleki yetersizliği ile ilgili sorunların tespiti edilmesi ve çözüm üretilmesi 
önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Okul yönetimi, problem çözme, çözüm önerileri  

 

Abstract  

The aim of the research is to determine the important managerial problems experienced in schools interactively. In determination of the 
managerial problems in schools, team works and problem solving processes were used effectively with the help of group work and 
brainstorming. Case study which is one of the qualitative research methods was conducted in the research. Purposeful sampling method 
and accordingly maximum variation and criterion sampling were used in the determination of the study group. The study group consists of 
56 principals (10 pre-school, 12 primary school, 12 secondary school, 12 general high school and 10 vocational high school). Research 
results demonstrate that 58 problems including 9 of preschool degree, 15 of  primary school degree, 10 of secondary school degree, 13 of 
general high schools and 11 of vocationational high schools were stated by the principals according to the first level of analysis results. 
These problems are mainly on personnel, legislation, parents, media, students, physical structure and resource deficiencies. The principals 
made some suggestions for the managerial problems. Their suggestions vary due to the different educational degrees. They suggest that 
teachers be provided with personal development and value trainings and be incorporated into the school with social activities and visitations. 
They believe that teachers should have team spirit an accordingly they should be rewarded fairly and democraticly. They assert that 
experienced and successful teachers should be defined as coaches. They also give importance to the teacher-parent relationship by 
suggesting that it should be facilitated with enhancing parent meetings and constituting institutional peace among  parents-teachers-students. 
The principals suggest that the students and the transportation vehicles used for students should be controlled carefully and the legislation 
about the transportation should be arranged. They think that the legislation changes, direct transfer of the money from central to the school 
and teachers’ professional deficiencies should be determined and solved. 

Key Words: School management, problem solving, solution offers  

 

Yönetim, bir örgütte önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insanları örgütleyip eşgüdümleyerek 
eyleme geçirme (Başaran, 1989), örgütteki insan ve madde kaynaklarının etkili ve yeterli bir şekilde kullanılma süreci (Bursalıoğlu, 2002) 
olarak tanımlanmaktadır. Yönetimin bir süreç olma özelliğini ilk olarak Fayol (1949) tarafından gruplandırılmıştır. Bursalıoğlu (2002) bu 
süreçleri; karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, etki, koordinasyon ve değerlendirme olarak incelemiştir. Okul eğitim sistemindeki alt 
sistemlerden en önemli, kritik ve en etkili olanıdır. Okul yönetimi ise eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır. Bu alanın sınırlarının 
belirlenmesinde eğitim sisteminin amaçları ve yapısı etkildir (Bursalıoğlu, 2002; Aydın, 1992).  

Eğitim sürecinin sistemli olarak düzenlendiği özel bir ortam olan okulu (Başar, 2003)  amaçlarına ulaştırmak için var olan insan ve madde 
kaynaklarını en etkili ve verimli bir şekilde yönetmek, bu kurumlardaki görevli yöneticilerin bir işlevi olarak kabul edilebilir. Nitekim okul 
yöneticileri, okulun etkililği ve yeterliliğinde anahtar bir role sahiptirler (Balcı, 2002; Kayıkçı, 2001; Sezgin, 2014). Okulu değişime uygun bir 
örgüt ortamına kavuşturmak okul yöneticisinin temel görevlerinden biridir. Okulu amaçları doğrultusunda yaşatmak, tarafların doyumu ve 
mutluluğunu sağlamak başarılması çok zor görülen çok bilinmeyenli bir denklem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi toplumunda okul, çok 
daha karmaşık ve disiplinler arası bir kurum olmuştur. Eğitime, öğrenciye, öğretmene, okula ve okul yönetimine ilişkin temel varsayımlar ve 
kabuller sorgulanırken, okullar; yapısı, işlevleri ve süreçleri açısından yeniden konumlandırılmıştır (Boyacı, 2014). Okul yöneticilerinin yeni 
görevlerinden bazıları sistemin yeniden yapılandırılması için merkez örgütüne destek sağlamaktır. Öğretmenlerin kariyer basamaklarında 
ilerlemeleri için teşvik etmek ve değişime öncülük etmek, veli ve çevre desteğini sağlamak da bu kapsamda ifade edilmektedir (Özdemir, 
2014).  
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Günümüzde eğitimin ve okulların rolleri ve sorumlulukları sürekli farklılaşmakta ve artmaktadır. Buna karşılık okulların çok çeşitli sorunlarla 
karşı karşıya olduğu ve bunları çözmek zorunda oldukları görülmektedir. Okulların ihtiyacı olan madde ve insan kaynakları yeterince 
sağlanmazsa okulun sunacağı hizmetlerde yetersizlikler ve sorunlar ortaya çıkabilmektedir (Kurt, 2014). Eğitim kurumlarının toplumun 
gerksinmelerine karşılık verebilmesi için kendini sürekli olarak yenilemesi gerekmektedir. Bu anlamda örgütsel değişimin de kaynak ihtiyacı 
ortaya çıkardığı söylenebilir. Kaynakların sınırlılığı örgütsel değişme taleplerine her zaman karşılık verilememesine neden olmaktadır. Bu 
durumun eğitim örgütlerini ulaşmak istedikleri hedeflerinden ulazaklaştırabilmektedir (Özdemir, 2004; Kurt, 2014). 

Yönetim süreçlerinden biri kabul edilen karar verme aynı zamanda yönetimde problem çözme süreci olarak da adlandırılmaktadır. Dewey’in 
bilmsel yönetim aşamaları; bir ihtiyacın doğuşu yada bir problemin hissedilmesi (burada birey, bir güçlükle karşılaşmıştır, bir problem durumu 
içindedir ve istediği sonuca varamamaktadır), güçlüğün yerini ve problem tayin etme (kişi, kendisini rahatsız eden şeyin, problemin ne 
olduğunu keşfetmiş ve tanımlamıştır), bazı çözüm yolları, hipotezler önerme (problemin çözümü, sonucun ne olabileceği hakkında 
tahminlerde bulunmaktadır), doğrulayıcıların saptanması (bu aşamada uygulamanın sonuçlarının düşünülüp tatışılmasıdır), denencelerin 
test edilmesinden (birey, olay ve olgulara bakarak, kanıtlar toplayarak denecelerin doğru olup olmadığını saptamaya çalışır) oluşur (Kaptan, 
1995). Problem çözme süreci gibi yönetimde karar verme; bir sorunun çözümüne ilişkin olası yollardan en uygun olanın seçilmesi olarak 
tanımlamışlardır. Problem çözme sürecinde olduğu gibi karar verme de tek basamaklı bir iş değil, aşamalı olarak birbirini izleyen, her 
basamaktaki başarı şansının önceki basamakların gereğinin eksiksiz yapılıp yapılmayacağına bağlı olduğu bir eylemler dizisidir (Açıkgöz, 
1994). Bursalıoğlu’na gore (2002) karar verme aşamaları problemin anlaşılması, probleme ilişkin bilgilerin toplanması, bilgilerin 
çözümlenmesi ve yorumlanması, seçeneklerin değerlendirilmesi, en iyi seçeneğin bulunması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.  

Bir amaca ulaşmakta karşılaşılan güçlükleri bilimsel yöntem kullanarak ortadan kaldırma olarak tanımlanan problem çözme süreci (Sungur, 
1997) aşamalarını uygulamaya aktarmak pek de kolay olmamaktadır. Çünkü uygulamada yöneticilerin çözüm bulmak zorunda oldukları 
sorunları her zaman açık ve net olarak ortaya çıkmamaktadır. Ayrıca yöneticiler çoğu zaman karışık bir manzara içinde sorunları teşhis 
etmek ve tanımlamak durumu ile de karşı karşıya kalmaktadır. Hatta yönetimde çoğu zaman gerçek sorun ile sorunun varlığına işaret eden 
belirtileri birbirine karışmaktadır (Çalık, Sezgin, 2013). Bu anlamda karar verme süreci, sorunun tanımlanması ile başlamaktadır (Robbins, 
Decenzo, Coulter, 2013). Yönetimde öncelikle sorunun açıkça tanımlanması gerektiği için mevcut çalışmanın birincil amacı okullardaki 
yönetim sorunları katılımcı bir anlayış ve örnek uygulama ile teşhis etmek, tanımlamak ve ortaya koyabilmektir. İkincil amacı ise tanımlanan 
yönetim sorunları, katılımcı grup çalışması ile ve problem çözme süreci aşamaları kullanılarak analiz etmek ve problemi çözüme ilişkin 
öneriler getirebilmektir.  

Mevcut araştırmada yapılmak istenilen okul müdürü görüşlerine göre Düzce ilindeki okul yönetim sorunlarını katılımcı bir şekilde 
belirleyebilmektir. Okullardaki yönetim sorunları belirlerken grup çalışması ve beyin fırtınası teknikleri ile takım çalışması ve problem çözme 
süreçleri etkin bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.  

Araştırma ile aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

1.  Düzce ili okullarındaki yönetim sorunları nelerdir? 

2.  Düzce ili okullarının yönetim sorunlarına ilişkin çözüm önerileri nelerdir? 

  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden  durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması aras ̧tırmacının “ne” “neden” ve “nasıl” 
sorularına odaklanarak “hedeflenen durumu” derinlemesine ve ayrıntılı olarak irdelemek istediği bir desen olarak tanımlanmaktadır (Yin, 
2003).  Durum çalıs ̧ması desenlerinden birisi olan “iç içe geçmis ̧ tek durum” desenine başvurulmuştur (Yıldırım ve S ̧ims ̧ek, 2008). Yapılan 
aras ̧tırmada, ele alınan durum, Düzce ilindeki her bir eğim kademesindeki okulların yönetim sorunlarıdır. Bunun için her bir eğitim 
kademesinin, çözülmesi gereken yönetim sorunları (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri) ayrı ayrı belirlenerek, problem çözme 
süreci çerçevesinde irdelenmeye çalıs ̧ılmıs ̧tır. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen 
durumların derinlemesine çalışılmasına olanak sağlamaktadır (Büyüköztürk vd., 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmada farklı eğitim 
kademelerinde okul müdürü olmak ölçütü esas alınmış, çalışma grubunu maksimum çeşitliliği sağlayabilmek için 2014-2015 eğitim öğretim 
yılında Düzce İli eğitim kurumlarına yönetici olarak atanan ve Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 60 saat olarak düzenlenen Milli 
Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün “Yöneticilik Formasyonu Kazandırma” kursuna katılan 56 okul müdürü (10 okul 
öncesi 12 ilkokul, 12 ortaokul, 12 genel lise ve 10 meslek lisesi) oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katılan okul müdürlerinin 24’ü kadın, 32’i erkek; 45’i lisans, 11’i lisansüstü eğitim mezunudur.  Okul müdürlerinin 20’si 0-5 yıl, 
14’ü 6-10 yıl, 16’sı 11-15 yıl, 6’sı da 16 yıl ve üzerinde yöneticilik görevi yapmaktadırlar.  

a) Görüşme Yönetmi, Araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri olan görüşme yönetmi kullanılmıştır Veri toplama sürecinde aşağıdaki 
basamaklar takip edilmiştir (Patton, 2014): 

- Gruba açık uçlu ve birden fazla yanıtı olan sorular sorulmuştur.  

- Grup ortamında sorulabilecek soru sayısı on ile sınırlandırılmıştır. 

- Grup içerisinde tüm katılımcıların görüşlerinin paylaşılmasına ortam hazırlanmıştır 

- Grup katılımcı sayısı 8- 10 ile sınırlandırılmıştır. Çalışmalar her bir grup ile iki saat olmak üzere iki oturum halinde yürütülmüştür.  

- Katılımcıların ortaya atılan konuyu kendi aralarında serbestçe tartışmalarına izin verilmiştir.  

- Katılıcılardan biri tartışma sürecindeki fikirleri not etmesi için görevlendirilmiş ve grup tartışma sonunda yazılanları bir rapora 
dönüştürmüştür. 
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- Grup çalışma sonuçları, genelleme niteliğinde değil de grup üyeleri aralarındaki etkileşimi yansıtıcı şekilde yorumlanmıştır.  

b) Beyin Fırtınası ve Uygulama Süreci, okulda yönetim sorunlarının belirlenmesinde Osborne (1995) tarafından bir yöneticilik tekniği olarak 
geliştirilen beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır.  Beyin fırtınası, sistemli bir yaklaşım ortaya koyması ve yaratıcılık yöntemleri içindeki kullanımı 
göz önüne alındığında, düşünce oluşturmaya yönelik geniş kapsamlı bir süreçtir. Beyin fırtınası katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını 
sağlayan ve yaratıcılıklarını yüreklendirici bir sorun çözme yöntemidir. Bireylerin yaratıcı düşüncelerini devreye sokarak çok sayıda fikri, bir 
grup insandan kısa sürede elde etme tekniği olarak tanımlanmaktadır (Rawlinson, 1995). Beyin fırtınası tekniği şu şekilde uygulanmıştır; 

- On ile on iki kişiden ve belli bir eğitim kadamesini (okul öncesi eğitim kurumu müdürü, ilk okul, meslek lisesi müdürü gibi) içeren gruplar 
oluşturularak katılımcıların birbirlerini görebilmeleri ve fikir alışverişinin kolaylaştırabilmeleri için yüz yüze oturmaları sağlanmıştır. 

- Beyin fırtınası uygulama şekli, ilkeleri ve kurallarının hatırlatılması (Herkese eşit söz hakkı verilmesi, katılımcıların güdülenmesi, 
konuşmacıya müdahale edilmemesi, konuşmacıların eleştirilmemesi, sırasıyla söz verilmesi, söz alındığında sadece bir öneride 
bulunulması, herkesin birbirini görebileceği bir oturma düzeninin oluşturulması gibi) 

- Toplantının (tartışmanın) hedefi açıklanarak ve problem tanımlanmıştırdı (Düzce’deki okulların temel sorunları?) 

- Fikir üretimine geçildi. Süre bir buçuk saat olarak belirlendi. Bu süre içinde her türlü görüş, her türlü çözüm yolu üzerinde tartışılmadan, 
belirlenenler bir katılımcı tarafından kayıt edildi. 

 c) Problem Çözme ve Uygulama Süreci, Görüşme ve beyin fırtaınası yöntemleri ile ile belirlenen okulların yönetim sorunlarının çözümü 
için; eğitim kadamesini (okul öncesi eğitim kurumu müdürü, ilk okul, meslek lisesi müdürü gibi) içeren gruplar oluşturuldu ve katılımcıların 
birbirlerini görebilmeleri ve fikir alışverişinin kolaylaştırabilmeleri için yüz yüze oturmaları sağlandı. Problemlere çözüm üretmeye geçidi. 
Süre bir buçuk saat olarak belirlendi. Bu süre içinde belirlenenler çözümler bir katılımcı tarafından kayıt edildi. Katılımcılara problem 
çözme süreci kapsamında belirlenen  aşağıdaki sorular yazılı olarak yöneltilerek soruları grupça cevaplamaları ve cevapların yazılması 
sağlandı. Problemin çözümü için katılımcılara yöneltilen cümleler; 

1- Problemin analizini yaparak problemin ilk şeklinin tespit edilmesi, 

2- Çözüme ulaşmak için hangi bilgiler gereklidir, kısa ve uzun vadeli çözüm önerileriniz nelerdir. 

Araştırmada nitel araştırma veri analizlerinden biri olan içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, benzer verilerin belirli temalar 
çerçevesinde düzenlenmesi sürecidir. Araştırmada şu aşamalar izlenmiştir; Betimsel analiz için çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre 
verilerin is ̧lenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanmasıdır (Yıldırım ve S ̧imşek, 2008) 

Araştırma geçerliği, gözlediğimizi sandıg ̆ımız olaylar ya da anladığımızı düs ̧ündüg ̆ümüz olgulara ilis ̧kin yorumlarımızın gerçekte öyle olup 
olmadıg ̆ı ile ilgilidir (Yıldırım ve Şims ̧ek, 2008). Aras ̧tırmanın geçerliğininin sağlanması için; birden fazla veri toplama yöntemi (görüşme, grup 
çalışması) kullanılarak ortaya çıkan bulguları kars ̧ılas ̧tırma, kontrol etme ve onaylama amaçlanmıs ̧tır. Aras ̧tırma örneklemi ve veri toplama 
süreci ayrıntılı olarak açıklanmıs ̧tır. 

Nitel aras ̧tırmalarda güvenirlik, ulas ̧ılan sonuçların toplanan verilerle ne kadar tutarlı oldug ̆udur (Merriam, 2013). Güvenirliğinin sağlanması 
için grup çalışması yoluyla elde edilen veriler, dog ̆rudan alıntılarla açıklanmıs ̧tır. Elde edilen bulgular, grup çalışmalarının gözlemleri ile  teyit 
edilerek, sonuçlar deg ̆erlendirilmis ̧tir. Grup çalışması sürecinde aras ̧tırmacı sadece gözlemci konumunda kalmılmıştır. Aras ̧tırmada veri 
kaynağı, veri toplama araçlarının nasıl yapıldıg ̆ı, verilerin nasıl kaydedildig ̆i ve nasıl analiz edildig ̆i, elde edilen sonuçların nasıl birles ̧tirildiği 

ve sunuldug ̆u ayrıntılı  bir biçimde açıklanmıs ̧tır. 

Araştırma bulguları sorunlar ve çözüm önerileri başlığı atında analiz edilerek sunulmaktadır. Sorunlar kısımda okul müdürleri tarafından ifade 
edilen hususlar temalaştırılarak tablolar halinde gösterilmekte ve yorumlanmaktadır. Çözüm önerileri kısmında ise belirtilen sorunlara yönelik 
okul müdürleri tarafından geliştirilen öneriler yer almaktadır. 

A- Okullarda Karşılaşılan Temel Sorunlar 

Okul müdürleri tarafından yönetimde karşılaşılan sorunlara ilişkin verilen bilgiler okul öncesi, ilkokul, ortaokul, genel lise ve meslek liseleri 
bağlamında incelenmiş ve ilk basamakta ortaya çıkan kategoriler temalaştırılarak bütün kademeleri kapsayacak şekilde sunulmuştur. Diğer 
basamaklarda kademeler düzeyinde analizler yapılarak daha ayrıntılı açıklama yapılarak veriler yorumlanmıştır.  

Okul yöneticilerinin yönetimde karşılaştıkları ortak sorunlara ilişkin temalar yüzde ve frekans şeklinde Tablo 1’ de görülmektedir. 

 

Tablo 1. Okul Müdürlerine Göre Okullarda Karşılaşılan Sorunlar 

Önem Sırası Sorunlar Frekans Yüzde 

1 Öğretmen  25 % 42 

2 Fiziki Yapı ve Kaynak Eksikliği 9 % 15 

3 Mevzuat  6 % 10 

4 Aileler 6 % 10 

5 Öğrenci 6 % 10 

6 Üst yönetim ve sendikalar 3 % 5 
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Tablo 1’deki analizler incelendiğinde öğretmenler yüze 42 (25 kişi), fiziki yapı ve kaynak eksikliği yüzde 15 (9 kişi), mevzuat yüzde 10 (6 kişi), 
aileler yüzde 10 (6 kişi), öğrenciler yüzde 10 (6 kişi) oranında okullarda sorunlara kaynaklık etmektedir. Üst yönetimler ve sendikalar, 
personel, medya, önceki eğitim yetersizliği gibi sorunlar ise çok daha düşük oranlarda müdürler tarafından ifade edilmektedir.   

Okullarda karşılaşılan problemlerin yaklaşık yarısının öğretmenlerle ilgili olduğunun ifade edilmesi eğitim sistemiyle ilgili atılacak adımların 
yönünü belirlemesi açısından önemlidir. Eğitim sisteminin öğrencilerle ve toplumla buluşma noktasını oluşturan öğretmenlerin okullarda 
karşılaşılan en önemli sorunların kaynağı ile ilişkilendirilmesi öğretmen yetiştirme ve geliştirme politikalarının gözden geçirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Fiziki yapı ve kaynak eksikliği, mevzuat, aileler, öğrenciler vs. gibi değişkenleri oldukça düşük oranlarda sorunlara kaynaklık 
ettiğinin ifade edilmesi araştırma bulgularıyla var olan algıların uyuşmadığını da göstermektedir. Söz konusu olan sorunların en yüksek yüzde 
15 oranında katılımcılar tarafından dile getirilmesi aslında asıl sorunun öğretmen merkezli ortaya çıktığını göstermektedir. Aileler, öğrenciler, 
mevzuat gibi sorunların kamu oyunda gündeme getirildiği veya eğitim camiasında algılandığı kadar önemli olmadığı, birinci soruna bağlı 
olarak gündeme geldiği söylenebilir. Öğretmenle ilgili olarak ifade edilen sorunlara çözüm bulunduğu takdirde diğer sorunların daha da 
küçüleceği ve sorun olmaktan çıkabileceği ileri sürülebilir. 

Okul yönetiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin yapılan ikinci düzey analizde sorunların okul kademelerine göre temalaştırılmasına ve ortaya 
çıkan kavramlar çerçevesinde özetlenmesine çalışılmıştır. Buna göre ortaya çıkan temalar frekans sıklığına göre Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Okul Kademelerine Göre Okullarda Karşılaşılan Sorunlar  

Müdürlerin belirttiği sorunlarının temalaştırılması sonucu kademelere göre en fazla beş ana kategorinin ortaya çıktığı görülmektedir. Tekrar 
edilme sıklığına göre okul müdürleri tarafından bütün kademelerde öğretmenlerle ilgili sorunların en fazla dile getirildiği görülmektedir. 
Özellikle okul öncesi, ilkokul ve meslek lisesi kademelerinde öğretmenlerden kaynaklanan sorunların yüzde 50 düzeyinde olduğu 
görülmektedir.  

Okul öncesi düzeyde öğretmenlerle ilgili sorunlardan sonra personel, mevzuat, aileler ve medya ön plana çıkarken ilkokul kademesinde 
öğrenciler, fiziki yapı ve kaynak eksikliği ve mevzuat sorun olarak ifade edilmektedir. Ortaokul düzeyinde ise mevzuat, aileler, fiziki ve kaynak 
eksikliği ve alt kademe eğitim eksikliği sorun olarak belirtilmektedir. Lise kademesinde genel lise müdürleri öğretmenlerden sonra fiziki ve 
kaynak eksikliğini, üst yönetim ve sendikaları, öğrencileri ve aileleri yönetim sorunları olarak ifade ederken meslek lisesi müdürlerine göre 
aileler, mevzuat, öğrenciler ve üst yönetimi sorun olarak dile getirmektedir. 

Tablo 3. Okul Kademelerine Göre Okullarda Karşılaşılan Sorunlar  
Sırası Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Genel Lise Meslek Lisesi 

1 Öğretmenlerdeki 
motivasyon eksikliği 

Öğretmen ve öğrencilerin 
sorumluluk duygusu taşımaması 

Taşımalı eğitim Maddi imkanların sınırlı 
olması 

Öğretmenlerin mesleki 
yetersizliği 
 

2 Mesleki tembellik Öğretmenlerin olumsuz tutumları Problemli aileler Öğretmen atamaları Öğretmenlerdeki 
motivasyon eksikliği 
 

3 Öğretmenlerin yeniliklere 
direnci 
 

Mesleki etik kurallara uymama İlgisizlik Öğrenci devamsızlığı Velilerin anlamsız 
istekleri 

4 Yönetmeliklerdeki 
boşluklar 

Öğretmen-öğrenci-veli 
arasındaki olumsuz ilişkiler 

Öğretmen eksikliği Teknolojik donanım 
eksikliği 

Öğrenciler arasındaki 
çatışmalar 
 

5 Personel eksikliği Fiziki yapıdaki yetersizlik Maddi kaynak 
yetersizliği 

Fiziki yapılardaki 
eksiklikler 

Ders programları 
 

7 Personel 2 % 3 

8 Medya 1 % 2 

9 Alt kademe eğitim yetersizliği 1 % 2 

 Toplam 59 % 100 

Frekans Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Genel Lise Meslek Lisesi 

1 Öğretmen (4) Öğretmen (8) Öğretmen (3) Öğretmen (5)  Öğretmen (5) 

2 Personel (2) Öğrenci (4) Mevzuat (2) Fiziki Yapı ve Kaynak 
Eksikliği(4) 

Aileler (2) 

3 Mevzuat (1) Fiziki Yapı ve 
Kaynak Eksikliği (3) 

Aileler (2) Üst yönetim ve 
sendikalar (2) 

Mevzuat (2) 

4 Aileler (1) Mevzuat (1) Fiziki Yapı ve Kaynak 
Eksikliği (2) 

Öğrenci (1) Öğrenci (1) 

5 Medya (1) 

 

Alt kademe eğitim 
yetersizliği (1) 

Aileler (1) Üst Yönetim Baskısı (1) 
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6 Hizmetli yetersizliği Kaynak yetersizliği Alt kademe eğitimlerin 
yetersizliği 
 

Ücretli öğretmenler Öğretmen nöbet 
görevleri 

7 Ücretli öğretmenler Temizlik sorunları Fiziki ortamların 
yetersizliği 

Öğrenci veli ilgisizliği Öğretmenler arasındaki 
çatışmalar 
 

8 Velilerin eğitime bakışı Disiplin sorunları Öğretmenlerin yoğun 
sirkülasyonu 

Okula geç gelen ve derse 
geç giren öğretmenler 

Üst kurumların yüksek 
başarı beklentileri 
 

9 Medyanın çocuklar 
üzerindeki olumsuz etkisi 

Öğrencilere okulu ve öğrenmeyi 
sevdirememe 
 

Eğitimcilerin nöbet 
tutmaları 

Güvenlik tedbirlerinin 
alınmaması 

Gereksiz resmi 
yazışmalar 

10 
 

Eğitimcilerin yeniliği takip 
edememesi ve değişime açık 
olamaması 
 

Aşırı bürokrasi Öğretmen nöbet 
hizmetleri 

Okul kültürünün 
paydaşlara 
benimsetilememesi 

11 
 

Öğretmen nöbet görevleri 
 

Öğretmenler arasındaki 
gruplaşmalar 

Öğretmenler arasındaki 
ek ders ücreti 
adaletsizliği 

12 
 

Okulda şiddet 
 

Üst makamların ilgisizliği 
 

13 
 

Öğretmenler arasındaki 
gruplaşma 

 
Sendikal faaliyetler 

 

14 
 

Kılık-kıyafet yönetmeliği 
   

15 
 

Öğrenci ödevleri 
   

 

Okul yönetiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin daha ayrıntılı düzey analiz sonuçlarına göre okul öncesinde 9, ilkokul düzeyinde 15, ortaokul 
düzeyinde 10, genel liselerde 13 ve meslek liselerinde 11 sorun müdürler tarafından ifade edilmektedir. Eğitim öğretimle ilgili her düzeyde 
sorunun belirtildiği ve okul kademelerine göre farklı önceliklerin tabloda yer aldığı görülmektedir. Toplamda 58 yönetim sorununun okullarda 
eğitim öğretimi etkilediği görülmektedir. 

Okul öncesi kademesinde ilk üç sırada yer alan sorunlar arasında öğretmenlerle ilgili olarak motivasyon eksikliği, mesleki tembellik ve 
yeniliklere karşı direnç yer almaktadır. Üç sorunun da kaynağında motivasyon eksikliğinin olduğu düşünüldüğünde öğretmenlik heyecanı ve 
isteğinin en önemli husus olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Mevzuat, yardımcı personel ve ailelerle ilgili sorunlar ikincil ve üçüncül 
derecede önemli kabul edilmektedir. İlkokul kademesine gelindiğinde öğretmenlerin sorumluluk duygusu taşımaması, olumsuz davranışları, 
mesleki etik kurallara uygun davranmaması, öğrencilerle ve velilerle iletişim kuramaması, öğrencilere okulu sevdirememe, yenilikleri takip 
etmeme, okuldaki gruplaşma gibi öğretmen merkezli sorunların ön plana çıktığı ifade edilmektedir. Fiziki yapı, temizlik, kaynaklar, disiplin 
gibi sorunlar daha az önemli kabul edilmektedir. Ortaokul kademesinde öğretmenlerle ilgili sorunlar okul öncesi ve ilkokul kadar dile 
getirilmemekte, diğer sorunlarla eş değerde gündeme gelmektedir. Taşımalı eğitim, aile ilgisizliği, fiziki ortam, önceki eğitimin niteliği, 
bürokrasi gibi sorunlar tartışılmaktadır. Genel lise düzeyinde öğretmen atamaları, öğretmenlerin derse zamanında girmemesi, kendi 
aralarındaki gruplaşmalar gibi sorunlar belirtilirken okul imkânlarının sınırlılığı, fiziki yapı, teknoloji, üst makamlar ve sendikalar gibi faktörler 
eğitim üzerinde etkili görülmektedir. Meslek liselerinde ise öğretmenlerin mesleki yetersizliği, motivasyon eksikliği, nöbet görevleri, 
aralarındaki çatışmalar gibi öğretmen merkezli sorunları tekrar ön plana çıktığı görülmektedir. Bunula birlikte veliler, öğrenciler, üst kurumlar, 
bürokrasi gibi diğer faktörler sorun kaynağı olarak görülmektedir. Özetlendiğinde bütün eğitim öğretim kademelerinde öğretmen merkezli 
sorunların önemli bir yer tuttuğu okul müdürleri tarafından ifade edilmektedir. Aileler, öğrenciler, fiziki yapı, teknoloji, üst yönetimler ve 
sendikalar daha geri planda olduğu ifade edilen sorun kaynaklarıdır.  

B- Çözüm Önerileri 

Okul müdürleri tarafından ifade edilen sorunlar için kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki basamaktan oluşan çözüm önerileri ile bu çözüm 
önerilerinin gerçekleştirilme basamakları okul kademelerine göre açıklanmaktadır. Kısa vadeli çözüm önerileri Tablo 4’ de gösterilmektedir. 

 Tablo 4. Kısa Vadeli Çözüm Önerileri 

Okul Kademesi    No Kısa Vadeli Çözüm Önerileri 

Okul Öncesi 

 

1 Çevrenin öğretmene bakışını değiştirmek 

2 Üst kurumların öğretmenler üzerindeki baskısını kaldırmak 

3 Öğretmenler arası sosyal etkinliklerle iletişimi güçlendirmek 

4 Kişisel gelişim seminerleri düzenlemek 

İlkokul 

 

1 Öğretmen-öğrenci görüşmeleri 

2 Kurumsal kültürün oluşturulması 

Ortaokul 1 Araçlar gelene kadar boş kalan öğrencilerin kontrol altında tutulması 

Genel Lise 1 
TEBİS üzerinden okulun gelir-giderlerinin kontrol edilerek parasal dağıtım ve kontrolünün TEBİS üzerinden 
yapılması    

Meslek Lisesi 1 Tecrübeli öğretmen tarafından yapılacak mesleki rehberlik 
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Tablo 1, 2 ve 3’ de yer alan sorunlara ilişkin okul müdürlerinin Tablo 4’ de ifade edilen çözüm önerileri incelendiğinde öğretmenler merkezli 
olarak öneriler geliştirildiği görülmektedir. Okul öncesi kademe için geliştirilen bütün çözüm önerileri öğretmene yönelik bakış açısını 
değiştirmek, öğretmen üzerindeki üst yönetim baskısını kaldırmak, öğretmenler arası sosyal iletişimi güçlendirmek ve kişisel gelişim 
seminerleri düzenlemek üzerine yoğunlaşmaktadır. İlkokul kademesinde öğretmen-öğrenci iletişimi ile kurum kültürü vurgulanırken ortaokul 
ve lise kademelerinde taşımalı eğitim ve TEBBİS gibi daha teknik hususlar yer almakta, meslek liselerinde ise yine öğretmenlerin mesleki 
rehberliği üzerine geliştirilmiş öneriler ön plana çıkmaktadır. Okul kademelerine göre bazı farklılıklar olmasına rağmen sorunlar bölümünde 
vurgulanan çoğunlukla öğretmenlerin gelişimi ve güçlendirilmesine yönelik kısa vadeli çözüm önerileri okul müdürleri tarafından dile 
getirilmektedir.  Uzun vadeli çözüm önerileri Tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 5. Uzun Vadeli Çözüm Önerileri 

Okul Kademesi    No Kısa Vadeli Çözüm Önerileri 

Okul Öncesi 

1 Üst kurumların öğretmenlerin maddi taleplerini karşılaması 

2 Fiziki ve donanım ihtiyaçların karşılanması 

3 Düzenli sosyal etkinlikler 

4 Düzenli kişisel gelişim seminerleri 

5 Öğretmenlerin aile ziyaretleri 

İlkokul 

1 Mevzuat değişikliği ve yaptırım gücü eklenmesi 

2 Eğitim fakültelerinin eğitimlerinin değişimi 

3 Mentörlük sisteminin kurulması 

Ortaokul 1 Taşıma ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, değiştirilmesi 

Lise 1 Hizmet içi eğitim faaliyetleri 

Uzun vadeli çözüm önerileri olarak okul öncesi kademede öğretmenlerin maddi taleplerinin üst yönetimlerce karşılanması, fiziki donanım, 
sosyal etkinlikler ile kişisel gelişim ve öğretmenlerin aile ziyaretleri vurgulanırken ilkokul düzeyinde okul yönetimlerinin yasal olarak 
güçlendirilmesi, eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme eğitimleri ve mentörlük sistemi sorgulanmaktadır. Ortaokul ve lise kademesinde 
ise taşımalı eğitim ve hizmet içi eğitimlerin altı çizilmektedir. Uzun vadeli çözüm önerileri kısa vadeli olanlara göre daha teknik ve öğretmenin 
merkezde olmadığı çözüm önerileri şeklinde ifade edilmektedir.  

Kısa ve uzun vadeli olarak ifade edilen sorunlara yönelik okul müdürleri tarafından sunulan çözüm önerilerinin işlem basamakları Tablo 6’ 
de yer almaktadır. 

 Tablo 6. Kısa ve Uzun Vadeli Çözüm Önerilerinin İşlem Basamakları  

Okul Öncesi 

1 Öğretmenlere kişisel gelişim ve değerler eğitimi kazandırmak 

2 Ziyaretler ve sosyal faaliyetlerle öğretmenleri okula dahil etmek 

3 Takım ruhu kazandırmak 

4 Adil ve demokratik ödüllendirme yapmak 

5 Tecrübeli ve iyi çalışan öğretmenleri koç tayin etmek 

6 Veli toplantıları veya diğer iletişim kanallarıyla öğretmenlerin güçlendirilmesi 

İlkokul 1 Kurum iklimi oluşturularak veli-öğretmen-öğrenci arasında kurumsal barışı sağlamak  

Ortaokul 

1 Öğrencilerin kontrolü 

2 Araçların kontrolü 

3 Taşıma ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, değiştirilmesi 

Genel Lise 
1 Mevzuat değişikliği 

2 Merkezden okulun ihtiyacı olan paranın doğrudan okula gönderilmesi 

Meslek Lisesi 1 Mesleki yetersizliği ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi 

 

Okullarda karşılaşılan sorunlara ilişkin okul müdürlerinin çözüm önerileri işlem basamakları halinde incelendiğinde genel olarak çözüm 
önerilerinin bir tekrarı gibi görünmektedir. Sorunlar ve çözümler ile ilgili öğretmen merkezli ifadeler daha çok kullanılmakta iken işlem 
basamaklarında öğretmenlerle birlikte öğrenciler, mevzuat, kurum kültürü gibi diğer değişkenlerde de gündeme gelmektedir. Sorunlara 
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yönelik üretilen çözüm önerilerinin işlem basamaklarının daha detaylı ve kademeli olması beklenirken oldukça genel bir işlem başmakları 
listesinin sunulması çözüme yönelik bakış açısı ve vizyon genişliği ile açıklanabilir.   

Okul yönetiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin birinci düzey analiz sonuçlarına göre okul öncesinde 9, ilkokul düzeyinde 15, ortaokul 
düzeyinde 10, genel liselerde 13 ve meslek liselerinde 11 sorun müdürlerce dile getirilmektedir. Eğitim öğretimle ilgili her düzeyde sorunun 
belirtildiği ve okul kademelerine göre farklı önceliklerin tabloda yer aldığı görülmektedir. Toplamda 58 yönetim sorununun müdürlerce dile 
getirildiği anlaşılmaktadır. 

Okul öncesi düzeyde öğretmenlerle ilgili sorunlardan sonra personel, mevzuat, aileler ve medya ön plana çıkarken ilkokul kademesinde 
öğrenciler, fiziki yapı ve kaynak eksikliği ve mevzuat sorun olarak ifade edilmektedir. Ortaokul düzeyinde ise mevzuat, aileler, fiziki ve kaynak 
eksikliği ve alt kademe eğitim eksikliği sorun olarak belirtilmektedir. Lise kademesinde genel lise müdürleri öğretmenlerden sonra fiziki ve 
kaynak eksikliğini, üst yönetim ve sendikaları, öğrencileri ve aileleri yönetim sorunları olarak ifade ederken meslek lisesi müdürlerine göre 
aileler, mevzuat, öğrenciler ve üst yönetimi sorun olarak dile getirmektedir. 

Eğitim sorunlarının çözümüne ilişkin okul yöneticilerinin genel olarak önerdikleri ve eğitim kademelerine göre faklılaşan çözüm önelerileri 
şunlardır; okul öncesi eğitim kurumlarında; öğretmenlere kişisel gelişim ve değerler eğitimi kazandırmak, ziyaretler, sosyal faaliyetlerle 
öğretmenleri okula dahil etmek,  takım ruhu kazandırmak, adil ve demokratik ödüllendirme yapmak, tecrübeli ve iyi çalışan öğretmenleri koç 
tayin etmek, veli toplantıları veya diğer iletişim kanallarıyla öğretmenlerin veliye ulaşmasını kolaylaştırmaktır. İlkokullarda; kurum iklimi 
oluşturularak veli-öğretmen-öğrenci arasında kurumsal barışı sağlamaktır. Ortaokullarda; öğrencilerin kontrolü, taşıma yapan öğrenci servis 
araçlarının kontrolü ve taşıma ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, değiştirilmesidir. Genel liselerde; mevzuat değişikliği, merkezden okulun 
ihtiyacı olan paranın doğrudan okula gönderilmesidir. Meslek liseslerinde; öğretmenlerin mesleki yetersizliği ile ilgili sorunların tespiti 
edilmesi, öğretmenlerin mesleki yetersizliği ile çözüm yollarının belirlenmesi ve çözümlerin uygulanmasıdır.  

Sonuç olarak okullarda yaşanan sorunların hem neden ve hem de çözümünde eğitimin üst kademe yönetimden, öğrenci velilerine kadar bir 
çok unsurun etken olduğu da belirtilmektedir. Özellikle ekip çalışması, bilimsel yönetme ve anlayış, madde ve insan kaynakalrının etkili ve 
yeterli kullanımı ile sorunların hem önlenebileceği hem de olabilecek sorunlara daha verimli çözümler üretilebilecektir.  

Eğitim sorunlarının çözümüne ilişkin okul yöneticilerinin genel olarak önerdikleri ve eğitim kademelerine göre faklılaşan çözüm önelerileriden 
öne çıkanlar;  

a) okul öncesi eğitim kurumlarında; öğretmenlere kişisel gelişim ve değerler eğitimi kazandırmak, ziyaretler, sosyal faaliyetlerle 
öğretmenleri okula dahil etmek,  takım ruhu kazandırmak, adil ve demokratik ödüllendirme yapmak, tecrübeli ve iyi çalışan öğretmenleri 
koç tayin etmek, veli toplantıları veya diğer iletişim kanallarıyla öğretmenlerin veliye ulaşmasını kolaylaştırmaktır.  

b) ilkokullarda; kurum iklimi oluşturularak veli-öğretmen-öğrenci arasında kurumsal barışı sağlamaktır. 

c) ortaokullarda; öğrencilerin kontrolü, taşıma yapan öğrenci servis araçlarının kontrolü ve taşıma ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, 
değiştirilmesidir. 

d) genel liselerde; mevzuat değişikliği, merkezden okulun ihtiyacı olan paranın doğrudan okula gönderilmesi  

e) meslek liseslerinde; öğretmenlerin mesleki yetersizliği ile ilgili sorunların tespiti edilmesi, öğretmenlerin mesleki yetersizliği ile çözüm 
yollarının belirlenmesi ve çözümlerin uygulanmasıdır.  
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ÖZET 

Türkiye'de çoğu lise öğrencisinin örgün bir yüksek öğretim kurumunda öğrenime devam etmek istemine rağmen, öğrencilerin bu isteğini 
yerine getirmesi olasılığı düşüktür. İyi üniversite ve bölümlere girebilmek için öğrenciler arasında çok fazla rekabet mevcuttur. Bu rekabet 
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ortamında, rekabete yön veren en önemli unsur ebeveynlerdir. Ebeveynler, çocuklarının başarılı olmaları için, dershane, özel ders gibi 
destekleyici öğretim faaliyetlerine bulunurlarken, çocuklarının çalışmalarına daha fazla zaman vermeleri yönünde de beklenti içinde olurlar. 
Bazı Ebeveynler, çocuklarının gelecekte daha iyi yaşam koşulları elde etmeleri için çalışmaları gerektiğine ilişkin destek ve beklentilerini 
ifade ederlerken kimi ebeveynler baskıya varan davranışlara yönelebilmektedirler. Öğrencinin okul başarısına olumlu ya da olumsuz katkısı 
olan bu dışsal faktörlerin yanı sıra, okul başarısını olumlu yönde etkileyen içsel bir faktör olan akademik dayanıklılıktır.  Bu içsel ve dışsal 
değişkenlerin okul başarısına katkısının ne olduğunun araştırılması öğrencilerin okul başarısı üzerindeki olumlu ve olumsuz değişkenleri 
bilmemize ve önlemler almamıza yardımcı olabilir. Araştırmanın Amacı: lise öğrencilerinin okul başarısı üzerinde ebeveyn başarı baskısı ve 
desteği ile akademik dayanıklılığın akademik başarı üzerindeki doğrudan ve dolaylı yordayıcılığının sınanmasıdır. , Araştırmanın Yöntemi: 
Çalışmanın verileri,  9 ile 12. Sınıfları kapsayan ve 13 ile 18 yaşları arasında,  198 kız  133 erkek olmak üzere toplam 331 lise öğrencisinden 
oluşmaktadır. Veriler, Martin ve Marsh (2006)  tarafından geliştirilen Akademik Dayanıklılık Ölçeği, Kapıkıran (2016) tarafından geliştirilen 
ebeveyn akademik başarı baskısı ve desteği ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın Bulguları: Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon analizi 
ve betimleyici istatistikler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, lise öğrencilerinin okul başarı notları üstünde akademik dayanıklılığın 
anlamı düzeyde yordayıcı olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, ebeveyn akademik başarı baskısının okul başarı not ortalaması üstünde 
olumsuz yönde anlamlı düzeyde yordayıcı olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca, ebeveyn akademik başarı desteğinin okul başarı not ortalaması 
üstünde yordayıcı olduğu bulunmuştur. Ayrıca, akademik dayanıklılığın ebeveyn akademik başarı desteği ile okul başarı not ortalaması 
arasında arabulucu olduğu bulunmuştur. Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler: Sonuç olarak, ebeveyn başarı baskısının öğrencilerin okul 
başarıları üzerinde olumsuz bir rolü bulunurken, ebeveyn başarı desteği ve akademik dayanıklılığın okul başarısı üstünde olumlu bir rolü 
olduğu bulunmuştur. Elde edilen veriler, psikolojik danışman ve öğretmenlerin çocukların akademik dayanıklılığını artırması ve akademik 
destekler sunmaları ve çocukların ailelerine bu yönde rehberlik etmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Sözcükler: okul not ortalaması, anne-baba, arabuluculuk,   

 

Okul başarı kavramıyla özdeşleşmiş bir kurumdur. Ebeveynler, çocuklarının daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için çocuklarının okul da 
başarılı olmasını ister. Ancak, bazı anne-babalar çocuklarının kendi istediği düzeyde başarılı olmadığı düşüncesi ile çeşitli yollar denerler. 
Bu yollardan birisi çocuklarının başarılı olmaya yönelik beklentilerini dile getirmeleri ya da baskı yapmalarıdır. Ancak kimi ebeveynler 
çocuklarından bekledikleri başarıyı elde edemediklerinde, bazen açık bazen gizil bir biçimde baskıya dönüşebilen tutum ve davranışlar 
sergilerler (Kapıkıran, 2016). Bronstein, Ginsburg ve Herrera (2005) erken ergenlerle yaptığı bir boylamsal çalışmada, ebeveynler 
çocuklarının başarı için dış denetimi güçlendiren, ders çalışması için ısrar etme ve sürekli hatırlatma yapmasının çocukların başarılarını 
düşürdüğünü bulmuşlardır. Anne babaların çocuklarının başarısı için yaptıkları zorlamalar/baskılar, çocuklarından aşırı çalışma isteği, yüksek 
not beklentisi veya gerçekçi olmayan başarı beklentisi, başka çocuklarla kıyaslama ve başarılarını küçümseme gibi olumsuz davranışları ile 
kendini gösterebilir (Kapıkıran, 2016). Bu baskıya karşın bazı çocuklar başarılı olma konusunda ya yeterince çaba göstermez ya da 
yetenekleri başarılı olmalarına engel olabilir (Kapıkıran, 1999). Bu tür durumlarda bile ebeveynler başarı baskısı yaparak, çocuklarının 
duygusal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilerler (Luthar and Becker, 2002).  

Başarı hemen her toplumda istenilen bir niteliktir. Toplumdan topluma ve zamana bağlı olarak değişse de, başarı toplumların önemli 
değerlerinden birini oluşturmaktadır. Başarı bireyci ve toplulukçu toplumlarda farklı algılanmaktadır. Başarı bireyci kültürlerde kişinin başarısı 
olarak görülürken, toplulukçu toplumlarda kişinin başarısı kadar ailenin başarısı olarak da görülmektedir.  Toplulukçu kültürlerde elde edilen 
başarı ya da başarısızlık ait olunan aileyi ya onurlandıracak ya da yetersiz (aşağılanmış değil) hissetmelerine neden olabilir. Birçok Asya 
topluluğu çocuklarının başarılarının yüksek olması için baskı yapmaktadır (Bronstein, Ginsburg and Herrera 2005; Lau 2006). Anne-babalar 
çocuklarının başarı kazanması ile toplumda kendilerinin de statülerini artırmış olacaklardır.   

Ebeveynler çocuklarından beklediği başarıyı elde etmeleri için yaptıkları bir diğer davranış türü de destektir. Ebeveynler, çocuklarının 
akademik yeteneklerine güvendiklerini ifade ettiklerinde, öğrenme yönelimli yetiştirdiklerinde, bilişsel olarak uyarıcı bir ev ortamı sağlamak 
gibi olumlu davranışlara yöneldiklerinde, akademik başarı desteği sağlayabilirler. Anne babalar çocuklarından beklentileri yönündeki 
akademik başarısı için destek sağladığında, çocuklarının akademik başarıları olumlu olarak etkilenebilir (Kapıkıran, 2016). Yapılan 
çalışmalarda, başarı desteği verilen çocukların okul başarısının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Chen, 2005;  Kapıkıran ve Özgüngör, 
2009: Lee ve Bowen, 2006; Yıldırım 2006 ).  

Öğrencilerin akademik yaşamda karşılaştıkları güçlüklerle baş etmesini sağlayan kişisel özelliklerden birisi akademik dayanıklılıktır (Martin 
ve Marsh, 2009). Akademik dayanıklılık, öğrencilerin eğitimsel süreçte karşılaştıkları önemli tehditler, kronik ve/veya akut sıkıntılara karşı 
koyabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Martin, 2013). Akademik dayanıklılık özellikle akademik başarıya ilişkin risklerle karşı karşıya 
kalındığı durumlarda önemli bir faktördür.. Türkiye ekonomik ve sosyal eşitsizliklerinin yoğun yaşadığı bir ülkedendir. Özellikle eğitim 
eşitsizliğinin ciddi bir sorun olduğu için bazı öğrencilerin başarıyı elde etmeleri için daha çok çaba göstermeleri gerekir. Diğer bir deyişle, 
Türkiye’deki öğrenciler batılı ülkelerle kıyaslandığında daha dezavantajlıdırlar. Dolayısıyla, Türkiye’deki öğrencilerin akademik başarıları 
kazanabilmeleri için akademik dayanıklılık gerekli bir kişisel özelliktir.  Özellikle bu dezavantajlı gruplardan gelen çocukların yaşadığı önemli 
risklerden bazıları; nitelikli eğitim alma güçlüğü, ebeveynlerin çocuklarının eğitimine yönelik destek  vermedeki yetersizlikleri (kendi eğitim 
düzeylerinin düşük olması vb), çocukların çalışma koşulları, yaşadığı sosyal çevrenin çocuğun okul başarısını motive etmedeki yetersizlikleri 
ve çocukların bu dezavantajlı durumlarla baş etme gücünün artması akademik dayanıklılığın da artmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, 
yaşanan akademik güçlükler karşısında dayanma gücünün artışının ebeveyn baskısı ile okul başarısı üstündeki ve ebeveyn desteği ile okul 
başarısı üstündeki olumlu katkının ne olduğunun bilinmesi önemlidir.  

Yukarıdaki araştırmalar, kuramsal ve kavramsal tartışmalar ışığında, aşağıdaki hipotezler test edilecektir. 

1. Ebeveyn akademik başarı baskısını yüksek olarak algılayan öğrencilerin akademik başarı not ortalaması düşük olacaktır. 

2. Ebeveyn akademik başarı desteği algılayan öğrencilerin akademik başarı not ortalaması yüksek olacaktır. 

3. Akademik dayanıklılığı yüksek olan öğrencilerin akademik başarı not ortalaması yüksek olacaktır.   
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4. Akademik dayanıklılığın ebeveyn akademik başarı baskısı ile akademik başarı ortalaması arasında arabulucu rolü olacaktır. 

5. Akademik dayanıklılığın ebeveyn akademik başarı desteği ile akademik başarı ortalaması arasında arabulucu rolü olacaktır. 

 

Bu çalışmanın katılımcıları, 13-18 yaşları arasındaki 9., 10.,  11 ve 12. sınıfları lise öğrencilerini içermektedir. (x = 16.17). Çalışma grubunu, 
Türkiye’nin batısında yer alan orta büyüklükteki bir kentinde yer alan 198 kız ve 133 erkek olmak üzere toplam 331 lise öğrencisinden 
oluşmaktadır. 

Demografik Bilgi Anketi. Araştırmanın amacına uygun olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen, öğrencilerin cinsiyet, yaş, aile geliri ve 
okul başarı ortalamasını içeren bir anket uygulanmıştır. 

Akademik Dayanıklılık Ölçeği (ADÖ). ADÖ lise öğrencilerinin akademik dayanaklıklarını ölçmek amacıyla, Martin ve Marsh (2006) tarafından 
geliştirilmiş bir kendini değerlendirme ölçeğidir.  Ölçek altı maddeden oluşan ve iki uç arasında “Benim için hiç doğru değil” ile “benim için 
tamamen doğru” şeklinde puanlamayı gerektiren 7’li Likert türünden bir ölçme aracıdır. Ölçeğin iç tutarlılığı için hesaplan Cronbach alfa 
katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Kapıkıran (2012) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlığı için yapılan 
Cronbach alfa katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır.   

Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeği (EABBDÖ). EABBDÖ Kapıkıran (2016) tarafından anne ve babaların çocuklarından 
kendi istediği başarıyı elde edebilmesi için yaptıkları baskı ve desteğin düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Ölçek Birinci 
çalışmada, hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analiz sonucunda, 10 maddeden oluşan ebeveyn akademik başarı baskısı ve 5 
maddeden oluşan ebeveyn akademik başarı desteği olmak üzere toplam 15 madde iki alt ölçekten oluşan ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçek, 
beşli likert türünden yanıtlamayı gerektirmektedir. Alt ölçeklerinin iç tutarlığı Cronbach alfa ile hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek 
için yapılan Cronbach alfa katsayısının EABBÖ  için .84, EABDÖ .71 ve tüm maddeler için .82 olarak hesaplanmıştır.   

Çalışmanın verileri, üç farklı liseden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, gönüllü öğretmenlerin sınıflarında, gönüllü olan öğrencilerden elde 
edilmiştir. Uygulama yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Çalışmanın Çalışmanın verilerinin analizi SPSS paket programı ile yapılmıştır. 
Çalışmada, değişkenlerin birbirleriyle ilişkileri, çarpıklık ve basıklık, ortalama, standart sapma, cronbach alfa ve değişkenlerin bazı demografik 
değişkenler bakımından fark olup olmadığının incelenmesine yönelik betimleyici istatistikleri hesaplanmıştır. Araştırma değişkenlerin 
yordayıcılığını belirlemek için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır.  

Bu çalışmada lise öğrencilerinin akademik başarılarınını akademik dayanıklık, ebeveyn baskısı ve değişkenlerle ilişkisi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu çerçevede öncelikle  değişkenlerle ilgili betimleyici istatistikler yapılmıştır. Daha sonra akademik dayanıklılığın yordayıcılarını 
belirlemek için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 1 de EABB ile EABD arasında ve EABB ile AD arasında olumsuz yönde ilişki bulunurken, EABD ile AD arasında olumlu yönde ilişki 
bulunmuştur. Ayrıca, değişkenlerin baskınlık ve ve çarpıklıkları bakımdan normal olduğu bulunmuştur.  Çalışmada yer alan değişkenlerin 
cinsiyet ve sınıf bakımdan farklılaşıp farklılaşmadıklarını belirlemek üzere ANOVA yapılmıştır. Sonuçta, EABB ve AD için cinsiyet bakımdan 
anlamlı düzeyde farklılaşma bulunurken, destek bakımdan fark bulunmamıştır. EABB için erkeklerin (X = 28. 578,  Ss = 7.746) kızlardan (X 
= 23.434, Ss = 8.894) daha yüksek baskıya maruz kaldıkları saptanmıştır.   Ancak AD için erkeklerin (X= 25.398, Ss = 5.644), kızlardan (X 
= 23.510,  Ss = 5.867) daha yüksek puanlara sahip olduğu saptanmıştır. Bununla beraber, değişkenlerin sınıflar arasında farklılaşıp 
farklılaşamadığını bakıldığında, EABB  ve EABD için anlamlı düzeyde fark saptanmıştır. Farkın kaynağına LSD testi ile test edilmesi 
sonucunda farkın kaynağının EABB için 9. ile 11. sınıflar arasında ve 11. sınıf ile 12. sınıf arasında, EABD  için 9.  ile 10.  11.  ve  12. sınıfları 
arasında fark saptanmıştır. Bu nedenle bu değişkenler, kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. 

 

Tablo 1 Çalışma değişkenlerinin korelasyonları, Skewness, Kurtosis, Ortalama, Standart sapma  ve Cronbach Alfaları 

Ölçümler    1  2  3  4 

1. EABB             1    

2. EABD             -36**  1   

3. Akademik Dayanıklılık -17**  .32**  1  

4. Akademik  Not ortalama -21**  .22**  .12*  1 

Skewness   .387  -.738  -.417  -.256 

Kurtosis   -.371  .036  .001  -.870 

Ortalama   25.501  19.341  24.268  79.887 

Ss   8.809  3.839  5.844  13.815 

α   .86  .72  .74  

*.05, **.01   

EABB = Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı 

 EABD = Ebeveyn Akademik Başarı Desteği 
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Akademik dayanıklılığın ebeveyn akademik başarı baskısı ve ebeveyn akademik başarı desteğinin not ortalaması üstünde yordayıcı ve 
arabulucu olup olmadığının belirlenmesi için çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. İlk olarak ebeveyn akademik başarı baskısı 
için cinsiyet ve sınıf değişkeni kontrol edilmesi için birinci bloğa girilerek yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, cinsiyet ve sınıf 
değişkenleri varyans değişimine katkısı anlamlı düzeye ulaşmıştır (ΔR2 = .174, p =.01). İkinci olarak, kestirici değişken EABB’nin not 
ortalaması üstünde kestirici katkısı istatistiksel olarak anlamlı düzeye erişmiştir (ΔR2 = .040, P = .01). Üçüncü olarak, arabulucu değişken 
(moderating variable) akademik dayanıklılık regresyonun üçüncü bloğuna girilmesi ile yapılan analiz sonucunda (ΔR2 = .009, p = .05), anlamlı 
düzeyde olduğu saptanmıştır. Dördüncü olarak arabulucu etkiyi değerlendirmek için etkileşim değişkenleri EABB ile AD etkileşimi 
regresyonun dördüncü bloğuna girildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır. (ΔR2 = .000, p>.05). Diğer bir deyişle akademik 
dayanıklılığın arabuluculuk rolü bulunmamıştır.  

 

Tablo 2 Akademik Dayanıklılığın Ebeveyn Başarı Baskısı ve Desteği ile Başarı Artalamaları Üstündeki Arabuluculuğu için Çok Yönlü 
Hiyerarşik Regresyon Analizi  

Değişkenler  B  SE  ß  T  P 

Aşama 1 Kontrol Değişkeni 
Cinsiyet  -1.517  1.418  -.054  -1.069  .286 
Sınıf  -5.195  .624  -.419  -8.321  .000** 
Aşama 2 Kestiriciler 
EABB  -.327  .080  -.208  -4.071  .000** 
EABD  .575  .181  .160  3.176  .002* 
Aşama 3 Arabulucunun eklenmesi 
EABB  -.291  .082  -.186  -3.548  .000** 
EABD  .456  .192  .127  2.373  .018* 
AD  .232  .120  .098  1.932  .054* 
Aşama 4 Etkileşimler 
EABB  -.403  .331  -.257  -1.219  .224 
EABD  -.940  .667  -.261  -1.409  .160 
AD  .110  .369  .046  .298  .766 
EABBXAD  .005  .014  .083  .350  .727 
EABDXAD  .059  .027  .694  2.184  .030* 

     *.05     ** .01  
     EABB = Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı; EABD = Ebeveyn Akademik Başarı Desteği 
     AD = Akademik Dayanıklılık 

EABD ile not ortalaması üstünde akademik dayanıklılığın arabuluculuk rolü için cinsiyet ve sınıf değişkeni kontrol değişkeni olarak 
sınanmıştır.  Daha sonra kestirici değişken EABD’nin  not ortalaması üstündeki  R2 değişiminin hesaplanmasının anlamlı düzeyde olduğu 
bulunmuştur (ΔR2 = .025, p =.05).  Daha sonra arabulucu değişken AD girilmesi sonucunda, değişim anlamlı düzeye erişmiştir (ΔR2 =.008, 
p = .05). Son olarak EABD x AD etkileşiminin girilmesi sonucunda, değişimin anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur (ΔR2 =.011, p = .05).  

Çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin akademik dayanıklılığın ebeveyn akademik başarı baskısı ve desteği ile öğrencilerin akademik başarı 
not ortalaması arasında arabuluculuk rolünün olup olmadığının test edilmesidir.  

Verilerin analizi hiyerarşik regresyon analizi ile yapılmıştır. Değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerinin düzeyini belirlemek için korelasyon analizi 
yapılmıştır. Sonuçta, tüm değişkenlerin birbirleriyle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışmada, öğrencilerin cinsiyetleri ve 
sınıflarına göre, EABB, EABD ve AD bakımdan fark olup olmadıklarının incelenmesi için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Sonuçta, 
cinsiyet ve sınıf bakımdan anlamlı düzeyde fark saptanmıştır. Cinsiyet bakımdan, anne-babaların kızlardan daha çok erkek çocuklarına 
akademik başarı için baskı yaptıkları saptanmıştır. Bu durum, kızlar erkeklerden daha başarılı olması ve anne-babaların erkeklerden daha 
fazla çok başarı beklentisine sahip olmalarından dolayı erkek çocuklarına daha fazla baskı yapmaktadırlar (Kapıkıran, 2016). Sınıflar 
arasındaki farka bakıldığında, EABB bakımdan 9. Sınıflar ile 11. Sınıflar arasında ve 11 ile 12. Sınıflar arasında fark saptanmıştır. Üniversite 
sınavlarına girmeye uzak olduğu bir dönem olan 9. sınıfta baskı daha az olurken 11. Sınıfta baskı daha fazla algılanmıştır. Tersine,  9. Sınıfta 
destek daha yüksek olarak algılanırken 10, 11 ve 12. sınıfta destek algısı daha düşük olmuştur. Bu sonuçlara göre, anne-babaları destekleyici 
ve baskıcı olmak üzere iki farklı anne-baba grubuna ayrılmaktadır. Yani ya daha çok destekleyici olup baskıyı düşük düzeyde tutan veya 
tersi davranan anne-babalar bulunmaktadır.   

Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, cinsiyet değişkeni anlamlı düzeyde yordayıcı olmazken sınıf değişkeni anlamlı düzeyde 
yordayıcı olmuştur. Lise öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn başarı baskısının not ortalamasını anlamlı düzeyde yordamıştır. Buna göre, 
baskı algılayan çocukların akademik not ortalaması düşük olmaktadır (Bronstein, Ginsburg ve Herrera, 2005; Campbella ve Verna, 2007; 
Kapıkıran, 2016; Ketsetzis, Ryan ve Adams, 1998; Koutsoulis ve Campbell, 2001; Ma, 2003; Wei, 2012).  Sonuca göre, çalışmanın birinci 
hipotezi desteklenmiştir. Temelde anne-babalar çocuklarının daha başarılı olması için baskı yaparlar. Aksine, baskı başarıyı artırmaktan 
ziyade düşürmektedir. Bununla birlikte, ebeveynlerin başarısı düşük çocuklarına baskı yaptıkları varsayılsa bile, baskı yapan ebeveynlerin 
çocuklarının başarısı artmamaktadır. Dolayısıyla baskı başarıyı artırmanın bir yolu olmadığını ortaya koymaktadır.   

 Ebeveyn başarı desteği ergenlerin not ortalaması üstünde olumlu yönde yordayıcı olduğu bulunmuştur. Buna göre çalışmanın ikinci hipotezi 
desteklenmiştir. Bu sonuç, önceki çalışmaları desteklemektedir (Cutrona, Cole,  Colangelo, Assouline ve Russell, 1994: Kapıkıran, 2016; 
Kim ve Park, 2006; Song, Bong, Lee ve Kim, 2015; Wei, 2012).  Başarı desteği algılayan ergenlerin not ortalaması yüksektir. Dolayısıyla, 
ebeveynleri tarafından okul başarısı için desteklenen ergenlerin okul başarısı yükselmektedir. Ebeveynler,  akademik destek için ergenlerin 
eğitimi ile ilişkili destekleyici bir ev ortamı sağlarlar. Ebeveynlerin sağladığı bu desteğin amacı,  ergenlerin okul etkinliklerinde sağladığı 
başarıyla ilgili olarak gurur duymak ve ergenlerin gelecek eğitiminde beklentilerine uygun bir öğrenme ve çaba göstermelerini sağlamaktır 
(Levpušcek & Zupancic, 2008). Ebeveynlerin desteğinin çocukların başarı güdüsü üzerinde olumlu etkisinin bir sonucu olarak okul not 
ortalamaları da artmaktadır (Kapıkıran ve Özgüngör, 2009; Ratelle, Larose, Guay ve Senécal, 2005, Unger, McLeod, Brown ve Tressell, 
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2000). Özellikle, ebeveyn ve öğretmenlerin dezavantajı çocuklara yönelik sağladıkları sosyal desteğin onların başarıları üzerinde olumlu 
katkı sağladığı bulunmuştur  (Malecki ve Demaray 2006, Lopez ve ark. 2002, Croninger ve Lee 2001, DuBois, Felner, Meares, ve Krier, 
1994). Hollandalı ve Türkiyeli öğrencilerin başarı güdüsü ve akademik başarı üzerinde bireysel ve aile yönelimli güdülerini araştırdığı 
çalışmalarında, Türkiyeli ergenlerinin aile yönelimli güdülerinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Onlara göre Türkiyeli ergenleri daha 
toplulukçu bir kültüre sahiplerken Hollandalı ergenleri daha bireyci bir kültüre sahiptirler. Türkiyeli öğrencilerin ailelerine karşı daha sadık ve 
daha fazla yükümlü hissetmektedirler (Verkuyten, Thijs ve Canatan, 2001). Dolayısıyla, diğer Uzak doğu Asya ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiyeli ergenlere ebeveynleri kendi başarı beklentilerini sağlamak amacıyla daha destekleyici davranmaktadırlar. Bunun en temel nedeni, 
çocuklarının başarıları ile elde edecekleri statüyü kendilerine mal etmektir. Diğer bir deyişle, çocuklarının sağladığı bu başarı ile gurur duyma 
duygusudur.  

Akademik dayanıklılık ile akademik not ortalaması arasındaki ilişki incelendiğinde ortalama düzeyde ve olumlu yönde bir ilişki kaydedilmiştir. 
Diğer bir deyişle, Akademik dayanıklılık yüksek olan bireylerin not ortalaması yüksektir.  Çalışmanın üçüncü hipotezi de desteklenmiştir.  Bu 
sonuç önceki çalışmaları desteklemektedir (Bryan, 2005; Nota, Soresi ve Zimmerman, 2004). Akademik dayanıklılık, güdülenme ve okula 
bağlılık ile ilişkili olup, genel benlik saygısı, sınıf katılımı, okuldan hoşlanmanın güçlü bir kestiricisi olduğu bulunmuştur (Martin ve Marsh, 
2006). 

Akademik dayanıklılığın ebeveyn başarı baskısı ile not ortalaması üzerinde arabuluculuk rolünün olup olmadığını belirlemek için ebeveyn 
başarı baskısı ile akademik dayanıklılığın etkileşimi test edilmiştir.  Ancak bu etkileşim anlamlı düzeyde bir yordayıcı güce ulaşmamıştır. 
Diğer bir deyişle, ebeveyn başarı baskısı ile akademik dayanıklılık etkileşimi ile not ortalaması arasında arabuluculuk rolü bulunmamıştır.  
Bu sonuç, akademik dayanıklılığın ebeveyn başarı baskısı ile not ortalaması üstünde arabuluculuk rolünün olacağı yönündeki çalışmanın 
dördüncü hipotezi desteklenmemiştir.  

Ebeveyn başarı desteği ile akademik dayanıklılık arasındaki etkileşimin not ortalaması üstünde arabuluculuk rolü olduğu saptanmıştır. 
Çalışmanın beşinci hipotezi desteklenmiştir. Gregory ve Rimm-Kaufman (2008) tarafından yapılan bir çalışmada, duyarlı olan anne-babaların 
çocuklarının, sosyal yoksunluklarından kaynaklanan düşük okul başarısı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı tampon görevi gördüğünü 
saptamışlardır. Birçok çalışmada aile sosyal destek ve ebeveyn başarı desteği ile akademik dayanıklılık arasında olumlu yönde ilişki 
saptanmıştır (Bogenschneider, 1996; kapıkıran, 2012; Kapıkıran, 2016; Koutsoulis ve Campbell, 2001; Richman, Rosenfeld, ve 
Bowen,1998). Buna göre, özellikle yüksek riskli öğrencilere sağlanan ebeveyn başarı desteği ile onların akademik dayanıklılığı not ortalaması 
üzerinde olumlu katkı yapmaktadır. 

Veriler, deneklerin kendini beyanlarına dayalı ölçme araçlarıyla elde edilmiştir. Veriler ergenlerin doğrudan yaşantılarının bir ürünü değildir. 
Dahası veriler kesitsel desene dayalı olarak elde edilmiştir. Ergenlerin ölçme araçlarına verdikleri yanıtlar, yalnızca o günkü koşulları içindeki 
duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla, farklı zaman ve koşullarda boylamsal bir çalışmaya dayalı olarak nitel ve nicel ölçümlere 
dayalı bir ölçümün yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, bu elde edilen veriler yalnızca Türkiye’nin bir şehrindeki liselerde elde edildiğinden 
dolayı, elde edilen sonuçlara bütün kültürlere ve farklı yaş gruplarına genellenemez. Son olarak, elde edilen sonuçlar, sınırlı bazı özelliklerin 
ölçümüyle gerçekleştirildiğinden dolayı, neden sonuç ilişkisi kurulamaz.  

Bu sınırlılıklara rağmen, bazı önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada, anne-babaların çocuklarından bekledikleri yüksek başarı için baskı 
yaptıklarında bu beklentilerinin tersine bir sonuç elde etmektedirler. Ayrıca, anne-babalar çocuklarından kendi beklentilerine uygun başarı 
elde etmek için desteklediklerinde başarı not ortalamalarında yükselme olmaktadır. Diğer bir sonuçta, çocukların akademik riskler karşısında 
dayanıklı olmaları başarı not ortalamaları üstünde olumlu katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Akademik dayanıklılığı yüksek ve ebeveyn başarı 
desteği yüksek olan ergenlerin akademik başarı ortalamaları da yüksek olmaktadır. Eğitimsel dayanıklılık ve riskli öğrenciler üzerindeki 
çalışmalarda, ergenlerin okul başarıları üzerinde aile, arkadaş, okul ve toplum tarafından sağlanan desteğin koruyucu faktörler olduğu rapor 
edilmiştir (Bogenschneider, 1996; Richman, Rosenfeld ve Bowen, 1998). Sonuç olarak, elde edilen veriler, okul psikolojik danışmanlarının 
ve öğretmenlerin, çocukların akademik dayanıklılığını artırması ve akademik destekler sunmaları ve çocukların ailelerine bu yönde rehberlik 
etmeleri bakımdan önemlidir.  Ayrıca, psikolojik danışmanların öğrencilerin akademik dayanıklılıklarını artırmak için psiko-eğitim programları 
hazırlaması ve bu yönde uygulamalar yapması, öğrencilerin akademik başarılarına önemli katkılar sağlayabilir. Gelecekte, akademik başarı 
üzerinde ebeveyn akademik başarı desteği ve akademik dayanıklılık bağlamında, içsel ve dışsal kişisel özellikleri dikkate alınarak 
araştırmaların yapılmasına gereksinim vardır.   
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ÖZET 

Bu araştırmada, Türkiye ve Japonya'da ilköğretim düzeyinde görülen okul devamsızlığı ve okul devamsızlığını önleyici tedbirlerin 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Ayrıca karşılaştırmalı eğitim bakımından da yatay 
karşılaştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın kaynakları temel olarak iki ülkenin konu ile ilgili resmi metinleridir. Ayrıca bu konudaki 
bilimsel literatüre başvurulmuştur. Literatür taranırken ise ERIC, Google Akademik, YÖKTEZ, ulusal ve uluslararası dergiler, raporlar ve 
ülkelerin bakanlıklarının resmi sitelerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul devamsızlığının Türkiye eğitim sisteminde önemli bir 
sorun olduğu ulusal ve uluslararası raporlarla tespit edilmiş ve bu sorunun çözümü için; e-okul sistemi üzerinde öğrencilerin devamsızlık 
durumlarını daha rahat görmeyi sağlayacak bir uygulama tasarlanması, okulların öğrenciler için bir çekim merkezi haline getirilmesi, okulların, 
öğrenciler için öğretim faaliyetlerinin dışında kaliteli vakit geçirebileceği mekanlar olarak tasarlanması, öğrencilerin öğlen okulda yemek 
ihtiyaçlarının karşılanması önerileri sunulmuştur.  

 Anahtar Kelimeler: Ders Devamsızlığı, Okul Devamsızlığı, ADEY, Karşılaştırmalı Eğitim  

  

Öğrenciler, eğitim sisteminin önemli öğelerinden biridir. Aynı zamanda bu sistemin bir çıktısı olan öğrenciler eğitim sisteminin başarılı ya da 
başarısız olarak değerlendirilmesinde, önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı, planlanmış eğitim yaşantılarına öğrencinin olabildiğince  
dahil edilmesi önemlidir. Yüce önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN (1881-1938),15-21 Temmuz 1921 yılında düzenlenen 1.Maarif 
Kongresi'nde belirttiği üzere; "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete 
terk eder." sözü savaş zamanında dahi eğitimin önemini belirtmesi bakımından önemlidir. Eğitim ise devletin vatandaşlarına verdiği önemli 
hizmetlerden biri olup okullarda verilmektedir. Bu okulların nitelik ve niceliklerinin artması öğrencilerin eğitimi için önemlidir.. Ancak 
öğrencilerin okula devam edip etmemeleri öğrencilerin bu eğitimden yararlanmalarının başka bir boyutunu oluşturmaktadır. Örneğin; Eğitim 
Reformu Girişimi'nin (ERG) Eğitim İzleme Raporu'nda (2009) ; 2009-2010 yılları arasında okullulaşma oranlarındaki artış 2008-2009 yılları 
arasına göre daha fazla olmasına rağmen, 2009-2010 yılları arasındaki devamsızlık oranları 2008-2009 yılları arasına göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. Okullulaşma oranları okula kayıtlı çocukların ülkedeki zorunlu eğitim çağında olan nüfusa oranlanması yoluyla hesaplanır. 
Okullulaşma oranı eğitime erişimin göstergesi/tanımı olarak da kullanılır. Bu tanıma göre, eğitime erişim okula kayıttan öte öğrencinin okula 
düzenli devamını, okuldaki başarısını, yaşına uygun ilerlemesini, okulu zamanında tamamlamasını ve diğer eşit fırsatları kapsamaktadır 
(Lewin, 2007). Eğitime katılımın kayıttan daha önemli bir göstergesi, çocuğun okula düzenli bir şekilde devam ediyor olmasıdır. Sağlıklı bir 
değerlendirmenin yapılabilmesi için devamsızlık, terk ve mezuniyet oranlarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, 2009-
2010‟da 20 gün veya daha fazla devamsızlık yapan öğrencilerin tüm öğrencilere oranı % 10,4 iken, 2010-2011 güz yarıyılında 10 gün veya 
daha fazla devamsızlık yapan öğrencilerin oranının % 11,6‟ya çıkması sorunludur. Devamsızlık oranını cinsiyete göre incelediğimizde, 
erkeklerde % 1‟lik bir artış görülürken kızlarda % 1,4‟lük bir artış görülmesi, farkın kızlar aleyhinde arttığını göstermektedir(Eğitim İzleme 
Raporu 2009). Ayrıca Şekil:1 incelendiğinde devamsızlığın bölgelere göre de farklılıklar gösterdiğini görmekteyiz.  

  

Şekil 1: Türkiye'de Devamsızlığın Bölgelere Göre Dağılımı  

Bu da bize okul devamsızlığının görünen yapısından daha karmaşık olduğunu ve eğer gerekli önlemler alınmazsa  eğitime etkilerinin geniş 
çapta olacağını göstermesi açısından önemlidir. 

   

Alan yazın incelendiğinde okul devamsızlığına ilişkin farklı tanımlamalar ve isimlendirmelerle karşılaşılmaktadır. Yurt dışında okul 
devamsızlığı, İngilizce olarak absence, absenteeism, non-attendence ,truancy, truant gibi isimlendirmelerle 
tanımlanmaktadır(Olson,2014;Linnea,2013; PISA in Focus,2014).  Ayrıca devamsızlık derse gelmeme olarak gerçekleşiyorsa derse 
devamsızlık(skipping classes), okula gelmeme olarak gerçekleşiyorsa okul devamsızlığı (skipping days of school) olarak 
tanımlanmaktadır(PISA,2012). Stoll (1990,Akt.;Reid) çalışmasında devamsızlığı meşru bir nedeni olmadan okulda bulunmama olarak 
tanımlamaktadır. Webber (2004) ise çalışmasında devamsızlığı okul dönemi içerisinde mazeretsiz olarak okulda bulunmama şeklinde 
tanımlamıştır.  Devamsızlık, uzun yıllardır toplumsal ve özel ilgi gerektiren eğitimsel, sosyal ve adli bir problemdir( National Center for School 
Engagement, 2005).   

 TDK‟ya göre devamsızlık, devam etmeme durumu, süreksizlik olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de ise okul devamsızlığına ilişkin tanımlara 
baktığımızda; okula devamsızlık fiziksel, psikolojik ve toplumsal birçok etmenden kaynaklanabilen ve öğrencinin akademik başarısını 
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olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen istenmeyen bir öğrenci davranışıdır(Altınkurt, 2008). Öğrencilerin okula aralıklı gelme veya uzun 
süreli gelmeme durumları devamsızlık olarak adlandırılmaktadır(Aküzüm, Yavaş, Tan, Uçar, 2015). Ayrıca okul reddi,okuldan kaçma ve okul 
korkusu kendini okula devamsızlık durumu olarak gösterdiğinden, bu kavramlar tanımlanırken okula devam etmeme durumu olarak 
vurgulanmaktadır. Bu yüzden bu kavramlarla okul devamsızlığı iç içe geçmiştir. Günümüzde okul reddi , çocukların anksiyete ve depresyon 
gibi duygusal sorunlar nedeni ile okula devam edememesi olarak tanımlanmaktadır(Bahalı ve Tahiroğlu, 2010). Türkiye'deki tanımlamalara 
bakılırsa, en kapsamlı tanımın Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY 2011) kılavuzunda yer aldığını görmekteyiz. Bu kılavuza göre öğrenci 
devamsızlığı; ardışık özürsüz devamsızlık, kesintili özürsüz devamsızlık, gün içi devamsızlık, özürlü devamsızlık olmak üzere dört ana başlık 
altında toplanmıştır.  

Ardışık Özürsüz Devamsızlık: İki gün üst üste özürsüz devamsızlık yapılması durumuna verilen addır. Genel nedenlere, mevsimlik tarım 
işçiliğine, okul reddine veya resen kayıtlı olmaya bağlı olabilir.  

a) Genel Nedenlere Bağlı Ardışık Özürsüz Devamsızlık:İki gün üst üste özürsüz devamsızlık yapıldığında, devamsızlığın nedeni okul reddi, 
mevsimlik tarım işçiliği veya resen kayıtlı olma değilse Genel Nedenlere Bağlı Ardışık Özürsüz Devamsızlık adı verilir.  

b) Mevsimlik Gezici ve Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Devamsızlık: İki gün üst üste özürsüz devamsızlığın nedeni mevsimlik işçilik ise bu 
duruma Mevsimlik Gezici ve Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Özürsüz Devamsızlık adı verilir.  

c) Okul Korkusuna Bağlı Devamsızlık: İki gün üst üste özürsüz devamsızlığın nedeni çocuğun yaşadığı okul korkusundan kaynaklanıyorsa 
Okul Korkusuna Bağlı  

Devamsızlık adı verilir. Okul korkusu, çeşitli kaygılar nedeniyle çocuğun okula gitmeyi reddetmesi ya da bu konuda isteksiz görünmesi 
şeklinde ortaya çıkan durumdur.  

d) Resen Kayıtlı Devamsızlık: Okula resen kayıtlı olan çocuğun okula iki gün üst üste özürsüz devam etmemesi durumuna Resen Kayıtlı 
Devamsızlık adı verilir.  

    

Kesintili Özürsüz Devamsızlık: Son on beş (15) eğitim günü içinde üç gün kesintili özürsüz devamsızlık yapılması durumuna Kesintili 
Özürsüz Devamsızlık adı verilir.  

Gün İçi Devamsızlık: Son on beş (15) eğitim günü içinde iki kez yarım gün özürsüz devamsızlık yapılmasına Gün İçi Devamsızlık adı verilir. 
Gün İçi Devamsızlık; geç kalma, derse devamsızlık ve dersten veya okuldan erken ayrılma şeklinde olabilir.  

a) Geç Kalma: Çocuk haftada en az iki kez 1. ve 2. derslere düzenli veya düzensiz geç girerse bu durum “Geç Kalma” kabul edilir.  

b) Derse Devamsızlık: Aşağıdaki durumlar “Derse Devamsızlık” olarak kabul edilir.  *  Çocuk yirmi (20) eğitim günü içerisinde her hangi bir 
derse o dersin haftalık ders saati kadar katılmazsa,   

* Hafta içinde belirli derslere mazeret göstermeden katılmazsa (Örneğin, sadece matematik derslerine katılmama),  

* Hafta içinde belirli ders saatlerindeki derslere mazeret göstermeden katılmazsa (Örneğin, 3. ve 4. derslere katılmama)    

c) Dersten veya Okuldan Erken Ayrılma: Haftada en az iki kez herhangi bir dersten erken ayrılma veya son saatlere (5/6. Ders) katılmama 
“Dersten veya Okuldan Erken  

Ayrılma” olarak kabul edilir.  

Özürlü Devamsızlık: Okula devam ederken kaza, ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma, tutuklanma ve kısa veya uzun süreli tedavi 
gerektiren hastalık gibi nedenlerden dolayı özrünü belgelendirerek okula devam edemeyen çocukların devamsızlık durumunu ifade eder.   

a) Maskeli Özürlü Devamsızlık: Çocuğun devamsızlık nedenini gerçeğe aykırı şekilde belgelendirdiği ya da beyan ettiği durumu ifade eder.  

Ancak bu tanımlamalar alan yazın için bağlayıcı değildir. ADEY kılavuzunda yer alan tanımlar olarak kalmıştır.  

 Devamsızlık öğrencilerin okula bir özre bağlı olmaksızın gelmemesini ifade etmektedir ve devamsızlık denildiğinde ana endişe genellikle 
özürsüz devamsızlık durumları olmaktadır. Bununla birlikte öğrenci devamsızlığı, ister bir özre bağlı ya da değil, her durumda öğrencinin 
eğitimsel olarak ilerlemesinin önünde bir engel teşkil etmektedir(OECD 2013a). Bu sebeple okul devamsızlığı dünyada olduğu gibi, ülkemizde 
de önemli bir sorundur(Cang, Romeo,2008; ERG,2009; Morrissey, Hutchison, Winsler, 2014). Devamsızlıkla mücadele etmek için, 
devamsızlığın nedenlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu sorunu oluşturan başlıca  nedenler arasında  aile, okul, sosyo-ekonomik 
durum ve çevresel faktörler yer almaktadır(Özbaş,2010). Ortaokul öğrencilerin devamsızlık ve okul terki davranışlarının nedenlerini inceleyen 
bir araştırmada ise bu nedenlerin ailevi, kişisel ve arkadaş çevresinden kaynaklanan nedenler olduğunu bulgulamışlardır(Hoşgörür, Polat, 
2015). Devamsızlığın kişisel nedenleri: okulu sevmeme, amaçsızlık, özgüven eksikliği; ailevi nedenleri: okula önem vermeme, küçük yaşta 
evlenme, mevsimlik işçi, bir işte çalıştırma, kardeşlerine baktırma; çevresel nedenleri: akran etkisi, internet ve bilardo etkileri olarak 
bulgulanmıştır(Köse, 2014). Zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri, öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdür. Velilerle 
birlikte okul yönetimleri, mili eğitim müdürlükleri, denetçiler, muhtarlar ve mülki amirler öğrencinin okula devamının sağlanması konusunda 
ortak yükümlülüklere sahiptir(MEB,2004).   

Öğrencinin okula devamının sağlanması ve okulda geçirdikleri sürenin artması öğrencinin akademik başarısını da etkileyecektir. Carroll, 
Okulda Öğrenme Modeli kuramında, her öğrenciye ihtiyaç duyduğu zaman ve ek öğrenme olanakları verildiği takdirde, öğrencilerin belirlenen 
öğrenme düzeyine ulaşacağını savunmaktadır. Bundan dolayı İlköğretim okullarında öğrenme süreçlerinden „tam zamanlı‟ olarak 
yararlanmak, her öğrenci için gerçekleştirilmesi beklenen en önemli hedeflerden biridir. Ayrıca öğrencinin okula devam ettiği süre ile öğrenme 
düzeyi arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki vardır(Gottfried,2011).  
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Bu yüzden okul devamsızlığı sorununun çözümü akademik başarıyı da arttıracağı  

öngörülmektedir(Eastman,1998; ERG,2009; PİSA,2012; Aucejo, Romano, 2014)  

 Programme for İnternational Student Assesment (PISA) 2012  raporu katılımcı ülkelerin fen, matematik ve okuma becerilerini 
değerlendirmenin yanı sıra bu ülkelerdeki öğrencilerin okula devamsızlık durumlarını da değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler dikkate 
alındığında Japonya akademik başarı yönüyle üst sıralarda görülmektedir. Ayrıca öğrencilerinin ders devamsızlık oranı en düşük olan 1. ülke 
ve öğrencilerinin okul devamsızlık oranı en düşük olan 2. ülke olması ile Japonya hem akademik puanları hem de devamsızlık oranları 
bakımından dikkat çekmektedir. Mevcut raporda ülkemiz devamsızlık oranı (okula gelmeme ve derse gelmeme) yüksek olan ülkeler arasında 
yer almaktadır. Bu raporla da görülüyor ki ülkemizde okul devamsızlığı sorun teşkil etmektedir. Bu sorunun çözümü içinde Japonya 
incelenmiştir.   
   MATEMATİK  OKUMA BECERİSİ  FEN   

Sıra  Ort.  
Puan  

Ülke  Ort.  
Puan  

Ülke  Ort.  
Puan  

Ülke  

1  613  Şangay-Çin  570  Şangay-Çin  580  Şangay-Çin  

2  573  Singapur  545  Hong Kong-Çin  555  Hong Kong-Çin  

3  561  Hong Kong-Çin  542  Singapur  551  Singapur  

4  560  Tayvan  538  Japonya  547  Japonya  

5  554  Kore  536  Kore  545  Finlandiya  

6  538  Macao-Çin  524  Finlandiya  541  Estonya   

7  536  Japonya  523  İrlanda  538  Kore  

44-41-43  448  Türkiye  475  Türkiye  463  Türkiye  

(Tablo 1: PISA 2012 Ülkelerin Ortalama Puanları)  

    

 Türkiye'nin matematik puanı sıralaması 44, okuma becerisi puanı sıralaması 41 ve fen puanı sıralaması ise 43 tür.  

 

(Tablo 2: Ders Devamsızlık Oranı En Yüksek Üç Ülke, PISA-2012)  
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(Tablo 3: Okul Devamsızlık Oranı En Yüksek Üç Ülke, PISA-2012)  

  

 

(Tablo 4: Ders Devamsızlık Oranı En düşük Üç Ülke, PISA-2012)  
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(Tablo 5: Okul Devamsızlık Oranı En düşük Üç Ülke, PISA-2012)  Bu araştırmamızda, ülkemiz için problem teşkil eden okul devamsızlığı 
konusunda, Japonya örnek  alınarak, çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Bu genel amaca uygun olarak problem ve alt problemler şöyle 
belirlenmiştir:  

 Türkiye ve Japonya'da ilköğretim düzeyinde görülen okul devamsızlığını önleyici tedbirlerin karşılaştırılması ana problemimiz olmak üzere 
aşağıdaki sorulara da cevap aranmıştır.   

1. Ülkemizde ve Japonya'da ilköğretim düzeyinde  öğrenci devamsızlık durumu nasıldır?  

2. Ülkemizde ve Japonya'da ilköğretim düzeyinde öğrenci devamsızlığı takibi nasıl yapılmaktadır?  

3. Ülkemizde ve Japonya'da ilköğretim düzeyinde öğrenci devamsızlığını engellemek için ne gibi önlemler alınmaktadır?  

Yöntem  Bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde 
tanımlar(Büyülöztürk ve diğerleri, 2014). Ayrıca karşılaştırmalı eğitim bakımından da yatay karşılaştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın 
kaynakları temel olarak iki ülkenin konu ile ilgili resmi metinleridir. Ayrıca bu konudaki bilimsel literatüre başvurulmuştur. Literatür taranırken 
ise ERIC, Google Akademik, YÖKTEZ, ulusal ve uluslararası dergiler, raporlar ve ülkelerin bakanlıklarının resmi sitelerinden yararlanılmıştır.  

 Çalışmada öncelikle Türkiye ve Japonya'nın eğitim sisteminin temel özellikleri ve öğrenci devamsızlığıyla baş etme yöntemleri incelenmiştir. 
Daha sonra eldeki veriler ışığında ülkemizdeki öğrenci devamsızlığını engellemeye yönelik öneriler sonuç bölümünde sunulacaktır.  

 Japonya'nın Eğitim Sistemi  

Japon Anayasası, temel ulusal eğitim politikasını ortaya koymaktadır: "Bütün insanlar yasa ile öngörüldüğü gibi yetenekleri karşılık eşit eğitim 
alma hakkına sahip olacaktır. İnsanlar yasa ile öngörülen şekilde devletin koruması altında tüm kız ve erkek vatandaşlar eğitim alma hakkına 
sahiptirler ve bu konuda yükümlüdür."(Madde 26)  

 Mart 1947 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu, Anayasanın ruhuna uygun daha detaylı olarak, eğitimin amaçlarını ve ilkelerini 
belirler. Fırsat eşitliği, zorunlu eğitim, karma eğitim, okul öncesi eğitim, sosyal eğitim, partizan politik eğitiminin yasaklanması, ulusal ve yerel 
kamu okullarında belirli bir dinin din eğitiminin yasaklanması Japon eğitimine yön veren temel ilkelerdir.  

Bununla birlikte, eğitim çevreleyen koşullar; bilim ve teknoloji, gelişmiş bilgi teknolojisi, küreselleşme, düşen doğum oranı ile yaşlanan toplum 
ve aile yaşam tarzı v.b. dinamiklerle büyük ölçüde değişti. Aynı zamanda, çocukların çevresini de önemli ölçüde değiştirmiştir.  

Bu gibi etkenler ışığında Japonya'daki eğitim, var olan temel yasasını tamamen revize etti ve bu revizyonların etkileri 2006 yılında görülmeye 
başlandı. Bununla birlikte eğitimle ilgili hükümet tarafından ilk kapsamlı plan 1 Temmuz 2008 tarihinde formüle edilmiştir.  
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(Şekil 2: Japon Eğitim Sistemi)  

  

  

Örgün Eğitim  

Anaokulları (Yochien): Öğrencilerin küçük yaşlarda bazı temel becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği okulöncesi eğitimde; 
öğrencilerin gelişim basamaklarına uygun günlük faaliyetleri yoluyla gelişimlerini desteklemek, eğitimin amaçlarını çoğunlukla oyun ile 
öğretim yoluyla gerçekleştirmek, her bir öğrencinin kendi kişisel gelişim özelliklerine uygun rehberlik hizmetleri sunabilmek en önemli üç 
temel unsur olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Okul öncesi eğitimin verildiği anaokullarına üç ile beş yaş arasındaki çocuklar kabul edilmekte ve kabul edildikleri yaşa göre bir ile üç yıl 
eğitilmektedirler. Anaokulları ulusal ve yerel eğitim yöneticilerinin denetimlerine tabidir ve okulların fiziksel olanakları ve donanımları, 
öğretimlerinin içeriği ve diğer konular Eğitim Bakanlığı‟nın belirlediği yasal standartlara uygun olarak belirlenmektedir.  

İlköğretim Okulları (Shogakko): Japon Eğitim Sistemi‟nde zorunlu temel eğitimin birinci kademesini oluşturan ilkokullar; öğrencilerin 6 
yaşından 12 yaşına kadar olan 6 yıllık bu süreçte Japon çocuklarının eğitim gördüğü okullardır.  

 İlkokullara giriş sınavla olmadığı için ilkokul çağına gelen öğrencilerin hangi ilkokulda okuyacakları Yerel Eğitim Komisyonları tarafından 
coğrafi esaslar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Japonya‟da ilkokul eğitiminin amacı; öğrencilerin, temel bilgilerle donatılması, 
zihinsel ve bedensel gelişmelerinin olumlu bir şekilde yönlendirilmesi, el becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilere Japon gelenek ve anlayışının 
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kazandırılması, onlarda iyi vatandaşlı, Japon ulusu mensubu olma onur ve bilincinin, başarılı olma duygu ve sorumluluğunun geliştirilmesi 
ve ortaokul öğrenimine temel oluşturulmasıdır.  

 Hem ilk hem de ortaokullarda ders yılı Nisan-Temmuz, Eylül-Aralık ve Ocak-Mart ayları arasında olmak üzere 3 dönemdir. İlk ve 
ortaokullarda okutulacak olan dersler ve her ders için zorunlu yıllık ders saati sayısı, Japon Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Okul 
Eğitim Kanunu‟nun Uygulanmasını Düzenleyen Tüzük” kapsamında belirlenmiştir. Derslerin amaçları ve içerikleri ise Eğitim Bakanlığı‟nca 
yayınlanan “Ders Programları” ile ana hatları ile belirlenmiş olsa da her okul, yerel gereksinimleri ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurarak kendi eğitim programlarını hazırlamaktadırlar.  

Ortaokullar (Chugakko): Japonya‟da zorunlu eğitimin ikinci kademesini ise, ortaokullar oluşturmaktadır. 12 yaşından 15 yaşına kadar olan 
bu süreç, Japon çocuklarının yetiştirilme sürecinde oldukça önemli görülmektedir. Öğrencilerin ortaokul başarı düzeylerinin hayatlarının geri 
kalanını şekillendirdiğine inanılmaktadır. Ortaokulda alınan sonuçlar, iyi bir liseye girişi, dolayısıyla iyi bir üniversiteyi ve kariyeri de 
belirlemektedir. Bu yüzden, öğrenciler genellikle geç saatlere kadar okulda kalmakta ve özel dershaneler (Juku) kapsamında düzenlenen 
derslerin yanı sıra farklı birçok kulüp faaliyetine katılmaktadırlar.  

 İlkokullarda olduğu gibi ortaokullarda da giriş sınavı yoktur. Bu nedenle; öğrencilerin ilkokuldan sonra hangi ortaokula gidecekleri Yerel 
Eğitim Komisyonu tarafından, coğrafi esasa göre belirlenmektedir ve öğrenciler belirlenen okullara gitmek zorundadırlar.  

 Ortaokullarda eğitim-öğretim süresi, en az 35 hafta (yaklaşık 9 ay) sürmektedir. Ortaokullarda sınıfta kalma olmamasına rağmen ortaokulu 
bitiren öğrenciler için liselere girmek zorlu bir sınav dönemine girmek anlamına gelir.  

  

Karşılaştırılan Alan  Türkiye  Japonya  

Eğitim Kanunu  1973-Milli Eğitim Temel  

Kanunu  

1947-Temel Eğitim Kanunu  

Eğitim Bakanlığı  MEB  MEXT  

Genel eğitim sistemi  (4+4+4) 12 yıllık ilköğretim ve lise, 4 yıllık 
üniversite toplam 16 yıllık eğitim  

(6-3-3-4) 6 yıllık ilkokul, 3 yıllık ortaokul, 3 yıllık 
lise ve 4 yıllık üniversite toplam 16 yıllık eğitim  

Zorunlu Eğitim  4 yıllık ilkokul ve 4 yıllık ortaokulu içermektedir.  6 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokulu içermektedir.  

Okulöncesi eğitim  Zorunlu değildir ve ücretlidir.  Zorunlu değildir ve ücretlidir.  

İlköğretimin zorunluluğu  İlköğretim zorunlu ve devlet okullarında 
parasızdır.  

İlköğretim zorunlu ve devlet okullarında 
parasızdır.  

Ücretsiz ders kitabı  Devlet okullarında verilmektedir.  Tüm okullarda(ulusal-yerelözel) verilmektedir.  

Okul türleri  Devlet okulları ve özel okullardır.  Ulusal okullar, yerel okullar ve özel okullardır.  

Kurs  Özel dershanelerde ve devlet okullarında 
verilmektedir.  

Juku adı verilen kurumlarda verilmektedir.  

Öğretim yılı  Eylül ayının üçüncü haftasında başlar ve haziran 
ayı ortalarında sona erer.  

Öğretim yılı 1 Nisan'da başlamakta ve 31 Mart'ta 
bitmektedir.  

Karne  Her dönem sonunda karne alınmaktadır. 2 eğitim-
öğretim dönemi olduğu için yılda 2 kez karne 
alınır.  

Her dönem sonunda karne alınmaktadır. 3 
eğitim-öğretim dönemi olduğu için öğrenciler 
yılda 3 kez karne alırlar.  

Eğitim dönemleri ve  

tatiller  

15 günlük sömestr tatili ve 3 aylık yaz tatili 
vardır.Eylül-Ocak ve Şubat-Haziran ortalarına 
kadar olmak üzere eğitimöğretim iki dönem 
halindedir.  

Nisan-Temmuz ortası,EylülAralık sonu ve Ocak-
Mart sonu olmak üzere eğitim-öğretim üç dönem 
halinde yapılmaktadır.Dönemler arasında 1 
haftalık tatil ve 6 haftalık yaz tatili vardır.  

Eğitim yapılan gün sayısı  180 iş günü  Eğitim yapılan gün sayısı 210 gündür.Buna 
okulların, festivaller gibi sosyal faaliyetler için 
ayırdığı yaklaşık  

30 günlük dönem dahil değildir.  

Eğitim süresi  İkili ve normal eğitim yapılmaktadır.Normal 
öğretim yapan okullarda dersler 8.30 da 
başlamakta, 15.00 da sona ermektedir.  

Tam gün eğitimi vardır. Eğitim sabah 8.30 da 
başlar ve 15.30 da bitmektedir.  

Ders süresi  Dersler 40 dakikadır.  Dersler 45 dakikadır.  
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Okul günü  Okul 5 gündür. Cumartesi Pazar tatildir.  Okul 5,5 gündür. Cumartesi yarım gün eğitim 
vardır.  

Okul kıyafeti  Okul-Aile birliği sene başı toplantısında okul 
üniforması kararlaştırılırsa üniforma giyilir yoksa 
serbest kıyafet uygulanır.  

Belli bir okul kıyafeti yoktur ancak okulların ayırt 
edilebilmeleri için şapka veya sembol taşımaları 
gerekmektedir.  

Öğle yemeği  Taşımalı okullarda verilir.  İlkokulların %98 'inde devlet tarafından öğle 
yemeği verilir.  

(Tablo 6: Türk ve Japon Eğitim Sistemlerin İlköğretim Düzeyinde Belli  Başlıklarda Karşılaştırılması)  

Türkiye ve Japonya'da Öğrenci Devamsızlığının Takibi ve Önlenmesi  

 Türkiye'de ilköğretim kademesinde devamsızlık takibi okullar tarafından e-okul sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerin 
devamsızlıklarının 7., 14, ve 21. günlerinde öğrencinin ailesine devamsızlık mektubu gönderilmektedir. Bu konuda aile bilgilendirilmektedir. 
İlk devamsızlık mektubundan itibaren öğrenci okula gelmemeye devam ederse okulun belirlediği heyet tarafından aile ziyaret edilip, 
öğrencinin devamsızlığının sebepleri bulunmaya çalışılır. Bundan da sonuç alınamazsa toplamda üç devamsızlık mektubuyla birlikte, okul 
bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne durumu bildirir. İlçe milli eğitim müdürlüğü de şehir merkezlerinde bağlı olduğu polis merkezine, 
şehir merkezi dışında ise bağlı olduğu Jandarma karakoluna durumu bildirir ve buradaki görevliler aileye ulaşıp, öğrencilerini düzenli olarak 
okula göndermemeleri durumunda haklarında yasal işlemin başlayacağını aileye bildirir. Aşağıda okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları 
yönetmeliğinin devamsızlıkla ilgili bölümü aşağıda verilmiştir.  

  

"(3) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.  

a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, 
maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula 
devamını sağlamakla yükümlüdürler.  

b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin 
(Değişik ibare: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.)durumu okul yönetimince velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün 
sayılır.  

c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir 
yere gidenlerin durumu, okul yönetimince eOkuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi 
üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.  

ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının 
sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı 
dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir.  

d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.  

(4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile 
kuruma devam edebilirler."  

 2012 yılında Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) adında  öğrenci devamsızlığını önlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı bir eylem planı 
hayata geçirdi. Ancak sonradan ADEY'e beklenen ilgi ve alaka gösterilmedi ve uygulamaları düzenli olarak takip edilmedi.  

 Japonya'da ise devamsızlığın önlenmesi amacıyla MEXT üç temel ilkeyi benimsemiştir:  

• Duygusal eğitimi arttırmak, derslerin kolay anlaşılır hale getirilmesi ve okulların öğrencilerin zevk aldığı yerlere dönüştürülmesi,  

• Öğretmen kalitesinin arttırılması,  

• Eğitim danışmanlığı sisteminin düzgün bir şekilde uygulanması olarak belirtebiliriz.  Okulda görülen sorunlu davranışlardan biriside 
öğrencinin okula devam etmemesidir. Hükümet bu gibi sorunlu davranışların önlenmesi, erken teşhis edilmesi, ilgili kuruluşlarla işbirliğine 
gidilmesi konusunda okulları teşvik eder. Ayrıca sorunların çözümünde etkinliği sağlama amacıyla "Okul Sorunları Çözüm Takımı" 
oluşturulması, okul dışından uzmanlardan, destek gruplarından yardım alınması ve problemin çözümü hususunda seminerler 
düzenlenmesi sağlanır. Bu konuda desteğe muhtaç çocukların yeterli danışma ve rehberlik ihtiyacına cevap verecek uzmanların, sosyal 
çalışmacıların v.b. istihdamı konusunda hükümet sorumludur ve bu konuda ilköğretim kurumlarını teşvik eder(MEXT). Öneriler  

 Türkiye'de ilköğretim düzeyinde öğrenci devamsızlığını önlemek için alınabilecek önlemler şu şekilde özetlenebilir:  

• ADEY uygulamasını daha etkili hale getirip, tekrar uygulamaya başlanılması.  

• E- okul sistemi üzerinde öğrencilerin devamsızlık durumlarını daha rahat görmeyi sağlayacak bir uygulama tasarlanması (Boden,2013).  

• Özellikle tarım işçiliği v.b. nedenlerle ya da çevresel faktörlerle öğrenci devamsızlığının yüksek olduğu bölgelerde eğitim-öğretim 
döneminin başlama, bitiş tarihlerinin ve eğitim öğretim dönemlerinin (Japonya'da 3 dönemden oluşması gibi) bu gibi etkenler göz önüne 
alınarak düzenlenmesi.  
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• Eğitim yapılan gün sayısının uzatılması. Eğitim yapılan gün sayısının uzatılmasının öğrenci devamsızlığını azalttığı 
bulgulanmıştır(Aucero,Romano;2014). Japonya'da bu süre sosyal etkinliklere ayrılan süreler eklenmediğinde dahi 210 gündür.  

• Ekonomik durumu düşük olan öğrencilerin öğlen okulda yemek ihtiyaçlarının karşılanması onların okula devamlarını olumlu yönde 
etkileyebilir. Bu yüzden öğrencilere okulda yemek verilmesi öğrenci devamsızlığını azaltabilir. Japonya'da ilkokulların %98'inde öğle 
yemeğini devlet karşılamaktadır.  

• Okullar öğrenciler için bir çekim merkezi haline getirilmeli. Okullar, öğrenciler için öğretim faaliyetlerinin dışında kaliteli vakit geçirebileceği 
mekanlar olmalı.  

• Okulların çekim merkezi olması tek başına yeterli olmayacaktır. Ayrıca öğretmen niteliğinin arttırılması, öğretim faaliyetlerinin çocuklar 
için anlamlı olmasını sağlayacak etkinliklerin sınıf ortamına taşınması gerekmektedir. Bu etkinliklerin planlanması ve uygulanması için 
de gerekirse öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınması.  

• Öğrenci devamsızlığıyla mücadele için, öğrencinin ailesine yasal müeyyideler uygulamak yerine, sorunun kaynağını bulmaya ve sorunu 
çözmeye yönelik önlemlerin geliştirilmesi.   
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 İlköğretim 2. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Yazma Tutukluğu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 

 

Ufuk ÖZKALE          Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN 

       MEB         Mersin Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yazma tutukluğu düzeylerinin üzerinde, bazı 
değişkenlerin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel bir çalışma olup, durum çalışmasıdır. Araştırmada veriler, yazma tutukluğu 
ölçeği, öğrenci ve öğretmenlerden görüşme formları aracılığıyla elde edilen verilerden oluşmaktadır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim 
yılında Mersin ili Mezitli merkez ilçesinde bulunan bir ilköğretim kurumunun 2. kademe öğrencileri, Türkçe öğretmenleri ve Sınıf öğretmenleri 
üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yazma tutukluğu düzeylerinin; cinsiyete, anne-baba eğitim durumuna, ailenin 
aylık gelirine, sınıf seviyesine, öğrencinin okul öncesi eğitim alıp almamasına göre ve öğrencinin okuduğu kitap sayısına göre anlamlı bir fark 
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin metin oluşturma safhasına baktığımızda ise aslında, yazma tutukluğu yaşamıyorum 
ya da çok az yaşıyorum diyen öğrencilerinde metin içinde yer yer yazma tutukluğu yaşadıkları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yazma Eğitimi, Yazma Kaygısı, Türkçe Dersi, Türkçe Programı  

 

Konuşma; duygu, düşünce, hayal ve istekleri, kısacası zihinde tasarlanan her şeyi açıklamakta kullanılan temel anlatım becerisidir.Ancak bir 
dilin öğrenilmesinin göstergesi sadece dili konuşmaktan ibaret değildir. Aynı zaman da o dilde düşündüklerimizi kağıda dökmemiz, 
kelimelerden cümlelere, cümlelerden metinlere giden süreci ustalıkla kullanmamızı da içerir. Yazma ya da yazılı anlatım olarak adlandırılan 
bu süreç; zihinde yapılandırılmış duygu, düşünce ve bilgilerin düzenlenerek anlamlı bir yapı oluşturan birtakım sembollerle kâğıda veya 
başka bir yüzeye dökülmesi işlemidir.Ancak örgün eğitimin en alt kademesinden tutun, en üst kademesine kadar öğrencilerimizde  yazma 
konusunda bazı sıkıntılar gözlenmektedir. Hatta örgün eğitimini bitiren birçok kişinin yazma konusunda sıkıntı yaşadığına tanık olmuşuzdur.  

 Yazma becerisi bilişsel bir beceri olmakla birlikte duyuşsal faktörlerden de etkilenmektedir.Yazma becerisinin altında yatan bu duyuşsal 
faktörler ise yazma kaygısı, yazma tutukluluğu,yazma eğilimi olarak sıralanabilir. Dünya'da yazma kaygısı ile 1970'li yıllardan, yazma 
tutukluluğuyla ilgili olarak da 1980'li yıllardan beri çalışmalar yapılmaktadır. Örgün eğitim çağındaki öğrencilerin cümle kurmada, metin 
oluşturmada zorlandıklarını görürüz. Rose bu duruma yazma tutukluluğu demektedir. Rose'a (1984) göre yazma tutukluluğu, temel beceri 
eksikliği ya da isteklilik ve inançtan kaynaklanan yazmaya başlama ya da yazmayı devam ettirmedeki başarısızlık, yeteneksizlik olarak 
tanımlanır.Ülkemizde yazma becerisi ile ilgili yapılan çalışmalar ilköğretim ikinci kademede yoğunlaşmaktadır. Yazma tutukluluğu ile ilgili 
ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında ise yazma tutukluluğunun yazma becerisine etkisi üzerinde durulduğu görülmektedir 
(Zorbaz,2010;Baştuğ 2015).   

 Bu çalışmada ilköğretim 2. kademede öğrencilerinde görülen yazma tutukluğu bazı değişkenlere göre incelenmiştir.  

 Yazma Tutukluğu  

Tutuk kelimesine baktığımızda, Türkçe Sözlük'te (TDK,2005) akıcı, rahat konuşamayan olarak tanımlanmaktadır. Yazma tutukluğu olarak 
baktığımızda yazmada akıcı ve rahat yazamama durumu olarak adlandırabiliriz. Alanyazına bakıldığında bu durum yazma tutukluğu 
(Hall,1998; Huston,1998; Rose,1981) olarak ifade edilmektedir. Yabancı kaynaklarda da bu terim İngilizce olarak " Writer's Block" olarak 
adlandırılmaktadır. Huston (1998,s.93) yazma tutukluğunu düşüncelerimizi yazlı olarak ifade ederken bu durumun sancılı bir hal alması ve 
durma noktasına gelmesi olduğuna değinir ve nihayetinde bireyde bir stres tepkisi olarak görüldüğünü ifade eder. Ona göre bu durum zihinsel 
bir durgunluk halidir.  

Smith (1982'den akt. Hall, 1998: 10) ise yazma tutukluğunu, "düşüncelere biçim vermeyi becerememe ve kelimelerin yazara direnmesi" 
olarak ifade etmiştir. Poff (2004)'a göre de, yazma tutukluğu yaşayan birey yazmayı ister fakat yazamaz, metin üretemez.  

 Yazma tutukluğu yaşayan kişilerde; hatalı başlangıçlar, tekrarlar, açmazlar, birbirinden anlamca ayrı düşen metin parçalarının olması kişinin 
yazma tutukluğunun belirtileridir (Rose 1984,s.3). Hall (1998: 14), yazma tutukluğu olan bireylerde görülen davranışları; olumsuz bakış açısı, 
kötümserlik, yazarken sık sık yapılan duraklamalar, çabuk bitirme isteği, bıkkınlık, oyalanma, ağırdan alma, ara vermeyi bekleme, önemsiz 
işlerle uğraşma, kaygı, boşuna uğraşıyormuş hissi, kızgınlık şaşkınlık olarak ifade etmiştir.  

 Boice (1993: 25-27)  yazma tutukluğunun genel sebepleri olarak; içsel eleştiriler, başarısızlık korkusu, mükemmel olma düşüncesi, önceki 
deneyimler ve akıl sağlığı problemlerini göstermektedir. Ayrıca yazma sürecinde bireye kısıtlayıcı yönergelerin verilmesi, yazma sürecinin 
notla değerlendirilmesi, yazma sürecinin sonunda oluşacak metinin eleştirilmesi, yazının konusunun bireyin ilgisini çekmemesi gibi 
durumlarda bireyde yazma tutukluğu yaratabilir. Benzer bir şekilde Huston (1998) yazma tutukluğu sebepleri olarak; yazma işini yapanın 
yazılacak konu hakkındaki içerik bilgisinin eksik olması, belli bir zaman sınırının olması, öğretmenlerin öğrencilere yetersiz kaldıkları yerlerde 
yardım etmeyişleri bunun yanında bireylerin yazma sırasında duydukları kaygı, öfke, kızgınlık, üretilmiş korkular, huzursuzluk ve 
mükemmeliyetçilik gibi duygu durumları onların yazma tutukluğu yaşayabileceklerini ortaya koymuştur.   

 Ülkemizde ise bu konu hakkında çalışmalar incelendiğinde, Özbay ve Zorbaz (2012), öğrencilerin evine düzenli dergi girmesi ve öğrencilerin 
günlük tutması yazma tutukluğu üzerinde azaltıcı bir etki gösterdiğini tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, yazma tutukluğunun çoğunlukla 
yazmaya başlama aşamasında görüldüğüne dikkat çekmektedir Bu süreçte birey yazmaya başlama noktasında sıkıntı yaşamakta ve 
zamanının çoğunu yazıya başlamaya harcamaktadır. Ayrıca Özbay ve Zorbaz'a (2012) göre, yazının başlangıç aşamasında görülen tutukluk; 
yazma aşamasında yazma işleminin tamamen durması şeklinde sonuçlanabilir. Sonuç olarak yazma tutukluğunun etkisini, yazma işleminin 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

451 
 

her safhasında görülebilir. Baştuğ'a (2015) göre, yazma eylemi hem bilişsel hem de psikomotor süreçleri içermekle birlikte, tutum ve eğilim 
gibi duyuşsal süreçlerin de yazma tutukluğunu etkilediğini çalışmasında ortaya koymuştur.    

 Bu çalışmada yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ilköğretim 2.kademe öğrencilerinde görülen yazma tutukluluğu düzeylerinin belirlenmesi 
ve yazma tutukluğunun çeşitli değişkenlerle ilişkisini, tespit etmek amaçlanmıştır. Aşağıdaki problem ve alt problemlere cevap aranmıştır:  

İlköğretim 2. kademede öğrenim gören öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri nasıldır ve çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermekte 
midir?  

 

İlköğretim 2. kademede öğrenim gören öğrencilerinin yazma tutuklukları düzeyleri nasıldır?  

İlköğretim 2. kademede öğrenim gören öğrencilerinin yazma tutuklukları   

• Cinsiyete,  

• Anne ve babanın eğitim durumuna,  

• Ailenin aylık gelirine,  

• Sınıf seviyesine,  

• Okul öncesi eğitimi alıp almama durumuna,  

• 2015-2016 Eğitim Öğretim birinci döneminde okunan kitap sayısına göre önemli farklılık göstermekte midir?  

Duygu ve düşüncelerimizi aktarabilmenin önemli bir yolunun da yazma olduğu aşikardır. Yazma becerisi de ilköğretimin ilk kademesinden 
beri öğrencilere kazandırılması gereken önemli bir beceridir. Türkçe dersi öğretim programına baktığımızda; a) Sözlü iletişim, okuma ve 
yazma becerilerini geliştirmek, b) Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak c) 
Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamak d) Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve 
yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerini sağlamak programın genel amaçları arasında yer almaktadır ( MEB, Türkçe Dersi (1-
8.sınıflar) Öğretim Programı, 2015). Yazma davranışı nihayetinde psikomotor bir davranıştır. Ancak yoğun bilişsel bir çabayı ve duyuşsal 
öğeleri de içerisinde barındırır.Bu beceriyi etkileyen öğelerden birisi de yazma tutukluğudur. Yazma tutukluğunu etkileyen faktörlerin tespit 
edilmesi, öğrencilerde yazma becerisinin geliştirilmesinde biz eğitimcilere yol gösterecektir.  

 Sayıltılar    

1.Kişisel bilgi formundaki bilgilerin doğru doldurulduğu,  

2.Yazma tutukluluğu ölçeğini samimiyetle doldurdukları sayıltılarımızı oluşturmaktadır.  

Sınırlılıklar  

Bu çalışma;  

1.Mersin ili Mezitli merkez ilçesinde bulunan Tece Ortaokulu öğrencileriyle,  

2.Kişisel bilgi formu ve yazma tutukluluğu ölçeği, bütüncül puanlama anahtarı ile sınırlıdır.  

Araştırmanın yöntemi durum çalışmasıdır. Durum çalışmaları, bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşım olarak 
görülmektedir. McMillan (2000), bir ya da daha fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun ya da diğer birbirine bağlı sistemlerin 
derinlemesine incelendiği yöntem olarak tanımlamaktadır. Yazara göre durum çalışmaları bir varlığın mekana ve zamana bağlı tanımlandığı 
ve özelleştirildiği araştırmadır. Araştırmalarda durum çalışmaları, a) bir olayı meydana getiren ayrıntıları tanımlamak ve görmek, b) bir olaya 
ilişkin olası açıklamaları geliştirmek, c) bir olayı değerlendirmek amacıyla kullanılır ( Gall, Borg ve Gall, 1996).  

  Bu araştırmada durum çalışması şu şekilde yapılmıştır:  



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

452 
 

 

      

 

  

Bu araştırmamızın katılımcılarını Mersin ili Mezitli ilçesi Tece ortaokulu öğrencileri, okulun Türkçe öğretmenleri ve Tece ilkokulunun sınıf 
öğretmenleri oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerini bu araştırmaya katmamızın sebebi 5. sınıfların Milli Eğitim Bakanlığının   

6287 sayılı kanunla yapmış olduğu değişiklik öncesi, sınıf öğretmenlerinin 5. sınıflardan da sorumlu olmalarıdır.  

Araştırmada kullanılan veriler, Kişisel Bilgi Formu, Yazma Tutukluğu Ölçeği ve Öğretmen ve öğrencilerle görüşme yoluyla elde 
edilmiştir.Görüşme formlarının oluşturulmasında uzman görüşü alınıp gerekli düzeltmeler yapılmıştır.  

Yazma Tutukluğu Ölçeği: Yazma tutukluğu ölçeğini Rose (1981) geliştirmiş ve Özbay ve Zorbaz (2012) tarafından ölçeğe bir madde daha 
eklenerek Türkçe ’ye uyarlaması yapılmıştır. Araştırmacılar ölçeğin tek faktörden oluştuğunu ve bu tek faktörlü ölçeğin varyansının %43, 
Cronbach Alfa katsayısının ise 0,84 olduğunu bulmuşlardır.  

 Yazma tutukluğu ölçeğinin daha önceden geçerlik ve güvenirlik hesapları yapılmış hazır bir ölçek olmasına rağmen çalışma grubuna göre 
ortaya çıkabilecek değişiklikleri belirlemek amacıyla, öncelikle uygulamadan elde edilen veri setlerinin uygunluğu incelenmiştir. Daha sonra, 
Açımlayıcı Faktör Analizleri (AFA), LISREL 8.7 istatistik paket programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizleri, madde test korelasyonları 
analizi ve Cronbach alfa iç tutarlılık analizleri yapılmıştır.   

  

  

    

    

  

  

  

  

    

  

  

Problem ve Alt Problemlerin Belirlenmesi   

Çalışma Grubunun Belirlenmesi   

Çalışma Grubuna  Ölçeğin Uygulanması   

Öğretmenler ve Öğrencilerle Yapılacak Yarı Yapılandırılmış Görüşme  

Formu İçin Soruların Oluşturulması   

Ölçekten Elde Edilen Verilere Göre Yazma Tutukluğu Düzeyleri En  

Yüksek ve En  Düşük Olan Öğrencilerin Belirlenmesi   

  

  

    

  

    

  

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu Soruları İçin Uzman Görüşlerinin  

Alınması ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması   

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formlarının Uygulanması    

Elde Edilen Verilerin Düzenlenmesi, Yorumlanması ve Raporlaştırma    
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Yazma tutukluğu ölçeğinden elde edilen veri setinin uygunluğu incelenmiştir. Bu doğrultuda veri seti için normallik, kayıp değerler, uç değerler 
(outliers), çoklu doğrusallık (multicollinearity) ve tekillik (singularity) testleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgiler 
aşağıda özetlenmiştir.   

i. Kayıp Değerlerin Belirlenmesi: Uygulamadan elde edilen veri setinde kayıp verinin olmadığı tespit edilmiştir.  ii. Uç Değerlerin (Outliers) 
Belirlenmesi: Uygulamadan elde edilen veri seti için çok değişkenli uç değer (multivariate outliers) ve tek değişkenli uç değer (univariate 
outliers) sayıları belirlenmiştir. Uygulamadan elde edilen veri setinde (n=304) 12 adet uç değer tespit edilmiş ve yapılacak analizlerden daha 
sağlıklı sonuçlar elde etmek için veri setinden çıkarılmıştır. iii. Normallik Testleri: Yazma tutukluğu ölçeğinden elde edilen veri seti (n=292) 
için normallik testleri yapılmıştır. Buna göre ölçeğin uygulamadan elde edilen veri seti için merkezi eğilim ölçüleri, çarpıklık (kayışlılık) ve 
basıklık katsayıları hesaplanmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin 0 ile -/+1 arasında olması dağılımın normalliğine işaret etmektedir 
(Rosenthal ve Rosnow, 2008).   

iv. Çoklu Doğrusallık ve Tekillik Testleri: Uygulamadan elde edilen veri seti için çoklu doğrusallık ve tekillik analizleri yapılmıştır. Analiz 
sonucunda, ölçeklerin maddeler arası korelasyon katsayılarının 0,02 ile 0,70 arasında değiştiği görülmektedir. Bu doğrultuda, ön 
uygulamadan elde edilen veri seti için çoklu doğrusallık ve tekillik sorununun olmadığı ifade edilebilir.   

 Yukarıdaki açıklamalara göre ölçeğin KMO değeri 0,85 ve Barlett's testi anlamlı çıkmıştır (X2=767.578, sd=45, p˂.01). Akgül ve Çevik (2003: 
428), 80 ile 89 arasındaki değerlerin faktör analizi için çok iyi düzeydeki değerler olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun sonucunda on maddelik 
ölçeğin tek faktörden oluştuğu ve tek faktörlü ölçeğin varyansının %39 ve Cronbach Alfa katsayısının 0,82 olduğu ortaya konmuştur. 
Büyüköztürk (2002: 119) tek faktörlü ölçeklerde, açıklanan varyansın % 30 ve daha fazla olmasının yeterli görülebileceğini ifade etmiştir.  

   

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem  

Yeterliği Değerleri  

.852  

Bartlett's Testi  

Ki Kare  767.578  

sd  45  

Sig.  .000  

                              

                                   Tablo 1: KMO and Bartlett's Testi Sonuçları   

    

                                Şekil 1: Yazma Tutukluğu Ölçeğine Ait Çizgi Grafiği  

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)  

 Yazma tutukluğu ölçeğinin tek faktörlü yapısının geçerliğini değerlendirmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan DFA 
sonucunda, örtük değişkenler (faktör) ile gözlenen değişkenler arasındaki ilişkileri ve gözlenen değişkenlerin hata varyansları Şekil 2’de 
sunulmuştur.   
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Şekil 2: Yazma Tutukluğu Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı  

Ölçeğin geçerliliğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin tek faktörden oluşan yapısıyla oluşturulan modelin uyum 
indekslerinin (X2/sd=4.21, RMSEA=0.023,IFI=0.92,CFI=0.92) olduğu görülmektedir. (X2/sd) değerinin 5'ten küçük olması haline uyum 
iyiliğine sahip olduğu söylenir. Tüm uyum indekslerine birlikte bakıldığında model veri uyumunun sağlandığı, kullanılabilir, geçerli bir model 
olduğu görülmektedir.   

Kişisel Bilgi Formu, Yazma Tutukluluğu Ölçeğinden elde edilen veriler sayısallaştırılarak bilgisayar ortamında SPSS 20 programına 
girilecektir.  

Yazma Tutukluğu Ölçeği’yle elde edilen veriler bilgisayara girilirken; “hemen her zaman” ifadesi 1 puan, “sık sık” 2, “bazen” 3, “ara sıra” 4 ve 
“hemen hiçbir zaman” ifadesi 5 puan şeklinde puanlanmıştır. Bu puanlama sonucunda en düşük puan alan, yazma tutukluğunu en sık 
yaşayan birey 10 puan; en yüksek puan alan, yazma tutukluğu en az yaşayan birey de  

50 puan alacaktır. Ölçekten alınan puanlar düştükçe yazma tutukluğunun arttığı, yükseldikçe azaldığı söylenebilir.  

 Verilerin analizinde; frekans ve yüzde tabloları ve dağılımların normal dağılım göstermemesinden dolayı parametrik olmayan testlerden 
Mann Whitney U veya Kruskal  

Wallis testleri kullanılacaktır.  

Bulgular  Araştırmaya katılanların; cinsiyet, sınıf seviyesi, okul öncesi eğitimi alma durumu, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, kitap 
okuma ve aylık gelir durumlarına göre dağılımı tablo 2 de verilmiştir   

 

Değişkenler  Alt Kategoriler  f  %  

Cinsiyet  

Kız  160  52.6  

Erkek  144  47.4  

Toplam  304  100.0  

Sınıf  

5.sınıf  59  19.4  

6. sınıf  75  24.7  

7. sınıf  103  33.9  

8. sınıf  67  22.0  

Toplam  304  100.0  
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Okul Öncesi Eğitim  

Evet  152  50.0  

Hayır  152  50.0  

Toplam  304  100.0  

Anne Eğitim  

Okuma yazma bilmiyor  63  20.7  

İlkokul  106  34.9  

Ortaokul  83  27.3  

Lise  48  15.8  

Üniversite  4  1.3  

Toplam  304  100.0  

   

Değişkenler  Alt Kategoriler  f  %  

Baba Eğitim  

Okuma yazma bilmiyor  13  4.3  

İlkokul  107  35.2  

Ortaokul  109  35.9  

Lise  60  19.7  

Üniversite  15  4.9  

Toplam  304  100.0  

Kitap Okuma  

0-5  196  64.5  

6-10  86  28.3  

11-15  18  5.9  

16-20  4  1.3  

Toplam  304  100.0  

Aylık Gelir  

0-500 TL  16  5.3  

501-1000 TL  111  36.5  

1001-1500 TL  105  34.5  

1501-2000 TL  40  13.2  

2000+ TL  32  10.5  

Toplam  304  100.0  

 Tablo 2: Katılımcıların cinsiyet, sınıf seviyesi, okul öncesi eğitimi alma durumu, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, kitap okuma ve 
aylık gelir durumlarına ilişkin dağılımı  

 İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma tutukluğu düzeyleri aşağıda tabloda verilmiştir.  

  f  %  

Hemen her zaman (10-18)  2  0,6  

Sık sık (19-26)  7  2,3  

Bazen (27-34)  49  16,1  

Ara Sıra (35-42)  115  37,8  

Hemen hiçbir zaman (43-50)  131  43,1  

TOPLAM  304  100,0  

  Tablo 3: Katılımcıların yazma tutukluğu düzeylerinin dağılımı  

 Tablo incelendiğinde; ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yaklaşık olarak %3'ü hemen her zaman ya da sıklıkla yazma tutukluğu yaşadığı, 
öğrencilerin %54'ünde bazen ya da ara sıra yazma tutukluğu görüldüğü, öğrencilerin %43'ünde ise hemen hiçbir zaman yazma tutukluğu 
görülmediği tespit edilmiştir.  
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 Öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? Alt problemine baktığımızda, kız ve erkeklerin dağılımı 
normal dağılım göstermediğinden Mann Whitney U-Testi uygulanmıştır.  

Grup  n  Sıra Ortalaması  Sıra Toplamı  U  p  

Kız  160  158.00  25279.5  
10640.5  0.25  

Erkek  144  146.39  21080.5  

Tablo 4: Cinsiyete göre Mann Whitney U-Testi Sonuçları  

Kızların sıra ortalamaları erkeklerden yüksek olsa da (U=10640.5,p>0.05) olduğundan bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

 Öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri öğrencilerin okul öncesi eğitim alıp almamalarına göre farklılık göstermekte midir? Alt problemine 
baktığımızda, okul öncesi eğitim alanlar ile almayanların oluşturduğu gruplar normal dağılım göstermediğinden Mann Whitney U-Testi 
uygulanmıştır.  

Grup  n  Sıra Ortalaması  Sıra Toplamı  U  p  

Hayır  152  144.46  21958.5  
10330.5  0.11  

Evet  152  160.54  24401.5  

Tablo 5: Okul öncesi eğitim durumuna göre Mann Whitney U-Testi Sonuçları  

Okul öncesi eğitimi alanların sıra ortalamaları okul öncesi eğitimi almayanların sıra ortalamalarından yüksek olsa da (U=10330.5,p>0.05) 
olduğundan bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

 Öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri sınıf seviyelerine göre farklılık göstermekte midir? Alt problemine baktığımızda grupların normal 
dağılım göstermemesi ve ikiden fazla kategori olması dolayısıyla Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Bu testin sonucunda 
(X2=1.95,sd=3,p>.05) öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri sınıf seviyesine göre farklılık göstermemektedir.  

 Öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri anne eğitim durumuna göre farklılık göstermekte midir? Alt problemine baktığımızda grupların normal 
dağılım göstermemesi ve ikiden fazla kategori olması dolayısıyla Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Bu testin sonucunda 
(X2=4.29,sd=4,p>.05) öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri anne eğitim durumuna göre farklılık göstermemektedir.  

 Öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri baba eğitim durumuna göre farklılık göstermekte midir? Alt problemine baktığımızda grupların normal 
dağılım göstermemesi ve ikiden fazla kategori olması dolayısıyla Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Bu testin sonucunda 
(X2=7.76,sd=4,p>.05) öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri baba eğitim durumuna göre farklılık göstermemektedir.  

 Öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri kitap okuma durumlarına göre farklılık göstermekte midir? Alt problemine baktığımızda grupların 
normal dağılım göstermemesi ve ikiden fazla kategori olması dolayısıyla Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Bu testin sonucunda 
(X2=7.60,sd=3,p>.05) öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri kitap okuma durumlarına göre farklılık göstermemektedir.  

 Öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri ailenin ekonomik durumuna göre farklılık göstermekte midir? Alt problemine baktığımızda grupların 
normal dağılım göstermemesi ve ikiden fazla kategori olması dolayısıyla Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Bu testin sonucunda 
(X2=3.88,sd=4,p>.05) öğrencilerin yazma tutukluğu düzeyleri ailenin ekonomik durumuna göre farklılık göstermemektedir.  

Öğretmenlerle yapılan görüşme formlarına bakıldığında, öğretmenlerin sınıf ortamında yazma tutukluğu davranışını sıklıkla gözlemlediklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca yazma tutukluğuyla baş etmek için öğrencilerin; kitap okumaları, evlerine gazete ya da dergi almaları, günlük ve şiir 
defteri tutmalarını, öğrencilerin oluşturduğu metinleri notla değerlendirilmemesi, metin oluşturma aşamasında öğrencinin takıldığı yerlerde 
öğretmenin sokratik sorgulama yöntemiyle öğrencinin düşüncelerini organize etmesini sağlamayı önermişlerdir.  

 Öğrencilerle yapılan görüşme formlarına bakıldığında, öğrenciler özellikle bir yazının ilk cümlelerini yazmada zorlandıkları, not kaygısının 
motivasyonlarını düşürdüğü, yazımla dalga geçilir korkusu yaşadıklarını, yazacakları konu hakkında içerik bilgisi eksikliklerinin olduğunu 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin metin oluşturma safhasına baktığımızda ise aslında, yazma tutukluğu yaşamıyorum ya da çok az yaşıyorum 
diyen öğrencilerinde metin içinde yer yer yazma tutukluğu yaşadıkları gözlemlenmiştir.   

Araştırmalara yönelik olarak, farklı bir yöntem ya da araştırma deseni seçilip yazma tutukluğu farklı boyutlardan incelenebilir. Uygulamaya 
yönelik olarak ise, öğrencilerin yazma  becerilerini  geliştirmek  amacıyla  öğretmenlere  mesleki  gelişim 
programı düzenlenebilir ve ortaokulda seçmeli derslerden olan yazarlık ve yazma becerileri dersini öğrencilerin almalarını teşvik ederek, not 
kaygısı olmadan bu becerilerini geliştirmeleri sağlanabilir.  
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Yüksekokullarda Staj Sorunları Hitit Üniversitesi Myo’ Ları Örneği 

 

Öğr. Gör. UĞUR DEMİRAL            Okutman EMRE YAMANER 

    Hitit Üniversitesi      Hitit Üniversitesi 

 

ÖZET 

Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca teorikle pratiği birleştirebilecekleri uygulamalı eğitim ve bu eğitimi iş tecrübesi olarak da 
kullanabilmeleri iş yaşamları açısından daha da önem kazanmaktadır. Böyle bir sorunun çözümleri arasında yapılan stajların sektörün istediği 
standartlara getirilmesi zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerle iş dünyası arasındaki ilişkinin çok zayıf olması, tam bir staj 
tanımının yapılmaması ve staj eğitimin de kazanılacak bilgilerin ve tecrübelerin yeterince belirlenmemesi staj eğitimlerinin tam olarak 
amacına ulaşmasını engellemektedir. Araştırmanın kapsamı Hitit üniversitesi bünyesinde bulunan 6 (beş) ayrı meslek yüksekokulunu 
kapsamaktadır. Meslek Yüksekokullarının öğrencilerin staj yerlerini belirleme ve staj yapılan yerlerle olan ilişki düzeyleri, bölüm staj 
komisyonlarının staj yapılacak yerlerin kriterlerini oluştururken iş dünyasıyla olan ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca Hitit Üniversitesi Sungurlu 
Meslek Yüksekokulu’nda 3 (üç) ayrı programın staj komisyonları ile yapılan görüşme neticesinde, öğrencilerin staj yerlerinde beklenen 
düzeyde ve eğitimleri ile paralel uygulamaları yapıp yapmadıkları ile ilgili değerlendirme yapılmıştır. Bölümlerinde iş dünyasıyla ilişkilerinin 
çok zayıf olması öğrenci stajlarını istenilen düzeyde olmasını engellemektedir. Sonuç olarak ara eleman yetiştiren Meslek Yüksekokullarının 
iş dünyasıyla arasındaki ilişkileri güçlendirmesi gerekmektedir. Bölümlerin program çıktıları hazırlarken mezun verilen öğrencileri tam olarak 
tanımlamaları gerekmekte, kazanılan nitelikleri net olarak belirtilmesi gerekmektedir.  Mezun öğrencilerin hangi işlere uygun eğitim aldıkları 
net olarak ortaya konması ve staj yerleri ayarlanırken işyerleri ile irtibata geçilip bu hususlar dikkate alınarak öğrencilerin staj yapmaları 
sağlanmalıdır. İş dünyasının görüşleri alınmak suretiyle varsa bölümlerde yeniden düzenlemeler yapılmalıdır. Tespit edilen  eksiklikler 
giderilmeli, değişen dünyada oluşabilecek yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için yeni derler müfredata eklenmelidir. Öğrencilerin mezuniyet 
sonrası kazandıkları niteliklere göre iş tanımları yapılmalı ve bu tanımlar iş dünyası ile paylaşılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Staj, Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Eğitim, Sanayi Üniversite İşbirliği  

Abstract 

Applied training in which students could combine theory and practice along their education period and their opportunity to use this practice 
as a work experience are more important than ever in terms of their professional lives. Of the solutions of such issue, improvement of 
apprentice standards to the desired levels by the sector has now become a requirement. Weak connection between universities and business 
world, lack of exact apprentice description and indefinite scope of knowledge and experiences that needs to be gained during apprenticeship 
prevent apprentice programs to reach their targets completely. The present research covers 6 different vocational colleges under the body 
of the Hitit University. Relationship levels of vocational colleges with the sector providing apprenticeship opportunity; determination of 
apprenticeship businesses; relationship established between the department apprenticeship commissions and businesses while determining 
criterions relevant with apprenticeship businesses were investigated. Furthermore, as a result of interview conducted with three 
apprenticeship commissions of the Hitit University, Sungurlu Vocational College, whether students implemented practices expected from 
them with respect to their apprenticeship organizations at desired level and in parallel to their education were evaluated. Poor relationship 
between departments and business world prevent student apprenticeships to reach desired levels. Conclusively, it is necessary that 
vocational colleges are to enhance relationships with the business world. While preparing educational outputs of departments, they are 
required to describe graduated students clearly; and to express gained qualifications accurately. Education given to the graduating students 
must be expressed thoroughly; and appropriate apprentice opportunities are required to be provided them while determining apprenticeship 
organizations through proper communication. By consulting opinions of the relevant business world, certain amendments should be made 
in their departments when necessary. Determined deficiencies must be fulfilled; new courses should be included in the curriculum so that 
any need that may arise in evolving business world. Job descriptions of students need to be made according to the qualifications they gained 
along their education; and these descriptions should be shared with the business world. 

Keywords: Apprenticeship, Vocational College, Applied Education, Industry-University Collaboration 

İş dünyasının personel politikası nitelik ve tecrübeye dayanmaktadır. İşverenler çalışanlarından maksimum verim almak isterler. Yeni mezun 
işe alınan çalışanların tam verimde çalışabilmeleri için ise en az iki yıl geçmesi gerekmektedir. İşverenler ise iki yıl beklemek yerine nitelikli 
ve tecrübeli çalışanları tercih etmektedirler. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin ise tecrübe ve nitelikleri işverenlerin beklentilerinin oldukça 
altında kalmaktadır.  Üniversiteden yeni mezunların deneyim ve tecrübe kazanabilmeleri için işverenlerin bu yeni mezun olmuş genç nüfusu 
istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu konudaki en büyük problem ise yeni mezun olan gençlere işverenlerin yeterince şans tanımamaları, işe 
almada direnç göstermeleri olarak gösterilmektedir. İşverenlerin hem tecrübe istemeleri ve aynı zamanda tecrübe kazanmaları için yeni 
mezun gençlere fırsat tanımamaları bir paradoks olarak görülebilir. İşverenlerin en çok şikayet ettikleri konu ise yeni mezunların yeterli niteliğe 
ve deneyime sahip olmadıklarıdır. Bu sorunun nedenleri arasında üniversitelerle iş dünyası arasındaki ilişkilerin çok zayıf olması gösterilebilir. 
Üniversitelerde verilen teorik eğitimle uygulamanın birleştirilmemesi öğrencilerin çalışacakları iş için gerekli nitelikleri kazanmakta yeterli 
olmamaktadır. 

Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca teorikle pratiği birleştirebilecekleri uygulamalı eğitim almaları ve bu eğitimi iş tecrübesi olarak da 
kullanabilmeleri iş yaşamları açısından daha da önem kazanmaktadır. Böyle bir sorunun çözümleri arasında yapılan stajların sektörün istediği 
standartlara getirilmesi zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerle iş dünyası arasındaki ilişkinin çok zayıf olması, tam bir staj 
tanımının yapılmaması ve staj eğitimin de kazanılacak bilgilerin ve tecrübelerin yeterince belirlenmemesi staj eğitimlerinin tam olarak 
amacına ulaşmasını engellemektedir. Yapılan stajların amacına uygun olarak yapılmaması ve staj sürelerinin yeteri kadar olmaması 
öğrencileri mezun oldukları zaman iş dünyasının aradığı tecrübeden yoksun bırakmaktadır. Meslek Yüksekokulları (MYO) iş dünyasına ara 
eleman yetiştiriyor olması, iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli personelleri tedarik edebilecekleri en önemli insan kaynağının yetiştirildiği 
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yerlerdir. Mesleki eğitim veren MYO’larının öğrencilerin eğitimi noktasında uygulama eğitiminde ve staj eğitimlerinde karşılaştıkları sorunlar 
hem iş dünyasına hem de eğitim alan öğrencilere zarar vermektedir. Bu sorunu insan kaynağı ihtiyacı olan firmalar kolay kolay 
çözememektedir. Sorunun çözümü içinde deneyimsiz elemanları eğitime tabi tutmaktadırlar. Bu eğim işverenlere hem ek maliyet 
yüklemektedir, hem de zaman kaybı yaşatmaktadır. 

İş dünyasının taleplerini karşılayacak nitelikli personeller yetiştirebilmek tek başına üniversitelerin aşabilecekleri bir sorun olarak görülmesi 
çok büyük bir hata olacaktır. Sorunun kaynağında sadece üniversiteleri ve üniversitelerde verilen eğitimi almak sorunu çözülmez bir duruma 
sokacaktır. Bu sorunun en çok etkileneni ve zarar göreni iş dünyası olmaktadır. Mesleki eğitimde  kaliteyi artırabilmek ve çağın getirdiği 
ihtiyaçlara cevap verebilecek eğitimleri verebilmek çok önemlidir. Bu nedenle Mesleki eğitimin bir parçası da uygulama eğitimi olmalıdır. 
Uygulamalı eğitimin önündeki engellerin tespit edilerek bir an önce bu engelleri kaldırıcı düzenlemeler, anlaşmalar yapılması gerekmektedir. 
Aksi takdirde kısır döngüde kurumlar karşılıklı suçlamalarla çözüm bulamayacaklardır. Mesleki eğitim de teorik bilginin pratiğe aktarımını 
içermelidir. Eğer uygulamadan uzak bir mesleki eğitim verilirse, eğitim sonucunda mezun bireyler istenilen niteliklerden çok uzak kaldıkları 
görülecektir. Mesleki eğitim uygulama eğitimi ile desteklenmedikçe bu sorun hiç bir zaman çözülmeden karşımızda duracaktır. 

Öğrenciler için staj gerçek bir dünya deneyimi kazanmak ve aynı zaman da sınıfta öğrenilen kavramları uygulama şansı vermektedir. Ayrıca 
staj esnasında profesyonellerle ilişkiler kurulmasına yardım etmektedir.(Lohman,L, 2015,23) 

Staj programları öğrencilere faydalı olma niyetiyle staj gördükleri birimlerdeki faaliyetlere odaklanarak öğrenme imkanı tanımaktadır. 
Öğrenciler staj yaparken bilgi ve beceri kazanırlar ve aynı zamanda teorik ve mesleki bilgilerini artırırlar.(Furco A,  1996) 

Staj sayesinde öğrenciler birçok kazanım elde etmektedirler. Yeni arkadaşlar, kariyer servis merkezleri, yeni sektör bilgileri gibi. Öğrencilerin 
bu staj kariyerleri, profesyonel network  (ağ) kurmalarını sağlayacaktır. Staj süresince kurulan bağlar sayesinde öğrencilere değerli kontaklar 
kurmalarını sağlayabilmektedir. (Rothman, M,  2010) 

Araştırmanın kapsamı Türkiye’de üniversite sayıları ve geçmişten günümüze üniversite sayılarındaki artışlar incelenmiştir. Son beş yılda 
açılan yeni üniversite sayıları ve bu paralelde açılan MYO’ları ve program sayıları incelenmiştir. 2014- 2015 yılında öğrenim gören öğrenci 
sayıları tespit edilmiştir. Yapılan uygulamalara örnek olarak da Hitit üniversitesi bünyesinde bulunan 6 (beş) ayrı meslek yüksekokulu konu 
kapsamı içine alınmıştır. Meslek Yüksekokullarının öğrencilerin staj yerlerini belirleme ve staj yapılan yerlerle olan ilişki düzeyleri, bölüm staj 
komisyonlarının staj yapılacak yerlerin kriterlerini oluştururken iş dünyasıyla olan ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca Hitit Üniversitesi Sungurlu 
Meslek Yüksekokulu’nda 3 (üç) ayrı programın staj komisyonları ile yapılan görüşme neticesinde, öğrencilerin staj yerlerinde beklenen 
düzeyde ve eğitimleri ile paralel uygulamaları yapıp yapmadıkları ile ilgili değerlendirme yapılmıştır. İşletme Yönetimi Programı, Sağlık 
Kurumları işletmeciliği Programı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Programı staj komisyonları ile görüşülmüştür. Staj komisyonlarının öğrenci 
stajlarını değerlendirirken öğrencilerle yapılan mülakatlarda öğrencilerden edinilen bilgiler değerlendirilmiştir. Staj konusunda eksiklikler ve 
beklentiler, meslek yüksekokulu hocalarının ve öğrencilerin bakış açısıyla ele alınmıştır. Teorik bilgi eğitimi ve uygulamalı eğitimin birlikte 
etkin olarak yapılabilmesini yolunda, öğrencilerden edinilen staj sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 1. Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları MYO Programına Göre Sayıları 

Sungurlu MYO( Nisan 2016) 1. Sınıf 2. Sınıf Toplam 
Genel Toplam 

Bölüm/Program Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 

BİLGİSAYAR  

TEKNOLOJİLERİ 
    

Bilgisayar Programcılığı (N.Ö.) 18 32 50 75 68 107 175 

Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 2 12 12 50 14 62 76 

TOPLAM 251   

      

YÖNETİM VE 

 ORGANİZASYON 
    

İşletme (N.Ö) 7 14 52 70 59 84 143 

İşletme (İ.Ö) 0 0 9 12 9 12 21 

TOPLAM 164   

      

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ     

Çocuk Gelişimi (N.Ö) 45 3 59 0 104 3 107 

Çocuk Gelişimi (İ.Ö) 38 3 54 0 92 3 95 

TOPLAM 202   

      

TIBBİ HİZMETLER VE      
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TEKNİKLER 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (N.Ö.) 25 9 64 51 89 60 149 

TOPLAM 149   

      

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER     

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (N.Ö) 28 14 31 19 59 33 92 

TOPLAM 92   

      

DIŞ TİCARET     

Dış Ticaret 21 23 24 23 45 46 91 

TOPLAM 91   

GENEL TOPLAM 949 

 

Tablo 1’de Sungurlu MYO’unda 6 programda öğrenim gören öğrenci sayıları verilmektedir. Kayıtlı öğrenci sayıları tabloda verilmiştir. 
Devamsız ve okulu uzatan öğrencilerde bu saylar içinde yer almaktadır. 

Değerlendirme neticesinde genelde öğrenciler staj komisyonlarının kabul edebileceği işyerlerinden en kolay kabul alabilecekleri yerleri tercih 
ettikleri anlaşılmaktadır. Yakın tanıdıkların devreye girmesiyle öğrencilerin rahat stajlarını bitirebilecekleri yer olabilmektedir. Komisyonların 
staj değerlendirmesi sırasında öğrencilerin yaptıkları stajlarla ilgili mülakata tabi tutmaktadırlar. Fakat burada anlaşılan stajların hangi 
derslerin uygulanmasına yönelik yapıldığı değil programın bütününe yönelik olması istenmektedir. Bu durum ise çalışma prensiplerine 
aykırıdır. Oysaki öğrencilere staj yaparken belirli amaçlar doğrultusunda belirlenen derslerin uygulamasının yapılacağı stajların tavsiye 
edilmesidir. 

Staj komisyonlarının karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi staj yapılan iş yerlerin staj yapan öğrencilere ücretsiz işçi muamelesi yaptıkları 
anlaşılmaktadır. Böyle durumlarda da öğrenciler eğitimleri ile ilgili olmayan bölümlerde, çok bilgi gerektirmeyen, işyerinin daimi çalışanının 
vaktini boşa harcamasını engelleyici işleri, staj yapan öğrencilere yaptırmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ise öğrencilere 
stajlarından gerektiği faydayı sağlamasını engelleyici bir durum oluşturmaktadır.  

Hitit üniversitesi bünyesinde yer alan 5 ayrı MYO incelenmiş ve üniversite sanayi işbirliği ile uygulamalı eğitim programı düzenleyen iki 
program olduğu tespit edilmiştir. Sosyal Bilimler MYO’nda Turizm programı Çorum merkezde hizmet veren Anitta Otelle işbirliği yaparak, 
öğrencilere uygulama yapma imkanı sunulmaktadır. Sungurlu MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programı Çorum merkezde organize 
sanayide üretim yapan Mone Medical firması ile işbirliği yaparak, öğrencilere uygulama yapma imkanı verilmektedir. 

 

Tablo 2-Yükseköğretim Kurum Sayıları 

Yükseköğretim Kurum Sayıları 

YIL DEVLET VAKIF 

 YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARI 

VAKIF MYO TOPLAM 

1984 27 1 - 28 

1994 53 3 - 56 

2004 53 24 - 77 

2011 103 62 6 171 

2012 103 65 8 176 

2013 104 71 8 183 

2014 104 72 8 184 

2015 109 76 8 193 

 Kaynak: Yükseköğretim Kurulu Web Sayfası (https://istatistik.yok.gov.tr/) 

 

https://istatistik.yok.gov.tr/
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Tablo 2’ye bakıldığında Türkiye’de 2011 yılına kadar üniversite sayısı 77 iken, 2011 yılı ,le birlikte büyük bir artış göstererek bu sayı 171’e 
yükselmiş 2015 yılına kadar artışlar devam ederek 193’e ulaşmıştır. Bu artış her ile bir üniversite sloganıyla gerçekleşmiş, Türkiye’de her 
şehire bir üniversite kurulmuştur. 

 

Tablo 3: 2012-2013-2014-2015 Yıllarında Açılan Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Mevcut Üniversitelerde Açılan Yüksekokul -  
Bölümler 

 2012 2013 2014 2015 

Yeni kurulan 
Üniversite 

4 7 2 9 

Meslek 
Yüksekokulu 

43 45 40 39 

Program 101 3004 3870 2343 

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı (Şubat 2016). 

 Üniversite bazında açılan Bölümlere https://istatistik.yok.gov.tr sitesinden ulaşılabilir. 

 

Tablo 3’ de 2012 yılından itibaren açılan yeni üniversite sayıları ile birlikte Meslek Yüksekokulu sayıları ve program sayılarını göstermektedir.  
2012 yılında 4 yeni üniversite açılmış, 43 Meslek Yüksekokulu, 101 yeni program açılmıştır. 2013 yılında 7 üniversite açılmış, 45 Meslek 
yüksekokulu ve 3004 program açılmıştır. 2014 yılında2 yeni üniversite açılmış, 40 Meslek Yüksekokulu ve 3870 program açılmıştır. 2015 
yılında9 yeni üniversite açılmış, 39 Meslek Yüksekokulu ve 2343 program açılmıştır. Tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye 2011 yılında 
sonra üniversiteleşme oranında büyük bir ivme içerisine girmiştir. Üniversiteleri tüm yurda yayarak nitelikli insan gücünü ve yetişmiş insan 
sayısını büyük bir hızla artırmak isteğini gözler önüne sermiştir.  
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Tablo 4. Önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları, 

 2014 – 2015 

  BİRİM    TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 
TOTAL NUMBER OF STUDENTS                    

  ADI  SAYI    E K T 

TOPLAM TOPLAM 
2418   3030526 2612036 5642562 

  
FAKÜLTE 1304   2392898 2179953 4572851 

  YO(4) 
280   74364 76383 150747 

  YO(2) 834   563264 355700 918964 

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Tablo 4’de 2014-2015 yılı öğrenci sayılarını göstermektedir. Üniversitelerde öğrenim gören toplam 5.642.562 kişi bulunmaktadır. Öğrenim 
görenlerden erkeklerin daha fazla sayıda olduğu görülmektedir.  3.030.526 erkek, 2.612.036 kız öğrenci mevcuttur. 1304 adet fakültede 
2.392.898 erkek, 2.179.953 kız toplamda 4.572.851 öğrenci öğrenim görmektedir.  280 adet Yüksekokul da 74.364 erkek, 76.383 kız öğrenci 
öğrenim görmektedir. 834 adet Meslek Yüksekokul’unda ise 563.264 erkek, 355.700 kız öğrenci öğrenim görmektedir.  

1984 yılında itibaren bakıldığında Türkiye de 2011 yılına kadar üniversite sayısında artışların sınırlı kaldığı görülmektedir. 2011 yılından 
sonra ise üniversite sayısında büyük bir atılım yapılmış 2015 yılına geldiğinde üniversite sayısı 193 adete yükselmiştir. Bu artış yanında 
fakülte, MYO ve Yüksek Okul sayısını da artırmıştır. Artan okul sayısı ile program sayısında ciddi bir artış olmuştur. Böylece üniversite 
kazanma öncekine oranla daha kolay hale gelmiştir. 2014-2015 yılına gelindiğinde öğrenci sayısı 5,5 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu 
rakamlardaki artış Türkiye’nin genç nüfusunu eğiterek beyin gücünü artırma isteğinin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Eğitimin 
sınıflara tıkılarak yapılamayacağı anlaşılmış, üniversite sanayi işbirliği önemi her geçen gün daha da fazla anlaşılmaktadır.  

Üniversite sanayi işbirliği sayısına bakıldığında ilişkilerinin çok zayıf olduğu rahatça anlaşılmaktadır. Üniversite sanayi işbirliklerinin zayıf 
olması eğitimi kapalı kapılar arkasında sınıflara mahkum bırakmaktadır. Öğrencilerin sınıfta sadece teorik bilgi kazanmaları bu bilgileri 
uygulayacak yer, mekan ve zaman bulamayışları eğitimi ezberciliğe yöneltmektedir. uygulama eksikliği öğrencilere yorum kabiliyetinden 
yoksun bırakmakta, analiz ve mukayese yeteneklerinin gelişmesini engellemektedir. Öğrencilerin almış oldukları derslerin tamamının 
uygulamasının yapılması tabii ki de düşünülemez. Fakat olmazsa olmazlar ve ilgi alanları ve tam olarak iş hayatında ne iş yapmayı istedikleri, 
öğrencilerin yapacakları stajların hangi birimlerde yapacaklarını belirler.  

Sonuç olarak ara eleman yetiştiren Meslek Yüksekokullarının iş dünyasıyla arasındaki ilişkileri güçlendirmesi gerekmektedir. Bölümlerin 
program çıktıları hazırlarken mezun verilen öğrencileri tam olarak tanımlamaları gerekmekte, kazanılan nitelikleri net olarak belirtilmesi 
gerekmektedir.  Mezun öğrencilerin hangi işlere uygun eğitim aldıkları net olarak ortaya konması ve staj yerleri ayarlanırken işyerleri ile 
irtibata geçilip bu hususlar dikkate alınmalı, öğrencilerin bu doğrultuda staj yapmaları sağlanmalıdır. İş dünyasının görüşleri alınmak suretiyle 
eksiklik varsa bölümlerin derslerinde, yeniden düzenlemeler yapılmalıdır. Tespit edilen  eksiklikler giderilmeli, değişen dünyada oluşabilecek 
yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için yeni dersler müfredata eklenmelidir. Öğrencilerin mezuniyet sonrası kazandıkları niteliklere göre iş 
tanımları yapılmalı ve bu tanımlar iş dünyası ile paylaşılmalıdır. 
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Öğretmenlerin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki 

 

            Doç. Dr.   Zülfü DEMİRTAŞ                Öğr. Gör. Vildan BURULDAY 

          Fırat Üniversitesi           Bingöl Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 
eğitim öğretim yılında Bingöl il merkezinde bulunan okullarda görev yapan okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi belirlenirken “Tabakalı Örnekleme Tekniği” kullanılmıştır. Evreni oluşturan Bingöl il merkezinde bulunan okullarda 
görev yapan okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenlerinden tabakalı örnekleme tekniğine göre örneklem oluşturulmuştur. Bingöl il merkezinde 
görev yapan öğretmenler okul öncesi, sınıf ve branş olmak üzere üç tabakaya ayrılmıştır. Tabakalı örnekleme tekniğine göre örneklemi 
Bingöl il merkezinde bulunan 43 okul öncesi, 185 sınıf ve 455 branş öğretmeni araştırmanın oranlı tabakalı örneklemini oluşturmuştur. Evreni 
temsil edeceği düşüncesiyle bu hesaplamalar sonucunda 694 öğretmen örneklem kapsamına alınmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin tümüne 
Kişisel Bilgi Formu, iş doyumunu ölçmek amacıyla Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek amacıyla Örgütsel 
Bağlılık Ölçeği uygulanmıştır.Bulgular, Bingöl ilinde çalışan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin iş doyumu 
ve örgütsel bağlılık düzeylerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. İş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeyleri; cinsiyet, çalışılan okul türü 
ve medeni durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterirken; yaş, mesleki kıdem ve okuldaki çalışma süresi açısından anlamlı farklılıklar 
bulunmamaktadır. Öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasında doğrusal, orta düzeyde ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, örgütsel sadakat, öğretmen, örgüt 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the relationship between job satisfaction of teachers and their organizational commitments. The population 
of the study is composed of pre-school, form and branch teachers who conduct their work during 2015-2016 education year in school that 
are in the city center of Bingöl. When deciding on the sampling of the research, “Stratified Sampling Technique” has beenused. Sampling 
has been formed with stratified sampling from the population that is composed of pre-school, form and branch teachers who conduct work 
in the city center of Bingöl has been separated into three stratum as pre-school, form and branch teachers. Based on stratified sampling 
technique, 43 pre-school, 185 form and 455 branch teachers who reside in central Bingöl constitute the ratio stratified sampling of the 
research. With the thought of representing the population based on these calculations, 694 teachers have been counted in the scope of the 
sampling. In this study, Personal İnformation Form, with the aim of measuring job satisfaction Minnoseta Job Satisfaction Scale, with the aim 
of measuring the organizational commitment, Organizational Commitment Scale have been applied to all the teachers.Findings indicate that 
the job satisfaction and organizational commitment of the teachers who work in the city of Bingöl as pre-school, primary school  , secondary 
school and high school teachers is that the intermediate level. Job satisfaction and organizational commitment levels differ remarkably 
depending on the gender, school type where they work and civil status where as there are no considerable differences in terms of age, 
Professional seniority and time spent working at school. 

 

KeyWords:Job satisfaction, organizational loyalty, teacher, organization 

 

Son yıllarda piyasalarda yaşanan gelişmelere baktığımızda çalışanların örgütlerin varlığını devam ettirebilmeleri hususundaki önemi bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. Örgütler için bu denli önem arz eden çalışanların daha verimli bir şekilde çalışabilmeleri ise iş doyumlarını arttırıcı 
faaliyetlerin desteklenmesi ile mümkün olmaktadır. Örgütlerin bu destekleyici faaliyetleri ile çalışanların örgütsel bağlılığını da arttırmak 
gerekmektedir. 

Çalışanların, örgütlerin başarısını artıran en önemli etken olduğu ifade edilmektedir. Bundan dolayı, çalışanların işlerinden elde ettikleri 
doyumun artırılması yoluyla verimliliklerinin artacağı düşünülmektedir (Ergenç, 1982, s.311). İşlerinden yüksek düzeyde doyum elde eden 
çalışanlar, örgütünün etkililiğini ve verimliliğini artırarak, rekabet ortamında örgütlerin yaşamını devam ettirmesine katkı sağlayabilirler. 
Günümüz örgütlerinin çalışanlarının iş doyum düzeylerini yüksek tutarak, örgütsel amaçları gerçekleştirme yoluna gittikleri söylenebilir. 

İş doyumu, çalışanların işe ve çalışmaya karşı geliştirdikleri olumlu ve olumsuz tutumları, yaptıkları işe ilişkin tepkilerini ifade etmektedir. 
Alan yazında iş doyumu ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bir tanıma göre çalışanın işten duyduğu memnuniyet derecesi ve işine yönelik 
oluşturduğu tutumlar iş doyumunu ifade ederken, memnun olmama durumu doyumsuzluk olarak ifade edilmektedir (Eğinli, 2009, s.35). İş 
doyumu genel olarak kişinin işinden duyduğu memnuniyeti, işine karşı olumlu tutumlar geliştirmesini ve işinden aldığı hazzı ifade etmektedir. 
Locke (1976) iş doyumunu bir kişinin mesleği ile ilgili onu memnun eden olumlu duygusal bir durumu sağlaması olarak ifade etmektedir 
(Koustelios, 2001:354, akt. Eğinli, 2009, s.36). Schermerhornvd'e (1997) göre iş doyumu bireyin işine, çalıştığı koşullara ve örgüt içindeki 
diğer çalışanlara karşı geliştirdiği duygusal hislerin bütünüdür (Schermerhornvd, 1997, s.98; Akt: Yıldız ve Özsoy, 2013, s.271). Falkenburg 
ve Schyns (2007) iş doyumunu, bir işin veya iş ortamının değişik yönlerden memnuniyet edebilirliği olarak tanımlamıştır. Çekmecelioğlu 
(2006) ise iş doyumunu, iş şartlarının (işin kendisi, yönetimin tutumu) ya da işten elde edilen sonuçların (ücret, iş güvenliği) kişisel bir 
değerlendirmesi olarak açıklamıştır. 
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İş doyumu kavramı kişisel özelliklere bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Bireyleri birbirinden ayıran bu özellikler arasında yaş, cinsiyet, 
medeni durum, öğrenim durumu vb. birçok değişken örnek olarak gösterilebilir (Yelboğa, 2007, s.2).  

İş doyumu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Özellikle yurt dışında yapılan araştırmaların hem 
sayıca daha fazla hem de nitelik olarak daha kapsamlı olduğu görülmektedir. Bu kaynaklar incelendiğinde iş doyumunu etkileyen etmenler 
ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapıldığı görülmektedir. İş doyumunu etkileyen etmenler ile ilgili olarak; Locke, iş doyumu hakkında 1976’ya 
kadar, üç yüzden fazla bilimsel yayın ve çalışmanın yapıldığını, Landy ise iş doyumu ile ilgili yapılan araştırmaların, 1989’a kadar, altı binin 
üzerinde olduğunu belirtmiştir (Yelboğa, 2007, s.2). 

Yapılan araştırmalara baktığımız zaman araştırmacıların üzerinde durduğu önemli diğer bir konu ise örgütsel bağlılıktır. Örgütsel bağlılık 
kavramı Mowday ve arkadaşları tarafından; “Çalışanların örgütün amaçları doğrultusunda kendilerinden istenilenden daha yüksek düzeyde 
çaba sarf etmesi, örgütün amaçlarını kişisel amaçların üzerinde tutması, örgütün değerlerini dış güçlere bağlı kalmaksızın sahip çıkması ve 
kabul etmesi ve örgütte devamlılığının sağlanması için yoğun bir arzuya sahip olması” şeklinde tanımlanmaktadır (Mowday vd., 1979, s.311 
; Akt.: Boylu, 2007, s.56). İşgörenlerin görev tanımlarından daha fazlasını gönüllü olarak yerine getirmeleri onların örgütsel bağlılığının 
göstergelerinden biri olarak gösterilebilir. Bunu sağlamanın öncüllerinden biri ise çalışanlarda iş doyumunu arttırmaktır (Aslan, 2008, s.163). 
İş doyumu yüksek bireylerin örgütsel bağlılığının da yüksek olduğu alan yazın araştırmalarında görülmektedir. Örgütsel bağlılığı yüksek olan 
bireyler kurumun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, örgütün çıkarlarını kendi kişisel çıkarlarının üzerinde görebilen, görev tanımlarından 
daha fazlasını karşılık beklemeden yerine getiren, işleri zamanında ve eksiksiz yapabilen bireyler olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Ward and 
Dawis, 1995, s,35; Akt: Balay, 1999,s. 237). Meyer ve Allen (1991) örgütsel bağlılığın işgörenin örgütle olan sağlam ilişkisi sonrasında 
oluştuğunu ve bu ilişkiler sayesinde birey doyuma ulaştığı taktirde örgüte devamlılığının sağlandığını söylemektedirler (Meyer ve Allen, 1991, 
s.67; Akt.: Fındık, 2002, s. 1251). Bu düşünceden hareketle örgütler için yaşamsal öneme sahip olan insan kaynaklarının verimliliğinin 
arttırılması örgütlerin en temel görevlerindendir (Topaloğlu, 2008, s.4).  

İş doyumu ve örgütsel bağlılık ile ilgili yapılan araştırmaların sayıca bu denli fazla oluşu bu iki kavramın çalışanlar açısından çok büyük bir 
öneme sahip olduğunu göstermektedir. Okul öncesinden liseye kadar eğitimin her kademesinde birinci derecede rol alan öğretmenlerin iş 
doyum düzeylerinin artması ile birlikte örgütsel bağlılıklarının da artacağı ve bu olumlu gelişmeler sayesinde eğitimin çıtasını da 
yükseltecekleri düşünülmektedir.  

Araştırmanın genel amacı Bingöl il merkezinde görev yapan öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin incelemesidir. 
Bu amaca bağlı olarak şu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. 

1. Öğretmenlerin iş doyumları hangi düzeydedir? 

2. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları hangi düzeydedir? 

3. Öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeyleri cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, kurumdaki çalışma süresi, 
meslekteki çalışma süresi, çalıştığı okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? 

4. Öğretmenlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Bu araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Tarama modelleri, olayları ve olguları geçmişte ya da halen var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan yaklaşımlardır (Karasar, 2009). Bu yaklaşım doğrultusunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 
öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ve örgütsel bağlılıkları ölçülmüştür. 

Araştırmanın evrenini Bingöl ilinde 2015-2016 öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler 
oluşturmaktadır. Bingöl ilinde 2015-2016 yılında faaliyet gösteren 15 okul öncesi, 284 ilkokul, 83 ortaokul, 35 lise ve bu okullarda görev yapan 
202 okul öncesi, 779 sınıf, 2442 branş olmak üzere toplam 3423 öğretmen bulunmaktadır. Bingöl il merkezinde görev yapan öğretmenler 
okul öncesi, sınıf ve branş olmak üzere üç tabakaya ayrılmıştır. Tabakalı örnekleme tekniğine göre örneklemi Bingöl il merkezinde bulunan 
43 okul öncesi, 185 sınıf ve 455 branş öğretmeni araştırmanın oranlı tabakalı örneklemini oluşturmuştur. Evreni temsil edeceği düşüncesiyle 
bu hesaplamalar sonucunda 694 öğretmen örneklem kapsamına alınmıştır. 

Araştırmada Öğretmen İş Doyumu Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçek, öğretmenlerde iş doyumunu ölçek amacıyla Ho ve Au (2006)tarafından geliştirilmiştir. Orijinali İngilizce olan ölçeğin Türkçeye 
uyarlaması Demirtaş (2010) tarafından yapılmış ve aynı araştırmacı (2015) tarafından bir başka araştırmada kullanılmıştır. Ho ve Au 
tarafından kullanılan ve Türkçeye uyarlanan ölçek beş madde içermekte ve tek boyuttan oluşmaktadır. Mevcut araştırma kapsamında ölçeğin 
Cronbach Alpha katsayısı ,858 olarak bulunmuştur. Uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin beş madde ve tek boyuttan 
oluşan ölçeğin uyum iyiliği değerleri yüksek bulunmuştur (X2/df=3,531; GFI=,989; AGFI=,960; CFI=,992; NFI=,989; TLI=,981; 
RMSEA=,071ve SRMR=,023). 

Meyer ve Allen (1997) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği uluslararası bir özellik kazanmış durumdadır. Bu ölçek kullanılarak  
Türkiye’de pek çok araştırma yapılmıştır (Örn.:Çınar ve Saraçlı, 2015; Boylu, Pelit ve Güçer, 2007). Bu araştırma kapsamında ölçeğe 
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmış ve ölçeğin Duygusal, Devam ve Normatif bağlılık boyutlarını içeren yapısının kabul edilebilir 
düzeyde uyum iyiliği değerlerine sahip olduğu görülmüştür (X2/df=3,836; GFI=,875; AGFI=,843; CFI=,918; NFI=,893; TLI=,907; 
RMSEA=,076ve SRMR=,069).  

Öğretmen İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık ölçeklerinden elde edilen öğretmen algılarının sözlü ifadeler hâline dönüştürülmesi için aralık 
değerleri hesaplanmıştır (5-1=4 5/4=0,80). Bu bağlamda değer aralıkları; 5,00-4,21 “Tamamen Katılıyorum” ; 3,41-4,20 “Katılıyorum” ; 2,61-
3,40 “Orta Düzeyde Katılıyorum” ; 1,81-2,60 “Katılmıyorum” ve 1,00-1,80 “Hiç Katılmıyorum” şeklinde yorumlanmıştır. Verilerin analizinde 
öğretmen görüşlerini betimlemek amacıyla aritmetik ortalama ve standart sapma puanları dikkate alınmıştır. İki ölçekten elde edilen verilerin 
cinsiyet değişkeni açısından grup ortalamaları arasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı amacıyla t testi; branş değişkeni açısından 
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tek yönlü varyans analizi; yaş, öğretmenlikteki hizmet süresi ve çalışılan okuldaki hizmet süresi değişkenleri açısından ortalamalar arasında 
anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. 

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık algı düzeylerini gösteren ortalama ve 
standart sapmalar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Algı Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

Ölçekler X  S.S. 

İş Doyumu 3,53 ,901 

Duygusal Bağlılık 3,82 ,830 

Devam Bağlılığı 2,95 ,892 

Normatif Bağlılık 3,14 ,842 

Bağlılık Toplam 3,31 ,734 

Katılımcı öğretmenlerin iş doyumları ( X  = 3,53) Katılıyorum düzeyinde ( X  = 3.41-4.20) gerçekleşmiştir. Örgütsel bağlılık ortalamaları ( X  = 

3,31) Orta Düzeyde Katılıyorum ( X  = 2.61-3.40)gerçekleşmiş olmasına rağmen, duygusal bağlılık boyutunda öğretmen görüşleri ( X  = 3,82) 

Katılıyorum düzeyindedir. Normatif ( X  = 3,14)  ve devam ( X  = 2,95) bağlılığı boyutlarında öğretmen görüşlerinin devam bağlığına göre çok 

daha düşük olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık algı düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
t testi uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2.Cinsiyet Açısından İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Ortalamalarına ilişkin t Testi Sonuçları 

Ölçek/Boyut Cinsiyet N X  S.S. t sd p 

İş Doyumu 
Kadın 309 3,65 ,837 

3,625** 647 ,000 
Erkek 340 3,40 ,943 

Duygusal Bağlılık 
Kadın 309 3,76 ,842 

-1,441 647 ,150 
Erkek 340 3,85 ,828 

Devam Bağlılığı 
Kadın 309 2,91 ,861 

-1,102 647 ,271 
Erkek 340 2,98 ,915 

Normatif Bağlılık 
Kadın 309 3.08 ,873 

-1,206 647 ,228 
Erkek 340 3.16 ,812 

Bağlılık Toplam 
Kadın 309 3,25 ,734 

-1,447 647 ,148 
Erkek 340 3,16 ,731 

**p<,01; *p<,05 

Tablo 2’de yer alan veriler kadın öğretmenlerin kendi iş doyumlarına yönelik algılarının erkek öğretmenlere göre anlamlı derecede daha 
yüksek olduğunu ve bu farklılığın istatiksel olarak ,01 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Örgütsel bağlılığın toplamında ve alt 
boyutlarında ise kadın ve erkek öğretmenlerin algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.   

Araştırma ölçeklerini yanıtlayarak katılım sağlayan öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık algı düzeylerinin çalıştıkları okul türüne göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi uygulanmış ve bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3.Çalışılan Okul Açısından İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Algılarına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Ölçek/Boyut 
Mesleki 
Kıdem 

n X  
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Karelerin 
Ort. 

F p LSD 

İş Doyumu 

1.Okul Ön. 

2.İlkokul 

3.Ortaokul 

4.Lise 

43 

185 

257 

198 

3,851 

3,365 

3,592 

3,529 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

10,441 

545,981 

556,422 

3 

679 

682 

3,480 

,804 
4,328** ,005 

1>2 

1>4 

3>2 
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Toplam 683 3,529 

Duygusal 
Bağlılık 

1.Okul Ön. 

2.İlkokul 

3.Ortaokul 

4.Lise 

Toplam 

43 

185 

257 

198 

683 

3,968 

3,872 

3,775 

3,815 

3,825 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

1,948 

469,578 

471,526 

3 

679 

682 

,649 

,692 
,939 ,421 - 

Devam 
Bağlılığı 

1.Okul Ön. 

2.İlkokul 

3.Ortaokul 

4.Lise 

Toplam 

43 

185 

257 

198 

683 

2,940 

2,933 

2,964 

2,963 

2,954 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

,133 

547,652 

547,786 

3 

679 

682 

,044 

,807 
,055 ,983 - 

Normatif 
Bağlılık 

1.Okul Ön. 

2.İlkokul 

3.Ortaokul 

4.Lise 

Toplam 

43 

185 

257 

198 

683 

3,070 

3,124 

3,181 

3,128 

3,143 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

,711 

488,962 

489,673 

3 

679 

682 

,237 

,720 
,329 ,804 - 

Bağlılık 
Toplam 

1.Okul Ön. 

2.İlkokul 

3.Ortaokul 

4.Lise 

Toplam 

43 

185 

257 

198 

683 

3,326 

3,310 

3,307 

3,302 

3,307 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

,022 

371,629 

371,651 

3 

679 

682 

,007 

,547 
,013 ,998 - 

*p<,05 ; **p<,01 

Tablo 3’te yer alan verilere göre iş doyumu algı düzeylerinde okulöncesi, ilkokul, ortaokul ya da lisede çalışıyor olmanın anlamlı farklılıklara 
neden olduğu görülmektedir (F682=4,328 ; p=,005). Bu farklılığın kaynağını bulmak için yapılan LSD testi farklılığın; okul öncesi 
öğretmenlerinin ilkokul ve lise öğretmenlerinden; ortaokul öğretmenlerinin ilkokul öğretmenlerinden daha yüksek algı ortalamalarına sahip 
olmalarından kaynaklandığını göstermektedir. 

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin iş doyumu ve örgütsel bağlılık algı düzeylerinin medeni durum değişkenine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi bulguları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4.Medeni Durum Açısından İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Ortalamalarına ilişkin t Testi Sonuçları 

Ölçek/Boyut 
Medeni 

Durum 
N X  S.S. t S.D. p 

İş Doyumu 
Evli 429 3,46 ,910 

-2,725** 687 ,007 
Bekâr 260 3,65 ,873 

Duygusal Bağlılık 
Evli 429 3,86 ,824 

1,531 687 ,126 
Bekâr 260 3,76 ,836 

Devam Bağlılığı 
Evli 429 2,90 ,882 

-1,941 687 ,053 
Bekâr 260 3,04 ,902 

Normatif Bağlılık 
Evli 429 3,11 ,825 

-1,198 687 ,231 
Bekâr 260 3,19 ,865 

Bağlılık Toplam 
Evli 429 3,29 ,717 

-,664 687 ,507 
Bekâr 260 3,33 ,750 

*p<,05;**p<,01 
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Tablo 5’te yer alan verilere göre, katılımcı öğretmenlerin iş doyum algı düzeyleri evli ya da bekâr olma durumuna göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır. Bu farklılık bekâr öğretmenlerin algı ortalamalarının ( X  = 3,65)  evli olanlardan ( X  = 3,46) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Örgütsel bağlılık algıları toplamda ve boyutlar bazında anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. 

 

Öğretmenlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve bulgular Tablo 5’te 
verilmiştir. 

Tablo 5. İş Doyumu ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi 

 
 

İş Doyumu Örgütsel Bağlılık 
Duygusal 
Bağlılık 

Devam Bağlılığı Normatif Bağlılık 

İş Doyumu 
Pearson 

n 

1 

694 
    

Örgütsel Bağlılık 
Pearson 

n 

,367** 

694 
1    

Duygusal Bağlılık 
Pearson 

n 

,462** 

694 
,799** 1   

Devam Bağlılığı 
Pearson 

n 

,220** 

694 
,875** ,496** 1  

Normatif Bağlılık 
Pearson 

n 

,273** 

694 
,901** ,580** ,741** 1 

*p<,05;**p<,01 

 

Öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasında doğrusal, orta düzeyde ve istatiksel olarak ,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. 
Başka bir ifade ile öğretmenlerin iş doyum algıları yükselirken örgütsel bağlılık algıları da yükselmektedir ya da iş doyum düzeyleri düşerken 
örgütsel bağlılık düzeyleri de düşmektedir. Bu doğrusal ve anlamlı ilişkinin düzeyi ise değişmektedir. İş doyumu ile duygusal bağlılık arasında 
en güçlü ilişki (p= ,462) yaşanırken iş doyumu ile normatif bağlılık (p=,273) ve iş doyumu ile devam bağlılığı arasındaki ilişki (p=,220) giderek 
zayıflamaktadır. Diğer yandan örgütsel bağlılığın kendi alt boyutları arasındaki ilişkiler ise daha güçlü ortaya çıkmaktadır. Boyutların kendi 
arasında en güçlü ilişki; devam bağlılığı ile normatif bağlılık arasında (p=,741) yaşanırken bu ilişkiyi sırasıyla duygusal bağlılık ile normatif 
bağlılık (p=,580) duygusal bağlılık ile devam bağlılığı arasındaki ilişki (p=,496) izlemektedir. 

Tablo 6. Yaş, Mesleki Kıdem ve Okulda Çalışma Süresi Değişlerinin İş Doyumu Üzerindeki Etkileri 

Yordayıcı 

Değişkenler 
R R2 B 

Standart 

Hata 
β t p 

Standart   3,667 ,245  14,955 ,000 

Yaş 

,084 ,007 

-,003 ,009 -,025 -,323 ,746 

Meslek Kıdemi -,010 ,012 -,081 -,870 ,384 

Okulda Çalışma Süresi ,007 ,017 ,026 ,409 ,683 

Tablo 6’daki veriler; yaş, mesleki kıdem ve okulda çalışma süresi değişkenlerinin birlikte iş doyumu ölçeğinden elde edilen puanlar ile anlamlı 
ilişkiler göstermediğini ortaya koymaktadır (R= ,084 ; R2=,007 ). Regresyon katsayılarının anlamlılık düzeyleri incelendiğinde, yaşın (β= -,025 
; p>.05), mesleki kıdemin (β= -,081 ; p> ,05) ve okuldaki çalışma süresinin (β=,026 ; p> ,05) iş doyumunun anlamlı yordayıcısı olmadığı 
görülmektedir.  

Tablo 7. Yaş, Mesleki Kıdem ve Okulda Çalışma Süresi Değişlerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri 

Yordayıcı 

Değişkenler 
R R2 B 

Standart 

Hata 
β t p 

Standart   3,087 ,201  15,396 ,000 

Yaş 

,069 ,005 

,008 ,008 ,077 ,991 ,322 

Meslek Kıdemi ,002 ,009 ,021 ,224 ,822 

Okulda Çalışma Süresi -,010 ,014 -,047 -,729 ,466 
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Tablo 7’deki veriler; yaş, mesleki kıdem ve okulda çalışma süresi değişkenlerinin birlikte örgütsel bağlılık ölçeğinden elde edilen puanlar ile 
anlamlı ilişkiler göstermediğini ortaya koymaktadır (R= ,069 ; R2=,005 ). Regresyon katsayılarının anlamlılık düzeyleri incelendiğinde, yaşın 
(β= ,077 ; p>.05), mesleki kıdemin (β= ,021 ; p> ,05) ve okuldaki çalışma süresinin (β=-,047 ; p> ,05) örgütsel bağlılığın anlamlı yordayıcısı 
olmadığı görülmektedir. 

Bingöl il merkezinde çalışan okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin kendi iş doyum düzeylerine yönelik algıları Katılıyorum 
düzeyinde, ortalamanın üzerinde, gerçekleşmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar göstermektedir ki çalışanların iş doyumun yüksek olduğu 
durumlarda verimlilik artacak, çalışanların mesleklerini icra ederken yaşadıkları problemler azalacaktır. Bu da, iş doyumuna yönelik nispeten 
yüksek sayılabilecek algıların öğretmenlerin verimliliklerinin yüksek olacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Öğretmenlerin can 
güvenliklerinin sağlanması durumunda kendi okullarında eğitim gören öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarını yükseltme doğrultusunda 
çaba içerisinde olmaları beklenebilir. Tabii olarak, Bingöl il merkezinde olmasa da, çevrede vuku bulan terör olaylarının öğretmenlerin iş 
doyumu düzeyleri üzerinde olumsuz bir etkide bulunmamaları takdire şayan bir durumdur.  

Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri iş doyumuna oranla daha düşük, ortalama düzeyinde bulunmuştur. Duygusal bağlılığa yönelik algılar 
ortalamanın üstünde gerçekleşirken, normatif bağlılığa ve özellikle devam bağlığına yönelik algılar ortalamanın altında gerçekleşmiştir. Bu 
bulgular ise tamamen istenen ya da arzu edilen yönde gerçekleşmiştir. Yüksek düzeyli öğretmen duygusal bağlılığı, mesleğe ve öğrencilere 
gönüllü bir bağlılığa işaret etmektedir. Bu bağlılığın yüksek olması, öğretmenliğin kutsal bir meslek olarak görüldüğünün kanıtı kabul edilebilir. 
Bu öğretmenlerin, toplumsal bütünleşme, toplumsal devamlılık, ülke ve bölgede kalkınması gibi bütün toplumlar tarafından arzulanan 
hedefleri gerçekleştirmede etkili roller oynamaya aday oldukları söylenebilir. Normatif bağlığın düşük ve özellikle devam bağlılığın çok düşük 
çıkması, bu öngörüyü desteklemektedir. Normatif bağlılık öğretmenlerin, gönüllü olmadan, kendilerini zorunlu hissettikleri için örgütsel bağlılık 
duygusu taşıdıklarına işaret ederken; devam bağlığı yapılan maddi hesaplar sonucunda örgütte kalmanın ayrılmaktan daha kârlı olmasından 
dolayı örgütte kalmayı tercih ettiklerini göstermektedir. Sağlıklı okullarda ve iyi öğretmenlerde bu iki bağlılık türünün düşük çıkması beklenir. 
Araştırma bulguları da bu yönde gerçekleşmiştir. 

Kadın öğretmenlerin iş doyum algıları erkek öğretmenlerden daha yüksek düzeydedir ve aradaki bu algı farklılıkları istatiksel yönden anlamlı 
bulunmuştur. Alan yazındaki başka araştırmalar incelendiğinde kimi araştırma bulgularının bu araştırmayla benzer olduğu kimilerinin ise 
farklı bulgular elde ettiği görülmektedir. Aksu, Acuner ve Tabak (2002) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise cinsiyet ile iş doyum algıları 
arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Bunun aksine Izgar (2008) tarafından yapılan bir çalışmada ise kadınların iş doyum 
düzeyleri erkeklere göre istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde farklılık göstermiştir. Bu sonuç, öğretmenliğin kadın mesleği olduğu 
yönündeki eğilimini desteklemektedir. Kadınların öğretmenliği, çocuk yetiştirme işi ve bunu da kendi asli vazifeleri olarak görmelerinden 
dolayı, iş doyumlarının yüksek olduğu söylenebilir. Örgütsel bağlılığa yönelik erkek ve kadın algıları arasında anlamlı farklılık ortaya 
çıkmamıştır. Bununla birlikte erkeklerin örgütsel bağlılıkları kadınlardan daha yüksek çıkmıştır. 

Katılımcıların iş doyum algılarının okul türüne göre anlamlı derecede farklılıklara neden olduğu görülmüştür. Nitekim Karataş ve Güleş (2010) 
tarafından yapılan çalışmanın bulguları da benzer olup çalışmamızın bulgularını desteklemektedir. Bu bulgular ışığında okulöncesi 
öğretmenlerinin ilkokul ve lise öğretmenlerinden daha yüksek düzeyde iş doyumu elde etmeleri, onların işlerini bir aile ortamı şeklinde 
görmelerinden, ilkokul öğretmenlerinin ortaokul öğretmenlerine göre daha düşük düzeyde iş doyumu elde etmeleri ise onların öğrencilere 
akademik becerilerin çok büyük bir kısmını kazandırmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Bu aşırı uğraş ilkokul öğretmenlerinde doyumdan 
daha çok doyumsuzluk oluşturuyor olabilir. Bir başka değişken olan medeni durum açısından baktığımızda ise katılımcı öğretmenlerin iş 
doyum algılarının evli ya da bekar olma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Aksu, Acuner ve Tabak (2002) ise bu 
bulguların tam tersi bulgular elde etmiş ve çalışanların iş doyum algılarının medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılıklar göstermediğini 
ortaya koymuşlardır.  

Katılımcı öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıklarına baktığımız zaman ikisi arasında istatiksel olarak anlamlı ve doğrusal bir ilişki 
olduğu görülmektedir.  Başka bir ifade ile öğretmenlerin iş doyum algıları yükselirken örgütsel bağlılıkları da yükselmekte ya da iş doyum 
algıları düşerken örgütsel bağlılıkları da düşmektedir. İkisi arasındaki bu doğrusal ilişki başka çalışmalarla da desteklenmiştir. Örücü, Şimşir 
ve Kılıç'ın (2010) yaptığı araştırma da bu bulguların doğruluğunun kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Katılımcı öğretmenlerin 
ölçeklerinden elde edilen sonuçlara göre yaş, mesleki kıdem ve okuldaki çalışma süresi değişkenleri ile iş doyumları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. Aksu, Acuner ve Tabak (2002) tarafından yapılan çalışmada da  benzer şekilde yaş, mesleki kıdem ve çalışma süresi 
değişkenleri ile iş doyumu arasında zayıf bir ilişki olduğunu göstermektedir.   

Sonuç olarak baktığımızda örgütlerin devamlılığının sağlanması için çalışanların iş doyumlarının arttırılmasına yönelik bir takım faaliyetler 
yapılmalıdır. Daha öncede belirttiğimiz gibi iş doyumunun yüksek olması beraberinde örgütsel bağlılığın da yüksek olmasını sağlayacak ve 
bu da işte verimliliği arttıracaktır. Bununla birlikte işten kaçış ve ayrılmalar azalacak, çalışanların iş ortamından aldıkları haz artacak, 
çalışanların mesleklerini icra ederken yaşadıkları problemler en aza indirgenecektir.  
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ÖZET 

İletişim teknolojikleri, içinde yaşadığımız çağ itibariyle sosyal, ekonomik, kültürel ve politik olarak pek çok konuyu etkilemiştir. Yaşamın her 
alanında değişimin tetikleyicisine dönüşen iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımı da giderek önem kazanmış, eğitim ve öğretimin 
vazgeçilmesi zor araçları haline dönüşmüştür. Eğitim ve öğretimin her aşaması iletişim teknolojilerinin bütün boyutlarıyla kullanıldığı ve bu 
teknolojilere talebin en fazla olduğu bir alan haline gelmiştir. Bu süreçte eğitim, teknolojik gelişmelerin etkisiyle farklı boyutlara ulaşmış, 
özellikle bilgisayar ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinde vazgeçilmez bir araç haline gelmeye başlamıştır. Bu gelişmelerle 
birlikte eğitim alanında yeni politikalar ve yeni yönelimler baş gösterirken yeni eğitim sistemlerinin de bu çerçevede dizayn edilmesi 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.   

Öğrencilerin temel, kişisel ve sosyal değeri keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaları için eğitimcilerin farklı deneysel çalışmalar 
ve pratik yöntemler aracılığıyla öğrencilere ulaşması biçiminde genellenebilecek olan değerler eğitimi de yine uygulama aşamasında kitle 
iletişim teknolojilerinden yoğun biçimde faydalanmaktadır. Mutluluk, dürüstlük, alçakgönüllülük, işbirliği, özgürlük, sevgi, barış, saygı, 
sorumluluk, sadelik, hoşgörü ve birlik gibi değerlerin benimsetilmesi sürecinde faydalanılan iletişim teknolojilerinden özellikle görsel 
materyaller en etkili araçlar olarak iş görmektedir. Power point, prezi, scribde ve slide share gibi sunu programları ve media player, vlc, vlc, 
km ve flash player gibi video oynatıcı programlar değerler eğitimi sürecinde görsel materyallerin kullanılması için en sık müracaat edilen 
teknolojilerdir. 

Eğitim, değerler eğitimi, iletişim teknolojileri ve eğitimde teknoloji kullanımının öğrenme sürecine etkisi ve katkısı gibi konular çalışmanın 
kavramsal çerçevesini belirlerken; power point, prezi, scribd ve slide share gibi sunu araçlarının yanısıra media player, vlc ve flash player 
gibi görsel oynatıcı programlarının değerler eğitimine katkısı ise çalışmanın merkezinde yer almaktadır. Kavramsal çerçevenin belirlenmesi 
noktasında literatür taramasına müracaat edilecek çalışmada, sunu ve görsel oynatıcı programlarının eğitime katkısının tespiti bağlamında 
ise alan araştırması yöntemine başvurulmuştur. Çalışmanın veri toplaması aşaması ise Kars İl merkezinde farklı ilköğretim okullarından 
rastgele seçilen öğretmenlerle gerçekleştirilen anket yöntemi ile sağlanmıştır. Çalışmanın sonuçları grafik ve tablolar şekliyle verilerek 
yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Eğitim, Video Oynatıcı Programlar, Görsel Materyal, Yeni Eğitim Sistemi. 

 

Abstract 

Communication technologies  affected to many issues as social, economic, cultural and political to this era. The use in education of 
communication technologies the return to the triggers of change in all areas of life been important increasingly and was turned to necessary 
tools of education and teaching. The every stage of education and teaching became a field was used of communication technologies entirely 
and become of much demand to these technologies. Education in this process reached different dimensions with impact of 
technological development and especially computer and communication technologies became  inevitable a tool in the educational 
process. New policies and new trends occurred in the field of education with these developments and in this context was required 
to need be designed of new education systems. 

The values education which can be generalized in the form of access to students, through educators different experimental studies 
and practical methods for help students to explorer and develop to basic, personal and social values. Especially visual materials 
from utilizing communication technologies served as the most effective tools in the process of adopting of value such as happiness, honesty, 
humility, cooperation, freedom, love, peace, respect, responsibility, simplicity, tolerance and unity. Presentation programs such as power 
point, prezi, scribde, slide share and video player programs such as media player, vlc, vlc, km ve flash player that it is referenced technologies 
usually for use visual materials in process to values education. 

Conceptual framework of the study was occured from issues such as education, values education, communication technologies and  the 
impact and contribution to the learning process of use to technology in education, further, it was located in the center of the work,  the 
contribution to value education of presentation tools such as power point, prezi, scribd, slide share and audio player programs such as media 
player, vlc and flash player. İn this study was applied the literature research for determining of the conceptual framework, it was applied to 
method the field research for show the contribution to education of presentation and audio player programs. The process data collection of 
the study was provided with the survey method is made with selected teachers randomly from different schools in the center of Kars. The 
results of the study was interpreted with graphs and tables. 

Keywords: Mobile Learning, Video Programs, Visual Material, New Education Systems. 

1. Kavramsal Çerçeve 

Çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan kavram ve konular; iletişim teknolojileri, eğitim ve iletişim teknoloji ilişkisi, değerler, 
değerler eğitimi, sunu programları ve video oynatma programları olarak belirlenmiş; kavramsal çerçevenin ortaya konulması ve 
irdelenmesinde literatür taraması yöntemine başvurulmuştur. 
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1.1. İletişim Teknolojileri 

İletişim teknolojileri, teknolojiye dayalı tüm iletişim araçlarını kapsayan geniş kapsamlı bir kavram olarak kabul edilmektedir. 
İletişim teknolojileri telgraf, telefon, basın, radyo, televizyon, uydu, veri iletişimi ve bilgisayar teknolojileri, veri tabanları, yerel ve geniş alan 
ağları ve internet gibi yeni tanımları ve yeni kavramları da beraberinde getirmiştir. İletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile yeni kavram 
ve yaklaşımlar üzerinden yeni tartışma alanları doğmuştur. İletişim teknolojilerinde tanık olunan gelişmeler mobil iletişim, internet tabanlı 
medya ve sosyal ağlar gibi yeni medya araçlarını da ortaya çıkarmıştır. Yeni iletişim teknolojilerine bakıldığında bu teknolojilerin yalnızca 
mevcut kitle iletişim araçlarından çıkan enformasyonun yayılmasına olanak veren bir vasıta olarak kalmadığı, bununla birlikte bilginin yeniden 
üretildiği ve yeni şekillerde sunulduğu ortamlara dönüştüğü görülmektedir (Yurdigül, 2013:102-103). Böylelikle de enformasyon kaynağı 
tek oluktan değil birden fazla oluktan beslenerek farklılaşabilmektedir. 

1.2. Eğitim ve İletişim Teknolojileri  

İletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerle eğitimde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Öğrenme sürecine birçok olumlu katkıları olduğu kabul edilen teknolojinin eğitim alanında kullanılması gerekliliği yeni eğitim sistemlerinin de 
buna göre dizayn etme zorunluluğunu doğurmaktadır. Dolayısıyla yaşamın her alanında değişimin dinamosu haline gelen iletişim 
teknolojilerinin eğitimde kullanımı büyük önem kazanmış, iletişim teknolojileri aynı zamanda eğitim ve öğretimin vazgeçilmesi zor araçları 
haline dönüşmüştür. 

Teknolojilerin eğitim alanında yaygınlık kazanması hususu yeniliklerin yayılması ile yakından ilgilidir. Yeniliklerin yayılması kuramı ele 
alınırken, kuşkusuz, öncelikle tartışılması gereken kavramlar “yenilik” ve yayılma”dır (Everett, 1983:12). Bu çerçevede Rubin, bu çalışmaların 
daha çok, iletişim, antropoloji, sosyoloji ve pazarlama alanlarında yoğunlaştığını belirterek yeniliklerin yayılması konusunda oldukça güvenilir 
kuramsal temeller oluşturulmasına önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca “yeni” kavramı çoğu zaman “teknoloji” kavramıyla eş anlamlı 
kullanılmakta ve yeniliklerin yayılması da teknoloji kullanımına paralel gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bilgi teknolojileri öğrenme ortamına 
temel oluşturmaktadır (Karasar, 2004: 118). Bu teknolojilerin farklı kulvarlarda çeşitli katkıları olmuştur. Özellikle veri işlemi sitemlerinin iç içe 
geçmesi olarak iletişim literatüründe yer alan yöndeşme ve bu verilerin üretim dağıtım ve depolanmasına imkân sağlayan sayısallaşma, 
enformasyonun anlık olduğu günümüzde görüntü ve sesin hızlı bir biçimde zaman ve uzam koşulu aramadan herkese ulaşmasını 
sağlamaktadır (Çakır ve Güler, 2008:208). Eğitim sürecine mobil iletişim teknolojilerinin dahil edilmesine ilişkin çalışmalarsa 1990’larda 
başlamış; 2000’li yıllarda ise mobil eğitim kavramına ilişkin ilk inceleme-tanımlama Clark Quinn tarafından yapılmıştır (Woodwill, 2011: 9). 
Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı sanal eğitim, akıllı tahta projeleri, tablet, taşınabilir bilgisayar ve sunu programlarının dersi destekleyici 
materyaller olarak kullanımı ile eğitimin etkisini artırma amacıyla kullanılması eğitimde teknolojinin kullanımı bağlamında diğer önemli 
adımlardan bazılarıdır. Ders içeriğinin görsel dile dönüştürülerek daha anlaşılır kılınması amacıyla bazı sunu araçları son yıllarda eğitimin 
birçok aşamasında derslerin en önemli unsurlarından biri haline gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler çerçevesinde yeni iletişim 
teknolojilerinin eğitim alanında birçok köklü değişim yaşanmasına sebep olduğu ve birtakım poizitif getirilerinin olduğu kabul edilmektedir 
(Karasar, 1999: 151). Çünkü eğitim bu gelişmelerle birlikte görselliğin gücünden yararlanmakta, öğrenme sürecini sınıf ortamının dışına da 
taşıyabilmekte, geleneksel eğitim sürecine entegre olmaktadır. Ayrıca eğitim faaliyetleri çerçevesinde multimedya ortamı öğrenme sürecine 
olumlu katkılar sağlamakta ve bu teknolojiler küresel enformasyona erişim ve enformasyon üretimi olanağı sunmaktadır. 

1.3. Değerler Eğitimi 

Değer, ahlak, etik, norm, erdem, fazilet, barış ve inanç kavramları zihinde çağrıştırdıkları anlamlar itibariyle giderek önem kazanan söylemler 
olarak ön plana çıkmaktadır. Eğitim kurumlarının salt akla dayalı rasyonel bilginin sunulduğu, pozitivist söylemlerin işlendiği ve teknik 
maharetlerin geliştirildiği yerler olmadığı göz önüne alındığında; bu kurumların kültürel edinimlerin anlatılabileceği, ahlaki söylemler 
doğrultusunda değerlerin oluşturulabileceği, sunulabileceği, geliştirilebileceği ve evrensel boyuta taşıyabileceği yerler olabileceği de dikkate 
alınmaktadır. 

Gerek eğitim-öğretim programları, gerek semineler, gerek ders kitapları ve gerekse de eğitimcilerin davranışsal rol model göstergeleri 
aracılığıyla değerlerin öğrencilere anlatımı hususu son dönemlerde git gide eğitimsel programların içeriklerinde önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Değerler eğitimi; toplumsal yaşam alanı içerisinde bireylerin akıllarını doğru kullanarak doğru bilgiye ulaşmasında öncü olarak 
kalmayıp, hem fikir, tutum ve kanaatler açısından bilişsel bir farkındalık yaratmakta hem de doğru davranış tarzlarını bireylere öğretmektedir.  

Öğrencilerin okullarda değerlere ilişkin kazanımları ile toplumun müspet sürekliliği arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Değerlerin önemli 
bir kısmının kazanılması süresinde okul yaşantısının, dolayısıyla eğitim ve öğretimin rolü kavrandıkça, eğitim kurumlarının değerlere bakış 
açılarını sistematik hale getirmelerini zorunlu hale gelmiştir. Değerler eğitiminin sürekliliği ilkesi söylemi gereğince eğitim ve öğretimin temel 
amaçlarından birisi; kültürel anlamda sürekliliği sağlayacak değerlerin hem doğru şekilde aktarımını sağlamak hem de (daha önemlisi) bu 
değerlerin yeni nesillere miras bırakılması hususunda gerekli yöntemleri bulmaktır.  Bireylerin öğrenerek sahip olduğu değerler, bu değerlere 
ilişkin oluşturulan tutumlar ve tutumlar sonucunda ortaya çıkan davranışlar, değerleri soyut alandan somut alana taşımaktadır. Somut yaşam 
alanında gösterge halini alan değerler ise toplumsal yaşamın manevi damarlarını oluşturan ahlaki görünümü sunmaktadır. Değerler toplumun 
büyük çoğunluğu tarafından kıymete değer görüldüğünden dolayı, değerlere uygun söylem ve davranış tarzlarını gösterenler de toplum 
tarafından kıymete değer görülmektedir. 

Bireyler değerleri yaşamlarının erken dönemlerinde toplumsal kurumların temel başatı olan ailede öğrenmeye/edinmeye ve kazanmaya 
başlamaktadır ( Baloğlu, Balgalmış,2005: 19). Daha sonra ise eğitimciler ve eğitim kurumları değerler eğitimi noktasında hem belirli müfredat 
içeriklerini açık yöntemlerle işlemekte, hem de davranışları aracılığıyla rol-model olacak şekilde örtük programlar sunmaktadır (Akbaş, 2008: 
13-21) . Bununla birlikte eğitimcilerin yanı sıra aile ve arkadaş çevresinin de aynı rol-model çizgisiyle paralellik göstermesi gerekmektedir. 
Ve nihayetinde değerler eğitiminin başarısı aile, eğitim kurumları ve toplumun aynı değerler içerisinde aynı kültürel değer yargılarına sahip 
olmasıyla başarılabilir. Ancak okullarda verilen değerler eğitiminin daha sistematik ve bilinçli çalışmalar olması, okullara sorumluluğun daha 
üst düzeyde olduğu bir misyon yüklemektedir. 
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1.3.1 Değer ve Değerler Eğitimi Kavramı 

İnsanların huzurlu, sağlıklı ve başarılı yaşamasının temel şartlarından biri olan değer kavramı soyut içeriği ve bütün disiplinlerin söylemleri 
nedeniyle sadece eğitim camiasında değil, hemen hemen bütün bilimlerde tartışılmaktadır (Yardımcı, 2012:9). Değer kavramı, nesneleri, 
fikirleri, söylemleri, insan davranışlarını dikotomik perspektifte inceleyen ve önem belirleme noktasında soyut ölçüt olan, bir şeyin sahip 
olduğu yüksek kıymet ve yararlı niteliği açıklamaktadır(Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2011 ). Akıl ve ruhun aynı doğrular üzerinde aynı uzlaşımda 
bulunması anlamına gelen bu kavram, bireylerin olumlu yönde davranış değişikliğini amaçlayan, toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilen 
ortak fikir, hedef ve ahlaki ilkeleri ifade etmek için de kullanılmaktadır (Bolay, 2007:13).  

Bireylerin toplum tarafından kabul edilen değerleri öğrenmesi, bu değerleri sorgulaması, sorgulama neticesinde uygun görmediklerini 
eleştirmesi, var olan değerlerden yeni değerler üretmesi, yaşam tarzını bu değerlere göre oluşturması, değerleri tartışması, paylaşması, 
davranış tarzı olarak topluma göstermesi maksadıyla açık veya kapalı şekilde verilen eğitime ise değerler eğitimi denilebilir. Bu anlamda 
değerler eğitimi sıradan bir eğitim programı olmayıp bilinçli ve anlaşılabilir bir çalışma disiplinidir.  Bunun yanı sıra zihinsel açıdan zorlayan, 
düşünmeye sevk eden, gerekirci bir aklı ön gören, fikir ve olguları değişik biçimlerde ilişkilendiren ve toplumsal değerlerin önemine vurgu 
yapan eğitim şekli de değerler eğitimi olarak ifade edilmektedir( Özden, 2005:155). Toplumsal değerlerin gruplardan gruplara veya toplum 
içerisinde zamanla değişime uğrama ihtimali mevcuttur. Ancak geneli itibariyle eğitimi verilen bir takım değerler vardır ki; bunlar ( nezaket, 
adalet, dürüstlük, saygı, sevgi, yardımseverlik, cesaret, çalışkanlık, paylaşma, mutluluk, sabır, sorumluluk,  güç, başarı, uyum, özdenetim, 
acıma, arkadaşlık, güven, umut ve görev bilinci gibi) dünyanın tamamında kabul gören ve evrensel değerler dediğimiz söylemleri 
oluşturmaktadır( Hökelekli, 2010: 4-10). Değerler eğitiminin temel amacı, dünya insanlığının tamamının asgari müşterek konuda fikir 
birliğinde bulunduğu ahlaki ve medeni değerleri evrensel anlamda bütünleştirmektir.  

1.3.2 Değerler Eğitiminin Ülkemizde Uygulanması 

Değerler eğitiminin ülkemizde uygulanması UNESCO tarafından desteklenen ve “Yaşayan Değerler Eğitim Programı (YDEP)” adı altında 
1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanan uluslararası bir projeye dayanmaktadır (İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğü: 2012). Uluslar arası boyutta eğitimcilerin ortaklaşa destek verdiği bu program evrensel değerlerin öğrencilere kazandırılmasında 
söylemden ziyade etkinlik ve davranış tarzı temelli bir uygulamayı öneme değer görmüştür. Türkiye'de ilk kez 2011-2012 eğitim-öğretim 
yılında bir proje olarak okullarda uygulanmaya başlatılan  “Değer Eğitimi”, değerlere ilişkin bir çözüm tarifine ilişkin gerçekleştirilmek istenen 
hedefleri göstermekle kalmamış; aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim öğretim yılı için değerlerin önerildiği bir uzun 
vadeli çalışma esaslarının da çerçevesini çizmiştir. Değerler ve buna bağlı olarak değerler eğitimi; ilk ve orta dereceli okullarda, belirli 
kurulların oluşturduğu bir programa bağlı olarak çeşitli faaliyetler yoluyla öğrencilere aktarılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen 
değerler şunlardır: Sevgi, Sorumluluk, Saygı, Hoşgörü ‐ Duyarlılık, Özgüven, Empati, Adil Olma, Cesaret, Liderlik, Nazik olmak, Dostluk, 

Yardımlaşma, Dayanışma, Temizlik, Doğruluk, Dürüstlük, Aile Birliğine Önem Verme, Bağımsız ve Özgür Düşünebilme, İyimserlik, Estetik 
Duyguların Geliştirilmesi, Misafirperverlik, Vatanseverlik, İyilik Yapmak, Çalışkanlık, Paylaşımcı Olmak, Şefkat - Merhamet, Selamlaşma, 
Alçakgönüllülük, Kültürel Mirasa Sahip Çıkma, Fedakârlık. 

1.4. Görsel Sunu Programları 

Herhangi bir konuyu grafik, resim, metin ve ses gibi destekleyici unsurlarla birlikte anlatmamızı sağlayan sunuları hazırlamamız 
için kullanılan programlara sunu programları denmektedir. Diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da çok 
yaygın biçimde kullanılan sunu programları power point, prezi, scribd ve slide share olarak öne çıkmaktadır.  

 

1.4.1. Power Point 

Microsoft tarafından hazırlanmış Office paket programlarından biri olarak sunu tasarım ve düzenleme programıdır. Ses, yazı, film, grafik ve 
fotoğraf gibi zengin içerik ekleme imkânı sunan yazılım; renkli metinler, farklı tasarımlarla görsel etki gücüne de sahiptir.  

1.4.2. Prezi 

Sunu programları içinde göze en çok hitap eden, dinleyiciyi canlı tutacak görsel zenginliğe sahip bir yazılım olarak öne çıkmaktadır. Zoom in 
ve zoom out mantığı ile belirlenen alaların içine giren veya çıkan, çeşitli hareket biçimleri ile ekranda etkili görsellik oluşturmaktadır.  

1.4.3.Scribd 

Aslında bir sunum hazırlama programından öte var olan sunumlarını paylaşabilmesini sağlayan önemli bir platform olarak bilenmektedir.  
Ayrıca hazırlanmış çalışmalarına göz atabilme imkanı da sunan Scribd yüklenen sunumların bağlantı kodlarıyla istenen sitede yer alması 
sağlanabilmektedir.  

1.4.4.Slide Share 

Web sitesi üzerinden bir sunu paylaşım platformu olarak yaygınlıkla kullanılan Slide Share "dünyanın en kapsamlı sunum paylaşım platformu" 
sloganı ile bilinmektedir. Genel işlevi kısaca sunuları online olarak hazırlama ve paylaşım sağlamaktır.  

1.5.Video Oynatıcı Programlar 

Herhangi bir video ve ses formatında oluşturan ve codec halinde sunulan yazılımı izleyebilmek(encode edebilmek) için çeşitli formatlarda 
sunulun programlara video oynatıcı program denilmektedir. Temel amaç olarak bir video formatının gösterilmesini öncelik alan video oynatıcı 
programlar; dil destekleri, tasarımları, codec çeşitliliğini encode edebilme özellikleri kopyalama/yazabilme özellikleri, kullanım kolaylıkları, 
arayüzleri , ücretli olup/olmamaları, canlı kayda olanak sağlamaları, görüntü ve sesi sunma kaliteleri, farklı tarayıcı destekler, mobil destek 
imkanları, farklı formatlarla uyumları gibi özellikleri nedeniyle farklı kullanımlar ve amaçlar için tercih edilmektedir.  
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1.5.1.Windows Media Player 

Microsoft’un ortam oynatıcı ürünü olan Windows Media Player;  ücretsiz olması, reklam göstermeyen özelliği ve casus yazılım içermemesi 
nedeniyle en çok tercih edilen video oynatıcı programdır. Microsoft’un yanı sıra Media Player'ın, Mac OS X ve Solaris için sürümleri 
mevcuttur. Genişletilebilir codec desteği, otomatik ortam kütüphanesi, otomatik ve el ile play list yaratabilme, CD ve DVD’den müzik 
kopyalayabilme, müzik CD’si yazabilme, şarkı isimlerini ve bilgilerini otomatik elde edebilme, birçok ortam oynatıcı cihaza bağlanabilme, 
online müzik satıcılarına bağlanabilme, şarkılar arası geçiş ve SRS WOW efektleri, videoların renklerini ayarlayabilme, dış görünüm desteği, 
web radyosu desteği ve albüm kapağı ekleyebilme özellikleri nedenleriyle çokça kullanılmaktadır. 

1.5.2. VLC Media Player 

VLC Media Player özgür bir video oynatıcı yazılımıdır. Oldukça basit görünümlü bir ara yüze sahip olan video oynatıcı program, bünyesinde 
barındırdığı çözücüler sayesinde ek bir çözücü paketi yüklemeyi gerektirmeksizin çok sayıda video ve ses dosya türünü oynatabilmektedir. 
Ücretsiz, açık kaynak ve çapraz platform desteği,  Tv izleme özelliği, sistem codecleri ve birçok video formatı ile uyumlu olması, canlı kayıt 
imkânı sunması, anlık durdurma ve kareleme tekniğiyle ilerlemesi, hızın ayarlanabilmesi özelliği, HD yüksek kalite medya ve görüntü oynatma 
desteği, formatların tamamını oynatabilmesi ve basit ve kolay bir arayüze sahip olması özellikleriyle tercih edilmektedir. 

1.5.3 Adobe Flash Player 

Sahibi olan Adobe şirketi bu yazılımı video izlerken kusursuz bir görünüm sunmak amacıyla piyasaya sunmuştr.  Çeşitli ekranlarda ve 
tarayıcılarda mevcut halde var olan flash içeriklerini izlemek için kullanılan ücretsiz bu program aynı zamanda Türkçe dil desteği de 
sunmaktadır. Tarayıcı tabanlı çalışan bu program sadece video izleme amacıyla değil web sitelerini en verimli biçimde görüntülemek 
amacıyla da kullanılmaktadır.  

1.5.4.GOM Player 

Çok amaçlı kullanılan ve ücretsiz medya oynatıcısı olan Gom Player, herhangi bir ek programa gereksinim duymadan bilgisayarınızın 
performansına göre(normal mod, yüksek kalite modu ve Tv çıkış modu özellikleriyle) kendini ayarlayabilmektedir. Bu program video 
dosyalarını oynatabilme, alt yazı ekleyebilme, dublajlı filmleri izleyebilme, istenilen sahnenin fotoğrafını çekebilme, sesi az olan görüntü ve 
seslerin seslerini yükseltebilme, senkronizasyon sorununu kendi kendine çözebilme, gerçek zamanda ve video üzerinde efekt uygulayabilme, 
bozuk ve tam indirilmeyen avi dosyalarını oynatabilme, farklı temalar sunabilme, arka plan ayarlayabilme, kolay kısayol özellikleri ve 
sahnelerin fotoğraflarından oluşan bir ön izleme galerisi oluşturabilme özellikleriyle tercih edilmektedir.  

1.5.5 KM Player  

Bilgisayar formatında sadece Windows işletim sistemi içerisinde çalışan KM Player’in iOS ve Android işletim sistemleri için mobil uygulaması 
bulunmaktadır. Kişiselleştirilebilir arayüzü ve yürütme özelliğine sahip olan program VCD, DVD, AVI, MPEG-1,2,4, uzantıları olmak üzere 
daha birçok video ve ses dosyasını tam uyumlu olarak sorunsuz şekilde çalıştırabilmesinin yanı sıra aynı zamanda içinde yer alan codec 
motorunun  yanı sıra gerekli olduğu durumlarda dışarıdan da codec aktarımı yapabilmektedir.  

Çalışmanda yöntem olarak “toplumsal olguların alana inilerek sorunu taşıyan, birey, küme ya da topluluklar üzerinde belli araştırma 
teknikleri kullanarak araştırılması olarak tanımlanan” (Aziz, 2008:10) alan araştırması kullanılmıştır. Çok sayıda konu üzerine bilgi 
edinmeyi sağlayan, bilgiye kolay ve hızlı ulaşılmasını sağlaması (Baş, 2008: 11)  açısından verilerin elde edilmesinde anket tekniği 
uygulanmıştır. Anket formları alana yönelik yapılan literatür taraması göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 

2.1.Evren ve Örneklem 

Çalışmanın araştırma kısmında evreni Türkiye’de ilköğretim düzeyinde eğitim-öğretim sürecinin temelinde yer alan öğretmenler 
oluşturmaktadır. Ancak bu tür araştırmalarda evrenin tamamına ulaşarak “tam sayımlı” bir araştırmanın imkansızlığı; araştırma 
evreninin belli bir kesitinin çalışmaya dahil edilerek sonuçların çalışmanın tümüne genellemesi (Aziz, 2008:49) olarak tanımlanan 
örneklemi zorunlu hale getirmektedir.  Bu noktadan hareketle Kars il merkezindeki yedi farklı ilköğretim okulunda görev yapan 
öğretmenler örneklem olarak seçilmiştir. Örneklemde yer alan okullar; Mihralibey Ortaokulu, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu, Kasım 
Kurşunoğlu Ortaokulu, Fevzi Paşa Ortaokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu’dur. 
Araştırmanın örneklemini oluşturan söz konusu bu okullar ve bu okullardaki öğretmenlerse rastgele/seçkisiz yöntemle belirlenmiştir.  

2.2.Sınırlılıklar 

Toplamda ilköğretim kademesinde görev yapan 210 öğretmene anket formları ulaştırılarak çalışmanın önemi belirtilmiş ancak bunlardan 160 
tanesi anket talebimize olumlu yanıt vermiştir.  

3.Verilerin Analizi ve Yorum 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://tr.wikipedia.org/wiki/Solaris
https://wmaraci.com/nedir/dvd
https://wmaraci.com/nedir/mpeg
https://wmaraci.com/nedir/video
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Şekil 1 

Çalışma;  ilköğretim kademesinde görev yapmakta olan toplam 160 öğretmen ile anket yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmamıza katılan 
öğretmenlerimizin 92 tanesi bekâr olup, 68 tanesi ise evlidir. 

 

 

Şekil 2 

Anket çalışmasına katılan öğretmenlerin 97’si erkek(%60.6) 63’ü ise bayandır(%39.4) 

 

 

Şekil 3 

Çalışmamıza katılan öğretmenlerimizin 124 tanesi lisans mezunu; 37 tanesi ise yüksek lisans mezunudur. 
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Şekil 4    

Çalışmamıza-yaş aralığı göz önünde bulundurulduğunda- genç öğretmenlerin daha fazla katılım gösterdiği anlaşılmaktadır. 

 

 

Şekil 5                                                                 Şekil 6   

Çalışmamıza katılan öğretmenlerimizin tamamının internet erişimi vardır. Ve yine öğretmenlerimizin tamamı interneti kullanmaktadır. 
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Şekil 7 

Değerler eğitiminin anlatımında sunu ve video oynatma programlarının dolayısıyla yeni iletişim teknolojilerinin önemli bir katkısı olduğu 
anlaşılmıştır. 

 

 

 

Şekil 8 

Anket çalışmasına katılan eğitimcilerimizin yaklaşık olarak ¾’ü değerler eğitimi anlatımında iletişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. 
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Şekil 9 

Ankete katılan eğitmenlerimizin % 86’lık bir dilimi değerler eğitiminin anlatımında sunu ve video programlarının geleneksel yöntemlerden 
daha etkili olduğunu düşünmektedir. 

 

 

 

Şekil 10 

Değerler eğitiminin anlatımında hem geleneksel yöntemlerin hem de yeni iletişim teknolojilerinin ortak kullanımının daha etkili olacağı 
düşüncesi mevcuttur. 
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Şekil 11 

İlköğretim kademesinde eğitim gören öğrencilerimizin Sunu ve Video programlarıyla paylaşılan bilgilerde daha kalıcı öğrenme imkanına 
kavuşacağı sonucu eğitimciler tarafından öngörülmektedir. 

 

 

 

Şekil 12 

Teknolojiye yakın ilgi duyan öğrencilerin teknoloji ve değerler eğitimi harmanlamasında daha katılımcı bir profil çizeceğine yönelik inanç %87 
oranındadır. 
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Şekil 13 

Yeni iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim hayatında kullanılması durumunda değerlere ilişkin ders motivasyonunun artacağı 
düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14 

Değerler eğitimin anlatımında Microsoft’un kendi sunu programı olan Power Point geneli itibariyle kullanılmaktadır. 
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Şekil 15 

Anket çalışmasına katkı sağlayan öğretmenlerin %71’lik oranı sunu ve video programlarını kullanabilmektedir. 

 

 

 

Şekil 16 

İlköğretim kademesinde görev yapmakta olan ve anket çalışmamıza katılan öğretmenlerin 124 tanesi ders anlatımında sunu ve video 
programlarından faydalanırken 36 tanesi ise faydalanmamaktadır. 
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Şekil 17 

Öğretmenlerin ders anlattığı dersliklerin büyük bir çoğunluğunda yeni iletişim teknolojilerinin kullanımına olanak sağlayan fiziksel ortam ve 
koşulların mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 18 

Anket çalışmasanına katkıda bulunan katılımcıların büyük bir oranının(%79) haftanın sadece 1 ya da 2 günü sunu ve video programlarını 
kullandıkları anlaşılmaktadır. 
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Şekil 19 

Değerler eğitimi anlatımı yeni iletişim teknolojileriyle anlatıldığında hem görsel hem de işitsel materyallerin kullanımının beklenenen amaca 
ulaşılmasında daha etkili olacağı düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 20 

Değerler eğitimi anlatımında video ve sunu gösterimleri öğrencinin dikkat ve motivasyonunun yoğun olduğu zaman dilimleri göz önüne 
alınarak sınırlı zaman diliminde tutulmaktadır. 
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Şekil 21 

Değerler eğitimi anlatımında sadece videoların değil bunun yanı sıra diğer görsel materyallerin ders anlatımına katkı sağlayacağı görüşü 
hâkimdir. 

 

 

 

 

Şekil 22 

Çalışmamıza katkı sunan öğretmenler değerler eğitimi anlatımını belirli bir süre dilimiyle sınırlı tutmaktadır. 

İletişim teknolojileri hali hazırda yaşıyor olduğumuz çağda; ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyolojik açıdan büyük değişimlere sebep olmuştur. 
Toplumsal yaşamın bütün dönemlerinde büyük etkisi bulunan iletişim teknolojileri konusunda ilk çalışmalar geneli itibariyle konunun teknik 
içeriğine yöneliktir. Teknolojinin iyi, kötü ya da nötr olmadığı; teknolojinin başlı başına güç olduğu gerçeğiyle yüzleşildikten hemen sonra 
konunun eğitimsel açıdan çalışılması gerekliliği de zorunlu hale gelmiştir. Özellikle bilgisayar teknolojisinin eğitimsel anlamda alternatifsizliği 
bu teknolojiyle beraber işleyen telekominikasyon, sayısal dil, enformasyon ve veri işleme yeniliklerini de eğitimsel alana dahil etmiş ve aynı 
zamanda yeni eğitim programlarının da bu çerçevede şekillendirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Teknolojik yaşamın toplumsal yaşama olumsuz etkileri görünmeye başladıktan hemen sonra değer, ahlak, etik, norm, erdem, fazilet, barış 
ve inanç gibi kavramlar özellikle aile ve okul için giderek önem kazanan kavramlar olarak gündeme gelmiştir. Bu kavramların imgelemlerinin 
yanı sıra teknolojik yaşamla bağdaştırılması gerekliliği,  teknolojik bir kültürün oluştuğunun göstergesi olarak yorumlanmıştır. Teknoloji 
çağında yetişip, büyüyen bireylerin haşır neşir olduğu yenilikler teknolojiyle yüzleşmeyen bireyler tarafından ilk dönemlerde çoğunlukla 
anlaşılmamış ve geleneğin teknolojiyi galebe çalması beklenmiştir. Ancak teknolojiden uzaklaşmanın olanaksızlığı anlaşılınca, teknolojiyi 
olumlu yönde kullanmanın daha tutarlı ve mantıklı olacağı; teknoloji ile eğitimin temerküz edilmesi gerekliliği anlaşılmıştır.  

Doğru şekilde verilen eğitimin sadece bireyler için değil bütün toplum için doğru sonuçları doğuracağı öngörüsü ile birlikte değerlerin önemli 
bir kısmının kazanılması sürecinde okul yaşantısının, dolayısıyla eğitim ve öğretimin rolü kavranılmıştır. Sadece öğrencilerin yeni iletişim 
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teknolojilerine adapte olmaları değerler eğitimi açısından önem arz etmemektedir. Aynı zamanda eğitimcilerin de tecimsel alışkanlıklardan 
vazgeçerek yeni iletişim teknolojilerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Geleneksel eğitim sürecinde öğrenme kitap, defter, kağıt gibi 
eğitimsel materyaller ile gerçekleşmekteydi. Eğitimde yeni iletişim teknolojilerinin ve bu teknolojiye entegre programların kullanılması dijital 
kültüre meyilli olan öğrencilerin eğitime bakış açısını ve katılımını etkilemektedir. Teknoloji ve değerlerin bütünleştirilmiş bir anlayışla 
sunulmasının olumlu sonuçlar doğuracağı öngörüsü yapmış olduğumuz çalışmada bizleri haklı çıkarmıştır.  
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Din Eğitimine Felsefi Arka Plan Olarak Ahlak Değişimi ve Vicdan 

 

Veysel Karani ALTUN 

MEB 

 

ÖZET 

Din Eğitimi, ülkemizde yeni kurulan akademik biri bilim dalıdır. Din eğitimin amaçları arasında insanların dini davranışlarını değiştirme vardır. 
Ahlak değişimi konusunda tartışmaların olduğu bir zeminde vicdan kavramı üzerinde durmak elzemdir. Çünkü insanların dini davranışlarını 
veya ahlaki davranışını değiştirmeye iten güç kendi vicdanıdır. O halde ahlak değişimi konusunda vicdan eğitiminden yararlanmak mümkün 
müdür sorusuna cevap aranmalıdır. Bu çalışmada, ahlak değişimi bağlamında vicdan eğitiminin rolü üzerinden durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Vicdan, Din Eğitim, Vicdan Eğitimi 

 

Religious Education is a new academic discipline introduced in Turkey. One of its aims is to change people’s religious behaviours. It is crucial 
to dwell upon the concept of conscience in the context of moral change. That is because the power that forces to change religious and moral 
behaviours of the individuals is their own conscience. In that sense, it is extremely important to seek an answer the following question: Is it 
possible to make benefit of conscience education concerning moral change? This study focus on the role of conscience education in the 
context of moral change. 

Keywords: Moral, Conscience, Religous Education, Conscience Education 

Eğitim, istendik yönde ve kasıtlı olarak davranış değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Din eğitimi de insanın dini davranışlarını istendik 
yönde kasıtlı olarak değiştirmesi sürecidir. Davranış değişikliği konusunda bireyin geliştirmesi gereken bir takım ahlaksal vazifeleri 
bulunmaktadır. Bu çalışmada din eğitimine felsefi arka plan olarak ahlak-vicdan ilişkisine değinilmiş, ahlakın değişmesi meselesinde vicdanın 
bir rol oynayıp oynamayacağı hususu üzerinde durulmuştur. 

Ahlak, genel olarak insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikler şeklinde tanımlanmaktadır. Sadece ahlakın 
tanımını yaparak insanın neden iyi veya neden kötü huylara sahip oldukları sorularına cevap bulmak güçtür. Ahlakı tanımıyla beraber, onun 
değişip değişmediği meselesini de ele almak gerekmektedir. Bununla birlikte insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan 
nedenlere bakmak ve insanın karar verme mekanizması olarak tanımlanan vicdan kavramına da yer vermek lazım. Vicdanın ahlak değişimi 
üzerinde etkisi var mı, varsa insanın iyi veya kötü huy sahibi olmasında vicdanın araç olarak kullanılması mümkün müdür soruları üzerinde 
düşünülmesi gerekmektedir. Ahlak konusunda fikir beyan eden düşünürlerin üzerinde durduğu meselelerden biri de onun değişip 
değişmediğidir. Burada insan davranışlarını etkileyen bir mekanizma konumundaki vicdan kavramına da değinmek gerekmektedir. Vicdan 
meselesi, birçok düşünür tarafından farklı ele alınmıştır. Vicdan kavramını psiko-sosyal bir kavram olarak ele alıp bir tahlilde bulunmaya 
çalışanlar olduğu gibi, onu eğitim aracı olarak kullanmaya çalışanlar da vardır. Eğitimin en genel tarifi, davranışları istendik yönde kasıtlı 
olarak değiştirme sürecidir. Davranışlarımızın ortaya çıkmasında karar verme mekanizması olarak etkide bulunan vicdan’ı görmemezlikten 
gelmek mümkün değildir. Doğru ile yanlışı ayırt etmede önemli görevler üstlenen vicdan ve eğitimini eğitimsel bir araç olarak kullanmak için 
onun öncelikle ne olduğunu ortaya koymak gerekmektedir. Bugün Batı’da ahlak eğitimi konusunda özellikle üzerinde durulan bir kavram da 
vicdan’dır. Vicdan kavramının Batı’daki kullanım alanı ile İslami literatürdeki kullanım alanı, kesişen noktaları olmakla beraber, birbirinden 
farklılık arz eden yönleri de vardır. Bu çalışmanın problem durumu, din eğitimine felsefi bir arka plan olarak ahlak değişimi meselesi ve vicdan 
kavramı nasıl ele alındığı ve vicdanın ahlak değişimine etkisinin olup olmadığı sorusudur.  

Çalışmamızda, yöntem olarak literatür tarama metodu kullanılmıştır. Literatür tarama metodunda, literatür gözden geçirilerek problemle ilgili 
önceki kuramsal ve görgül çalışmalar belirlenir, içerikleri, sonuçları kısaca açıklanır. Literatür taraması problemle ilgili bilinenlere ışık tutmalı 
ve önerilen çalışmanın neden bu ön bilginin bir uzantısı şeklinde sonuçlanacağını mantıklı bir şekilde göstermelidir. Literatür taraması sizin 
ilgilendiğiniz konuya ilişkin bilgileri bulmanızı, araştırmanıza kuramsal bir temel kazandırmanızı ve sizinkine benzer çalışmaların sonuçlarını 
görmenizi sağlar. Araştırmanın sonucunda elde ettiğiniz sonuçları, diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırarak farklılık ve benzerliklerin 
nedenleri hakkında fikir yürütmeye de yardımcı olur. 

Bu anlamda, ahlak ve vicdan konulu kitap ve makaleler incelenmiş, içerik olarak çalışmanın amacına ve hedefine uygun bir şekilde gerekli 
tespitlerde bulunulmuştur. Çalışmamızın baş tarafında ahlak ve ahlak'ın değişimi meselesi ile ilgili bilgiler verilirken, ahlak alanının ilgili 
konularında çalışmalar yapan yazarların eserlerinden faydalanılmıştır. İlerleyen bölümde vicdan kavramı ve vicdanın Batı ve İslami literatürde 
nasıl ele alındığına değinilmiştir. Daha sonra vicdan eğitiminin mümkün olup olmadığı sorusu üzerinde durularak vicdanın ahlakın değişimine 
etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.  Ahlak ve vicdan üzerine araştırma yapılan diğer eserlerden de yararlanılmıştır.  

 

Ahlak ve Ahlak Değişimi 

Ahlak, kök itibariyle Arapça bir kavramdır. Ahlak kavramının ne olduğunu anlamak için önce Arapça karşılığına ve günümüzdeki kullanım 
alanına bakmak gerekmektedir. 

“Ahlak”, Arapça bir kelime olup “hulk” kelimesinin çoğuludur. Hulk kelimesi sözlükte seciye, din, adet tabiat, anlamlarına gelir ve insanın iç 
dünyasını ve dış dünyasını ifade eder (Sarı, 1982, s. 438). 

Ahlak kavramının farklı düşünürler tarafından çeşitli biçimlerde tanımlandığını görmekteyiz. Bu tanımlara geçmeden önce ahlak kavramının 
sözlüklerdeki kullanım alanlarına göz atmak gerekmektedir.  
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Türk Dil Kurumu sözlüğünde ahlak şöyle tarif edilmektedir: Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları 
(Türk Dil Kurumu, 2005, s. 43).  

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde ise ahlak, “İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları 
ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü ve bu konularla ilgili ilim dalı” şeklinde tarif edilmektedir (Çağrıcı, Ahlak, 1989, 
s. 1). 

İnsanın yaratılışta aslında gizli olan haslet ve eğilimlere Tabii huy denmekte, alışkanlıklarla meydana gelen ve çevrenin tesiriyle sonradan 
kazanılan huylara da Kazanılmış denmektedir. Ahlakın değişeceği veya değişmeyeceği meselesi üç görüş etrafında toplanmıştır: 

Birinci Görüş: Eski ahlakçıların görüşü ki, bunlar ahlak kavramının tekili “hulk”u bütün insan fiillerinin kaynağı saymışlar ve “Hulk’ı Tabiyye”nin 
değişmesine imkân olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu görüşü benimseyenler arasında Yusuf Has Hacip, Sa’di-i Şirazi, Nasreddin-i Tusi ve 
Katip Çelebi gibi ahlakçıları sayabiliriz. 

İkinci Görüş: Tabii huyun değişmeyeceğini, ancak kazanılmış huyun değişeceğini savunanların görüşüdür. Bunlara göre, bu huy arızidir, ülfet 
ve itiyatla meydana gelmiştir. Dolayısıyla değişmesi de mümkündür. 

Üçüncü Görüş: Hiçbir huyun tabii olmayıp, dış tesirler sonucu olduğunu, bundan dolayı da, bütün huyların mutlak şekilde değişebileceğini 
ileri sürenlerin görüşüdür. İbn Miskeveyh, Gazali, Birgivi gibi İslam ahlakçıları ve Son devir Osmanlı ahlakçılarının büyük bir çoğunluğu huyun 
değişip terbiye edilebileceğini savunurlar. Bu görüşte olanlar ahlakın değişebileceğini, dini delil, akli delil ve tecrübî delil olmak üzere üç çeşit 
delille ortaya koymaya çalışmışlardır (Erdem, Ahlaka Giriş, 1994, s. 57-58). 

Vicdan 

Vicdan, Arapça’da vicd kökünden türetilmiş bir kelimedir. Kök itibariyle, buluş, görüş, seziş, duyuş anlamlarına gelen vicdan, içten gelen 
duyma yeteneği, sezgi gücü, kendi kendini bilme, davranış ölçüsü gibi manaları içinde barındırmaktadır (Eyüboğlu, 1995, s. 710).  

Arapça sözlüklerinde vicdan, iç duygusu, şuur altı, var oluş, nefis ve batıni kuvveleri olarak tanımlanmaktadır (Sarı, 1982, s. 1633). Vicdanın 
bir başka anlamı; bir kimsenin arzu ettiğini bulması, yitiğini bulmak, yokluk sahnesinden varlık sahnesine çıkmak, idrak etmek, bilmek gibi 
anlamları olan vicdan kelimesi, vucud, vecd ve vucd aynı kelimelerin mastarlarıdır (İbn Manzur, 1990, s. 445). 

Vicdan kelimesi aslında daha çok batı kaynaklarında yer alan bir kelimedir. Fransızca ve İngilizce sözlüklerde vicdan, “conscience”, 
“consciousnes” kelimeleriyle ifade edilmektedir. Her iki dilde de, bilgi, iyi veya kötüyü ayırd etme duygusu, bilinç, şuur, adalet hissi, insaf ve 
karakter anlamlarına gelmektedir (http://tureng.com/search/conscience, Erişim: 27.10.2015).  

Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı Türkçe sözlükte vicdan, iyiyi kötüden, hayrı şerden, ayırmayı sağlayan, iç duygu ahlak şuuru, his gibi 
anlamlara gelmektedir. Bir başka deyişle, kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerinde 
dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç ve bulunçtur (Türk Dil Kurumu, 1983, s. 1256). 

Vicdan kelimesini sözlük anlamları yukarıdaki gibidir. Terim anlamıyla vicdan, insanların davranışları üzerinde yargıda bulunmaları, 
davranışlarındaki iyi ve kötü değerleri anlamasını sağlayan güçtür. O, kişinin eylemlerini gerçekleştirme esnasında müracaat ettiği yargılama 
ve karar verme yetisidir (Erdem, Ahlak Felsefesi, 2003, s. 97). Vicdan (coscience) kelimesinin Arapçada bulmak manasına geldiğini 
söylemiştik. Burada bulmak kelimesi daha çok şuuru ifade etmektedir. İslam’da umur-i vicdaniye, vicdan-i ahlaki sözleriyle ifade edilmiştir. 
Kura’n-i Kerimde ve hadislerde kalp sözüyle de ifade edilmiştir. Vicdan-i ahlaki; iyi veya kötüye, hayır ve şerre hüküm vermek kuvvetidir 
(Pazarlı, 1993, s. 92). 

Vicdan, insanın, davranışlarını ahlaki niteliklerine göre ayırt edip güzel olanlarını takdir eden, kötü olanlarını da suçlayan psikolojik bir 
yetenektir. Bir başka ifadeyle vicdan insandaki ahlaki bilincin adıdır. İnsan iyi ve kötü arasındaki farkı anlayıp edebilecek bir psikolojik 
donanımla yaratılmıştır. İnsandaki bu manevi yetenek, niyet ve maksadımızı, davranışlarımızı denetleyerek, iyi ve kötü değer yargılarına 
göre ölçer, karşılaştırır ve değerlendirir. Sonuçta iyi ile kötü olan davranışları birbirinden ayırt eder ve buna göre bir tepki ortaya koyar (Bilgiz, 
2007, s. 15). Bu nedenledir ki, din eğitimi ve özellikle de ahlak eğitimi konusunda vicdan ve değeri hususuna eğilmeli, vicdanın 
davranışlarımızı etkileyen bir faktör olduğu gerçeğinden yola çıkarak etkili bir ahlak eğitimi vermenin yolları aranmalıdır. 

 

Felsefi Olarak Vicdan 

Ahlaki ön anlayışı var kılan ve dolayısıyla felsefe öncesi sahayı oluşturan temel kavramlardan biri de vicdandır. Her sıradan insan şu veya 
bu şekilde iyi ve kötünün ne olduğuna dair bir bilince sahiptir. Dolayısıyla iyiye yönelmeye, kötüden uzak durmaya çalışır. İşte bu 
kendiliğinden, özel bir ahlak veya felsefe eğitimi alınmaksızın sahip olunan iyi bilgisine gündelik dilden vicdan denir. Bu konuda geniş 
kapsamlı çalışmalarıyla bilinen Thomas Von Aquin’e göre vicdan gerçek anlamda davranışlarımızı yönlendirmede kullandığımız bilgi aksıdır. 
Kitaplı dinler açısından vicdan daha ziyade ahlaki bir refleksiyon, insanda Tanrının sesidir. Pratik açıdan bakıldığından vicdan, insanın sırf 
kendisi için kullanımda olan aklıdır. Vicdan öznel, kişiye özgü ve her şeyden önemlisi içsel bir ahlaki yargı veya yargı merciini dile getirir 
(Çilingir, 2003, s. 13). 

Felsefe tarihi boyunca vicdan teriminin çeşitli tanımları yapılmıştır. Bazı filozoflara göre “uyarıcı ses”, bazılarına göre “tanrının sesi”, bazılarına 
göre de “ussal bir yeti” ya da “ahlak duyusu” olarak karşımıza çıkmaktadır. Vicdanın ahlak ile ilişkisine gelince, eğer bir eylemin ahlaki değerini 
ayırt edecek doğal bir kabiliyete sahip olmasaydık, ahlak ilmi de hiçbir zaman mümkün olmazdı. Hâlbuki bir eylemin, ahlaki olup olmamasını 
ortaya çıkaran özellik, bu olgunun gerçeğe uygun olup olmadığını ayırt etmeksizin, ona açıklık veren şuura ait değil, iyiyi kötüden ayırmak 
yetkisine sahip olan vicdana aittir (Bilgiz, 2007, s. 23). Dolayısıyla denilebilir ki; vicdan, kişinin ahlak değerlerini, kararlarını, davranışlarını 
yönlendiren açık veya gizli bir bilinçli yargı, gizli bir duygudur.  

Freud’a göre vicdan, içimizde bulunan belirli isteklere karşı gelen şeylerin içerdeki duyuluşudur, fakat asıl mesele bunun başka bir şeye bağlı 
olmaması, kendi kendine dayanmasıdır. Skolastik felsefede vicdan, insanın içine Tanrı tarafından ekilmiş, “akıl yasası” olarak kabul edilmiştir. 
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Thomas, vicdanı tanrı tarafından doğruluk ve eğriliği ayırdetsin diye insanın içine ekilmiş bir akıl yargısı olarak tanımlarken, Kant, vicdanı 
moral aklın kategorisi, başlı başına bir görev duyusu olarak tarif etmektedir. Nietzche, gerçek vicdanın insanın kendini onaylamasından, 
kendine evet diyebilme yeteneğinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Psikoanalizciler ise, vicdana potansiyel bir hastalık gözüyle bakmakta 
ve onun, içimize sinmiş bir baba sesi ve toplumun içimize yerleştirdiği bir duygu olduğunu söylemektedir (Bilgiz, 2007, s. 26). 

Vicdan Eğitimi Mümkün mü? 

Ahlak eğitim için vicdan’dan yararlanabilir miyiz, ya da ahlak vicdan ilişkisi nasıldır sorularına cevap vermeden önce, tıpkı ahlak gibi vicdan 
değişir mi sorusu üzerinde durulmuştur. 

Ahlakçılar, vicdanı insanda hâkim bir güç, yeti ve kabiliyet, bir hâkim, bir içgüdü, yol gösterici ve rehber, şuur, akıl yargısı, ruhun bir kuvveti, 
moral aklın kategorisi, olarak tanımlamışlardır. Vicdanın mahiyeti ile ilgili de iki tür görüş vardır. Birincisi, vicdanın doğuştan geldiğini ileri 
süren görüştür ki bunların başında, Çiçero, Muhyiddin İbn Arabî, Descartes, David Hume, Rousseau, Kant ve Toynbee gibi filozoflar 
gelmektedir. Doğuştan geldiğini ileri sürenlerin vicdanı müstakil değerlendirdikleri gibi, bazısı vicdanı duyguya ve kalbe, bazısı akla, bazısı 
beyne ve bazısı da soyaçekime dayandırmaktadır. İkincisi, vicdanın sonradan oluştuğu ileri süren görüştür. Bunların başında da J. Locke, 
Stuart Mill, ve Erol Güngör gelmektedir. Bu isimler, vicdanın doğuştan değil, sonradan olduğunu öne sürenler, deneyci yani çağrışımcı, 
tekâmülcü ve toplumsalcı olarak adlandırılmaktadır (Saltukoğlu, 2012, s. 8-25). Erol Güngör’e göre vicdanın teşekkülü için, çocuğun kendini 
ayrı bir “ben” olarak görmesi, insanlar arasında “karşılıklı münasebet” esasının bulunduğunu anlaması lazımdır. Bu yüzden vicdan belli bir 
olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra meydana gelir. Küçük çocukta vicdan yoktur, fakat küçük çocuğun hayat tecrübesi onda teşekkül edecek 
olan vicdanın kuvvetini belirler (Güngör, 1995, s. 59). 

Nurettin Topçu’ya göre vicdan, iyi ile kötüyü ayırt etme yetisidir. Şuur, iç hallerimizi bize tanıtan aydınlıktır. Şuurla vicdan, insanda bulunan 
iki ayrı yetidir ve şuurdan vicdana geçiş, insanın varlığında görülen bir ilerleyiştir. Vicdanın yapısında çok çeşitli duygular bulunmaktadır. 
Rousseau gibi duygucular, duyguyu vicdanın yapısında temel olarak alıyorlar. Buna karşı Kant gibi akılcı ahlakçılar, vicdanın temel yapısını 
akılda arıyorlar. Sosyologlar ise onu toplumun eseri sayarlar. Vicdanın doğuşunu açıklayanlar da ikiye bölünmektedir. Rousseau ve Kant 
vicdanın doğuştan varlığını tanıdıkları halde, ampiristler, onun deneylerden meydana geldiğine inanmaktadırlar. Doğuştancılar ise, vicdanın 
her zaman insanı iyiliğe götürdüğünü, ampiristler ise onun devirlere ve toplumlara göre değişebildiğini söylüyorlar (Topçu, Ahlak, 2005, s. 
132). 

Bazı ahlakçılar, insanın gönlünden iyiliğin meydana getirdiği huzur ve memnuniyet, kötülüğün meydana getirdiği ızdırap ve pişmanlık, vicdani 
müeyyideyi meydana getirir diyerek ahlak vicdan ilişkisini işaret etmektedir (Erdem, 1994, s. 90). 

İlhan Kutluer, bedene değil de ruhumuza ait bir müeyyideden söz ediyorsak vicdanın teessürleri bu müeyyideyi tanımlamaya kâfi gelebilir 
mi? sorusunu, rahatsız olabilen bir vicdana sahip insanlar açısından anlamlı görmektedir. Çünkü yaptığı bir ahlaki hata yahut kötülük 
sebebiyle vicdan azabı duyabilmek bir insani kalite belirtisidir. Bu insan vicdanı azabı çekmekle objektif bir mesuliyet düşüncesini kendi 
sübjektif varlığında tecrübe ediyor demektir. Böylece o, vicdan denilen ahlaki bilincin varlığını duygusal planda da olsa kanıtlamış olmaktadır. 
Çünkü iyilik yaptığında vicdan huzuru, kötülük yaptığında vicdan azabı duymayan bir insan için ahlak kanunundan söz etmek mümkün 
değildir (Kutluer, 2009, s. 159). 

Vicdanın eğitimi insanın kendi içine dönük çabaları ile olur. Vicdan sahibi olmayanların doğru davranışları ahlaki eğitimin tamlığına bağlıdır. 
Ahlak eğitimi ile vicdan eğitimi arasında nüanslar vardır. Ahlak eğitimi somuttur. Vicdan eğitimi ise öyle değildir. İçte var olanın gelişmesi 
konusudur. Bunda ortamın da önemi büyüktür. Vicdan irade ile bağlantılıdır ama işlevselliği benliğe bağlıdır. Benlik ahlak eğitimini alamadığı 
takdirde vicdan eğitiminin bir geçerliği olmayabilir. Vicdanın görevi; iyi-kötü, doğru-yanlış ve güzel-çirkin ayrımını ilahi doğrulukta icracı 
benliğe söylemektir (Saltukoğlu, 2012, s. 193). 

Çocukta istidat olarak var olan vicdanın uyandırılıp geliştirilmesini tümüyle eğitimin sorunu olarak kabul eden Hans Zulliger’e göre, vicdan 
oluşumuna katkıda bulunan pek çok faktörden söz edilebilir. Çocuklar üzerinden düşünüldüğünde, bu faktörlerden bir bölümü çocuğun kendi 
ruhunda saklı yatar, bir bölümü dıştan sürdürür etkinliğini. Her eğitimin karakteristik özelliği, psikolojik olaylara dayanıp, yetişmekte bulunan 
insanda vicdansal bir merciin gelişimini ve oluşumunu göz önünde tutmasıdır (Zulliger, 1977, s. 25). 

Rousseau’ya göre vicdan, diğer insanlarla kendini mukayese etmekle kendini açığa çıkarır ve bu yolla gelişir, aktif bir hal alır; böylece ahlakı, 
adaleti, nizamı, güzelliği, tanır, bilir ve sever. İnsanda iyiyi tanıma huyundan çok onu sevme huyu vardır. Rousseau’da vicdan, ben sevgisinin 
kâmil ve faal şeklidir. Ben sevgisi akıl ile birleşince nizam sevgisi meydana gelir. Nizam sevgisinin faal şekli vicdanı meydana getiri. Nizam 
sevgisi iyilik yaratır fakat son söz daima vicdanındır (Kahveci, 2012, s. 211).  

Bütün bunlar demek oluyor ki, insan sadece aklı ile hareket edebilen bir varlık değildir. İnsanın aklını kullanırken duygularını ve vicdanını göz 
ardı etmemesi gerekir. 

Din ve eğitim birbiriyle iç içedir. Eğitimde maksat, insanı terbiye edip belli hedefler doğrultusunda yetiştirmektir. Aynı amacı taşıyan din 
faktörünü ondan ayırmaya imkân yoktur. Dolay din eğitimini, insanların dini davranışlarını bilerek ve isteyerek değiştirmesi olarak 
tanımlayabiliriz. 

İnsan davranışı sadece dışsal etkilerden etkilenerek değişmez. Davranışın değişmesini tetikleyen içsel faktörler de vardır. Çoğu kez, dış 
müdahalelerden ziyade içten gelen isteklilikle davranış değişikliği mümkündür. Bu sayede birey ahlaki olarak gelişimini daha çabuk 
gerçekleştirmiş olur.  

İnsan davranışını veya ahlak değişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri de vicdan’dır. Vicdan kişinin bir ikilem karşısında karar verme 
mekanizmasıdır. Birey davranışı göstermeden önce onu yapıp yapmayacağına vicdanı sayesinde karar verir. O halde bireyin faziletli 
davranışlarını göstermede vicdan eğitimini devreye sokmak gerekir. Hayır ile şerre karar verme kuvvetine ve insanın kendi kendisine 
muhakeme etme gücüne ahlaki vicdan denir ki tam olarak burada ahlak ve vicdan ilişkisi üzerinde durmak gerekmektedir. 
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Vicdan, düşünce, söz ve eylemlerimizin ahlaki niteliği hakkında içimizde bulunan bir yetenektir. Vicdan eylemlerimizin ahlaki ve değeri 
konusunda bize fikir veren, iyilikler karşısında sevinç, kötülükler karşısında elem hissi duymamıza neden olan manevi bir kuvvettir. 
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ÖZET 

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım ve göstergelerin temel bilimsel süreç becerileri açısından analiz edilerek, 
programın bilimsel süreç becerilerine sahip bireyler yetiştirme potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma nitel bir 
tarama çalışması olarak planlanmıştır. Çalışmaya, okul öncesi eğitim programında yer alan beş gelişim alanına ait 63 kazanım ve 238 
gösterge dâhil edilmiştir. Çalışma verilerini toplamak üzere araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilimsel Süreç Becerileri İnceleme Formu” 
kullanılmıştır. Okul Öncesi Eğitim Programındaki kazanım ve göstergelerinin maddeleştirilmesiyle oluşturulan bu form, kazanım ve 
göstergelerin içerdiği temel bilimsel süreç becerilerinin varlık durumunu belirlemeye yönelik bir kontrol listesi şeklinde hazırlanmıştır. 
Araştırma verilerinin toplanması ve çözümlenmesi Amerikan Fen Eğitimini Geliştirme Komisyonu (AAAS) tarafından geliştirilen temel bilimsel 
süreç becerileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak incelendiğinde; bilimsel süreç becerilerine en fazla bilişsel 
gelişim alanında odaklanıldığı görülmüştür. Araştırma kapsamında incelenen kazanım ve göstergelerde gelişimi üzerine en fazla odaklanılan 
temel süreç becerileri gözlem yapma, iletişim kurma ve sayıları kullanma olarak belirlenmiştir. En az vurgulanan bilimsel süreç becerisi ise 
tahmin yapma olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: bilimsel süreç becerileri, okul öncesi eğitim programı, kazanım, gösterge 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyse the acquisitions and indications in the preschool program of Ministry of Education in 2013 for the 
fundamental scientific process skills ,and to determine the potential of the educational program to bring up the individuals having scientific 
process skills .The study was planned as a qualitative research.It involved 63 acquisitions and 238 indications of five development fields in 
preschool educatonal program.’’Scientific Process Skills Observation From’’ prepared by the researchers was used for collecting data.This 
form was developed by making items related to the acquisitions and indications in the preschool program and by making it as a control list 
for determining the presence of fundamental scientific process skills included in the acquisitions and indications.Collecting and analysing of 
data was carried out within the frame of fundamental scientific process skills developed by the American Association for the Advancement 
of Science(AAAS).When the results of the study are examined in general,it was observed that the focus was mainly on the field of cognitive 
development in terms of scientific process skills.It was determined that in the acquisitions and indications observed in the study,the mostly 
focused fundamental scientific process skills were observing,communicating and using the numbers,while the least focused skill was 
predicting.  

Keywords: scientific process skills, preschool education program, acquisition, indication. 

Bilimsel süreç becerileri; öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu 
geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını arttıran ayrıca araştırma yolları ve yöntemlerini gösteren temel beceriler olarak tanımlanmaktadır (Akdeniz, 
2014). Bu beceriler ile çocuklar, günlük hayatlarındaki problemleri sorgulayabilmekte, eleştirerek araştırabilmekte ve karşılaştıkları 
problemleri bilimsel yolları kullanarak çözebilmektedirler (Can & Şahin Pekmez, 2010).  

Bilimsel süreç becerileri eğitim sisteminin diğer basamaklarındaki bireyler için olduğu gibi okul öncesi dönem çocuklar için de oldukça 
önemlidir. Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından birisinin de “çocukları ilkokula hazırlamak” (MEB, 2013) olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda; söz konusu misyonunun yerine getirilebilmesinin bir yolunun da bilimsel süreç becerilerinin erken yaşlardan itibaren 
kazandırılmasından geçtiği düşünülmektedir. Bu sebeple, bilim insanı gibi araştırma yapma becerisini yani bilimsel süreç becerilerini 
kazandıracak etkinliklere okul öncesi eğitim programlarında yer verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir (Büyüktaşkapu, Çeliköz & 
Akman, 2012). 

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı incelendiğinde çocukların bilimsel süreç becerilerinin gelişimine özen gösterilmesine değinildiği 
görülmektedir. Ancak, hangi becerilere ne kadar önem verilmesi gerektiği üzerinde yeterli bir açıklamaya rastlanamamıştır.  Oysa çocukların 
bilimsel süreç becerilerini geliştirecek eğitim ortamlarının hazırlanması oldukça önemli görülmektedir. Bu ortamların hazırlanmasında ise bir 
rehber görevi üstlenen okul öncesi öğretmenlerine büyük roller düşmektedir. Öğretmenler bu rollerini yerine getirirken eğitim programından 
yararlanmaktadır. Yararlanılan bu program, kazanım ve göstergeleri ile eğitim sürecinin planlanmasında öğretmenlere kılavuzluk etmektedir. 
Çocukların bilimsel süreç becerilerini etkili ve kalıcı bir şekilde kazanabilmeleri etkinliklerin temelini oluşturan kazanım ve göstergeler ile 
sağlanabilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışma ile Okul Öncesi Eğitim Programında yer verilen kazanım ve göstergelerin, hangi bilimsel 
süreç becerilerine vurgu yaptığı belirlenerek mevcut durumun ortaya koyulmasının yanı sıra eksikliklerin tespiti noktasında literatüre katkı 
sağlanacağı düşünülmektedir. 

İlgili alan yazın incelendiğinde; MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim programındaki kazanım ve göstergelerin bilimsel süreç becerileri açısından 
incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olup MEB 2006 programındaki bilimsel süreç becerilerinin incelenmesine ilişkin bir 
çalışmaya rastlanmıştır (Nuhoğlu & Ceylan, 2012). İlgili çalışmada sadece bilişsel gelişim alanına yönelik amaç ve kazanımların incelendiği 
tespit edilmiştir Ancak, bilimsel süreç becerilerinin günlük yaşamın her aşamasında kullanılabileceği (Zorlu, Zorlu, Sezek & Akkuş, 2014) göz 
önünde bulundurulduğunda sadece bilişsel gelişim alanında değil diğer gelişim alanlarının da incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
Bu bağlamda araştırmanın amacı; MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım ve göstergelerin temel bilimsel süreç 
becerileri açısından analiz edilerek, programın bilimsel süreç becerilerine sahip bireyler yetiştirme potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bu 
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kapsamda programın bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, motor ve öz bakım gelişim alanlarındaki kazanım ve göstergeler temel süreç becerileri 
açısından incelenmiştir.   

MEB okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım ve göstergelerin bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi amacına dayanan 
bu araştırma, nitel bir tarama çalışması olarak planlanmıştır. Tarama çalışmaları, var olan durumu mevcut şekliyle ortaya koyarak, bilinmek 
isteyeni belirlemeye yönelen yaklaşımlardır (Karasar, 2014).  

Bu çalışmaya, okul öncesi eğitim programında yer alan 63 kazanım ve 238 göstergenin analizi dâhil edilmiştir. Çalışma kapsamında 
incelenen kazanım ve göstergelerin, gelişim alanlarına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kazanım ve Göstergelerin Gelişim Alanlarına Göre Dağılımı 

 Bilişsel Dil Sosyal Duygusal Motor Özbakım Toplam 

Kazanım 21 12 17 5 8 63 

Gösterge 113 73 53 70 35 344 

Toplam  134 85 70 75 43 407 

%  32.9 20.9 17.2 18.5 10.5 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde; toplam 407 kazanım ve göstergenin % 32.9’unun bilişsel alana, % 20.9’unun dil alanına, %17.2’sinin sosyal-duygusal 
alana, %18.5’inin motor alana, %10.5’inin ise özbakım becerilerine yönelik olduğu görülmektedir. 

Araştırma kapsamında, çalışma verilerini toplamak üzere araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilimsel Süreç Becerileri İnceleme Formu” 
kullanılmıştır. Okul Öncesi Eğitim Programının beş gelişim alanındaki kazanım ve göstergelerinin maddeleştirilmesiyle oluşturulan bu form, 
kazanım ve göstergelerin içerdiği temel bilimsel süreç becerilerinin varlık durumunu belirlemeye yönelik bir kontrol listesi şeklinde 
hazırlanmıştır. Oluşturulan inceleme formu, kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla 3 uzmanının görüşüne sunulmuş ve gelen öneriler 
doğrultusunda düzeltmeler yapılarak son şeklini almıştır.  

Araştırma verilerinin toplanması ve çözümlenmesi Amerikan Fen Eğitimini Geliştirme Komisyonu (AAAS) tarafından geliştirilen temel bilimsel 
süreç becerileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu sınıflamadaki temel bilimsel süreç becerileri: gözlem yapma, sınıflama, ölçme, 
uzay/zaman ilişkilerini kullanma, sayıları kullanma, çıkarım yapma, iletişim kurma ve tahmin etmedir. Veri toplama sürecinde, hazırlanan 
“Bilimsel Süreç Becerileri İnceleme Formu” araştırmacılar tarafından kodlanmıştır. Kodlamalar gerçekleştirilirken öncelikle kazanım ve 
gösterge ifadeleri okunmuş, çocukların kazanım ve göstergeleri gerçekleştirirken hangi bilimsel süreç becerilerinden geçebilecekleri ve bu 
kazanım ve göstergelerin hangi bilimsel süreç becerilerini geliştirebileceği düşünülmüştür. Ayrıca, kodlama sürecinde bir kazanım ve 
gösterge ifadesinin birden fazla bilimsel süreç becerisi içerebileceği göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmada, kodlayıcılar arası uyuşma 
sağlanabilmesi amacıyla ilk alt boyut olan bilişsel gelişim alanına ait kazanım ve göstergeler iki araştırmacı tarafından birlikte incelenmiştir. 
Kalan 4 alt boyuta ait kazanım ve göstergeler, araştırmacılar tarafından bağımsız olarak kodlanmıştır. Son aşamada, yapılan tüm kodlamalar 
iki araştırmacı tarafından ortak olarak incelenmiş ve kararsızlık yaratan maddeler konusunda fikir birliği sağlanmıştır. Nitel araştırma olarak 
kurgulanan bu çalışmada, birden fazla araştırmacının veri toplama ve analiz süreçlerine dâhil olması sebebiyle geçerlik ve güvenirliğin 
geliştirilmesi amacıyla Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenilirlik formülü [Güvenilirlik= görüş birliği/(görüş birliği +görüş ayrılığı)] 
kullanılmıştır. Buna göre; inceleme formunu oluşturan her gelişim alanı için ayrı ayrı yüzdeler hesaplanmış ve uyum yüzdeleri; bilişsel gelişim 
için 0.82; dil gelişimi için; 0.86; sosyal duygusal gelişim için 0.86; motor gelişim için 0.78; özbakım gelişimi için ise 0.84 olarak bulunmuştur. 
Görüş ayrılığı yaşanan kodlamalar için temel süreç becerilerinin varlık durumu noktasında ortak karara varılmış ve elde edilen veriler, frekans 
ve yüzde değerleri olarak tablolaştırılarak sunulmuştur.  

 

Tablo 2. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kazanımların Temel Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Dağılımı 

Temel Beceriler 
Gelişim Alanı 

Toplam 
Bilişsel Dil Sosyal Duygusal Motor Özbakım 

 ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Gözlem yapma 8 27.6 4 50.0 - - - - 1 50.0 13 32.5 

İletişim Kurma 4 13.8 3 37.5 - - - - 1 50.0 8 20.0 

Sayıları kullanma 6 20.7 - - - - - - - - 6 15.0 

Sınıflama 3 10.3 1 12.5 - - - - - - 4 10.0 

Uzay/zaman ilişkilerini kullanma 2 6.9 - - - - 1 100 - - 3 7.5 

Ölçme 2 6.9 - - - - - - - - 2 5.0 

Çıkarım Yapma 2 6.9 - - - - - - - - 2 5.0 

Tahmin 2 6.9 - - - - - - - - 2 5.0 

Toplam 29 100 8 100 - - 1 100 2 100 40 100 
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Tablo 2’de MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan kazanımların temel bilimsel süreç becerilerine ilişkin analizi gösterilmektedir. 
Buna göre; kazanımların %32,5’i gözlem yapma, %20.0’si iletişim kurma, %15.0’i sayıları kullanma becerilerine yöneliktir. Tablo 1’de 
gösterildiği üzere; MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer verilen kazanımların en az kapsadığı temel beceriler ölçme, çıkarım yapma ve 
tahmin olarak belirlenmiştir.  

Tablo 3. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programındaki Göstergelerin Temel Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Dağılımı 

 

Tablo 3’te MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan göstergelerin temel bilimsel süreç becerilerine ilişkin analizi yer almaktadır. Tablo 
incelendiğinde, programda yer alan göstergelerin %30.6’sının iletişim kurma, %24.3’ünün gözlem yapma ve %14.5’inin sayıları kullanma 
becerilerini karşıladığı görülmektedir. Tablo 3’te, programda yer verilen göstergelerin en az tahmin becerisine yönelik olduğu gösterilmektedir. 
Ayrıca bu tabloya göre, programda yer alan toplam 344 göstergenin ancak 193 tanesinin temel bilimsel süreç becerileri ile ilişkilendirilebilir 
olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programındaki Bilimsel Süreç Becerisine Yönelik Kazanım ve Göstergelerin Gelişim Alanlarına Göre 
Dağılımı 

Gelişim Alanı 
Genel Toplam 
Kazanım 

Kazanımların BSB 
karşılama durumları 

Genel Toplam 
Gösterge 

Göstergelerin BSB 
karşılama durumları 

  ƒ %  ƒ % 

Bilişsel 21 29 72.5 113 163 84.5 

Dil 12 8 20.0 73 22 11.4 

Sosyal Duygusal 17 - - 53 8 4.1 

Motor 5 1 2.5 70 0 0 

Özbakım 8 2 5.0 35 0 0 

Genel Toplam 63 40 100 344 193 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde, Okul Öncesi Eğitim Programındaki kazanım ve göstergelerde, bilimsel süreç becerilerine en fazla bilişsel gelişim 
alanında odaklanıldığı görülmüştür. Bu alanda yer alan kazanım ve göstergelerde, her bir maddenin birden fazla süreç becerisini karşıladığı 
belirlenmiştir. Buna göre bilişsel alanda yer alan 21 kazanım, 29 beceri ile ilişkilendirilirken; yine bilişsel alanda yer alan 113 göstergenin de 
163 beceriyi karşıladığı görülmüştür. Tablo 4’e göre; Okul Öncesi Eğitim Programında sosyal duygusal alanda yer verilen 17 kazanımda 
beceri ifadesine rastlanmamış fakat aynı alanda yer alan 53 göstergenin 8 tanesinin bilimsel süreç becerilerine yönelik olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında okul öncesi eğitim programındaki kazanımların en fazla gözlem becerisini vurguladığı belirlenmiştir. Bu durumun 
gözlem becerisinin birçok bilimsel süreç becerisinin temelini oluşturmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Jinks, 1997). Akdeniz’e (2014) 
göre gözlem yapma, bilimsel süreç becerilerinin en alt düzeyinde olup daha üst düzeydeki tahmin etme, iletişim kurma, ölçme gibi 
becerilerinin geliştirilmesine temel oluşturmaktadır. İlgili alan yazın incelendiğinde Nuhoğlu & Ceylan (2012) tarafından 2006 Okul Öncesi 
Eğitim Programındaki bilişsel gelişim kazanım ve göstergelerinin incelendiği çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Temel Beceriler 

Gelişim Alanı 

Toplam 
Bilişsel Dil 

Sosyal 
Duygusal 

Motor Özbakım 

 ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

İletişim Kurma 41 25.2 14 63.6 4 50.0 - - - - 59 30.6 

Gözlem yapma 41 25.2 5 22.7 1 12.5 - - - - 47 24.3 

Sayıları kullanma 28 17.2 - - - - - - - - 28 14.5 

Ölçme 18 11.0 - - - - - - - - 18 9.3 

Sınıflama 11 6.7 1 4.5 2 25.0 - - - - 14 7.2 

Çıkarım Yapma 13 7.9 - - - - - - - - 13 6.7 

Uzay/zaman ilişkilerini 
kullanma 

8 4.9 1 4.5 - - - - - - 9 4.7 

Tahmin 3 1.8 1 4.5 1 12.5 - - - - 5 2.6 

Toplam 163 100 22 100 8 100 0 0 0 0 193 100 
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Bu araştırmada, gözlem becerisi ile birlikte iletişim kurma ve sayıları kullanma becerilerinin de diğer temel bilimsel süreç becerilerine göre 
daha fazla vurgulandığı belirlenmiştir. Nuhoğlu & Ceylan (2012) ise yaptığı araştırmasında gözlem becerisinden sonra ölçme becerisine en 
fazla önem verildiğini tespit etmiştir. Bu durumun araştırmada kullanılan beceri sınıflamasında sayıları kullanma becerisinin olmaması, bu 
beceriye yönelik kazanım ve göstergelerin ölçme becerisi içerisinde yer verilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca, 2006 
programına göre 2013 programında bilimsel süreç becerilerinden iletişim kurma becerisine daha fazla ağırlık verildiği görülmektedir.  

Araştırma kapsamında en az vurgulanan temel bilimsel süreç becerileri ise tahmin etme ve çıkarımda bulunmadır. Bu durumun bilimsel süreç 
becerileri arasındaki hiyerarşik yapıdan kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Brotherton & Preece, 1995). Çıkarımda bulunma gözlemlerden 
ve deneyimlerden bir sonuca veya genellemeye varmadır. Birçok beceride olduğu gibi temelinde gözlem becerisi bulunmaktadır (YÖK/Dünya 
Bankası, 1997). Çocukların çıkarımda bulunma becerisine ulaşmasının ön koşullarından birisinin de tahmin becerisi olduğu düşünülmektedir. 
Çocuklar tahminlerinden elde ettikleri bilgilerden yola çıkarak bir sonuca ulaşır yani çıkarımda bulunurlar.  

Araştırma kapsamında bilimsel süreç becerilerine en fazla bilişsel gelişim alanında odaklanıldığı görülmüştür. Özellikle motor ve özbakım 
becerileri alanında bilimsel süreç becerilerine vurgu yapılmadığı belirlenmiştir. Ancak, bilimsel süreç becerilerinin günlük yaşamın her 
aşamasında kullanılabileceği (Zorlu, Zorlu, Sezek, Akkuş, 2014) göz önünde bulundurulduğunda sadece bilim etkinliklerinde değil diğer 
gelişim alanlarına yönelik etkinliklerde de yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir (Büyüktaşkapu, 2011).  

Araştırma sonuçları genel olarak incelendiğinde; bilimsel süreç becerilerine en fazla bilişsel gelişim alanında odaklanıldığı görülmüştür. 
Araştırma kapsamında incelenen kazanım ve göstergelerde gelişimi üzerine en fazla odaklanılan temel süreç becerileri gözlem yapma, 
iletişim kurma ve sayıları kullanma olarak belirlenmiştir. En az vurgulanan bilimsel süreç becerisi ise tahmin yapma olarak belirlenmiştir.  

Araştırma sonuçları doğrultusunda yapılacak olan program güncelleme çalışmalarına yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

 Tüm gelişim alanlarında bilimsel süreç becerilerine yer verilmesi, 

 Daha az vurgu yapılan tahmin etme ve çıkarımda bulunma becerilerine daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.   
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ÖZET 

Öğretim programları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, başarısı onu uygulayan öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına bağlıdır. 
Öğretmenler sınıf içinde öğrencilerle etkileşime geçmekte ve sürekli dönütler vermektedir. Bu dönütler öğrencilerin hem akademik 
başarılarını etkilemekte hem de derse olan motivasyonlarını arttırmaktadır. Dönüt vermenin hem öğretmene hem de öğrenciye 
birçok açıdan fayda sağladığı birçok çalışmada belirtilmiştir. Bu çalışmalardan hareketle öğretmenlerin dönüt verme yeterliklerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu amaçla, bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin verdikleri dönütlere ilişkin algı düzeyleri, 
bu dönütlerin öğrenciler tarafından ne düzeyde yeterli bulunduğu ve vermiş oldukları dönütlere ne anlam yükledikleri incelenmiştir. 
Bu araştırmada, tarama (survey) yöntemine dayalı betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi ile toplanan nicel 
veriler analiz edilerek, öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin dönüte yükledikleri anlamda farklılaşmalar olup olmadığı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015–2016 öğretim yılında bir şehir merkezinde yer alan 12 ortaokulda,  matematik 
dersine giren 14 öğretmen ve öğretmenlerin dersine girdiği 352 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu, “kolay ulaşılabilir durum 
örneklemesi” yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin dönüt algı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaların hem 
gözlemcilerden hem de öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin kendilerinin dönüt düzeltme 
sürecinde yeterli gördükleri ancak bu durumun öğrenciler ve gözlemciler tarafından aynı seviyede algılanmadığı söylenebilir. Bunun 
yanında öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin cinsiyete göre dönüt algı puanları arasında varyansları açısından bir farklılaşma 
olmadığı görülmektedir. Her üç katılımcı grubunda, dönütte ilkeli davranma, yeterli ve kapsamlı dönüt verme ve performansa uygun 
dönüt verme konusundaki görüşlerinde farklılığın olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretmenleri, Dönüt, Düzeltme, Öğrenci Algısı 

 

Abstract 

The success of the education programs, no matter how they are well-prepared, depends on teachers' classroom practices. Teachers 
interact with students in the classroom and provide continuous feedbacks to them. These feedbacks affect students by increasing 
both their academic achievement and motivation. Besides, as stated in many studies, feedback is beneficial in many ways to both 
teachers and students. Proceeding from these studies, we aimed at investigating middle school mathematics teachers’ competence 
in providing feedbacks. For this purpose, we examined middle school mathematics teachers’ feedback perception levels and 
meanings that they attributed to their feedbacks, and in what levels these feedbacks were comprehended by their students. In this 
study, the descriptive analysis that based on the survey method was used to analyze data. By analyzing the quantitative data, which 
was collected using the survey method, we determined whether there were statistically significant differences among the feedback 
perception levels of teachers, students and observers. Participants of the study consisted of 14 middle school mathematics teachers 
from 12 different middle schools that were located in a city center during the 2015-2016 academic year, and a total of 352 students 
of these14 teachers. Sample of the study selected using the convenience sampling method. When examined the results, we 
observed that teachers’ feedback perception scores, which were calculated using the feedback perception scale, were higher than 
both the observers and students. Thus, this result suggested that although teachers regarded themselves as sufficient on providing 
feedback, observers and students did not agree with this idea. Furthermore, the variance of perception scores on providing feedback 
of teachers, students, and observers was not statistically significant according to gender. However, there were difference views 
about behaving with principles when providing feedback, providing sufficient and comprehensive feedback, and providing 
appropriate feedback directed to students’ performances. 

Keywords: Mathematics teachers, feedback, correction mechanism, perception of students. 

Bir öğretim programının işlevselliği, öğretmenlerin öğretimin niteliğine uygun   öğrenme çevresi düzenlemelerine ve iyi uygulama yapmalarına 
bağlıdır. Uygulamanın başarısı ise sınıf içinde öğrencilerle etkileşim kurmalarına, öğrenme sürecinde öğrencileri sebep ve sonuca 
yönlendirecek dışsal uyaranları kullanmalarına, öğrencilerin öğrenme becerilerini iyileştirmelerine katkı sağlayacak dönütler vererek, onların 
gereksinim duydukları rehberliği sağlayıcı yapılandırmacı bir öğrenme çevresi oluşturulmasıyla mümkündür. Yapılandırmacı uygulama, 
öğrenciler arasında etkileşimin ve iletişimin en üst düzeye çıktığı (Güneş, 2010) bir süreci işe koşmayı gerektirir. Böyle bir süreci öğretmenler, 
öğrencilerin öğrenme seviyeleri ve ön bilgileri üzerine temellenen öğretim metotlarını kullanarak, öğrencileri farklı sorularla yüz yüze getirerek, 
onların tahmin etme, analiz etme ve yorumlama yeterliklerini teşvik eden bir diyalog sürecini kullanarak (Akyol, 2007) işletebilirler. 
Öğretmenler, öğrencileri sınıf içi tartışmalara teşvik ederken, öğrencilerin doğru cevap vermelerinden çok kavramları doğru anlayıp 
anlamadıklarını esas alan (Truxaw, Gorgievski & De Franco, 2008) bir yaklaşım izleyebilirler. 

Dönütler, öğrencinin sadece akademik başarısını değil, aynı zamanda motivasyonunu ve hatta öğrenmeyi düzenleme yeterliğini de 
etkilemektedir. Klasik anlamda dönüt, öğrenciyi doğrulamak, reddetmek veya önbilgisini değiştirmek amacıyla kullanılmış olan performansı 
ve anlayışı hakkındaki bilgidir (Mory, 2004) şeklinde tanımlansa da; çağdaş anlayışta dönüt, öğrencinin ne yapacağı ile ilgili bilginin (Labuhn 
et al., 2010)  yanında, çalışmasını adım adım iyileştirebileceği adımları ve iyileşmesi için gereksinim duyduğu her şeyi içermektedir ( Hattie 
& Timperley, 2007; Sadler, 1998). 

                                                           
4Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: EGT.A3.16.015 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

495 
 

Matematiksel becerilerin öğretimi esnasında verilen dönütler, öğrencilerin birbirleriyle düşüncelerini paylaşmalarını sağladığı gibi onlarda 
yeni iç görüler ve anlayışlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda öğretmenin kendisine konuyu derinlemesine analiz yapma fırsatı vermektedir 
(Manouchehri, 2007; Manouchehri & St. John, 2006). 

Türkiye’de yapılan araştırmalar incelendiğinde, öğretmenlerin sınıf içi dönüt düzeltme davranışları üzerine birçok araştırma yapılmıştır. 
Araştırmalar yapılış yılları itibariyle şöyle sıralanabilir: Senemoğlu, 1987; Yunt, 1992; Peker, 1992; Erişen, 1997; Saracaloğlu, Evin-Gencel 
& Çengel, 2011; Köğce & Baki, 2012; Eraz & Öksüz, 2015; ve Şahin, 2015 dir.  

Eraz ve Öksüz (2015) araştırmalarında, sınıf öğretmenlerinin ders dışı matematik etkinliklerinde verdikleri dönütlerin öğrencilerin başarı ve 
tutumlarına etkisi incelemiştir. Erişen (1997)  öğretim elemanlarının uygulamadaki dönüt ve düzeltme davranışlarını ele aldığı çalışmasında 
konuya ilişkin öğretim elemanı öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğretim elemanlarının yanlış cevap 
veren öğrencilere karşı verdiği dönütün sadece “hayır” demekle sınırlı kaldığı, öğrencileri açıklamalarla ikna etmek yerine beden dili ile (kaş 
çatmak veya başını sağa sola sallamak gibi) yanıt verdiği dersin sonunda öğrencilere verdiği yanıtların kişiliklerine yönelik olumsuz ifadelere 
dönüştüğü saptanmıştır.   

Saracaloğlu, Evin-Gencel ve Çengel (2011) tarafından öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre lise öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme süreci 
içindeki yeterlilikleri ile ilgili yapılan bir araştırmada öğretmenlerin sınıf içi davranışları konusunda kendilerini yeterli gördükleri ancak 
öğrencilerin bunun tersi bir görüşte oldukları tespit edilmiştir. Şahin, (2015), öğrenme ve öğretme sürecinde uygulanan dönüt etkinliği ile ilgili 
öğretmen adaylarının görüşlerini incelediği araştırmada dönütü, açıklayıcı, eklemleyici, teşhis edici ve düzeltici dönütler olarak 
sınıflandırmıştır. Araştırmada dönüt türlerinde teyit edici dönütün ara sıra, diğerlerinin ise sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.  

Eraz ve Öksüz (2015) yaptıkları araştırmada, sınıf öğretmenlerinin ders dışı matematik etkinliklerinde verdikleri dönütlerin öğrencilerin başarı 
ve tutumlarına etkisi incelemiştir. Dönüt verilen gruplarda öğrenci başarısı ve olumlu tutum puanlarının diğer gruba göre anlamlı şekilde 
yükseldiğini ortaya koymuştur. 

Dönütün öğrencilerin kavram yanılgılarını düzeltmelerine, bilgiyi oluşturmalarına, üst-bilişsel süreçlerini desteklemelerine, akademik 
performanslarını geliştirmelerine ve motivasyonlarını artırmalarına yardım eden en önemli bilgi kaynağıdır. Bilişsel geri dönütler oluşturabilen 
öğrencilerde, anlamlı, zenginleştirilmiş yüksek seviyeli öğrenme gözlenir. Hattie ve Timberley (2007) tarafından geri-dönütün esas amacını 
mevcut anlayış ve performans ile öğrenme hedefi arasındaki uyuşmazlığı vurgulayan ve bu uyuşmazlığın azaltılması için öğrencileri 
cesaretlendiren uyaranlar olduğu belirtilmiştir.  

Öğrenciler tarafından soyut ve öğrenilmesi zor olarak algılanan matematik ders içeriğinin kolaylaştırılması, öncelikli olarak bazı adımların 
zamanında atılmasını zorunlu kılmaktadır. Matematik öğretim sürecinin başında öğrenciler, öğretmen tarafından çok yönlü etkileşimlerle ve 
dönütlerle yönlendirildiğinde, matematiksel kavramların doğru anlaşılması ve sembolleştirmelerin doğru kodlanmasını kolaylaşmaktadır. 
Böyle bir sürecin istenilen noktaya doğru yönlendirilmesi her öğrencinin matematiksel sembolleri okuma yeterliğinin iyileştirilmesiyle 
sağlanabilir. Çünkü matematiksel düşünme, matematiksel sembollerle ifade edilip dışarıya yansıtılan bir gerçekliktir.  

Matematik öğrenen her öğrencinin matematiği anlamasındaki başarısı, matematiksel sembolleri okuma yeterliğine bağlıdır. Öğretmenin 
matematik öğrenmeye henüz yeni başlayan öğrencilerle daha öğretimin başında çok yönlü etkileşimlere girerek vereceği dönütler, öğrencinin 
matematiksel sembolleri kodlamalarında ve kavramsal karşılığını zihinlerine yerleştirmesinde önemli bir yer tutar. Bu öngörüden hareketle 
bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrenme sürecinde öğrencilerine dönüt verme yeterliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçtan hareketle araştırmanın alt problemleri şöyle yapılandırılmıştır; 

1-Ortaokul matematik öğretmenlerinin verdikleri dönütlere ilişkin algı düzeyleri nedir? 

2-Öğrenciler ortaokul matematik öğretmenlerinin sınıf içinde verdikleri dönütleri ne düzeyde yeterli bulmaktadır? 

3-Ortaokul matematik öğretmenleri sınıf içinde verdikleri dönütlere ne anlam yüklemektedirler? 

Bu araştırmada, tarama (survey) yöntemine dayalı betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi ile toplanan nicel veriler analiz 
edilerek, öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin dönüte yükledikleri anlamda farklılaşmalar olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu, 2015–2016 öğretim yılında bir şehir merkezinde yer alan 12 ortaokulda,  matematik dersine giren 14 öğretmen ve 
öğretmenlerin dersine girdiği 352 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu, “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yöntemiyle seçilmiştir. Merkez 
ilçede yer alan okulların tümü araştırmaya dâhil edilmiştir.  Veriler, öğretmenlerin görev yaptığı okullarda dersine girdiği öğrencilere ölçek ve 
bilgi toplama formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada, Öğretmen Dönüt Algı Ölçeği kullanılmıştır (Beydoğan, 2016), “Matematikte 
Dönüt Kullanma Yeterliği Gözlem Formu” kullanılmıştır. Ölçekte 29 likert-tipi soru yer almaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı r=0.80dir. 
Araştırmada dönüt algı ölçeği ile elde edilen verilerle, gözlem formundan elde edilen öğretmen dönütleri arasındaki uyum saptanmaya 
çalışılmıştır. Ölçme araçlarının amacı, kapsamı, bu kapsamda kullanılan gözlem formunun nasıl doldurulması gerektiği hususunda gözleme 
katılan katılımcılar yeteri kadar bilgilendirilmiştir. Veri toplama araçları öğretmenlere uygulanmış ve uygulama süreci ortalama yarım saat 
sürmüştür. Öğretmenlerin sınıf içinde dönüt verme düzeyleri öğretmen adaylarınca gözlenerek gözlem formuna kaydedilmiştir. Sınıfta dönüt 
veren her öğretmen üç ayrı öğretmen adayı gözlemci tarafından gözlenerek değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen nicel veriler SPPS 
paket programına yüklenerek, istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma sürecine katılan öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin frekans ve 
yüzdelik oranları aşağıda verilmiştir. 

 f % 

Öğretmen 15 3,6 

Öğrenci 352 85,6 

Gözlemci 44 10,7 

Toplam 411 100,0 
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Tablo 1. Öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin cinsiyetlerine göre dağılımı 

 

 

 

Katılımcı 

 

N 

 

% 

Kadın Erkek 

N N 

Öğretmen 15 3,6 4 11 

Öğrenci 352 85,6 166 156 

Gözlemci 44 10,7 18 26 

Toplam 411 100,0 188 193 

Örnekleme katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde; katılan öğretmenlerin 11’i erkek, 4’ü kadındır. Öğrencilerin 166’sı kadın; 
156’sı erkektir. Gözlemci öğretmen adayı öğrencilerin 18 kadın; 26’sı erkektir. 

Tablo 2. Öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin dönüt algı ölçeğinden aldıkları puanlarının aritmetik ortalaması, standart kayması, minimum ve 
maksimum değerler 

Dönüt algı ölçeğinin alt boyutları N X SS Min. Max 

İlkesellik 

Öğretmen 15 26,60 10,22 11,0 38,0 

Öğrenci 352 23,85 9,85 8,0 40,0 

Gözlemci 44 18,09 4,76 11,0 26,0 

Toplam 411 23,33 9,62 8,0 40,0 

Dönütte 

Nitelik 

Öğretmen 15 21,20 7,103 10,00 28,00 

Öğrenci 352 17,51 5,79 6,00 29,00 

Gözlemci 44 17,04 3,42 11,00 23,00 

Toplam 411 17,59 5,67 6,00 29,00 

Dönütte 

Tarz 

Öğretmen 15 11,00 3,35 5,00 16,00 

Öğrenci 351 11,78 3,76 3,00 20,00 

Gözlemci 44 10,63 1,95 6,00 14,00 

Toplam 410 11,63 3,61 3,00 20,00 

Dönütte 

Yeterlik 

Öğretmen 15 18,26 6,52 7,00 25,00 

Öğrenci 352 14,36 2,75 6,00 25,00 

Gözlemci 44 13,72 2,85 9,00 20,00 

Toplam 411 14,43 3,06 6,00 25,00 

Dönütte 

Kapsam 

Öğretmen 15 9,60 2,55 3,00 12,00 

Öğrenci 352 8,93 4,24 3,00 15,00 

Gözlemci 44 7,65 3,04 3,00 14,00 

Toplam 411 8,82 4,10 3,00 15,00 

Dönütte 

Performans 

Öğretmen 7 12,57 4,31 6,00 20,00 

Öğrenci 187 10,66 5,11 4,00 20,00 

Gözlemci 44 8,25 3,40 4,00 16,00 

Toplam 238 10,27 4,91 4,00 20,00 

Tablo’1deki veriler incelendiğinde, dönütte tarz konusunda öğretmen, gözlemci ve öğrencilerin aritmetik ortalamaları arasında fark 
gözükmezken; dönütün kapsamlılığı konusunda öğretmen ve gözlemciler aynı aritmetik ortalamalara sahipken öğrencilerin ortalamaları daha 
düşüktür. Öğretmenlerin genel olarak dönüt algı puanları hem öğrencilerden hem de gözlemcilerden daha yüksektir. 
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Tablo 3. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre dönütün alt öğelerine varyans analiz sonuçlarına ilişkin F değerleri 

 

Tablo 3 

incelendiğinde öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin cinsiyete göre dönüt algı puanları varyansları açısından bir farklılaşma olmadığını 
görülmektedir. 

 Kareler toplamı df Kareler ortalaması F Sig. 

Dönütte Nitelik 

Gruplar arası 8,403 2 4,202 ,130 ,878 

Gruplar içi 13218,551 408 32,398   

Toplam 13226,954 410    

İlkesellik 

Gruplar arası 54,346 2 27,173 ,292 ,747 

Gruplar içi 37907,319 408 92,910   

Toplam 37961,664 410    

Dönütte Tarz 

Gruplar arası 1,069 2 ,534 ,041 ,960 

Gruplar içi 5346,319 407 13,136   

Toplam 5347,388 409    

Dönütte Yeterlik 

Gruplar arası 13,409 2 6,705 ,711 ,492 

Gruplar içi 3845,758 408 9,426   

Toplam 3859,168 410    

Dönütte Kapsam 

Gruplar arası 44,517 2 22,258 1,324 ,267 

Gruplar içi 6858,870 408 16,811   

Toplam 6903,387 410    

Dönütte Performans 

Gruplar arası 16,400 2 8,200 ,338 ,713 

Gruplar içi 5697,297 235 24,244   

Toplam 5713,697 237    

Tablo 4. Öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin dönüt algı ölçeğinin alt ölçeklerinden aldıkları puanlarının F değerleri ve anlamlılık düzeyleri 

 Kareler toplamı df Kareler ortalaması F Sig. 

Dönütte İlke 

Gruplar arası 

1464,110 2 732,055 8,184 ,000 

809,950 1 809,950 9,054 ,003 

1373,973 1 1373,973 15,359 ,000 

90,137 1 90,137 1,008 ,316 

Gruplar içi 

Toplam 

36497,555 408 89,455   

37961,664 410    

Dönütte Nitelik 

Gruplar arası 

210,690 2 105,345 3,302 ,038 

193,081 1 193,081 6,052 ,014 

107,611 1 107,611 3,373 ,067 

103,079 1 103,079 3,231 ,073 

Gruplar içi 

Toplam 

13016,264 408 31,903   

13226,954 410    

Dönütte 

Tarz 
Gruplar arası 

57,662 2 28,831 2,218 ,110 

1,479 1 1,479 ,114 ,736 

20,682 1 20,682 1,591 ,208 

36,980 1 36,980 2,845 ,092 
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Tablo 4’ te yer alan öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin dönüt algı düzeyleri incelendiğinde her üç grubun, dönütte ilkeli davranma, yeterli ve 
kapsamlı dönüt verme ve performansa uygun dönüt verme konusundaki görüşlerinde farklılığın olduğu anlaşılmaktadır. Dönütte ilkeli 
davranma noktasında (F=732,14 < 0.05); dönütte yeterlik konusunda (F= 138,14< 0.05) Dönütte kapsamlılıkta (F =8.(61< 0.05) ve dönütün 
performansa dönük verilmesi (F=244,868 < 0.05) hususunda istatiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 5. Öğretmen, öğrenci ve gözlemcilerin dönüt algı puanları arasındaki anlamlı farklılıklar  

 

Değişkenler (I) öğret-öğren-
gözle 

(J) öğret-
öğren-gözle 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 

Dönütte İlkelilik 

Öğretmen 
Öğretmen 2,74773 2,49 ,271 

Öğrenci 8,50909* 2,82 ,003 

Öğrenci 
Gözlemci -2,74773 2,49 ,271 

Toplam 5,76136* 1,51 ,000 

Gözlemci 
Öğretmen -8,50909* 2,82 ,003 

Öğrenci -5,76136* 1,51 ,000 

Dönütte nitelik 

Öğretmen 
Gözlemci 3,68864* 1,48 ,014 

Toplam 4,15455* 1,68 ,014 

Öğrenci 
Öğretmen -3,68864* 1,48 ,014 

Öğrenci ,46591 ,90 ,606 

Gözlemci 
Gözlemci -4,15455* 1,68 ,014 

Toplam -,46591 ,90 ,606 

Gruplar içi 

Toplam 

5289,726 407 12,997   

5347,388 409    

Dönütte 

Yeterlik 

Gruplar arası 

 

244,053 2 122,026 13,772 ,000 

230,509 1 230,509 26,015 ,000 

138,144 1 138,144 15,591 ,000 

105,909 1 105,909 11,953 ,001 

Gruplar içi 

Toplam 

3615,115 408 8,861   

3859,168 410    

Dönütte 

Kapsam 

Gruplar arası 

73,275 2 36,638 2,189 ,113 

42,141 1 42,141 2,517 ,113 

69,511 1 69,511 4,152 ,042 

3,765 1 3,765 ,225 ,636 

Gruplar içi 

Toplam 

6830,111 408 16,740   

6903,387 410    

Dönütte 

Performans 

Gruplar arası 

246,289 2 123,145 5,293 ,006 

112,781 1 112,781 4,848 ,029 

244,868 1 244,868 10,525 ,001 

1,421 1 1,421 ,061 ,805 

Gruplar içi 

Toplam 

5467,408 235 23,266   

5713,697 237    
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Dönütte tarz 

Öğretmen 
Öğretmen -,78348 ,95 ,410 

Öğrenci ,36364 1,07 ,736 

Öğrenci 
Gözlemci ,78348 ,95 ,410 

Toplam 1,14711* ,57 ,047 

Gözlemci 
Öğretmen -,36364 1,07789 ,736 

Öğrenci -1,14711* ,57655 ,047 

Dönütte yeterlik 

Öğretmen 
Gözlemci 3,90303* ,78478 ,000 

Toplam 4,53939* ,88999 ,000 

Öğrenci 
Öğretmen -3,90303* ,78478 ,000 

Öğrenci ,63636 ,47597 ,182 

Gözlemci 
Gözlemci -4,53939* ,88999 ,000 

Toplam -,63636 ,47597 ,182 

Dönütte kapsam 

Öğretmen 
Öğretmen ,66250 1,07870 ,539 

Öğrenci 1,94091 1,22331 ,113 

Öğrenci 
Gözlemci -,66250 1,07870 ,539 

Toplam 1,27841 ,65423 ,051 

Gözlemci 
Öğretmen -1,94091 1,22331 ,113 

Öğrenci -1,27841 ,65423 ,051 

Dönütte performans 

Öğretmen 
Gözlemci 1,90298 1,85690 ,307 

Toplam 4,32143* 1,96276 ,029 

Öğrenci 
Öğretmen -1,90298 1,85690 ,307 

Öğrenci 2,41845* ,80819 ,003 

Gözlemci 
Gözlemci -4,32143* 1,96276 ,029 

Toplam -2,41845* ,80819 ,003 

Belirlenen farklılıkların hangi gruplar arasında ve kimin lehine anlamlı farklılık gösterdiğini belirlemek için yapılan LCD testinde Tablo 3 de 
görüldüğü gibi dönüt verirken ilkeli davranma konusunda, öğretmenler lehine anlamlı farklılaşma gözlenirken, öğretmen ve gözlemcilerin 
görüşleri arasında gözlemcilerin lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. Dönütte nitelik konusunda öğretmenler ve gözlemciler lehine p = 
0.05 düzeyinde anlamlı farklılaşmalar gözlenmektedir Dönütün veriliş biçimi konusunda istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 
Dönütte yeterlik konusunda öğrenci öğretmen karşılaştırmasında öğretmenler lehine; öğretmen gözlemci karşılaştırmasında gözlemcilerin 
lehine anlamlı farklık gözlenmektedir. Dönüttün performansa dönük verilmesi konusunda gözlemciler lehine anlamlı farklılaşmalar olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu araştırmada elde edilen veriler genel olarak incelendiğinde öğretmenlerin dönüt algıları hem öğrencilerden hem de gözlemcilerden daha 
yüksektir. Ancak öğretmenlerin dönütte ilkeli davranma, yeterli düzeyde dönüt verme, dönütü kapsamlı olarak açıklama, dönüt verirken 
öğrencinin performansını esas alma noktasında, hem dönütü alan öğrencilerden hem de dönütü gözlemleyen öğretmen adaylarından farklı 
algılama düzeyinde oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin bu noktada dönütü nasıl algıladığından çok dönüt verme biçimleri daha önemli 
hale gelmektedir.  

Bu durum öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecini öğrencilerin düzeyine indirgeyemedikleri şeklinde açıklanabilir. Öğrencinin anlamasına 
ve yaptıklarının yeterliliğine yönelik verilmeyen dönütler, öğrenciler için anlamsızdır. Çünkü bu durum matematik bilgi ve becerisinin 
içselleştirilemediği, belirsizliğin devam ettiği bir sürece yol açar. Araştırmada Saracaloğlu, Evin-Gencel ve Çengel (2011) tarafından lise 
öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme süreci içindeki yeterliliklerine ilişkin yaptığı araştırmada öğretmenlerin sınıf içi davranışları konusunda 
kendilerini yeterli gördükleri ancak öğrencilerin bunun tersi bir görüşte oldukları bulgusunu destekleyici sonuçlar elde edilmiştir.  

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, matematik öğretmenlerinin öğretim esnasında yeteri kadar dönüt verdiklerine inandıkları 
göstermektedir. Ancak bu durumun, öğrenci ve gözlemciler tarafından benzer şekilde algılanmadığını anlaşılmaktadır. Bu uyumsuzluk, 
öğretmenin öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak dönüt vermesi gerektiğini göstermektedir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını 
analiz eden öğretmenlerin, dönüt verirken kime, nasıl, ne zaman, hangi sıklıkta ve hangi kapsamda verilmesi gerektiğine daha iyi karar 
verecekleri söylenebilir. Stevenson ve arkadaşları (2013) tarafından dönüt verirken bireysel farklılıkların dikkate alınması gerektiği bulgusu 
ile tutarlıdır.  Öğrencilerin matematik öğretiminde farklı beklentileri olabilir. Entwistle ve Tait (1990) ve Järvelä ve Haapasalo (2005) tarafından 
yapılan çalışmalarda öğrencilerin matematik öğretiminden birbirinden farklı beklentileri olduğunu, öğretimin bu öğrencilere uygun 
yapılmasının önemine işaret etmişlerdir.  
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Matematik öğretiminde işlenen konu ile ilgili verilen dönütün sıklığı, biçimi, kapsamı, zamanlaması ve iletilme biçimi tamamen öğrencinin 
durumuna bağlıdır. Öğrencilerini tanıyan ve hangi noktalarda eksiklikleri olduğunu bilen öğretmenler, nasıl dönüt vereceklerine ilişkin daha 
uygun kararlar verebilirler. Ancak Morrison ve Lederman (2003) tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin öğrencilerinin düşüncelerini 
anlama ve ihtiyaçlarını tespit etme konusunda pek başarılı olamadıkları, genellikle yanlış metotlar kullandıkları belirlenmiştir. Lucariello (2015) 
tarafından da öğrencilerin nasıl düşündüklerini analiz eden ve iyi tespit eden öğretmenlerin, dönüt verme konusunda daha başarılı oldukları 
ifade edilmiştir. Öğrencilerin nasıl düşündüklerini tespit etmek ve uygun dönütler vermek için öğretmenin soru sorma becerilerinin de oldukça 
yeterli olması önemlidir. Moyer ve Milewicz (2002) yaptıkları çalışmada iyi soru soran öğretmenlerin öğrencilerin düşüncesini daha iyi tespit 
edip, ilerletme fırsatı bulduklarını belirtmektedir. Yapılan pek çok çalışmada, öğrencilerin yazılı çalışmalarını incelemenin, onların 
düşüncelerini daha iyi öğrenme fırsat verdiği ifade edilmiştir (Rittle-Johnson & Koedinger, 2005; Rittle-Johnson & Siegler, 1999; Vacc & 
Bright, 1999). Öğretmenin öğrencilere, problem çözme sürecinde uygun dönütler verebilmesi için, öğrencinin problem çözme sürecinin hangi 
aşamalarından geçtiğini öğretmenin bilmesi gerekir. Öğretmenin problem çözme esnasında öğrencilerine hangi aşamaları takip ederek 
sonuca ulaştıklarını sorması, onların düşüncelerini tespit etmek için oldukça yararlı bir yöntem olarak görülmektedir (Bright, 1996; Ginsburg, 
1997; Ginsburg, Jacobs, & Lopez, 1998, Ginsburg & Pappas, 2004; Moyer & Milewicz, 2002). Bir öğretmenin, öğrencilerinin konunun hangi 
aşamalarında kavram yanılgılarına sahip olduklarını tahmin edebilme yeterliğine sahip olması gerekir. Ancak bu beceriye sahip olan 
öğretmenler öğretim sürecinde öğrencilerine uygun ve etkili dönütler verebilir. Bradshaw ve Templin (2014) yaptıkları bir çalışmada, 
öğrencilerin hangi aşamada kavram yanılgıları olabileceğini tahmin eden öğretmenlerin daha başarılı öğretim yaptıklarını ifade etmişlerdir. 
Öğrencileri ile iletişim kurabilen öğretmen, öğrencilerinin zihninde konunun nasıl şekillendiğini görme fırsatı bulabilmektedir. Buna dikkat 
eden öğretmenlerin, nasıl bir dönüte ihtiyaç duyulduğunu iyi tespit edip, daha etkili dönütler verebilecekleri düşünülmektedir. 

Matematik bilgisi, kavramsal ve işlemsel süreçleri gerektirmektedir. Kavramsal bilgi gereksinimi olan öğrenciler daha çok günlük hayatta 
kavramın nasıl kullanıldığını ve diğer kavramlarla ilişkilerine odaklanmaktadırlar. Öğretmenlerin bu tür gereksinimi olan öğrencilere sadece 
sözel bilgi vermeleri, öğrenciler tarafından yeterli görülmeyebilir. Bu noktada öğretmen kavramsal bilgi gereksinimi olan ve kavramın nasıl 
uygulandığını merak eden öğrencileri keşfederek, onların öğrenmesine imkân veren dönütleri vermesi oldukça önemlidir. Anlatılan konu için 
temel teşkil eden tanımları ve kavramları henüz anlamlandıramamış öğrencilere, ilişkilendirme, analiz ve sentez içeren üst düzey dönütler 
verilmesi, gereksiz bir çaba olarak değerlendirebilir. Benzer şekilde Shute (2008) tarafından yapılan çalışmada, onaylama amaçlı verilen 
dönüt düşük düzeyli, problem çözmenin kritik noktalarında öğrencinin ilerlemesini destekleyici dönütleri üst düzey dönüt verme davranışı 
olarak tanımlanmıştır. Öğrenciler öğretim sürecinin başlarında daha çok temel tanımları doğru anlayıp anlamadıklarına yönelik dönütlere 
gereksinim duymaktadır. Bu nedenle basit seviyede tanımlansa da öğretim başında öğrencilerin yaptıklarını onaylama amaçlı dönütlerin 
vazgeçilmez olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde Hattie ve Timperley (2007) bir dönütün etkili olup olmamasının öğretimin hangi 
aşamasında olduğu ile ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Kluger ve DeNisi (1996) tarafından yapılmış meta analiz çalışmasında ise, 
araştırmaların 3'te 2'sinde öğrencilerin çözümlerine sadece doğru veya yanlış şeklinde cevap vermek gibi basit düzey dönütlerin, öğrenci 
başarısını arttırdığı tespit edilmiştir. Bu tespit basit düzey dönütlerin de öğretimin bazı aşamalarında gerekli olduğu düşüncesini 
desteklemektedir. Öğretiminin her aşamasında öğrencilerine uygun dönütler veren öğretmenlerin, öğrencilerini hem kavramsal hem de 
işlemsel bilgiler arasında ilişkilendirme yapmaya ve bu ilişkileri başka alanlarda rahatlıkla kullanabilmeleri için daha kolay 
yönlendirebilecekleri düşünülmektedir. Bu düşünce Stevenson ve diğerleri (2013) tarafından yapılmış çalışma sonuçları ile tutarlıdır. 
Stevenson ve diğerleri (2013) yaptıkları çalışmada öğretimin başında öğrencilerin sahip oldukları beceri düzeylerinin, kendilerine verilen 
dönütlerin etkili olmasında belirleyici bir faktör olduğunu ifade etmektedir. 

Öğretmenlerin öğretimine başlarken öncelikli olarak sembollere temel teşkil eden kavramları anlamlı kılmak için çok daha fazla çaba 
harcamaları gerekmektedir. Dönütü daha çok matematiksel kavramları anlamlı kılmak, öğrencilerin farklı anlamlar yüklemesini ortadan 
kaldırmak için kullanmaları beklenir. Bu düşünceden hareketle matematik öğretmenlerinin ne tepki verdiklerinden çok verdikleri tepkilerin 
öğrenciler tarafından nasıl anlaşıldığının çok daha önemli olduğu ilkesiyle hareket etmeleri, sorunun çözümünü daha da kolaylaştıracaktır. 

Eksiğini kabul etmeyen, birinin eksiğini tamamlamak oldukça zordur. Bu bağlamda öğretmenler verdikleri dönütlerin yetersizliğine neden olan 
durumları gözden geçirip tespit etmek durumundadırlar. Bu konuda öğretmenlerin iletişim ve iletişimde dönüt gerçeği ile yüzleşmeleri 
sağlanabilir.  

-Matematik öğretmenleri öğrencilerinin bireysel farklılıklarını tespit ederek, farklılıklara uygun dönüt verme yolunu denemelidirler.  

-Matematik öğretmenleri, öğrencilerinin öğrenme süreçlerini yakından takip etmeli, öğrencilerinin hangi noktalarda ne tür eksikliklerinin 
olduğu tespit ederek dönütler vermelidir.  

-Öğrencilerinin zihninden neler geçtiğini bilebilen öğretmenlerin daha etkili dönütler verebileceği düşünülmektedir.  

-Öğrencileri konuları yeni öğrenirken, öncelikli olarak konulara temel teşkil eden kavram ve tanımlardaki eksiklikleri gidermeye yönelik 
dönütler vermeli, ilişkilendirme, analiz yapma ve sentezlemeyi gerektiren dönütler vermekten kaçınmalıdırlar 

Öğretmenlerin konuştuğu ve öğrencilerin kendilerinin iyi ifade edemediği sınıflarda, öğrencilerin hangi bilgi türünde eksiklikleri olduğunun 
tespit etmek zordur. Kavramsal bilgi eksikliği olan öğrencilere sözel olarak işlem kurallarını hatırlatma amaçlı dönütler verilmesi etkili bir dönüt 
verme şekli olamaz. Benzer şekilde işlem bilgisinde bazı eksiklikleri olan öğrencilere ilgili kavramın günlük yaşamda nerde ve nasıl ele 
alındığına yönelik dönütler vermekte bu eksikliği kapatmaya yetmeyebilir. Öğretmenler verecekleri dönütleri öğrencilerin gereksinim 
duydukları bilgi, işlem türüne uygun şekilde vermeleri gerekir.  
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ÖZET 

Günümüzde üniversitelerin işlevlerindeki değişmeler doğrudan üniversitelerin imajına yansımıştır. İmaj bireylerin algıladıkları olay veya 
nesneler hakkında zihinlerinde oluşturduğu izlerdir. Üniversitelerdeki değişim, onun imajında değişime yol açmıştır. Üniversitelerin varlığını 
sürdürmeleri ve yeni perspektifler oluşturmaları, tamamen temel girdileri olan öğrencilerin zihinlerinde oluşturdukları imaja bağlıdır. 
Kendilerini tercih edecek, verdikleri eğitim hizmetini satın alacak öğrenci yok ise, üniversitede yok demektir.  

Üniversitelerin, nasıl algılandıklarını belirleyecek ölçme araçlarına ve ölçümlere, ölçümlerin sonucunu değerlendirilip, gerekli tedbirlerin 
alınmasına gereksinim vardır. Bu araştırmada öğrenci üniversite imaj ölçeğini geliştirilmesi amaçlanmıştır.   

Araştırmada alan yazın taranmış, üniversitelerin değişen işlevleri incelenmiş, öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri alınarak günümüz 
üniversitelerinin işlevleri ile ilgili algıları çıkartılmıştır. Üniversitenin betimlenen işlevleri ile ilgili 43 sorudan oluşan beşli likert tipi bir taslak 
ölçek geliştirilmiştir.  Ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Taslak ölçek bir üniversitenin 2015-2016 öğretim yılında 
Fen Edebiyat, İktisadi İdari Bilimler ve Eğitim Fakültelerinde okuyan öğrenciler arasından gönüllülük esasına göre seçilen 454 öğrenci 
oluşturmuştur. Ölçeğin güvenirliği, test-tekrar test yöntemiyle, madde-toplam puanlar arası korelasyon ve iç tutarlık analiziyle belirlenmiştir. 
Ölçeğin yapı geçerliği temel bileşenler analizi ile yapılmıştır. 

Ölçek formu üniversite son sınıfta okuyan 154 öğrenciye üç haftalık aralıklarla iki kez uygulanmıştır. Ölçekte yer alan her maddelerin iç 
kararlılık düzeyi belirlenmiştir. Ölçekte yer alan her maddenin için test-tekrar test yöntemiyle hesaplanan korelasyon katsayısının.22-.53 
arasında değiştiği; Öğrencilere (N=494) Cronbach’s Alpha katsayısının r .82, ölçeğin tamamından alınan ortalama puanın ise 21.17-181.05 
arasında değişmiş olduğu belirlenmiştir. Öğrenci Üniversite İmaj Ölçeği, için yapılan faktör analizi çalışmasında özdeğeri 1’i aşan, toplam 
varyansın %53.69’unu açıklayan altı faktör elde edilmiştir. Ölçekteki faktörler kurumsallık, katılımcılık, insan odaklılık, rekabet edebilirlik, 
niteliği önceleyicilik, bilimsel yayın yapma ve alt yapı olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin madde toplam puanı ile alt ölçek puanları arasında.56-
.75 arasında değişen korelasyon değerleri hesaplanmıştır. 

Öğrenci Üniversite İmaj Ölçeğinde maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek için her maddenin %27 üst ve %27 alt grup yanıtları arasındaki fark, 
test edilmiş, madde toplam puan korelasyonu hesaplanmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 
0,83, KMO katsayısı 0.894, Barlett Testi değeri(465) = 5602,804’dir ve p< 0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda ise uyum iyiliği kriterleri X2 /sd: 1.69, RMSEA 0.42, SRMR: 0.098, CFI:0.95, IFI:0.95, GFI:0.90, AGFI:0.88 olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin Üniversite İmajı ile ilgili hazırlanan 43 maddelik taslak ölçekteki madde sayısı 27 maddeye indirgenmiş;  iç tutarlığı, güvenirliği 
ve kapsam geçerliği olan öğrenci üniversite imaj ölçeği geliştirilmiştir. Ülkemizin değişik üniversitelerinde öğrencilerin üniversite imajını 
ölçebilecek geçerliği ve güvenirliği olan bir ölçek yapılandırılmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: Üniversite öğrencisi, imaj, algı, değişen değerler 

Abstract 

Nowadays, the changes in the functions of universities have directly reflected on the image of universities. An image means the prints created 
in the minds of individuals about the incidents or objects they perceive. The changes in universities have led to a change in their image. That 
universities maintain their existence and create new perspectives totally depends on the image created in the minds of students that are 
totally the main inputs. If there is no student that will prefer them and purchase the education service they provide, it means that universities 
do not exist. 

Measurement tools that will determine how universities are perceived, measurements, and taking the necessary precautions by assessing 
the results of the measurements are required. In this study, it was aimed to develop the student university image scale. 

In the study, the literature review was performed, the changing functions of universities were examined, and the perceptions of the students 
and teaching staff of the functions of today’s universities were revealed by taking their opinions. A five-item Likert-type draft scale consisting 
of 43 questions related to the described functions of the university has been developed. The expert opinion was sought for the content validity 
of the scale. The draft scale consisted of 454 students chosen on a voluntary basis among the students studying at the Faculties of Science 
and Letters, Economics and Administrative Sciences, and Education of a university in the 2015-2016 academic year. The reliability of the 
scale was determined by the test-retest method, the correlation between the item-total points and the internal consistency analysis. The 
construct validity of the scale was performed with the principal component analysis. 

The scale form was applied two times with three-week intervals to 154 senior students of a university. The internal consistency level of each 
item in the scale was determined. It was found out that the correlation coefficient calculated by the test-retest method of each item in the 
scale varied between .22-.53, the Cronbach’s alpha coefficient of the students (N=494) was r .82, and the average point acquired from the 
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whole scale varied between 21.17-181.05. Six factors explaining 53.69% of the total variation, the eigenvalue of which was more than 1, 
were obtained in the factor analysis study conducted for the Student University Image Scale. The factors in the scale were called as 
institutionalism, participation, people-orientedness, competitiveness, prioritizing the quality, scientific publication, and infrastructure. The 
correlation values between the total points of the items in the scale and the points of the sub-scale varying between .56-.75 were calculated.  

In order to identify the distinctiveness of the items in the Student University Image Scale, the difference between the responses of 27% super 
and 27% sub-group to each item was tested and the item total point correlation was calculated. As a result of the explanatory factor analysis, 
it was revealed that the Cronbach’s alpha coefficient was 0,83, the KMO coefficient was 0.894, the Barlett’s test value(465) was =5602,804 
and they were found meaningful at p<0.01 level. As a result of the confirmatory factor analysis, the goodness of fit criteria were found as 
X2/sd:1.69, RMSEA 0.42, SRMR:0.098, CFI:0.95, IFI:0.95, GFI:0.90, AGFI:0.88. 

The number of the items in the 43-item draft scale prepared in relation to the Students’ University Image was reduced to 27 items; and the 
student university image scale with internal consistency, reliability and content validity was developed. A scale with reliability and validity that 
can evaluate the university image of students studying at various universities in Turkey was structured.  

Keywords: University student, image, perception, variable values 

 

Geçmişten günümüze üniversitelerin rolleri değişmiştir. Bu değişimde dini, felsefi ve siyasi, toplumsal ve ekonomik olayların etkisi oldukça 
belirleyici olmuştur. Başlangıçta dini esaslar üzerine kurulan üniversitelerin kurum olarak “eğitim” rolü ön plana çıkmıştır. 17. Yüzyılda 
sanayinin gelişimi ile birlikte “araştırmacı” rolü; bilgi ve teknolojiyi kullanmasıyla birlikte “katılımcı” ve” işbirlikçi”; bilişim teknolojilerini üretiminin 
artmasıyla da “rekabetçi” rolü belirginleşmiştir.  

Üniversiteler yaptığı projelerle ve araştırmalarla, bilişimden teknolojiye, sanayiden üretime, sağlıktan güvenliğe, üretimden pazarlamaya 
kadar her alanda ürettiği bilgilerle etkinliğini sürdürmektedir. İleri teknolojilerin geliştirilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin kurulmasıyla; 
bulunduğu bölgenin mevcut sosyo-ekonomik ve kültürel dokusunu etkilemekte, bölgesel gelişmeyi destekleyici projelerde de “katılımcı” 
rolünü oynamaktadır. 

Küreselleşmeyle üniversitelerde uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği artmış, ulusal düzeydeki üniversitelerin faaliyet alanı 
genişlemiştir. Sınırlı düzeydeki bilgi paylaşımı artmış, uluslararası işbirliğiyle bölge üniversiteleri uluslararası eğitim sektörünün birer şubesi 
haline dönüşmüştür. Oluşan iç ve dış şartlar, üniversiteleri ulusal rekabetten ziyade uluslararası rekabetin bir aracı haline getirmiştir. 
Üniversiteler, günümüzde farklı renkte diplomalar veren uluslararası ortaklıklara dönüşmüştür.  

Serbest piyasa ekonomisi, üniversitelerin kamu kaynaklarına bağımlılığını azaltmış,  piyasa açısından daha girişimci ve rekabetçi bir yapıya 
dönüştürmüştür (Altbach et al., 2009). Bu durum üniversitelerin rekabetçilik rolünü pekiştirmiştir. Dün yükseköğretimde bilimsel bilgiyi ve 
universal değerleri öğrenen öğrenci bugün müşteri konumuna gelmiştir. Bilimsel yöntemlerle bilgiler üreten, paylaşan ve kamu yararına 
sunan üniversiteler, bu bilgiyi daha ucuz fiyatlarla pazarlamaya çalışan bir pazarlamacı işlevini üstlenmiştir. 

Üniversitelerin bulundukları çerçevedeki rol ve hizmetleri değiştikçe, üniversitenin zihinlerde karşılık bulan imajı da değişmektedir. Bilindiği 
gibi imaj kurumlarla ilişki içinde bulunan kişilerin algılamaları sonucunda zihinlerinde oluşturdukları tanımlar, hatıralar ve ilişkilendirdikleri 
düşünceler bütünüdür(Dowling, 1986:109-115; Aaker-Myers, 1982 den aktaran Alkibay ve Ayar, 2013). 

Öğrencilerin üniversitelerin sunduğu hizmetlerle ilişkili olarak zihinlerinde oluşturdukları üniversite imajı, öğrencilerin üniversiteleri 
tercihlerinde önemli rol oynamaktadır. Ancak yapılan araştırmalar bu imajı bazı faktörlerin etkilediğini göstermektedir. Kelling vd. (2007) göre 
üniversite tercihinde dikkate alınan en önemli faktörün “akademik saygınlık”; akademik saygınlığa bağlı “kalite” Soutar ve Turner (2002); 
Litten ve Hall(1989), Morrow vd. (1995) ve Landrum vd. (1998); üniversitenin sunduğu barınma olanakları ve bunların maliyeti, ulaşım 
ücretleri, üniversitenin ve diğer kurumların sağlayabileceği burs ve yardım imkânlarıdır (Joseph ve Joseph, 2000; Ming, 2010). Price 
vd.(2003)’ a göre İngiltere’de yurt ya da öğrenci evi tarzında modern barınma olanakları, iletişim ve bilgi teknolojilerinin varlığı, iyi bir çalışma 
ortamı; mezuniyet sonrası iş bulma olanakları ve bu olanaklara ulaşmada üniversitenin yardım etmesi (Paulsen,1990) ve Murray vd,1997) 
oldukça önemsenmektedir. Bunun dışında arkadaş tavsiyesi, öğretmen tavsiyesi, aile telkini, rehberlik merkezi telkini, üniversitenin web 
sayfası, ağızdan ağıza duyulanlar, dergi ve gazete reklamları, yerleşke ziyaretleri gibi bazı bilgi kaynakları (Briggs ve Wilson (2007;  Hossler 
vd. (1990); ile  aile, arkadaş vb. çeşitli sosyal gruplarca yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeler (Moogan ve Baron; 2003)  öğrencilerin 
üniversite imajında ve tercihlerinde etkili olmaktadır. 

Üniversitelerin dış dünyaya yansıyan perspektif ve uygulamaları öğrencilerin zihninde bir imaj oluşturduğu bir gerçektir. Üniversitelerin, 
öğrenci algısına dayalı imajı, lehlerine çevirecek düzenlemeler yapmaları kendi geleceklerini planlamaları açısından oldukça önemlidir. İmaj 
oluşturmanın belli bir maliyeti olsa da üniversitelerin algılanmak istedikleri şekilde imaj yaratarak öğrencileri kendilerine çekmek 
durumundadır. Bu çalışmanın amacı, öğretim sisteminin en üst kademesinde yer alan üniversitelerde okuyan öğrencilerin algılarına dayalı 
olarak “Üniversite İmajı Algı Ölçeği” geliştirmektir. 

Araştırmada üniversitelerin işlevlerine yönelik alan yazın taranarak öğrencilerin üniversite algısı üzerine 43 maddelik bir madde havuzu 
oluşturulmuştur. Yapılandırılan maddeler, ölçme ve değerlendirme alanından 1, Eğitim programları öğretim alanından 1, Türkçe öğretim 
alanından 1 öğretim elemanının görüşü alınarak 45 maddelik taslak ölçek yapılandırılmıştır. Ölçekteki maddeler “Tamamen katılıyorum”, 
“Katılıyorum”, “Kısmen katılıyorum”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” şeklinde belirtilen 5’li Likert tipi derecelendirme ölçeği şeklinde 
düzenlenmiştir. Ölçekte yer alan olumlu ve olumsuz ifadeler öğrencilerin imajını belirlemeye yönelik olduğu için, ölçekte yer alan olumsuz 
maddeler ters puanlanmıştır. Ölçme aracının grup değer aralığı “a=Ranj /Grup Sayısı” formülü ile belirlenmiştir.  

Bu formüle göre maddelerin değer sınırları Tablo 1’de verilmiştir 
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Tablo 1: Ölçekte yer alan maddelerin değer sınırları 

Madde puanları  Nitelik durumları Puan sınırları 

5  Tamamen Katılıyorum 4.20-5.00 

4  Katılıyorum 3.40-4.19 

3  Kısmen katılıyorum 2.60-3.39 

2  Katılmıyorum 1.80-2.59 

1  Hiç Katılmıyorum 1.00-1.79 

Bu bağlamda öğrencilerin üniversite imajını ölçmeye yönelik “Üniversite İmajı Algı Ölçeği” geliştirme çalışmasının aşamaları ve çalışma 
grubunun özellikleri aşağıda sunulmuştur. 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, bir üniversitenin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde okuyan 495 
gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin dağılımı Eğitim Fakültesinden 196 (% 396) Fen Edebiyat Fakültesinden 159 (%322) İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesinden 140 (%282) öğrenci yer almıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı  %60,8i (298) kadın, %32,2’i (n=197) erkektir.  

Ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek ve iç geçerliliğini belirlemek için ölçek toplam puanları büyükten küçüğe doğru 
sıralanmış, %27 üst gruptaki puanlar ile %27 alt gruptaki puanlar arasındaki fark test edilmiştir. Grup puanları arasındaki farkın anlamlılık 
düzeyi bağımsız gruplar t-test tekniğiyle belirlenmiştir. Ölçeğin iç geçerliği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı belirleme yöntemi ile 
hesaplanmıştır. Ölçeğin iç geçerlik katsayısı Cronbach Alpha değeri  (r=0.861) hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği ve maddelerin faktör 
yükleri, açımlayıcı faktör analizi yapılarak hesaplanmış, ölçeğe yük değeri 0.380 ve üzerinde olan maddeler alınmıştır, 

Açımlayıcı faktör analizinde, “temel bileşenler yöntemi” seçilmiş ve kuramsal çerçevede ortaya konulan işlevsellik bağlamında ölçek, 7 
faktörde toplam 27 madde olarak belirlenmiştir. Rotasyon bölümünde döndürme değerleri için “varimax” tercih edilmiştir. Açımlayıcı faktör 
analizinin değerlendirilmesinde, Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett Boyutsallık testi kullanılmıştır. Büyüköztürk (2007) ve 
Şencan (2005), KMO katsayısının 0.60’dan yüksek ve Barlett Boyutsallık testinin anlamlı çıkması, verilerden faktör çıkabileceğinin bir 
göstergesi olduğunu belirtmektedir. Başka bir ifade ile bu değerlerin açımlayıcı faktör analizinin yapılabileceğini ileri sürmektedir. Maddelerin 
kararlılık katsayısı 154 kişilik bir grup üzerinde beş haftalık ara ile iki kez uygulanarak belirlenmiştir. 

Ölçeğin 495 kişilik örneklem grubundan elde edilen güvenirlik katsayısı 0,861 yeniden hesaplanmış, doğrulayıcı faktör analizi 280 kişilik 
başak bir örneklem üzerinde LISREL 8.0 (Jöreskog ve Sörbom, 1993) istatistik programı ile yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinin 
değerlendirilmesinde yol (path) diyagramında, uyum iyiliği ölçütleri ve düzeltme önerileri dikkate alınmıştır. Diyagramda öncelikle, her bir 
maddenin kendi örtük değişkenini ne kadar iyi temsil ettiğine ilişkin standardize edilmiş değerler incelenmiştir.  

Uyum iyiliği kriterleri, modeldeki ilişkilerin verilerle ne kadar tutarlı olduğunu belirlemeye yardım etmektedir (Şimşek, 2007). Bu süreçte önce 
ki-kare ile serbestlik derecesi arasındaki oran belirlenmiştir. Bu oranın en fazla 3 veya 4 olması beklenmektedir. Diğer kriterler ise GFI (İyilik 
Uyum İndeksi / Goodness of fit index), AGFI (Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi/ adjusted goodness of fit), RMSEA (Yaklaşık Hataların Ortalama 
Karekökü / Root Mean Square Error of Approximation),  CFI (Karşılaştırmalı Uyum Indeksi / Comparative fit index),  IFI (Artan Uyum İndeksi 
/ Incremental fit index) ve SRMR (Standartlaştırılmış Artık Ortalamaların Karekökü/Standardized Root Mean Square Residual)’dir. RMSEA 
ve SRMR’nin 0.08’in altında olması gerektiği hatta 0.05’in altında olmasının iyi bir uyumluluk göstergesi olduğu kabul edilmektedir (Şimşek, 
2007; Fossati, Maffei, Acquarini ve DiCeglie, 2003). CFI, IFI, GFI ve AGFI değerlerinin 0.90 ve üzerinde olması beklenir (Şimşek, 2007). 
Fakat bazı kaynaklarda (Ingles, Hidalgo ve Mendez, 2005), AGFI’nin 0.85 civarında olmasının da kabul edilebilir bir değer olduğu 
belirtilmektedir. Yapılan istatistiksel analizler ve elemeler sonunda taslak ölçeğe son şekli verilmiştir. En son aşamada ise maddelerin 
boyutlandırılmış olarak faktör yükleri değerlendirilmiş, faktörlerde yer alan maddeler belirlenmiş ve faktörler adlandırılmıştır.  

Ölçekteki maddeler  geliştirilirken, öğrencilerin görüşlerindeki kararlılık araştırılmıştır. Araştırma evreninden rastgele seçilen 154 öğrenciye 
aynı ölçek 5 haftalık aralıkla iki kez uygulanmıştır. Uygulamalardan elde edilen ortalama puanlar arasında anlamlı fark olup olmadığı bağımsız 
örnekler t-test tekniği yoluyla; ilk uygulamaya ikinci uygulama arasındaki fark test edilmiştir.  Sonuçlar tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin üniversite imaj ölçeği birinci ve ikinci uygulama puanları arasındaki farkın t-testi sonuçları 

Ölçümler N M SK sd t p 

Birinci ölçüm 154 113,72 9,91 
307 ,506 ,614 

İkinci ölçüm 154 114,37 10,11 

 

Tablo 2’ye göre; öğrencilerin ilk uygulamaya ilişkin puanları (X=113,72)  ile 5 hafta sonra yapılan ikinci uygulamadan elde ettikleri puanları 
(X=114,37) karşılaştırıldığında iki uygulama arasında anlamlı bir fark yoktur (t(307)= ,614;  p>0.05). Bu bulgu öğrencilerin görüşlerinde kararlı 
olduklarına işaret etmektedir. Ölçeğin güvenilirliğini ortaya koymak için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı değerlendirilmiş ve katsayı 
0,861 olarak bulunmuştur. Bu durumda ölçeğin güvenilirliğinin ve ayırt ediciliğinin yüksek olduğu kanaatine varılmıştır. 43 maddeden oluşan 
taslak ölçek, 494 kişiye uygulandıktan sonra güvenilirlik analizi ve madde toplam korelasyon değerlerinin incelenmiştir. Bu süreçte, 
doğrulanmış madde korelasyon değerleri 0,28 ve altında olan 4 madde ölçekten çıkarılmıştır. AFA sonucunda ölçeğin öz-değeri 1’den büyük 
7 faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu 7 faktörün ölçeğe ilişkin açıkladığı varyans ise % 53,780  ’dur. Hiçbir faktörde yük almayan ve 
faktör madde yükü .300’ün altında olan 6 madde analizden çıkartılmıştır. Faktör sayısı alan yazın dikkate alınarak ve çalışmanın amacı 
kapsamında 7 ile sınırlandırılarak AFA tekrarlanmıştır.  Geriye kalan maddeler, açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur.  
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Ölçeğin öz-değeri 1’den büyük 7 faktörde toplandığı ve toplam varyansın yüzde 53,572’ni açıkladığı belirlenmiştir. Faktörlerin öz değerleri 
ve açıkladıkları varyans miktarları sırasıyla birinci faktör için %5.909; ikinci faktör için 1.819; üçüncü faktör için 1,711; dördüncü faktör için 
1,487 ve; beşinci faktör için %1,235; altıncı faktör için  % 1,191; yedinci faktör için 1,112dir. 

Tablo  3.“Öğrenci üniversite imaj ölçeği maddeleri   

 

 

Fak yük 

1 9 

K
u

ru
m

sa
llı

k 

Üniversitenin uzun, köklü bir geçmişinin olması ,778 

2 11 Mezun ettiği öğrencilerin seçkin kurumlarda görev alması ,772 

3 12 Ülke içinde saygın bir yere sahip olması   ,661 

4 14 Öğrencilerine yeni bir yaşam biçimi sunması ,412 

5 2 

K
at

ılı
m

cı
lık

 

İşbirliği çerçevesinde kurumlarla ortak çalışmalar yürütmesi ,752 

6 27 Sosyal sorunları sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çözmesi ,716 

7 28 Gönüllülük faaliyetlerini öğrencileri ile birlikte yürütmesi  ,631 

8 29 Karar mekanizmalarına öğrencilerinin aktif katılmasını sağlaması ,515 

9 33 

R
ek

ab
et

çi
lik

 

Öğretim elemanlarının alanında otorite sahibi uzmanlardan oluşması ,778 

10 41 Ürettiği projelerin katma değer yaratması ,772 

11 42 Yürüttüğü nitelikli faaliyetlerle rekabet şartlarını zorlaması ,661 

12 43 Sunduğu hizmetlere ilişkin etkin yönlendirmeler yapması ,412 

13 25 

İn
sa

n
 o

d
ak

lıl
ık

 Sosyal ve sportif etkinliklerin yapılabileceği tesislerin olması ,644 

14 26 Gereksinimleri karşılayacak nitelikli barınma hizmeti vermesi ,635 

15 35 Ulaşım hizmetlerinin etkin yollarla sağlaması ,563 

16 36 Uluslararası prestije (diploma, iş-bulma, işbirliği gibi) sahip olması ,548 

17 22 

A
lt

 y
ap

ıs
ı 

Alış veriş yerlerinde verilen nitelikli hizmetlerin fiyatının uygun olması   ,770 

18 23 Fiziksel görüntüsünün ve psikolojik ortamın cezbedici olması   ,673 

19 24 Görsel ve basılı malzemelerin nitelikli olması ,566 

20 8 

N
it

el
iğ

i 

ö
n

ce
le

yi
ci

 

Eğitim öğretimle ilgili gelişmeleri anında hayata geçirmesi ,425 

21 7 Öğrencileri yetiştirme konusunda tavizsiz işini yapıyor olması ,770 

22 16 Gereksinimlere yerinde ve zamanında doğru ve açık bir şekilde yanıt vermesi ,673 

23 18 Kurum çalışanlarının bilgi ve nezaketi ile güven yaratması ,566 

24 3 

B
ili

m
se

l y
ay

ım
 Kütüphanede sunduğu kaynakların öğrencilerin gereksinimlerini karşılaması ,752 

25 4 Projelerden üretilen makale ve yayınların nitelikli olması ,716 

26 5 Kurumun web ve benzeri bilişim alt yapısının gelişmiş olması  ,631 

27 6 Öğretim elemanlarının problem çözme odaklı olması ,515 

 

Tablo 4.Ölçeğin Alt % 27 ve Üst %27’ lik Grupların Madde Ortalamaları  

İçin t-Testi Sonuçları 

 

Madde No 
Grup 

lar 
N x  

S Sd t p 

M1 
Üst 140 3,00 ,822 278 

 

-28,87 

 

,000 

 Alt 140 5,00 ,000 

M2 Üst 140 3,51 ,893 278 -15,72 ,000 
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Alt 140 4,80 ,394    

M3 
Üst 140 3,13 1,040 278 

 

-12,97 

 

,000 

 Alt 140 4,49 ,682 

M4 
Üst 140 3,80 1,024 278 

 

-8,210 

 

,000 

 Alt 140 4,65 ,665 

M5 
Üst 140 3,96 1,062 278 

 

-5,962 

 

,000 

 Alt 140 4,58 ,644 

M6 
Üst 140 3,45 1,213 

278 
-6,248 

 

,000 

 Alt 140 4,24 ,861 

M7 
Alt 140 3,65 1,023 278 

 

-5,097 

 

,000 

 Üst 140 4,24 ,893 

M8 
Üst 140 4,02 1,069 278 

 

-4,697 

 

,000 

 Alt 140 4,53 ,751 

M9 
Üst 140 3,77 1,133 278 

 

-3,797 

 

,000 

 Alt 140 4,24 ,964 

M10 
Üst 140 3,57 1,212 278 

 

-3,826 

 

,000 

 Alt 140 4,08 1,031 

M11 
Üst 140 3,26 1,185 278 

 

-2,075 

 

,039 

 Alt 140 3,55 1,149 

M12 
Üst 140 4,02 ,925 

278 
-5,342 

 

,000 

 Alt 140 4,53 ,681 

M13 
Üst 140 3,95 1,027 278 

 

-4,656 

 

,000 

 Alt 140 4,45 ,769 

M14 
Üst 140 3,82 ,946 278 

 

-5,455 

 

,000 

 Alt 140 4,39 ,818 

M15 
Üst 140 3,62 1,189 278 

 

-4,235 

 

,000 

 Alt 140 4,19 1,063 

M16 
Üst 140 4,30 ,837 278 

 

-3,404 

 

,001 

 Alt 140 4,60 ,642 

M17 
Üst 140 4,12 ,852 

278 
-5,502 

 

,000 

 Alt 140 4,60 ,618 

M18 
Üst 140 4,30 ,872 278 

 

-3,165 

 

,002 

 Alt 140 4,60 ,724 

M19 
Üst 140 4,02 ,959 278 

 

-5,629 

- 

,000 

 Alt 140 4,58 ,687 

M20 
Üst 140 3,99 ,917 278 

 

-6,035 

 

,000 

 Alt 140 4,56 ,657 

M21 
Üst 140 4,46 ,762 278 

 

-3,256 

 

,001 

 Alt 140 4,73 ,639 

M22 
Üst 140 4,24 ,776 

278 
-3,172 

 

,002 

 Alt 140 4,52 ,712 
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M23 
Üst 140 4,26 ,910 278 

 

-4,719 

 

,000 

 Alt 140 4,70 ,618 

M24 
Üst 140 4,18 ,861 278 

 

-5,880 

 

,000 

 Alt 140 4,69 ,559 

M25 
Üst 140 4,12 ,963 278 

 

-6,215 

 

,000 

 Üst 140 4,71 ,601 

M26 
Üst 140 4,10 ,972 278 

 

-7,232 

 

,000 

 Alt 140 4,76 ,472 

M27 
Üst 140 4,22 ,882 

278 -5,849 ,000 
Alt 140 4,72 ,508 

  

Ölçekte yer alan maddelerin ayırt etme güçlerini belirlemek için, her bir madde için üst grup ve alt grup üniversite imaj puanları ortalamaları 
arasındaki farkın t değeri hesaplanmıştır. Bunun için üniversite imaj ölçeğinin toplam puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.  
Sıralamada alt ve üst gruplar ölçeğin %27’sini oluşturmuş ve 140’ar kişiden oluşmuştur. Tezbaşaran’a (1997) göre taslak ölçekten elde edilen 
verilere değişik madde analizleri uygulanarak, her maddenin nihai ölçeğe alınıp alınmayacağına karar verilebilir. Güvenirlik analizi sonucu 
elde edilen veriler, ölçekteki maddelerin düzeltilmiş madde-toplam korelasyon değerlerinin 0.535 ile 0.704 arasında değiştiğini; üst %27 ile 
alt %27’lik grubun puanları arasında yapılan t testi sonuçları tüm maddeler ve alt ölçek toplam puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 1:  Öz-değer ve faktör sayıları grafiği. 

Şekil 1’deki öz-değer grafiği incelendiğinde, ikinci faktör civarında kırılma olduğu gözlenmektedir. Büyüköztürk (2002)’e göre grafikteki yüksek 
ivmeli, hızlı düşüşler önemli faktör sayısını verir, yatay çizgiler ise varyansı açıklama katkısının birbirine yakın olduğunu gösterir. Dik ve eğik 
döndürme yaklaşımlarından dik döndürme tekniğindeki varimax ve equamax sosyal bilimler için uygundur. Her iki teknik de maddelerin yük 
değerini bir faktörde 1’e, diğerinde ise 0’a yaklaştırmayı amaçlar. Böylece faktörler, kendileriyle yüksek ilişki veren maddeleri bulur ve 
maddeler daha kolay yorumlanır (Bryman ve Cramer, 1997; Büyüköztürk, 2002; Turgut ve Baykul, 1992). 
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Tablo 5. 27 maddelik ÜİÖ’ nin Alt Ölçek Güvenirlik Değerleri 

 

*Korelasyon anlamlılık seviyesi 0.05 çift yönlü 
** Korelasyon anlamlılık seviyesi 0.01 çift yönlü 

Ölçeğin geçerlik çalışmasında ölçeğin yedi alt boyutundan alınan puanlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Kurumsallık ile katılımcılık arasında 
0.709 p<0,001; rekabet edebilirlik kurumsallık arasında 0,660 p<0,001 =; insan odaklılık katılımcılık arasında (0,698 p<0,001) =; altyapıda 
yeterliğe niteliğe önem verme ile katılımcılık arasında (0,665 p<0,001);   Bilimsel yayın yapma ile niteliğe önem verme arasında (0,416 
p<0,001); Bilimsel yayın yapma ile katılımcılık arasında (0.591p<0,001) düzeyinde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Ölçekte toplam 
puanıyla alt ölçeklerin puanlar arasındaki güvenirlik katsayısı, r = 0,314 ile  0,709** arasında değişen ilişki katsayısı  vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rekabet 
edebilirlik 

Kurumsallık Katılımcılık İnsan 
odaklılık 

Alt yapı 
yeterliği 

Niteliği 
önceleme 
 

Bilimsel 
yayın 
yapma 

 

Rekabet edebilirlik 

Correlation 
Coefficient 

      
 

Sig. (2-tailed)        

Kurumsallık 

Correlation 
Coefficient 

,314*      
 

Sig. (2-tailed) ,000       

Katılımcılık 

Correlation 
Coefficient 

,660** ,709**     
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000      

İnsan odaklılık 

Correlation 
Coefficient 

,333** ,471** ,698**    
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000     

Alt yapı yeterliği 

Correlation 
Coefficient 

,358 ,369** ,626 ,447**   
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000    

Niteliği önceleme 
 

Correlation 
Coefficient 

,403** ,371** ,665** ,425** ,340**  
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

Bilimsel yayın 
yapma 

Correlation 
Coefficient 

,274 ,358** ,591** ,37**0 ,264* ,416** 
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

 
Toplam 

Correlation 
Coefficient 

,787** ,825** ,781** ,829** .760** .801** , 
756** 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

 

Ölçekte madde toplam korelasyon analizi sonucu elde edilen değerlerin ile 0.32’nin üzerinde olması ölçeğin geçerliğini 
göstermektedir.(Büyüköztürk, 2007; Şencan, 2005); Cronbach Alpha katsayısının 0.861 olarak bulunması, ölçeğin güvenilirliğinin bir kanıtı 
(Büyüköztürk, 2007) olarak görülmektedir.  

Yedi boyutlu olan ölçeğin, doğrulayıcı faktör analizinde (X2 /sd:, RMSEA: (0.044 ; 0.054) SRMR: 0.093, CFI: 0.95, IFI: 0.95: GFI: 0.95, AGFI: 
0.89 üniversite imajına yönelik algının yordanması açısından 220 kişilik grup üzerinde tekrar yapılan doğrulayıcı faktör analizinin uyum 
indekslerinin (X2 /sd: 2,21, RMSEA: 0.049, SRMR: = 0.056, CFI: 0.95, IFI:0.92, GFI: 0.91, AGFI: 0.89) literatürde belirtilen değerlerle 
örtüşmektedir (Şimşek, 2007).  

Tablo 6.Uyum iyiliği istatistiklerine ait kabul edilebilir değer aralıkları ve ölçeğin  uyum  değerleri 

 Kabul edilebilir aralıklar Elde edilen değerler 

χ2 / sd (Serbestlik Derecesi) 2.0- 5.0 668.60/303= 

RMSEA < 0.08 0.58 

SRMR < 0.08 0.056 

RMR < 0.08 0.042 

CFI > 0.90 0.95 

NFI > 0.90 0.91 

IFI > 0.90 0.95 

GFI > 0.90 0.91 

AGFI > 0.90 0.89 

 

Üniversite imajına ilişkin alan yazın taranmış,  kuramsal bilgiler çerçevesinde 27 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekteki maddelerin 
geçerliğini ve güvenirliğini belirlemek için hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.  

Açımlayıcı faktör analizi sonucu KMO değeri 0,879, Barlett Testi değeri ( 903) = 5818,200’dir ve p< 0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur 
Bartlett Boyutsallık testi sonucunun 0.001 den küçük, madde faktör yüklerinin 0.38 ve üzeri olması; her maddenin %27’lik üst ve %27’lik alt 
gruplar arasında t değerinde anlamlı bulunmuş, farklı zamanlarda yapılan iki ölçüm sonuç elde edilen değerler arasındaki farkın anlamlı 
çıkmaması, öğrencilerin aynı sorulara aynı yanıtları vermesi öğrencilerin görüşlerinde kararlı olduklarının bir göstergesidir.  

Elde edilen ölçümler ölçeğin geçerli, güvenilir ve kuramsal temelinin sağlam olduğunu göstermektedir. Alan yazın taramasında öğrencilerin 
üniversite imajını ölçmeye yönelik açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analiziyle yapılmış bir ölçeğe rastlanmadığı için bu çalışmanın 
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araştırmacılara üniversitelerin kurumsal imajını geliştirmeye yönelik stratejik planlarda işe koşulabileceği öngörülmektedir. Araştırmalarda 
ölçek geliştirmek, araştırmacılar için hem zaman alıcı hem de güç bir süreçtir. Alan yazının taranması madde havuzunun oluşturulması, 
uygulamanın yapılması, verilerin toplanması, istatistiksel analiz çalışmalarının uygulanması ve yorumlanması, maddelerin tekrar tekrar 
değerlendirilmesi için araştırmacıların ayrıca zaman ayırması yerine geliştirilen ölçeği kullanarak verimlilik sağlanmış olacaktır (Tavşancıl, 
2005; Şencan, 2005). 

Alan araştırmasında analitik derinliğin ortaya konulması için her boyutu tanımlayan çok sayıda madde geliştirilmiştir. Başlangıçta maddelerin 
sayısı 43 iken bu sayı analizler sonucu 27’e düşmüştür.  Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin hesaplanan Alpha katsayılarının yüksek olması 
(Kurumsallık; katılımcılık; rekabetcilik; insan odaklılık; altyapı yeterliliği, niteliğe önem verme ve bilimsel yayın yapma gibi) yedi boyutta yer 
alan maddelerin birbiriyle tutarlı olduğunu göstermektedir. AFA ve DFA sonuçları da ölçeğin geçerliliğini teyit etmiştir. Sonuç olarak, geçerlik 
ve güvenirlik çalışmalarına dayanılarak bu ölçeğin üniversite imajına yönelik yapılacak çalışmalarda işe koşulabilir olduğu söylenebilir.  
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Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İletişim Kurmada Güçlük Çektikleri İletişim Engelleri ve Sebeplerinin Çözümlenmesi 

 

Doç. Dr. Nihat ÇALIŞKAN 

Ahi Evran Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sosyal hayatta duyulan zaruri ihtiyaçlardan biri de hiç şüphesiz kişilerin iletişim yeterlilikleri olayıdır. Sosyal beceriler açısından iletişin önemli 
bir faktördür. Bu faktörler; sözlü, sözsüz iletişim, dinleme, geri bildirim verme, jest ve mimik kullanma gibi unsurlardır. Bu çalışmanın amacı, 
sınıf öğretmeni adaylarının dört yıllık eğitimlerinin sürecinde zorluk çektikleri iletişim engelleri ve bunların sebeplerine ilişkin sorunları 
belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engelleri ve 
sebeplerini ortaya koymak açısından nitel araştırma türlerinden olgubilim kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Orta 
Anadolu’da bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde sınıf öğretmenliği dördüncü sınıfında okuyan iletişim dersini almış 210 (Kız 163, 
Erkek 47) öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda iletişim kurmada 
güçlük çektikleri iletişim engelleri olarak “çıkara dayalı iletişim kurmak, kişilerarasında hoşgörü (saygı) eksikliği, yargılamak, nasihat etmek, 
eleştirmek, mahrem alana girmeye çalışmak” olarak ifade edilmiştir. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim 
sebepleri olarak da en çok “Teknolojik sorunlar, cep telefonu, internet, kişilerarasında güvensizlik duygusu, laf taşımak ve özgüven eksikliği 
dile getirilmiştir. 

Anahtar Kelime: Sınıf Öğretmenliği, İletişim, İletişim Engelleri 

 

Abstract 

Communication competence of people is one of the extremely important needs in social life Communication is a crucial agent in terms of 
social skills. These are factors such as verbal and non- verbal communication, listening, giving feedback, gestures and mimics. The purpose 
of the current study is to determine communication obstacles that prospective primary school teachers have during their training and the 
reasons behind these communication obstacles. As the aim of the study is to find out communication obstacles that primary school teaching 
students studying at faculty of education have in daily life and their reasons, phenomenologic method among qualitative research methods 
is used. The study was carried out with 210 ( 163 female, 47 male) students studying at faculty of education of a university in Central 
Anatolian. The prospective teachers are trained in 4th grade at primary school teaching department and take the communication course. At 
the end of the study, it is detected that the prospective primary school teachers have problems in communicating. Moreover, the 
communication obstacles are determined as “pragmatist communication, lack of tolerance, judging, advising, criticizing, and violating 
personal space”. The participants stated reasons of communication obstacles mostly as “technological problems, cell phones, internet, 
interpersonal feeling of insecurity, bandying about and lack of self- confidence”. 

Key words:  Primary school teacher, Communication, Communication obstacles 

 

Sağlıklı toplumlar, birbiriyle iletişim kurabilen insanlardan oluşur. İletişim kuramama veya kendini ifade edememe, bireysel ve toplumsal 
problemlere neden olur. (Kan, 2014). Sosyal hayatta duyulan zaruri ihtiyaçlardan biri de hiç şüphesiz kişilerin iletişim yeterlikleri olayıdır 
(Özerbaş vd, 2007). Etkin ve sağlıklı bir iletişim sürecinin kurulmasını engelleyen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 
2008). Bu faktörler, algılama, dinleme, sosyo kültürel ortamın farklılığına kadar geniş bir yelpazeyi içine alır (Türkmen, 2000). 

Daha sağlıklı toplumsal ilişkiler içinde daha bilinçli bir iletişim sürecinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Sosyal beceriler arasında kabul 
edilen iletişim becerileri, birbiri ile ilişkili olan empati, sözlü ve sözsüz iletişim, dinleme becerisi, doğru geri ileti verme, beden dilini kullanma 
gibi bir dizi beceriyi içinde barındırmaktadır.( Özerbaş vd,  2007). İletişim, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim ve öğretim yaşamında da 
önemli bir yere sahiptir ( Tok ve Temel, 2014). Dolayısıyla iletişim kişilerarası iletişimde insanoğlunun birbirini anlaması, hayatını 
anlamlandırması için en önemli araçlardan biridir.(Yiğiter ve vd, 2007).  

Grup yaşantısı içinde, üyelerin, iletişime ilişkin bilgileri, kendilerine ilişkin farkındalıkları artar. Üyeler iletişimi neyin olumlu, neyin olumsuz 
yönde etkilediğini öğrenirler(Özerbaş ve vd,2007). Ancak iletişim engelleri, iletişim kurmayı engelleyen her şey olarak tanımlanabilir: Bunlar; 
ön yargı, kalıp yargı, tek tipleştirme, cinsiyet, kişilerin eğilimleri, kişinin dış görüntüsü, fiziksel özellikleri, seçilen sözcük ve kullanılan 
sözcüklerin anlamlarıyla ilgili engeller, dinlememe, değiştirme gayreti, argo konuşma ve her şeyden kendisi ile ilgili bir anlam çıkarma. 
Dolayısıyla insan, jest ve mimik kullanan, son derece gelişmiş algılama içgüdülerine sahip, dili de içine alan, yaşamın ayrılmaz 
bileşenlerinden oluşan, çok karmaşık öğrenilmemiş davranışlarla iletişim sağlayan yegâne varlıktır.( Yiğiter ve vd, 2007). 

Eğitimin temel amaçlarından biri de iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. İletişim öğretmenlik mesleği açısından son derece 
önemlidir. Öğretmen adaylarının iletişim kurmada güçlük çektikleri engellerin belirlenmesi,  Eğitim Fakültelerinde okutulan insan ilişkileri ve 
etkili iletişim derslerinin içeriklerinin düzenlenmesin de ve öğrencileri mevcut iletişim engellerinin belirlenmesi açısından önem arz 
etmektedir.Literatürde nitel bağlamda iletişime ilişkin çalışmalarının azlığı ve öğretmen adaylarının iletişim kurmada güçlük çektikleri iletişim 
engellerine ilişkin her bir madde eğitim bilimciler, sosyal bilimciler, dil bilimciler ve iletişim bilimleri açısından katkı sağlayacaktır. 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Günlük Yaşamlarında iletişim kurmakta güçlük çektikleri iletişim engelleri söz konusu 
mudur? 

 Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamdaki iletişim kurmakta güçlük çektikleri iletişim engelleri nedir? 
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 Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamdaki iletişim kurmakta güçlük çektikleri iletişim engellerinin sebepleri 
nedir? 

 Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engelleri cinsiyete göre değişmekte midir? 

 Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin sebepleri cinsiyete göre farklılık 
göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamdaki iletişim kurmakta güçlük çektikleri iletişim engelleri ve bu engellerin 
sebeplerini ortaya koymak açısından nitel araştırma türlerinden olgubilim kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Genel olarak nitel araştırmalar çeşitli kavramların, sorunların ve süreçlerin yorumlanmasını içerir. Nitel araştırma süreci, çalışmanın çeşitli 
boyutları arsındaki içsel bağlantıların ortaya çıkarılmasını içeren veri ve analizlerin yer aldığı diyalektik bir süreçtir. Bu sürecin temelinden 
çalışmanın kapsamı ile ilişkili olarak günlük hayatın çeşitli boyutlarının belirlenmesi ve analizde kullanılan yöntemler arsında içsel ilişkilerin 
araştırmacılar tarafından yönetilmesi yer alır.(Miller & Dingwall, 1997) 

Nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomoloji/phenomenology) deseni ise 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 çıkabilmektedirler. Bu olgularla günlük yaşantıda çeşitli biçimlerde karşılaşılabilmektedir. Ancak bu 
tanışlık, olguları tam olarak anladığımız anlamına gelmez.  Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız 
olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturur(Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

Araştırmanın hedef evrenini Türkiye deki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin öğrenim gören sınıf öğretmenliğinde 
öğrenim gören öğretmen adaylarıdır. Karasar’a göre bu evren soyuttur ve tanımlanmasının kolay fakat ulaşılması güçtür.(zaman, parasal ve 
benzeri birçok açıdan ulaşılma zorluğunun bulunması).Bu nedenle ulaşılabilen evrene (çalışma evreni) gidilmiştir. Ulaşılabilen evren, 
araştırmacının ya doğrudan gözleyerek ya da ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak, hakkında görüş 
bildireceği evrendir.(Karasar, 1991). Bu çalışmanın evrenini de Orta Anadolu da bulunan bir devlet üniversitesi oluşturmaktadır. Çalışma 
grubunu ise sınıf öğretmenliği dördüncü sınıfında okuyan İnsan ilişkileri ve iletişim dersini 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde okuyan, 
iletişim dersini almış 210 (Kız 163,  Erkek 47) öğretmen adayları oluşturmaktadır. 

Belirlenen çalışma grubuna günlük yaşamda iletişim kurmada güçlük çektikleri iletişim engelleri ve bu engellerin sebeplerine ilişkin açık uçlu 
iki sorunun olduğu kâğıtlar dağıtılmıştır. Bu çalışma, temelde görüşme formunda açık uçlu soruya verilen yanıtlara dayanmaktadır. Yani 
yapılandırılmamış görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır.  

Araştırmada kullanılan veri toplama aracının öğrencilere uygulanabilmesi için Eğitim Fakültesi Dekanlığından izin alınmıştır. Öğrencilere 
araştırma hakkında sözel olarak bilgi verilmiş ve sözel izinleri alınmıştır. Öğrencilere araştırmaya katılma ya da katılmama konusunda serbest 
oldukları ifade edilerek gönüllük ilkesine, kendileri ile ilgili bilgilerin başkalarına açıklanmayacağı hususunda güvence verilerek gizlilik ilkesine 
bağlı kalınmıştır.  

Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin analizinde nitel içerik analizi yaklaşımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda araştırmacının belirlemiş 
olduğu kategorilerle ilgili olarak kız ve erkek öğrencilerin görüşme formuna verdikleri cevaplar bilgisayardan yararlanarak çözümlenmiştir. 
Öğrencileri günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engelleri ve bunların sebeplerine ilişkin cümlecikler cinsiyet açısından frekans ve yüzde 
olarak gruplandırılmıştır.  

Araştırmaya katılan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engelleri ve bunlara neden 
olan sebepler frekans (f) ve yüzde (%) olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engelleri (Kız- Erkek) 

              f                % 

 Çıkara dayalı iletişim kurmak                               104             50 

 Kişiler arasında hoşgörü (saygı) eksikliği                  96             46 

 Yargılamak                     71             34 

 Nasihat etmek                                   65             31 

 Eleştirmek                     54             26                 

 Mahrem alanına girmeye çalışmak, rahatsız etmek                  53             25 

 Alay etmek                                    25             12 

 Lakap takmak                     20             10 

 Kendini ifade edememek                    13               6 

 Kendi düşüncelerini zorla kabul ettirmeye çalışmak                            10               5 

 Aile içi sorunlar                                                                               7               3 

Tablo 1’ de  görüldüğü gibi kız-ekek öğrencilerinin günlük yaşamda  güçlük çektikleri iletişim engellerinin en çok, “ Çıkara dayalı iletişim 
kurma”, Kişilerarasında hoşgörü (saygı) eksikliği”, “yargılamak”,, “nasihat etmek”, “ eleştirmek”, mahrem alana girmeye çalışmak”,”alay 
etmek” olarak belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin en az olanları ise, “ lakap takmak”, “kendini ifade edememe”, “kendi 
düşüncelerini zorla kabul ettirme” ve “aile içi sorunlar olarak” ifade etmişlerdir. 
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Tablo 2. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engelleri erkekler açısından
       

                                                                                                                                   f                % 

 Alay etmek        25             53 

 Lakap takmak        20             43 

 Çıkara dayalı iletişim kurmak      19             40 

 Kişiler arasında hoşgörü sevgi eksikliği      17             36 

 Kendini ifade edememek               13             28 

 Kendi düşünceleri zorla kabul ettirmeye çalışmak     10             21 

 Eleştirmek         9              19 

 Karşı tarafı dinlemek        8              17 

 Aile içi sorunlar                      7              15 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin en çok “ Alay etmek”, “lakap takmak”, 
çıkara dayalı iletişim kurmak”, ”Kişiler arasında hoşgörü eksikliği” olarak açıklamışlardır. 

Erkek öğrencilerin, günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin ise en az olanları ise, ”Karşı tarafı dinlememek,” aile içi sorunlar” 
olarak vurgulamışlardır. 

 

Tablo 3. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engelleri kızlar açısından 

                                                                                                                                                       f                % 

 Çıkara dayalı iletişim kurmak                        85              53 

 Kişiler arasında hoşgörü (saygı) eksikliği                       79              48 

 Yargılamak        71              44      

 Nasihat etmek        65              40 

 Mahrem alanına girmeye çalışmak, rahatsız etmek           53              33 

 Eleştirmek        45              28 

Tablo 3’ de görüldüğü gibi, kız öğrencilerin, günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin en çok, “Çıkara dayalı iletişim kurmak”, 
“kişiler arasında hoşgörü eksikliği”,” yargılamak”, “nasihat etmek” “ mahrem alanına girmeye çalışmak, rahatsız etmek”, olarak belirtmişlerdir. 

Kız öğrencilerin, günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin ise en az olanı, “ Eleştirmek” olarak ifade etmişlerdir. 

 Tablo 4. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Günlük yaşamda güçlük Çektikleri  iletişim engellerin Sebepleri 

f                % 

 Teknolojik sorunlar; ınternet, cep telefonu                                          67             32 

 Kişiler arasındaki güvensizlik duygusu               65             31 

 Laf taşımak                        42             20           

 Özgüven eksikliği       35             17 

 Arkadaş çevresinin  getirdiği ruhsal sorunlar                         23             11 

 Sosyo  ekonomik durum                 18              9 

 Argo dil kullanmak       17              8 

 Okul sorunları        15              7 

 Empati kuramamak                       15              7 

 Karşı tarafı suçlayıcı dil kullanmak               13              6 

 Kültürel farklılıklar        8              4 
 

Tablo 4’ de görüldüğü gibi, Erkek-Kız öğrencilerin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin sebepleri konusunda en çok “ 
Teknolojik sorunlar; internet cep telefonu”, Kişiler arasında güvensizlik duygusu”, “Laf taşımak” , “ özgüven eksikliği” gibi unsurlar olarak 
açıklamışlardır. 

Erkek – Kız öğrencilerin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin sebepleri olarak ise en az “  Argo dil kullanmak”,  “ Okul 
sorunları”,  “ kültürel farklılıklar” olarak ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 5. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamdaki iletişim kurmakta güçlük çektikleri iletişim 
engellerinin erkeklere göre sebepleri    

                                                                                                                                     f               % 

 Kişiler arasındaki güvensizlik duygusu                 28              60      

 Teknolojik sorunlar; internet, cep telefonu                22              47 

 Sosyo ekonomik durum                  18              38 
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 Argo dil kullanmak       17              36 

  Okul sorunları                              15              32                 

 Karşı tarafı suçlayıcı dil kullanmak                 13              28  

 Arkadaş çevresinin getirdiği ruhsal sorunlar                12              26 

 Kültürel farklılıklar         8              17 

Tablo 5’ de görüldüğü gibi,  erkek öğrencilerin, günlük yaşamdaki iletişim kurmakta güçlük çektikleri iletişim engellerini sebepleri olarak en 
çok “ Kişiler arasındaki güvensizlik duygusu”, “ Teknolojik sorunlar; internet, cep telefonu”, olarak ifade edilmiştir. 

Erkek öğrencilerin, günlük yaşamda iletişim kurmakta güçlük çektikleri iletişim engellerin sebepleri olarak en az, “Arkadaş çevresinin getirdiği 
ruhsal sorunlar” ve “ Kültürel farklılıklar” olarak belirtmişlerdir. 

 

Tablo 6 Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin kızlara göre göre 
sebepleri                                                                                                                

                                                                                                                                     f             % 

 Kişiler arasındaki güvensizlik duygusu       65           40 

 Teknolojik sorunlar; cep telefonu, internet                                                     45           28 

 Laf taşımak        42           26 

 Özgüven eksikliği       35           21 

 Depresyon                         20           12 

 Empati kuramamak       15             9 

 Arkadaş çevresinin getirdiği ruhsal sorunlar                                                   11             7 
 
Tablo 6’ da görüldüğü gibi, kız öğrencilerin, günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin sebepleri olarak en çok, “ Kişiler arasında 
güvensizlik duygusu”,  Teknolojik sorunlar; internet, cep telefonu”, “laf taşımak” olarak belirtmişlerdir. 
Kız öğrencilerin, günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerini sebepleri olarak ise en az “Empati kuramamak” ve “ Arkadaş çevresinin 
getirdiği ruhsal sorunlar” olarak ifade etmişlerdir. 

Bu araştırmada, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda iletişim kurmada güçlük çektikleri iletişim engelleri olarak en çok, “ çıkara 
dayalı iletişim kurmak, “Kişilerarasında hoşgörü(saygı) eksikliği”, “yargılamak”, “Nasihat etmek”, “Eleştirmek”, “Mahrem alana girmeye 
çalışmak” olarak ifade edilmiştir. Kan (2014) ‘ın yaptığı araştırmada da iletişim engelleri olarak “ilişkilerin çıkar ve menfata dayalı olması”  
tespit edilmiştir. 

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişim kurmada günlük yaşamdaki iletişim engelleri olarak ise en az, “alay etmek”, “lakap takmak” ve 
“Kendini ifade edememek “ olarak belirlenmiştir (Yiğiter ve vd, 2007). Yine Kan (2014)’ın yaptığı araştırmada da iletişim engellerinde 
karşılaşılan sorunun kendini ifade edememdir” söylemi vurgulanmıştır. 

Araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin sebepleri olarakta en çok ” Teknolojik 
sorunlar;  cep telefonu, internet” “Kişilerarasında güvensizlik duygusu, laf taşımak”, “Özgüven eksikliği dile getirilmiştir. 

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri engellerin sebepleri olarak ise en az, “ Sosyo-ekonomik durum, “ Argo dil 
kullanmak”, “Okul sorunları”, “Empati kuramamak” ve “Karşı tarafı suçlayıcı dil kullanmak” olarak ifade edilmiştir. (Kan, 2014) yaptığı 
çalışmada da karşıdaki kişinin empatik yaklaşmasının iletişim engelleri yarattığı tespit edilmiştir. Kayabaşı ve Akçengiz (2014) yaptığı 
araştırmada da sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerden gelen öğrencilerin daha fazla iletişim becerilerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin erkekler açısından, en çok “Alay etmek”, 
“Lakap takmak” olarak belirtirken, kızlar açısından ise “Çıkara dayalı iletişim kurmak”, “Kişiler arsında hoşgörü(saygı) eksikliği” dile 
getirilmiştir. 

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin günlük yaşamda güçlük çektikleri iletişim engellerinin sebepleri erkekler açısından” Kişiler arasında 
güvensizlik duygusu”, vurgulanırken, kızlar açısından ise “Kişiler arasında güvensizlik duygusu”, ve “Teknolojik sorunlar; cep telefonu, 
internet” ifade edilmiştir.(Elgünler ve Fener, 2011) ise iletişim engellerini ortadan kaldırmanın en etkili yanı, öncelikle engelin ne olduğunu 
saptamak olduğunu ve güvensizliği ortadan kaldırmanın, algılama farklılıklarını ortadan kaldırmanın, iletişim engellerini gidereceğini ifade 
etmiştir. Dolayısıyla sosyal bir grup içerisinde insan, diğer insanlarla; başka bir deyişle, çevresiyle temas kurar. Temas biçimleri çocukluktan 
itibaren oluşmaya başlar. İhtiyaç ve istekleri önemsenmeyen, katı kuralları veya da çok fazla beklentileri olan bir ailede yaşayan çocuklarda 
oluşan temas engelleri yetişkinlik için de risk oluşturur( Tagay, 2010). Bu bağlamda şu önerilere yer verilebilir; Sınıf öğretmenliği yedinci 
sömestrde okutulan insan ilişkileri ve iletişim dersinin, eğitim ve öğretimin başladığı 1.ci sömestrde okutulması öğrencilerin, birbirlerini daha 
iyi tanımalarına yardımcı olabilir. Aynı çalışma  eğitim fakülteleri diğer, Ana Bilim Dalları öğrencileri üzerinde de yürütülebilir. Öğrencilerin  
iletişim becerilerini daha da artırıcı seminer çalışmaları yapılabilir.  
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8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi ve Tutumları 
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          Sibel KAHRAMAN  

            İnönü Üniversitesi 

   

ÖZET 

21. yüzyılda fen ve teknoloji alanındaki gelişmelerin başında biyoteknoloji gelmektedir. Biyoteknoloji; ekmek, yoğurt, peynir, sirke gibi temel 
maddelerin üretimini antibiyotik, enzim, deterjan gibi ticari amaçlı maddelerin üretimini ve genetik mühendisliği uygulamaları ile bir canlıdaki 
genin başka bir canlıya aktarılması sonucunda genetiği değiştirilmiş maddelerin üretimini içeren çok geniş bir alandır.  

Biyoteknoloji ve genetik mühendisliğindeki gelişmeler birçok ülke gibi ülkemiz eğitim sistemini de etkilemiştir. Ülkemizdeki öğretim 
programları incelendiğinde biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konularına 8. sınıf fen bilimleri dersi programında yer verilmeye başlandığı 
görülmektedir. 8. sınıf fen bilimleri programındaki kazanımlar incelendiğinde biyoteknoloji ve onun uygulamalarından olan genetik 
mühendisliği ile ilgili bilişsel ve duyuşsal alanlara yönelik kazanımların yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, programın bu alana ve 
uygulamalarına yönelik olarak öğrencilere istendik bilişsel ve duyuşsal davranışları kazandırması beklenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji bilgi düzeylerini ve biyoteknolojiye ilişkin tutumlarını belirlemektir.  

Araştırmanın evrenini, Malatya ili sınırları dahilindeki ortaokul 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin 
biyoteknoloji bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında Mustafa Kemal 
Atatürk Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Rahmi Akıncı Ortaokulu 8.sınıflarında öğrenim gören 264 öğrenci oluşturmaktadır. 
Öğrencilerin biyoteknolojiye ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Atatürk Ortaokulu, 2015-
2016 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında Mustafa Kemal Atatürk, Necip Fazıl Kısakürek ve Rahmi Akıncı Ortaokullarının 8.sınıflarında 
öğrenim gören toplam 249 öğrenci oluşturmaktadır. 

Nicel betimsel tarama modeline göre desenlenen araştırmada öncelikle biyoteknoloji tutum ölçeği ve başarı testleri geliştirilmiştir. Geliştirilen 
başarı testi 23 sorudan oluşmakta olup testin ortalama güçlüğü 0.542, ortalama ayırt ediciliği 0.388, KR-20 katsayısı 0.709, Spearman-Brown 
iki yarı (tek/çift sorular) korelasyon katsayısı 0.683 olarak hesaplanmıştır. Tutum ölçeği ise sağlık, gıda ve klonlama olmak üzere 3 faktörden 
ve her bir faktör ise 5’er maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri toplam varyansın %44.425’ini açıklamaktadır.  

Araştırma sonucunda, öğrencilerin biyoteknolojiye ilişkin 23 soruluk başarı testindeki başarılarının orta düzeyin biraz üzerinde (𝑋 ̅=12.470, 

s=3.918) olduğu görülmüştür. Biyoteknolojiye yönelik tutumlarının sağlık uygulamaları açısından nispeten olumlu (𝑋 ̅ =18,7539), gıda 

uygulamaları açısından nispeten olumsuz (�̅� =11,8542) ve klonlama uygulamaları açısından orta düzeyde olumlu (𝑋 ̅ =15,9794) olduğu 

anlaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Genetik Mühendisliği, Biyoteknoloji, 8. Sınıf Fen Bilimleri Programı 

 

1. Giriş 

Günümüz bilim ve teknoloji çağında öğrencileri vatandaşlar olarak gelecekteki rollerine hazırlamak için fen eğitimine ihtiyaç vardır (Dawson 
ve Soames, 2006). Fen eğitimi, vatandaşların çevrelerindeki dünyalarını anlamalarına, bilimsel konularla ilgili başkaları tarafından ortaya 
atılan iddiaları sorgulayabilmelerine, sorunları tespit edebilmelerine, sağlık ve refahları ile ilgili bilinçli kararlar alabilmelerine yardım etmelidir 
(Rennie, Goodrum ve Hackling, 2001). Bu nedenle, öğrencileri fen ve teknoloji ile ilgili konular hakkında kişisel ve sosyal seçimlerini 
yapabilmeleri için hazırlamak gereklidir (Dawson ve Schibeci, 2003). Çünkü insanlar toplumun bir üyesi olarak günlük yaşamlarında ve 
kariyerlerinde kişisel ve toplumsal seçimler yapmak için fen ve teknoloji ile ilgili konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyarlar (Klop ve Severiens, 
2007). Bilgi, olumlu veya olumsuz görüşlerin oluşumunu etkileyen önemli bir faktördür. İnsanların bir konu hakkındaki bilgisi arttıkça, o konu 
ile ilgili daha anlamlı sorular sorabilmekte ve fayda ile risklerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirebilmektedirler (Vanderschuren vd., 2010).  

Yirminci yüzyıl birçok teknolojinin filizlenip geliştiği bir zaman dilimidir. 1940 ve 1950’ler nükleer çağ; 1960, 1970 ve 1980’ler moleküler genetik 
çağı; 1990’ların sonu ve 2000’li yılların başı ilaç sentezi için genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı, gen terapisi ve genetiği 
değiştirilmiş gıdaların üretimi gibi çeşitli uygulamaların olduğu biyoteknoloji çağıdır. Biyoteknoloji ve özelliklede genetik mühendisliği 
21.yüzyılın en önemli bilimsel devrimlerinden biridir (Mohapatra, Priyadarshini ve Biswas, 2010). Biyolojideki gelişmelerin insan yaşamında 
kullanımı, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayanmaktadır. Biyoteknoloji, her ne kadar yeni bir kavram olsa da geçmişi M.Ö. 10000 
yıllarına kadar uzanmaktadır. 

21. yüzyılın en önemli bilimsel ve teknolojik gelişmelerinden biri olan biyoteknoloji; canlılar ve canlıların yaşamına yönelik, özellikle insan 
yaşamını kolaylaştıracak ve insanları daha sağlıklı yaşatma konusunda büyük imkanlar sağlayacak ve tüm canlı organizmalar arasında gen 
aktarımını mümkün kılacak çalışmalardır (Yeşilbağ, 2004). Biyoteknoloji, ekmek ve şarap yapımı gibi binlerce yıldır kullanılan teknolojiler, 
doku kültürü ve klonlama gibi hücre biyolojisi uygulamaları ve genetik mühendisliği gibi insanlar için çeşitli ürünler üretmek amacıyla kullanılan 
biyolojik temelli teknolojileri içerir (Leslie ve Schibeci, 2003).  

Son zamanlarda fen ve teknolojinin en hızlı gelişen alanlarından biri olan biyoteknoloji modern dünyamızın çeşitli problemlerini çözmek için 
yüksek potansiyel gösterirken, aynı zamanda risklerin kabul edilme düzeyi ve yeni ürünlerin kullanışlılığı gibi etik sorunlar ve problemleri de 
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beraberinde getirmiştir (Harms, 2002; Reiss ve Straughan, 1997; Uşak, Erdoğan,  Prokop ve Özel, 2009). Son yıllarda etik, biyoteknolojinin 
bir parçası haline gelmiş ve gen terapisi, insan genom projesi, DNA profilleme, genetik tarama, embriyonik kök hücre çalışmaları, genetiği 
değiştirilmiş organizmalar ile klonlamadaki son gelişmeler biyoteknolojinin etik boyutunu ortaya çıkarmıştır (Lysaght, Rosenberger ve 
Kerridge, 2006).  

Son yıllarda genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin uygulama alanlarındaki etik konularda toplumun özellikle de öğrencilerin bilgi düzeyleri 
ve tutumları ile ilgili çalışmalar önem kazanmıştır, çünkü genetik mühendisliği ve biyoteknoloji birçok alanda öğrencilerin gelecek yaşamlarını 
etkileyecektir (Bal, Keskin Samancı ve Bozkurt, 2007). 

İlköğretim sıralarından itibaren eğitimin her aşamasındaki okul ve sınıflarda fen dersi programları, çağı anlayacak, çağın ileri teknoloji 
ürünlerini kavrayıp kullanacak ve bu ürünleri araştırma geliştirme faaliyetleriyle yeniden üretecek bir toplum oluşturmak amacına yönelik 
olmalıdır (Doğan Bora, 2005). Bu nedenle, öğrencilerin biyoteknoloji ve genetik mühendisliğindeki gelişmelerle ilgili doğru ve güvenilir bilgilere 
sahip olmalarında, konuyla ilgili bilinçli kararlar verebilmelerinde ve konunun etik boyutlarına ilişkin farkındalık geliştirebilmelerinde fen 
bilimleri eğitimi oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

Biyoteknoloji eğitiminin önemi birçok ulusal programda kabul edilmiştir (Chabalengula, Mumba ve Chitiyo, 2011; Harms, 2002; Steel ve 
Aubusson, 2004). Biyoteknolojideki gelişmeler birçok ülke gibi ülkemiz eğitim sistemini de etkilemiştir. Ülkemizdeki öğretim programlarına 
bakıldığında biyoteknoloji konularına 8. sınıf fen bilimleri programında yer verilmeye başlandığı görülmektedir. 8. sınıf fen bilimleri 
programındaki kazanımlar incelendiğinde biyoteknoloji ve onun uygulamalarından olan genetik mühendisliği ile ilgili bilişsel ve duyuşsal 
alanlara yönelik kazanımların yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, programın bu alana ve uygulamalarına yönelik olarak öğrencilere istendik 
bilişsel ve duyuşsal davranışları kazandırması beklenmektedir.  

Literatürde ortaokul öğrencilerinin biyoteknoloji bilgi düzeylerinin ve biyoteknolojiye ilişkin tutumlarının incelendiği çok az sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Bu araştırmaların genellikle tamamen biyoteknolojiye yönelik olmadığı biyoteknolojinin uygulamalarının sonuçlarından biri 
olan GDO (Genetiği değiştirilmiş organizma)’ya yönelik yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir (Bilen & Özel, 2012; Demir  & Düzleyen, 
2012; Özden, Akgün, Çinici, Gülmez & Demirtaş, 2013; Topsakal, 2011). 

Gerek literatürde ortaokul öğrencilerinin biyoteknoloji bilgi düzeylerinin ve biyoteknolojiye ilişkin tutumlarının incelendiği sınırlı çalışmanın 
olması gerekse fen bilimleri programının başarısının değerlendirilmesi açısından, 8.sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji bilgi düzeylerinin ve 
biyoteknolojiye ilişkin tutumlarının belirlenmesi araştırmaya değer görülmüştür.  

2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, 8. sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji bilgi düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın genel amacı çerçevesinde aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 

a) 8.sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji bilgileri ne düzeydedir? 

b) 8. sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji tutumları ne düzeydedir? 

3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Deseni: 

Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemine göre desenlenmiştir. 

3.2. Örneklem: 

Araştırmanın evrenini, Malatya ili sınırları dahilindeki ortaokul 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırmada, 
evrenin tamamına erişilmesi güç olduğu için örneklem alınmasına karar verilmiştir. Araştırmanın örnekleminde yer alacak öğrencilerin 
belirlenmesi amacıyla kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin biyoteknoloji bilgi düzeylerini belirlemek 
amacıyla araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu (n=57), Necip Fazıl 
Kısakürek Ortaokulu (n=94) ve Rahmi Akıncı Ortaokulu (n=113) 8.sınıflarında öğrenim gören toplam 264 öğrenci oluşturmaktadır. 
Öğrencilerin biyoteknolojiye ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Atatürk Ortaokulu 
(n=111), 2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu (n=20), Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu (n=55) 
ve Rahmi Akıncı Ortaokulu (n=63) 8.sınıflarında öğrenim gören toplam 249 öğrenci oluşturmaktadır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, öğrencilerin biyoteknoloji bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla “Biyoteknoloji Başarı Testi” ve biyoteknolojiye ilişkin tutumlarını 
belirlemek amacıyla “Biyoteknoloji Tutum Ölçeği” geliştirilmiştir.  

3.3.1. Başarı Testi Geliştirme Süreci 

Başarı testi geliştirmede aşağıdaki aşamalar izlenmiştir (Baykul, 2000:279; Güler, 2007:112). 

a. Ölçmenin hangi amaçla yapıldığının belirlenmesi:  Bu çalışmanın amacı göz önünde bulundurulduğunda, ortaokul öğrencilerinin 
biyoteknoloji bilgi eksikliklerini ortaya çıkarmak ve başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla başarı testi geliştirmek olarak belirlenmiştir. 

b. Kapsamın belirlenmesi: Testin hazırlanma amacına hizmet edecek konu kapsamının belirlenmesi amacıyla MEB ilköğretim programı 
incelenerek biyoteknoloji ile ilgili hedef davranışlar belirlenmiştir. Testin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla belirlenen bu hedef 
davranışlara yönelik olarak belirtke tablosu hazırlanmıştır (Tablo 1).  
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Tablo 1. Biyoteknoloji Başarı Testi taslak formu için belirtke tablosu 

KAZANIMLAR BİLİŞSEL ALAN 

Kazanım No 4. DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler; 
Bilgi Kavrama 

Madde No 
Madde No 

4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler 
ve tartışır. 

3, 17, 21, 27 1, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26 

4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği 
sonuçları tahmin eder. 

 4,  5, 8, 9, 11, 13 

4.8. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder.  
(DUYUŞSAL ALAN) 

  

4.9. Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak 
çalışma alanlarına örnekler verir. 

2, 6, 10, 28 7, 14, 15 

 
c. Testte yer alacak madde türünün ve sayısının belirlenmesi: Hazırlanan belirtke tablosunda yer alan kazanımların bilişsel hedef alana 

yönelik olduğu belirlenmiştir. Bu kazanımların Bloom Taksonimisi sınıflanmasına göre bilgi ve kavrama düzeyinde olması nedeniyle 
testte yer alacak maddelerin çoktan seçmeli ve doğru-yanlış türünde olmasına karar verilmiştir. Madde havuzunda yer alacak madde 
sayısının 25-30 arası olması öngörülmüştür. 

d. Sınavın güçlük derecesini belirleme: Öğrencilerin biyoteknolojiyi öğrenme düzeyleri ve biyoteknoloji başarı düzeylerini ayırt edici bir 
şekilde ölçmek amacıyla testin güçlük derecesinin orta düzeyde olması gerektiğine karar verilmiştir.   

e. Maddelerin yazılması ve düzeltilmesi: Bu aşamada MEB ilköğretim programındaki kazanımlar doğrultusunda 18 çoktan seçmeli, 10 tane 
doğru-yanlış türünde olmak üzere toplam 28 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzu oluşturulurken TEOG 
soruları ve ilgili alan yazından (Doğru, 2010; Güccük, 2013; Öcal, Şad & Kahraman, 2014) yararlanılmıştır. 

Testin kapsam ve görünüş geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaçla, 18 çoktan seçmeli ve 10 doğru-
yanlış tipi 28 maddeden oluşan taslak başarı testi ortaokul öğrencileri açısından kapsam, anlaşılırlık, hedef kitleye uygunluğu ve testin 
görünüm olarak ölçmek istediği şeyi ölçüp ölçmediği ile ilgili olarak bir program geliştirme uzmanı ve biyoteknoloji alanında bilimsel çalışmaları 
olan bir uzmana sunulmuştur. Uzman görüşünden alınan dönütler dikkate alınarak taslak testte gerekli değişiklikler yapılmış ve daha sonra 
yapı geçerliliği ve güvenirlik çalışmalarının yürütüleceği öğrenci grubu içerisinden 15 öğrenciye okutturulmuş ve maddelerin anlaşılırlığı ile 
toplam cevaplanma süresi kontrol edilmiştir. Öğrenciler genel olarak maddelerin anlaşılabilir olduğunu belirtmiş olup sadece 1 öğrenci 14. 
maddenin anlaşılabilir olmadığını belirtmiştir. Bu dönüt doğrultusunda 14. madde uzmanlar tarafından tekrar incelenmiş olup anlaşılırlığı 
konusunda genel olarak diğer öğrencilerden dönüt gelmediği için herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir. Bu öğrenci grubuyla 
yapılan uygulamada testin ortalama 18-20 dakikada cevaplandığı görülmüştür. 

f. Ön uygulama: Hazırlanan taslak test 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Malatya ili sınırları dahilinde bulunan Atatürk 
Ortaokulu 8. sınıfında öğrenim gören 201 ve Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıfında öğrenim gören 33 
öğrenciye uygulanmıştır.  

Ayrıca taslak testteki maddelerin fen bilgisi öğretmen adaylarına da uygun olduğu uzmanlar tarafından belirlendiğinden ön uygulama İnönü 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 4.sınıfında öğrenim gören 52 öğrenciye de 
uygulanmıştır. 
g. Madde analizi ve madde seçimi: Ön uygulama sonucunda öğrencilerden ve öğretmen adaylarından gelen cevaplar doğrultusunda testin 

yapı geçerliliğini test etmek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Madde analizi için TAP (Test Analysis Program, version 14.7.4) (Brooks 
& Johanson, 2003) programından yararlanılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda 1, 3, 9, 16, 21 ve 27. maddelerin güçlük ve ayırtedicilik indeksleri açısından önemli sorunlar olduğu görülmüştür 
(bkz. Tablo 2). Bu maddelerde öğrencilerin genel olarak belirli cevap seçeneğini işaretledikleri için negatif çeldiricilerin olduğu belirlenmiştir. 
Bu sonuçlara göre bu maddeler yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 17, 19 ve 20. maddelerin de ayırt edicilik gücünün nispeten düşük olması 
nedeniyle bu maddeler de yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan düzenlemeler ile 28 maddeden oluşan taslak test 2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında Malatya ili sınırları dahilinde 
bulunan Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Rahmi Akıncı Ortaokulu 8. sınıflarında öğrenim gören 264 
öğrenciye uygulanmıştır. 

Elde edilen verilerden yapılan analiz sonucunda 1, 16, 21 ve 26. maddelerin problemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 18, 19 ve 23. 
maddelerin ayırt edicilik gücünün düşük olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Yapılan incelemede 1. maddede öğrencilerin genetiği değiştirilmiş gıdalar ile hormonlu gıdaları eş değer gördükleri için bu maddeyi çok az 
öğrencinin doğru cevapladıkları tespit edilmiş ve yapılan analiz sonucunda bu maddenin ayırt edici bir madde olmadığı ve zor bir madde 
olduğu için problemli olduğu görülmüştür. Yapılan literatür taramasında Öcal, Şad ve Kahraman (2014) tarafından yapılan çalışmada 8.sınıf 
öğrencilerinin genetik mühendisliğinin uygulama alanlarını zirai verimliliği arttırmak için bazı kimyasalların kullanılmasıyla (örn. GDO’lu 
ürünlerle hormonlu zirai ürünlerin karıştırılması) karıştırdıkları belirlenmiştir. Literatürde elde edilen bu bulguya göre öğrencilerin GDO’lu 
ürünleri hormonlu gıdalar ile eş değer görmelerinden dolayı bu maddenin testte kalmasına karar verilmiştir. 

16. madde 8. sınıf fen ve teknoloji ders kitabında yer alan klonlama ile ilgili bilgiye dayalı olarak oluşturulmuştur. Ders kitabında “Mikrocerrahi 
yöntemiyle vücuttaki hücrelerden birinin çekirdeği, çekirdeği çıkarılmış bir yumurta hücresine aktarılır. Bu yumurta hücresi daha sonra 
döllenme olmadan geliştirilir. Embriyo, yumurtaya yerleştirilen çekirdekten türeyen hücrelerden oluşur.” olarak verilen bilgiye dayalı olarak 
bir koyunun klonlanması bir şekil üzerinde özetlenmiş ve oluşan klon koyunun hangi canlıya benzediği sorulmuştur. Ders kitabında 
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klonlamanın nasıl yapıldığı açık bir şekilde yer almasına rağmen bu maddeyi çok az öğrencinin doğru cevapladıkları tespit edilmiş ve yapılan 
analiz sonucunda bu maddenin ayırt edici bir madde olmadığı ve zor bir madde olduğu için problemli olduğu görülmüştür. Ancak uzmanlar 
ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ve kapsam geçerliliği dikkate alındığında bu maddenin de testte yer almasına karar verilmiştir. Ayrıca 
17. maddenin 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okutulan ders kitaplarında yer almamasından dolayı maddenin testten çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

Buna göre 17, 19, 21, 23 ve 26. maddeler testten çıkarılarak analiz tekrar edilmiştir. Sonuç olarak 23 maddeden oluşan testin testin ortalama 
güçlüğü 0.542 ve Ortalama ayırt ediciliği 0.388 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizi kapsamında 23 maddeden elde edilen puanlar için 
KR-20 içtutarlılık katsayısı 0.709 ve tek/çift sorular için Spearman-Brown iki yarı güvenilirlik katsayısı 0.683 olarak bulunmuştur. 

Tablo 2. Başarı testine yönelik geçerlik ve güvenirlik analizi sonuçları 

 

 

Madde No 

 

İlk uygulama (n=286) 

Ikinci uygulama (n=264) 

Madde çıkarılmadan önce Madde atıldıktan sonra (Son 
hali) 

p r p r p r 

1 0,06 -0,04 0,12 0,02 0,12 0,00 

2 0,38 0,52 0,31 0,42 0,31 0,32 

3 0,09 0,00 0,52 0,46 0,52 0,38 

4 0,71 0,40 0,66 0,48 0,66 0,44 

5 0,50 0,57 0,33 0,24 0,33 0,19 

6 0,79 0,38 0,60 0,59 0,60 0,55 

7 0,74 0,40 0,52 0,51 0,52 0,56 

8 0,82 0,31 0,71 0,45 0,71 0,46 

9 0,12 0,16 0,45 0,29 0,45 0,26 

10 0,68 0,25 0,57 0,53 0,57 0,45 

11 0,59 0,48 0,48 0,44 0,48 0,45 

12 0,43 0,28 0,36 0,45 0,36 0,38 

13 0,72 0,29 0,66 0,56 0,66 0,57 

14 0,69 0,39 0,58 0,61 0,58 0,58 

15 0,79 0,30 0,70 0,55 0,70 0,55 

16 0,19 0,18 0,20 0,06 0,20 0,04 

17 0,24 0,20 0,34 0,23   

18 0,73 0,44 0,35 0,17 0,35 0,24 

19 0,76 0,19 0,75 0,12   

20 0,84 0,16 0,74 0,48 0,74 0,48 

21 0,09 -0,01 0,31 0,06   

22 0,89 0,19 0,77 0,48 0,77 0,50 

23 0,33 0,33 0,36 0,12   

24 0,87 0,25 0,70 0,42 0,70 0,42 

25 0,83 0,26 0,73 0,36 0,73 0,39 

26 0,56 0,23 0,55 0,00   

27 0,34 0,03 0,69 0,45 0,69 0,45 

28 0,76 0,26 0,72 0,32 0,72 0,28 

 p(ort)= 0,555 

r(ort)= 0,264 

KR20 = 0,566 

p(ort)= 0,528 

r(ort)= 0,353 

KR20 = 0,652 

p(ort)= 0,542 

r(ort)= 0,388 

KR20  = 0,709 
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Spearman-Brown (tek/çift sorular) = 
0,565 

KR20 ile hesaplanan Standart hata = 
2,158 

Min= 6 soru (%21,4) 

Mak.=23 soru (%82,1) 

Medyan= 16 (%57,1) 

Ort= 15,535(%55,5) 

S = 3,277 

S2 = 10,738 

Çarpıklık = -0,214 

Basıklık  = -0,170 

Spearman-Brown (tek/çift sorular) = 0,632 

KR20 ile hesaplanan Standart hata        = 
2,382 

Min= 5 soru (17,9) 

Mak.= 27 soru(%96,4) 

Medyan= 15 (%53,6) 

Ort =14,777 (%52,8) 

S = 4,036 

S2= 16,287 

Çarpıklık = -0,037 

Basıklık = -0,269 

Spearman-Brown (tek/çift 
sorular) = 0,683  

KR20 ile hesaplanan Standart 
hata = 2,115 

Min= 2 soru (%8,7) 

Mak.= 22 soru (%95,7) 

Medyan= 13 (%56,5) 

Ort = 12,470 (%54,2) 

S = 3,918 

S2= 15,348 

Çarpıklık = -0,152 

Basıklık  = -0,534 

 

3.3.2. Tutum Ölçeği Geliştirme Süreci 

Tutum ölçeği geliştirmek amacıyla Öcal, Şad ve Kahraman (2014) tarafından yapılan çalışmadan elde edilen bulgulara ilişkin olarak belirli 
alt kategorilerde (gıda, sağlık, klonlama…) 30 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur.  

Tutum ölçeğinin geçerliği; kapsam geçerliği, görünüş geçerliği ve yapı geçerliği ile test edilmiştir. Oluşturulan madde havuzu, ölçeğin kapsam 
ve görünüş geçerliğini sağlamak amacıyla 2 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Gelen görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmış ve 
geçerlik ile güvenirlik çalışmalarının yürütüleceği öğrenci grubu içerisinden 15 öğrenciye okutturularak maddelerin anlaşılırlığıyla toplam 
cevaplanma süresi kontrol edilmiştir. Öğrencilerin ölçeği yaklaşık 10 dakikada doldurulduğu belirlenmiştir. 

Ölçeğin katılma derecelerine yönelik beşli derecelendirmeli Likert tipinde olmasına karar verilmiştir (5=Kesinlikle katılıyorum, 4=Katılıyorum, 
3=Orta düzeyde katılıyorum, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle katılmıyorum). 

Taslak ölçek, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Malatya ili sınırları dahilinde bulunan Atatürk Ortaokulu; 2015-2016 eğitim-
öğretim yılı birinci yarıyılında Malatya ili sınırlarında bulunan Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Rahmi 
Akıncı Ortaokulu 8.sınıflarında öğrenim gören toplam 249 öğrenciye uygulanmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Faktör analizi işlemi için yaygın tekniklerden biri 
olan temel bileşenler analizi ve dik döndürme yöntemlerinden Varimax kullanılmıştır. Faktör sayısının belirlenmesinde; Kaiser ölçütü (≥ 1 
özdeğer), çizgi grafiği, ortak faktör varyansı ve açıklanan varyans oranı dikkate alınmıştır (Hair, vd.,1998; Tabachnick ve Fidell, 2007 ). 

Toplam 30 maddeden oluşan veri setinin örnekleme yeterliliğini test etmek amacıyla yapılan KMO (0.807) ve Bartlett Küresellik testleri (X2= 
1822,831; sd=435; p= .000) sonucunda veri setinin faktörleşme için örnekleme yeterliliğine ve çok değişkenli normal dağılım özelliğine sahip 
olduğunu göstermiştir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). 

Yapılan ilk analizde özdeğeri 1’in üzerinde olan 8 faktör olduğu, bunlardan ilkinin özdeğerinin 5.635 olduğu ve varyansın % 18.782’sini 
açıkladığı ikincisinin özdeğerinin ise 2.944 olduğu ve varyansın % 9.813’ünü açıkladığı, üçüncü faktörün özdeğerinin 1.821 olduğu ve 
varyansın % 6.0.69’unu açıkladığı ancak diğer 5 faktörün özdeğerinin ise 1’e yakın olduğu ve varyansa katkılarının %3-5 aralığında olduğu 
görülmüştür. Çizgi grafiği incelendiğinde en belirgin dikey düşüşün ilk üç faktörde olduğu, ardından grafiğin yön değiştirerek yatay eğim 
gösterdiği (dirsekleştiği) görülmüştür (Tabachnick ve Fidell, 2007:644). Bu da ölçeğin üç faktörlü yapısına ilişkin kararı desteklemektedir. 

Field (2009), 150’den büyük örneklemler için faktör yük değerinin .40 ve üzerinde olması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle, asgari faktör 
yük değeri .40 olarak alınmış ve bu değerin altında olan maddeler kademeli olarak çıkarılarak faktör analizi tekrarlanmıştır. Ayrıca birden 
fazla faktörde yüksek yük değeri alan ve faktör yükleri arasında .10’dan daha az fark olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır (Tavşancıl, 2006). 
Yapılan tekrarlı açımlayıcı faktör analizleri sonucunda elde edilen üç faktörlü yapı Tablo 3’te verilmiştir. 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla ise Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı, Guttman iki yarı güvenirlik katsayısı ve düzeltilmiş madde 
toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan Cronbach Alpha ve Guttman iki yarı güvenirlik katsayısı değerlerinin kabul 
edilebilir düzeyde olduğu (α= .63-.71) görülmüştür. Ayrıca ölçeğin her bir faktöründe yer alan maddeler için hesaplanan düzeltilmiş toplam 
madde korelasyonlarının 21. madde (r=.261) dışında sosyal bilimler için kabul edilen değer olan .30’un üzerinde olduğu görülmüştür 
(Büyüköztürk, 2009).  

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde 21.maddenin ortak faktör varyansının ve düzeltilmiş toplam madde korelasyonunun .30’un altında olduğu 
görülmüştür. Bu maddenin biyoteknolojinin uygulama alanlarından olan genetik mühendisliğinin günümüzde en çok kullanılan alanlarından 
biri olan insanlarda ilaç kullanımı ile ilgili olmasından dolayı kapsam geçerliliğini sağlamak için uzman görüşleri doğrultusunda bu maddenin 
ölçekte kalmasına karar verilmiştir.  

Yapılan faktör analizi sonucunda 15 maddeden oluşan 3 faktörlü yapıya sahip olan ölçekte maddelerin faktörlere dağılımı içerik açısından 
analiz edilmiş ve faktörler isimlendirilmiştir. İlk faktörde yer alan ifadelerin sağlık ile ilgili olduğu belirlendiğinden bu faktör “Sağlık 
Uygulamaları” olarak isimlendirilmiştir. İkinci faktörde yer alan ifadelerin gıda ile ilgili olduğu belirlendiğinden bu faktör “Gıda Uygulamaları” 
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olarak isimlendirilmiş ve üçüncü faktörde yer alan ifadeler klonlama ile ilgili olduğundan bu faktör “Klonlama Uygulamaları” olarak 
isimlendirilmiştir.  

Tablo 3. “Biyoteknoloji Tutum Ölçeği”ne yönelik analiz sonuçları 

 Madde Ortak faktör 
varyansı 

1. Faktör 
için yük 
değerleri 

2. Faktör için 
yük değerleri 

3. Faktör 
için yük 
değerleri 

Düzeltilmiş 
toplam madde 
korelasyonu 

S
A

Ğ
L

IK
 

3. Genetiği değiştirilmiş hayvanlardan 
insanlara organ nakli yapılmasına karşıyım.* 

,499 ,701 -,089 -,005 ,440 

25. Genetiği değiştirilmiş hayvanlardan 
insanlara organ nakli yapılmasını onaylarım. 

,528 ,681 -,116 -,226 ,452 

7. Genetiği değiştirilmiş gıdaların insan 
sağlığı için zararlı olduğunu düşünüyorum.* 

,483 ,609 -,297 ,154 ,394 

28. İnsanlar için ilaç üretiminde genetiği 
değiştirilmiş inek, kedi, fare vb. hayvanların 
kullanılmasını desteklerim. 

,329 ,539 -,115 -,158 ,360 

21. Genetik mühendisliği ile elde edilen 
ilaçların insanlarda kullanılmasını 
desteklemiyorum.* 

,210 ,438 -,107 -,080 ,261 

G
ID

A
 

5. Besin değerini arttırmak için besinlerin 
genetiğinin değiştirilmesini desteklerim. 

 

,562 -,150 ,719 -,151 ,460 

4. Gübre ve tarım ilaçlarına bağımlılığı 
azaltmak için gıdaların genetiğinin 
değiştirilmesini onaylıyorum. 

,445 ,022 ,645 ,168 ,392 

30. Daha uzun raf ömrüne sahip olması için 
sebze ve meyvelerin genetiğinin 
değiştirilmesini kabul ederim. 

,445 -,240 ,622 ,013 ,442 

13. Dünyadaki açlık sorununa çözüm 
üretmesi amacıyla genetiği değiştirilmiş 
gıdaların üretilmesini desteklerim. 

,444 -,158 ,604 ,233 ,431 

9. Yüksek besin değerine sahip olduğu için 
genetiği değiştirilmiş gıdalar tüketilmelidir. 

,388 -,199 ,576 ,129 ,405 

K
L

O
N

L
A

M
A

 

29. İnsan dışındaki canlıların klonlanmasını 
desteklerim. 

,538 -,076 ,032 ,729 ,491 

18. Nesli tükenmekte olan hayvanların 
klonlanmasını desteklerim. 

,491 ,193 ,124 ,662 ,364 

23. Bir canlıdan aynı kalıtsal özelliklere sahip 
olan başka bir canlı üretilmesini desteklerim. 

,427 -,131 ,005 ,640 ,432 

2. Organ nakli için klonlama yapılmasını 
desteklerim. 

,401 -,255 ,142 ,562 ,415 

14. İnsanlara organ naklinde organ 
sağlaması için hayvanların klonlanmasını 
desteklerim. 

,414 -,413 ,112 ,523 ,403 

Özdeğer 3,601 1,788 1,275  

Açıklanan varyans oranı %24,01 %11,92 %8,50  

Toplam = %44,425     

Cronbach Alpha iç tutarlılık ,63 ,67 ,67  

Guttman Test Yarılama iç tutarlılık  ,66 ,71 ,70  
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3.4. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizinde araştırmanın alt problemleri çerçevesinde betimsel istatistikler (ortalama ve standart sapma) kullanılmıştır. 

4. Bulgular  
4.1.  Öğrencilerin Biyoteknoloji Bilgi Düzeyleri 

Araştırmada, “8.sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji bilgileri ne düzeydedir?” şeklinde ifade edilen birinci alt problemle ilgili verilerden elde edilen 
bulgular aşağıda verilmiştir.   

8.sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan biyoteknoloji başarı testinde araştırmaya katılan 264 
öğrencinin başarı puanları 2-22 arasında değişmektedir. Öğrencilerin biyoteknoloji bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan 23 sorudan 

oluşan başarı testinde alınan ortalama puan (�̅�) 12.470, medyan 13 olarak bulunmuştur. Ayrıca bu verilere göre çarpıklık değeri . -0.152 ve 
basıklık değeri -0.534 olarak bulunmuştur (Tablo 2). Buradan hareketle veri setinin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Dolayısıyla normal 
dağılan grubun ortalaması, alınabilecek en yüksek puana bölündüğünde öğrencilerin başarı düzeyleri yaklaşık %54 olarak hesaplanmıştır. 
Bu başarı düzeyinden hareketle öğrencilerin biyoteknoloji bilgi düzeylerinin orta düzeyin biraz üzerinde olduğu söylenebilir. 

4.2. Öğrencilerin Biyoteknoloji Tutumları 

Araştırmada, “8. sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji tutumları ne düzeydedir?” şeklinde ifade edilen ikinci alt problemle ilgili verilerden elde 
edilen bulgular aşağıda verilmiştir.   

Tablo 5. Öğrencilerin biyoteknoloji tutum ölçeğinden boyut ve madde bazında aldıkları puanlara ilişkin betimsel istatistikler (n=249) 

 Madde Min-mak �̅� Düzey SS 

S
A

Ğ
L

IK
 

3. Genetiği değiştirilmiş hayvanlardan insanlara organ 
nakli yapılmasına karşıyım.* 

1-5 3,865 Katılıyorum 1,538 

25. Genetiği değiştirilmiş hayvanlardan insanlara organ 
nakli yapılmasını onaylarım. 

1-5 4,008 Katılıyorum 1,405 

7. Genetiği değiştirilmiş gıdaların insan sağlığı için 
zararlı olduğunu düşünüyorum.* 

1-5 4,171 Katılıyorum 1,307 

28. İnsanlar için ilaç üretiminde genetiği değiştirilmiş 
inek, kedi, fare vb. hayvanların kullanılmasını 
desteklerim. 

1-5 3,866 Katılıyorum 1,451 

21. Genetik mühendisliği ile elde edilen ilaçların 
insanlarda kullanılmasını desteklemiyorum.* 

1-5 3,140 Orta Düzeyde 
Katılıyorum 

1,467 

Toplam 5-25 18,7539 Katılıyorum  3,821 

G
ID

A
 

5. Besin değerini arttırmak için besinlerin genetiğinin 
değiştirilmesini desteklerim. 

 

1-5 2,253 Katılmıyorum 1,417 

4. Gübre ve tarım ilaçlarına bağımlılığı azaltmak için 
gıdaların genetiğinin değiştirilmesini onaylıyorum. 

1-5 2,679 Orta Düzeyde 
Katılıyorum 

1,504 

30. Daha uzun raf ömrüne sahip olması için sebze ve 
meyvelerin genetiğinin değiştirilmesini kabul ederim. 

1-5 2,164 Katılmıyorum 1,385 

13. Dünyadaki açlık sorununa çözüm üretmesi amacıyla 
genetiği değiştirilmiş gıdaların üretilmesini desteklerim. 

1-5 2,534 Katılmıyorum 1,459 

9. Yüksek besin değerine sahip olduğu için genetiği 
değiştirilmiş gıdalar tüketilmelidir. 

1-5 2,222 Katılmıyorum 1,418 

Toplam 5-25 11,8542 Katılmıyorum 4,729 

K
L

O
N

L
A

M
A

 

29. İnsan dışındaki canlıların klonlanmasını 
desteklerim. 

1-5 2,697 Orta Düzeyde 
Katılıyorum 

1,428 

18. Nesli tükenmekte olan hayvanların klonlanmasını 
desteklerim. 

1-5 3,708 Orta Düzeyde 
Katılıyorum 

1,423 

23. Bir canlıdan aynı kalıtsal özelliklere sahip olan başka 
bir canlı üretilmesini desteklerim. 

1-5 2,557 Katılmıyorum 1,501 

2. Organ nakli için klonlama yapılmasını desteklerim. 
1-5 3,210 Orta Düzeyde 

Katılıyorum 
1,487 
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14. İnsanlara organ naklinde organ sağlaması için 
hayvanların klonlanmasını desteklerim. 

1-5 2,237 Katılmıyorum 1,410 

Toplam 
5-25 15,9794 Orta Düzeyde 

Katılıyorum 
3,690 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin biyoteknolojiye yönelik tutumlarının sağlık uygulamaları açısından nispeten olumlu  (�̅� =18,7539), gıda 

uygulamaları açısından nispeten olumsuz (�̅� =11,8542) ve klonlama uygulamaları açısından orta düzeyde olumlu (�̅� =15,9794) olduğu 
anlaşılmıştır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma kapsamında 8.sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji bilgi düzeyleri ve biyoteknolojiye ilişkin tutumları betimlenmeye çalışılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar iki madde halinde özetlenebilir: 

1. Elde edilen bulgular öğrencilerin biyoteknolojiye ilişkin 23 soruluk başarı testindeki başarılarının orta düzeyin biraz üzerinde (�̅� =12.470, 
s=3.918) olduğunu göstermiştir. 

2. Öğrencilerin biyoteknolojiye ilişkin olarak;  

 Sağlık uygulamaları açısından olumlu  (�̅�  =18,7539),  

 Gıda uygulamaları açısından olumsuz (�̅�  =11,8542) ve 

 Klonlama uygulamaları açısından orta düzeyde (�̅� =15,9794) tutuma sahip oldukları söylenebilir. 

Bu bulgulardan hareketle, başarı testindeki özellikle 16. soru ile ilgili bilgi kitapta açık bir şekilde olmasına rağmen öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun bu soruyu yanlış yapmasından yola çıkarak öğrencilerin programın gerisinde oldukları söylenebilir.  

Ayrıca öğrencilerin GDO’lu ürünleri hormonlu gıdalar ile eş değer gördükleri sonucundan hareketle programda bu ayrımın yeterince 
yapılmadığını ve bu durumun öğrencilerde bir kavram yanılgısı oluşturduğunu göstermektedir. 

Öğrencilerin biyoteknoloji uygulamalarına ilişkin tutumlarına bakıldığında insanların biyoteknoloji kullanılarak üretilen gıdaları tüketmelerine, 
insanların klonlanmasına ve klonlanan başka bir canlıdan insanlara organ nakledilmesine karşı oldukları, biyoteknoloji ile elde edilen ürünlerin 
insan sağlığı için zararlı olduklarını düşündükleri söylenebilir.  Ancak biyoteknolojinin insan dışındaki kullanımını kısmen kabul ettikleri 
söylenebilir. Bu bulgulara göre öğrencilerin biyoteknolojiye ilişkin tutumlarında belirleyici faktörün biyoteknoloji uygulamalarının insan üzerine 
olan etkisi olduğu söylenebilir.  

Literatürde, biyoteknoloji eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle üniversite ve lise düzeyinde olduğu, ortaokul düzeyinde yapılan 
çalışmalarında genellikle biyoteknolojinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) gibi sınırlı alt alanına yönelik olmasından dolayı bu 
çalışmanın sonuçlarının ülkemiz ilköğretim fen bilimleri programının başarısını değerlendirmede önemli olduğu düşünülmektedir. 

Öğrencilerin özellikle klonlama konusunda yetersiz bilgiye sahip olmalarından ve GDO ile hormonlu gıdaları eşdeğer görmelerinden hareketle 
bu konularda fen bilimleri öğretmenlerinin bilgilerinin yetersiz olabileceği düşünülerek öğretmenlerinde biyoteknolojiye ilişkin bilgilerinin 
belirlenmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları (İÖİ) ölçeği’nin (Kao, Wu ve Tsai, 2011) öğretmen ve öğretmen adayları için 
Türkçe’ye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Uyarlama çalışmaları kapsamında yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi-AFA ile 
güvenilirlik analizleri de Cronbach Alfa, Guttman iki-yarı içtutarlılık ve Madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanarak yapılmıştır. Kao, 
Wu ve Tsai (2011)’nin Tayvanlı ilkokul öğretmenleri ile yaptığı çalışmada uyarlanan İÖİ ölçeği üç boyut (davranışsal inançlar, algılanan 
güçlük ve bağlamsal inançlar) altında toplanan 16 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenilirliğini test etmek amacıyla 
2012-2013 akademik yılı bahar yarıyılında 280 öğretmen ve 470 öğretmen adayına uygulaması yapılmıştır. Çeviri geri çeviri yöntemi 
ile Türkçe’ye çevrilen ölçeğin öğretmen ve öğretmen adaylarına uygulanmasının ardından elde edilen veriler ile bağımsız iki AFA 
yapılmıştır. Öğretmenlere ait veri setiyle yapılan temel bileşenler analizi sonuçlarına göre, original ölçekte bağlamsal inançlar 
(contextual beliefs) faktörü altında yer alan 14., 15. ve 16. maddelerin kuramsal olarak ölçülmek istenen faktörün altında toplanmadıkları 
ve diğer faktörlere kaydıkları görülmüştür. Ayrıca orjinal ölçeğin davranışsal inançlar  (behavioral beliefs) faktöründe yer alan 6., 7. ve 

8. maddelerin de birden fazla faktörde yük değerleri almalarından ötürü ölçe kten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu işlemlerin 
ardından birinci faktörde 5 (Yük değerleri=.792- 

.636; α=.75) ve ikinci faktörde de 5 (Yük değerleri=.770-.691; α=.78) olmak üzere 10 maddeden oluşan iki faktörlü (davranışsal inançlar, 
algılanan güçlük) bir yapı elde edimiştir. Ölçeğin tamamı toplam varyansın %54,059’unu açıklamaktadır. Öğretmen adaylarına ait veri 
setiyle yapılan ikinci analiz sonucunda ise (1. Faktör=.762-.678; α=.768 ve 2. Faktör=.721- 

.664; α=.743) yük ve alfa değerlerine sahip, varyans açıklama oranı %51,93 olan iki faktörlü (davranışsal inançlar, algılanan güçlük ) 
bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen verilerden hareketle, iki faktörlü bu modelde yer alan 10 madde ile ilgili, öğretmen ve öğretmen 
adaylarının internet tabanlı öğrenmeye ilişkin inançlarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: internet tabanlı eğitim, öğretmen, öğretmen adayı, ölçek uyarlama 

 

Dünya çapında veri havuzu ve bilgi kaynağı haline gelen internet, teknolojinin de hızla gelişmesiyle birlikte yaygın olarak kullanılan eğitim 
teknolojileri arasına girmiştir (Horzum, 2011). İnternet, özellikle eğitim alanında aynı mekânda ve zamanda yüz yüze gerçekleşen 
eğitim uygulamalarına alternatif uzaktan öğrenme fırsatları sunabilmektedir. Uzaktan eğitim, “öğretmen ve öğrencinin coğrafik olarak farklı 
ortamlarda bulunmaları nedeniyle ortaya çıkan bir gereksinimdir” (Moore, 1973, s.1.). Moore’a göre uzaktan eğitimde üç alt öğe 
bulunmaktadır: öğretmen, öğrenen ve iletişim metodu (Moore, 1973). İletişim metodu olarak, öğrenen ile öğretmen arasındaki bağı (Moore, 
1973) sağlayabilecek radio, TV yayını, bilgisayar ağı vs. kullanılabilir. Bu iletişim yöntemlerinden internet teknolojisi, uzaktan eğitim 
ortamlarında öğretmen ve öğrencilere sunduğu zaman ve mekândan bağımsız olarak çift yönlü iletişim kurabilme imkânı açısından öne 
çıkmaktadır (Oran & Karadeniz, 2007). Bir uzaktan eğitim aracı olarak internetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet ya da web-tabanlı 
öğrenme kavramı gündeme gelmiştir. İnternet-tabanlı öğrenme sayesinde öğrenci bulunduğu yerden ve kendisine uygun zamanda 
faydalanabileceği esnek bir öğrenme ortamına sahip olabilmektedir (Gore, 2000). Öğrenciler internet-tabanlı eğitim sayesinde zaman 
ve mekân kısıtlaması olmadan, stressiz bir şekilde, bilgisayar ve internet dışında herhangi bir fiziksel materyale ihtiyaç duymadan 
öğrenme faaliyetinde bulunabilmektedir (akt. Aslan, 2006). Gelişen ve yenilenen eğitim-öğretim süreciyle birlikte öğretmenlerin de 
kendilerini bu yeniliğe adapte etmeleri ve yetiştirmeleri gerekmektedir (Gözler, 2008). Her ne kadar yapılan araştırmalar öğrencilerin web-
tabanlı öğrenme ortamlarını geleneksel yüzyüze ortamlara tercih ettiklerini ortaya koysa da (Papanikolaou, Mabbott, Bull, & Grigoriadou, 
2006; Sabry 

& Baldwin, 2003) web-tabanlı öğrenme sürecinin verimliliği açısından asıl belirleyici olanın öğretmenlerin web-tabanlı öğrenmeye ilişkin 
inançları olduğu söylenebilir. Çünkü öğrenme sürecine entegre edilmesi hedeflenen teknoloji ne olursa olsun öğrenme öğretme 
sürecinde belirleyici  dinamik  öğretmendir  ve  asıl  dikkat  edilecek  unsur  teknoloji  değil  öğretmen niteliğidir (Odabaşı & Kabakçı, 
2007). Dolayısıyla hem öğretmenlik eğitimi alan öğretmen adaylarının hem de hali hazırda görev yapmakta olan öğretmenlerin 
internet-tabanlı öğrenmeye ilişkin inançlarının belirlenmesi önemli bir ihtiyaç olarak görülebilir. Bu çalışmanın amacı İnternet Tabanlı 
Öğrenme İnançları Ölçeği’nin (Kao, Wu ve Tsai, 2011) öğretmen ve öğretmen adayları için Türkçe’ye uyarlama çalışmasının 
yapılmasıdır. Bu çalışma aynı zamanda öğretmen ve öğretmen adaylarının internet özyeterlilik algıları ve internet tabanlı öğrenme inançları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülen daha kapsamlı bir çalışmada kullanılacak İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları 
Ölçeğinin uyarlanması kısmını oluşturmaktadır. 

Desen 

Bir ölçek uyarlama çalışması olarak tasarlanan bu araştırma kapsamında, Kao, Wu ve Tsai (2009) tarafından geliştirilen İnternet 
Tabanlı Öğrenme İnançları (İÖİ) ölçeği Türkçe’ye uyarlanmıştır. 

Çalışma Grubu 

İÖİ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması kapsamında 2012-2013 eğitim öğretim yılında Erzincan ili merkez ilçe sınırları içinde yer alan 
okullarda görev yapan farklı branşlardan 280 (Sınıf=78, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi=10, Türkçe=16, Türk Dili=13, Yabancı Dil= 22, 
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Matematik= 19, Fen Grubu=23, Böte vd.=18, Mesleki Teknik=18, Sosyal branşlar=25, Beden Eğitimi=6, Müzik=3, Resim=3, PDR= 7, 
Kayıp veri=) öğretmene ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 149’u erkek (%53,2) ve 126’sı (%45) kadındır. Ölçek uyarlama 
çalışmasına 2012-2013 akademik yılı bahar yarıyılında öğrenim gören farklı branşlardan 470 (Sınıf=78, Türkçe=119, Matematik=69, 
Fen Grubu=63, Böte vd.=70, Sosyal branşlar=40, Beden Eğitimi= 31) öğretmen adayı da dahil olmuştur. Çalışmaya katılan 470 
öğretmen adayının 246’sı erkek (%52,3) ve 220’si (%46,8) kadındır. 

Veri toplama aracı 

Türkçe’ye uyarlanan İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları (İÖİ) ölçeğinin orijinali, Ajzen (2002)’in planlı davranış kuramına göre hazırlanan 
çerçeve üzerine Yang and Tsai’nin (2008) epistemolojik inaçları entegre etmesiyle üç faktörlü olarak hazırlanmıştır (akt. Kao, Wu ve 
Tsai, 2011). Bu kuramsal çerçeveden hareketle Kao and Tsai (2009), davranışsal inançlar, algılanan güçlük ve bağlamsal inançlar 
altboyutlarından oluşan 22 maddelik bir İÖİ ölçeği geliştirmiştir (akt. Kao, Wu ve Tsai, 2011). Geliştirilen ölçek, Kao, Wu ve Tsai 
(2011)’nin Tayvanlı ilkokul öğretmenleri ile yaptığı çalışmada 16 maddeye yeniden uyarlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin faktör 
analizi sonucunda maddelerin yükleri davranışsal inançlar faktörü  için  .862-.644,  algılanan  güçlük faktörü  için  .905-.664, bağlamsal 
inançlar faktörü için .851-.535 arasında bulunmuştur (Kao, Wu ve Tsai, 2011). Orjinal ölçekteki 16 madde toplam varyansın %65.34’ünü 
açıklamıştır. Ölçeğin güvenilirliğine ilişkin Alfa içtutarlılık katsayıları sırasıyla .90, .88 ve .62 olarak hesaplanırken, ölçeğin geneli için 

.86 bulunmuştur. Mevcut çalışmada ölçeğin, Kao, Wu ve Tsai (2011) tarafından kullanılan 16 maddelik formunun, eğitim fakültesi son 
sınıf öğrencileri ve farklı branşlardan öğretmenler için Türkçe uyarlama çalışmaları yapılmıştır. 

Uyarlama çalışmaları 

Çeviri-geri çeviri yöntemi ile Türkçe’ye çevrilen ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenilirliğini test etmek amacıyla 2012-2013 akademik yılı 
bahar yarıyılında 280 öğretmen ve 470 öğretmen adayına uygulaması yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasına ilişkin gerekli 
izinler alındıktan sonra öncelikle Türkçe çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılarak dilsel geçerliliği incelenmiştir. Uyarlama çalışmaları 
kapsamında yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi-AFA ile güvenilirlik analizleri de Cronbach Alfa, Guttman iki-yarı içtutarlılık ve 
Madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanarak yapılmıştır. 

Sonuçlar 

İnternet tabanlı öğrenme inançları (İÖİ)- Öğretmen formu: İnternet tabanlı öğrenme inançları (İÖİ) ölçeğine ilişkin, 280 öğretmenden 
toplanan veri setindeki bazı maddeler için uç değerler veren (z skorları -3 ile + 3 aralığını aşan) satırların silinmesinin ardından, her bir 
maddenin çarpıklık katsayılarının 1,044 ile ,199 aralığında değerler aldığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar veri setinin normal dağılımdan 
çok fazla sapma göstermediğini ortaya koymuştur. Veri setindeki kayıp değerlerin en fazla %2.3 olduğu belirlenmiş ve boşluklar 
serinin ortalaması alınarak doldurulmuştur. Ayrıca değişken çiftleri arasındaki korelasyon katsayılarının bir çok durumda .30’un 
üzerinde olduğu kontrol edilmiştir. Eldeki veri setinin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan Kaiser-Meyer-Olkin testi 
sonucu (KMO=,838) örneklemden elde edilen verilerin örnekleme açısından yeterli olduğunu göstermiştir. Bartlett Küresellik testi 

sonuçlarına göre de (X
2 

=1340,078; sd=120; p=0,000) veri setinin çoklu normal dağılım özelliği taşıdığını göstermiştir. Veri setinin 
analize uygunluğu test edildikten sonra, İÖİ ölçeğinde yer alan 16 madde için, faktör sayısını belirlemek amacıyla yapılan temel bileşenler 
analizi sonuçlarına göre, özdeğeri 1’in üzerinde 

3 faktör ortaya çıkmıştır (1. Faktör=3,981; 2. Faktör=3,301 ve 3. Faktör=1,045). Bu faktörler toplam varyansın %54,059’unu açıklamaktadır. 
Varimax dik döndürme yöntemiyle elde edilen faktör ve madde dağılımı matrisi incelendiğinde maddelerin birden fazla faktörde 
yüksek yük değeri almadıkları ve faktör yük değerlerinin yüksek olduğu (> . 636) görülmüştür. Ancak original ölçekte bağlamsal 
inançlar (contextual beliefs) faktörü altında yer alan 14., 15. ve 16. maddelerin kuramsal olarak ölçülmek istenen faktörün altında 
toplanmadıkları ve diğer faktörlere kaydıkları görülmüştür. Bu maddeler tek tek çıkarılarak yinelenen faktör analizinde durumun 
değişmediği görülmüştür. Dolayısıyla bu maddelerin ve bağlamsal inançlar faktörünün ölçeğin uyarlamasından çıkarılmasına karar 
verilmiştir. Bu işlemin ardından orjinal ölçeğin davranışsal inançlar (behavioral beliefs) faktöründe yer alan 6., 7. ve 8. maddeler birden 
çok faktörde yük değeri almış dolayısıyla bu maddelerin de sırasıyla ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu işlemler sonucunda 
elde edilen iki faktörlü yapıya ilişkin özellikler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Ölçeğin alternatif iki faktörlü yapısı için temel bileşenler analizi sonuçları 

 

 Faktör Yük Değerleri 

Maddeler Davranışsal inançlar Algılanan Güçlük 

M4. İnternet tabanlı öğrenme ne kadar artarsa, öğrenme çıktıları da o kadar fazla 
olur. 

,792 -,096 

M5.  İnternet  tabanlı  öğrenme  eşzamanlı 

olabileceği   gibi   sonradan   kolay   erişim imkânı da sunabilir. 
,782 ,107 

M1. İnternet tabanlı öğrenme bence gelecekte en yaygın öğrenme şekl olacaktır. ,726 -,048 

M3.  İnternet  tabanlı  öğrenme  zaman  ve mekândan bağımsızdır. ,641 ,171 

M2. İnternet tabanlı öğrenmeyi geleneksel öğrenmeye tercih ederim. ,636 -,274 
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M11. İnternet tabanlı öğrenme esnasında bir problemle karşılaştığınızda anında sor 
soramazsınız ve netteki tartışmalarda yanlış cevapların çıkması mümkündür. 

,022 ,770 

M12.İnternet tabanlı öğrenmenin etkililiğini değerlendirmek zordur. -,042 ,763 

M9. İnternet tabanlı öğrenme ortamlarında öğretmenler öğrencilerinin öğrenmelerin 
kontrol edemez ve gerekli müdahaleler yapamazlar. 

-,023 ,726 

M13. Çok fazla internet tabanlı öğrenme yazılı ve sözlü anlatım becerilerimi 
olumsuz etkiler. 

,033 ,714 

M10. İnternet kaynakları aşırı fazla olduğundan neye odaklanacağım bilemem. -,061 ,691 

Özdeğer = 2,52 2,88 

Açıklanan varyans oranı = (% 54,059) 25,217 28,842 

Cronbach Alpha = 0,755 0,789 

Guttman iki-yarı = 0,774 0,703 

Madde-toplam korelasyon katsayıları = 0,426-0,628 0,513-0,620 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi belirlenen ölçütlere uymayan maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra birinci faktörde 5, ikinci faktörde de 5 olmak 
üzere, toplam 10 maddeden oluşan iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. İki faktörlü alternatif yapı için maddelerin yük değerleri 1. Faktör için  
0,792 ile 0,636 arasında değiştiği, 2. Faktör için ise 0,770 ile 0,691 arasında değiştiği görülmüştür. Modelde yer alan 10 maddenin 
tamamı toplam varyansın % 54,059’unu (1. Faktör=%25,21 ve 2. Faktör= %28,84) açıklamaktadır. İki faktörlü bu yapı için güvenilirlik 
hesaplamaları sonucunda beş maddelik Algılanan Güçlük faktörüne ait içtutarlılık katsayısı  Cronbach Alpha formülüyle α=0,789 ve 
Guttman iki-yarı yöntemine göre 0,703 olarak hesaplanmıştır. Beş maddelik Davranışsal inançlar faktörüne ait içtutarlılık katsayısı 
Cronbach Alpha formülüyle α=0,755 ve Guttman iki-yarı yöntemine göre 0,774 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek için hesaplanan 
düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları 1. Faktör için 0,426 ile 0,628  arasında değerler alırken; 2. Faktör için de 0,513 ile 0,620 
arasında değerler almıştır. Elde edilen bu verilerden hareketle iki faktörlü bu modelde yer alan 10 madde ile yeterli duyarlılıkta güvenilir 
ölçmeler yapılabileceği söylenebilir. 

İnternet tabanlı öğrenme inançları (İÖİ)- Öğretmen Adayı formu: İnternet tabanlı öğrenme inançları (İÖİ) ölçeğine ilişkin, 470 öğretmen 
adayından toplanan veri setindeki bazı maddeler için uç değerler veren (z skorları -3 ile + 3 aralığını aşan) satırların silinmesinin 
ardından, her bir maddenin çarpıklık katsayılarının -,942 ile -,094 aralığında değerler aldığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar veri setinin 
normal dağılımdan çok fazla sapmadığını göstermiştir. Veri setindeki kayıp değerlerin en fazla %2.3 olduğu belirlenmiş ve boşluklar 
serinin ortalaması alınarak doldurulmuştur. Ayrıca değişken çiftleri arasındaki korelasyon katsayılarının bir çok durumda .30’un 
üzerinde olduğu kontrol edilmiştir.  Eldeki veri setinin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan Kaiser-Meyer-Olkin testi 
sonucu (KMO=0,826) örneklemden elde edilen verilerin örnekleme açısından yeterli olduğunu göstermiştir. Bartlett Küresellik testi 

sonuçlarına göre de (X
2 

=1728,862; sd=120; p=0,000) veri setinin çoklu normal dağılım özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Veri 
setinin analize uygunluğu  test  edildikten  sonra,  İÖİ ölçeğindeki  16  maddesinin  nasıl  faktörleştiği  temel 

bileşenler analiziyle incelenmiştir. Yapılan analiz sonucu özdeğeri 1’in üzerinde olan 2 faktör ortaya  çıkmıştır  (1.  Faktör=2,87  ve  2.  
Faktör=  2,31).  Bu  faktörlerin  toplam  varyansın 

%51,93’ini açıkladığı görülmüştür. Varimax dik döndürme yöntemiyle elde edilen faktör ve madde dağılımı matrisi incelendiğinde 
maddelerin birden fazla faktörde yüksek yük değeri almadıkları ve faktör yük değerlerinin yüksek olduğu (> . 664) görülmüştür. Ancak 
original ölçekte bağlamsal inançlar (contextual beliefs) faktörü altında yer alan 14., 15. ve 16. maddelerin kuramsal olarak ölçülmek 
istenen faktörün altında toplanmadıkları ve diğer faktörlere kaydıkları görülmüştür. Bu maddeler tek tek çıkarılarak yinelenen faktör 
analizinde durumun değişmediği görülmüştür. Dolayısıyla bu maddelerin ve bağlamsal inançlar faktörünün ölçeğin uyarlamasından 
çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu işlemin ardından orjinal ölçeğin davranışsal inançlar (behavioral beliefs) faktöründe yer alan 6., 
7. ve 8. maddeler birden çok faktörde yük değeri almış dolayısıyla bu maddelerin de sırasıyla ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu 
işlemler sonucunda elde edilen iki faktörlü yapıya ilişkin özellikler Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Ölçeğin alternatif iki faktörlü yapısı için temel bileşenler analizi sonuçları 

 

 Faktör Yük Değerleri 

Maddeler Davranışsal inançlar Algılanan Güçlük 

M5. İnternet tabanlı öğrenme eşzamanlı olabileceği gibi sonradan kolay erişim 
imkânı da sunabilir. 

,762 ,186 

M1. İnternet tabanlı öğrenme bence gelecekte en yaygın öğrenme şekli olacaktır. ,744 -,029 

M4. İnternet tabanlı öğrenme ne kadar artarsa, öğrenme çıktıları da o kadar fazla ,710 ,043 
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olur. 

M2.  İnternet  tabanlı  öğrenmeyi  geleneksel öğrenmeye tercih ederim. ,704 -,176 

M3.İnternet tabanlı öğrenme zaman ve mekândan bağımsızdır. ,678 ,178 

M12.  İnternet  tabanlı  öğrenmenin etkililiğini değerlendirmek zordur. -,089 ,721 

M10.İnternet kaynakları aşırı fazla olduğundan neye odaklanacağımı bilemem. -,078 ,707 

M11. İnternet tabanlı öğrenme esnasında bir problemle karşılaştığınızda anında 
soru soramazsınız ve netteki tartışmalardan yanlış cevapların çıkması 
mümkündür. 

,143 ,706 

M9. İnternet tabanlı öğrenme ortamlarında öğretmenler öğrencilerinin 
öğrenmelerini kontrol edemez ve gerekli müdahaleleri yapamazlar. 

,077 ,695 

M13. Çok fazla internet tabanlı öğrenme, yazılı ve sözlü anlatım becerilerimi 
olumsuz etkiler. 

,134 ,664 

Özdeğer = 2,87 2,31 

Açıklanan varyans oranı = (%51,93)  28,74 23,19 

Cronbach Alpha = 
0,768 

 

0,743 

 

Guttman iki-yarı = 0,750 0,688 

Madde-toplam korelasyon katsayıları = 0,498-0,598 0,469-0,531 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi belirlenen ölçütlere uymayan maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra birinci faktörde 5, ikinci faktörde de 5 olmak 
üzere, toplam 10 maddeden oluşan iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. İki faktörlü alternatif yapı için maddelerin yük değerleri 1. Faktör için 
0,762 ile 0,678 arasında değiştiği, 2. Faktör için ise 0,721 ile 0,664 arasında değiştiği görülmüştür. Modelde yer alan 10 maddenin tamamı 
varyansın % 51,93’ünü (1. Faktör=%28,74 ve 2. Faktör= %23,19) açıklamaktadır. Sosyal bilimlerde çok faktörlü ölçekler için açıklanan 
varyansın %40 ile %60 arasında olması beklendiği için (akt. Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010) iki faktörlü bu yapının toplam 
varyansa yaptığı katkının yeterli olduğu düşünülebilir. Güvenilirlik kapsamında yapılan analizler sonucunda beş maddelik birinci 
faktöre ait içtutarlılık katsayısı Cronbach Alpha formülüyle α=0,768 ve Guttman iki-yarı yöntemine göre 0,750 olarak hesaplanmıştır. 
Beş maddelik ikinci faktöre ait içtutarlılık katsayısı Cronbach Alpha formülüyle α=0,743 ve Guttman iki-yarı yöntemine göre 0,688 olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek için hesaplanan düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları 1. Faktör için 0,498 ile 0,598 arasında 
değerler alırken; 2. Faktör için de 0,469 ile 0,531 arasında değerler almıştır. Elde edilen bu verilerden hareketle iki faktörlü bu modelde 
yer alan 10 madde ile yeterli duyarlılıkta güvenilir ölçmeler yapılabileceği söylenebilir. 

Sonuç 

Bu  araştırmanın  amacı,  Kao,  Wu  ve  Tsai  (2011)  tarafından  geliştirilen  İnternet  Tabanlı Öğrenme İnançları (İÖİ) ölçeğinin öğretmen 
ve öğretmen adayları için Türkçe’ye uyarlama çalışmasının  yapılmasıdır.  Bu  amaç  doğrultusunda  ölçeğin  geçerliliği  ve  güvenilirliği 
incelenmiştir. Çalışmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik katsayısının, .70 olduğu (Sipahi, Yurtkoru, & Çinko, 
2010) dikkate alınırsa, İÖİ Ölçeği’nin Türkçe formunun güvenirliğinin sağlandığı görülmektedir. Ayrıca hesaplanan madde toplam 
korelasyon katsayılarının .30 ve üzeri olması durumunda, bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği düşünülürse 
(Büyüköztürk, 2010), ölçeğin madde test korelasyonları yeterli  bulunmuştur. Orijinal  ölçekte  yer alan 16 madde üç boyut  (davranışsal 
inançlar, algılanan  güçlük ve bağlamsal  inançlar )  altında  toplanırken,  öğretmenler  için  uyarlanan ölçekteki maddeler iki boyut 
(davranışsal inançlar, algılanan güçlük) altında toplanmıştır. Birden fazla faktörde yük değeri almış olan 6., 7. ve 8. maddeler ile orijinal 
ölçekte bağlamsal inançlar  faktöründe  yer  alan  14.,  15.  ve  16.  maddeler  ölçekten  çıkarılmıştır.  Böylelikle geliştirilen ölçekteki 
madde sayısı 16’dan 10’a düşmüştür. Sonuç olarak iki faktör altında toplanan 10 maddenin tamamı toplam varyansın % 54,059’unu 
(1. Faktör=%28,84 ve 2. Faktör= %25,21) açıklamaktadır. Ölçeğin öğretmen adayları için uyarlanmasında ise, yine bağlamsal 
inançlar faktöründe yer alan 14., 15. ve 16. maddeler ile birden fazla faktörde yüksek yük değerleri alan 6., 7. ve 8. maddelerin 
ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla orijinal ölçekte 16 madde davranışsal inançlar, algılanan güçlük ve bağlamsal 
inançlar boyutları altında toplanırken, öğretmen adayları için uyarlanan ölçekte 10 madde davranışsal inançlar ve algılanan güçlük 
boyutları altında toplanmıştır. Ölçekte yer alan 10 madde toplam varyansın % 51,93’ünü (1. Faktör=%28,74 ve 2. Faktör= %23,19) 
açıklamaktadır. Çok faktörlü ölçekler için açıklanan varyans oranının %40 ile %60 arasında olması uygun görüldüğünden (Hair, Black, 
Babin, Anderson & Tatham, 2006), İÖİ ölçeğinin, öğretmen ve öğretmen adaylarının internet tabanlı öğrenmeye ilişkin inançlarını 
ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

Çocukların gelişimi ve eğitiminde oyun ve oyuncaklar vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çocukların oyun ve oyuncaklarının seçiminde aileler 
ve öğretmenler etkili olabilmektedir. Oyun ve oyuncak seçiminde çocukların özgür olmaları, çocukların yaratıcılık, akran ilişkilerini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

Yapılan çalışmaların oyun ve oyuncağı yetişkinlerin gözünden ele aldığı görülmektedir. Çocukların öğrenme sürecinde aktif rol alabilmeleri 
için kendi tercihlerini yapabilmeleri, karar alabilmeleri çocukların bağımsız bireyler olmalarında katkı sağlar. Çocukların oyun ve oyuncaklar 
konusunda beklentilerinin belirlenmesi hem yetişkinlere yönelik öneriler getirdiği gibi hem de çocukların doğal öğrenme deneyimlerini fark 
etmemizde fayda sağlayacaktır.  

Bu araştırmada altı yaş grubu çocukların oyun ve oyuncak hakkındaki görüş ve beklentilerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır; çocuklar oyun ortamı seçiminde nelere önem vermektedirler? Oyun ortamıyla nasıl bir bağ 
kurmaktadırlar? Oyun ve oyuncak konusunda beklentileri nasıldır? 

Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise, çocukların 
oyun ve oyuncak hakkında beklentilerini belirlemek amacıyla çocuklarla görüşmeler yapılmıştır. Ortam içerisinde oyun ve oyuncakla ilişkiler 
ile ilgili gözlemler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemede amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme kullanılmıştır. 
Katılımcılar, altı yaş grubundan dördü kız, dördü erkek sekiz katılımcıdan oluşmaktadır.  Verilerin analizi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda oyuncak ve oyun seçiminde grubun kararları önemsenmiştir. Çocukların oyun ve oyuncaklara ilişkin tanımlamalarına, 
oyuncak ve oyuncak seçimlerinin neler olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Çocukların oyunlardan haz almayı öncelikli buldukları aynı 
zamanda oyuncaklarının oyunlarının bir aracı olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulardan hareketle bu süreçte çocukların tercih ettikleri 
oyunlarla oyuncaklar arasında bir paralellik olduğu, çocukların oyuncak seçerken özellikle o oyuncağın yapıldığı malzemeye odaklandıkları 
görülmüştür. Aynı zamanda çocukların oyun seçimlerinde öncelikli amaçlarının oyundan zevk almak ve tehlikeden uzak olmak olduğu da 
ifadelerinde yer almıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, öğretmenlere etkinlik ve oyunu birbirinden bağımsız olarak görmemeleri, ailelere çocukların oyunlarına 
katılmaları, oyun ve oyuncak seçimi konusunda çocuklara fırsatlar verilmesi ve oyun sürecinde yetişkinlerin sadece rehberlik eder bir rolde 
olmaları, çocukların güvenliklerini sağlamaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, oyun tercihi, oyuncak seçimi, çocuk algısı 

 

Abstract 

Games and toys are of essential importance in children's development and education. In the selection of games and toys, families and 
teachers can be very influential. In this selection process, children's freedom positively affects their creativity and peer relations. 

The studies conducted revealed that games and toys encourage children to think like adults.  In order for children to play an active role in 
the learning process, they should decide on their own, which in turn contributes to them becoming independent individuals. Understanding 
children’s expectations concerning games and toys would provide adults with suggestions and help us be aware of children’s natural learning 
experiences. 

This study aims to reveal the opinions and expectations of games and toys of children at the age of six. To this end, answers to the following 
questions are sought: What do children give importance to when selecting an environment to play in? What kind of a bond do they cultivate 
with their play environment? What are children’s expectations about games and toys? 

The study made use of a case study design which is one of the qualitative research methods. As data collection tools, interviews were 
conducted with children to determine their expectations concerning games and toys. Additionally, observations were made of children's 
relations with games and toys. The sample of the study was determined through the use of the convenience sampling technique which is a 
purposive sampling method. The participants consist of eight children, four of whom are girls and four of whom are boys. The study data was 
examined through content analysis method. 

In the study findings, children’s decisions about selection of games and toys was taken into consideration. Findings concerning children’s 
definitions about toys, and preferences related to toys were found. The study findings suggest that children primarily give priority to enjoying 
the toy, and that they accept their toys as tools of their games. In addition, it was revealed that there is a parallel between children's games 
and toys preferences, and that they primarily focus on the material the toy is made of when choosing a toy. Additionally, in choosing toys, 
their prior goals were to enjoy playing and to avoid danger. 
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Based on the study results, teachers are recommended not to accept activities and games as independent from each other, and parents are 
suggested to participate in their children’s playtime, give opportunities to children to choose the games and toys they want, and that parents 
should only have a guiding role in the playing process and ensure security for children. 

Key Words: Preschool, play preferences, toy preferences, child perception 

 

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana sürdürdüğü bir eylem olan oyun yaşamla birlikte başlamakta, yaşamın her döneminde farklılaşarak ve 
gelişerek devam etmekte; farklı ilgilerin ve gereksinimlerin en doyurucu kaynağı olarak her zaman önemini korumaktadır (Tuğrul, 2010). 
Oyun, günümüze kadar birçok araştırmacının araştırma konusu olmuş ve oyunla ilgili birçok araştırmacı farklı tanımlamalara ulaşmıştır. 
(Tuğrul, 2010; Erşan, 2006; Sevinç, 2004). 

Oyun, hayatın her döneminde var olan bir etkinliktir. Oyunların şekli, özellikleri, oyun malzemeleri, çağdan çağa kültürden kültüre değişse de 
çocuğun bulunduğu her yerde oyun bulunmaktadır ve oyunun değişmeyen evrensel bir özellik taşıdığı görülmektedir (Erşan, 2006). Özellikle 
çocuklar için oyun hayatın ilk yıllarında çevrelerini tanımaları ve dünyayı anlamlandırmaları, sevgi, kıskançlık, mutluluk gibi duyguları ifade 
edebilmeleri için kullandıkları en etkili yoldur (Kaugars, & Russ, 2009; Oktay, 1999). Fromberg (1992) oyunun düşünme ve sembolik, anlamlı, 
aktif, zevk veren, gönüllü, kurala ve olaylara dayanan bir etkinlikle karakterize edildiğini belirtmektedir (Tuğrul, 2014). Piaget bazı ölçütler 
üzerinde durarak çocuğun gelişimi ve eğitiminde oyun ortamını doğal bir süreç olarak görmektedir. Bu ölçütler şunlardır: ”Oyun kendi içinde 
bir bütündür, doğaçlamadır, eğlenceli bir etkinliktir, belli bir sıra ve mantık gerektirmez, çatışmalardan uzak, özgür bir ortamdır, içten 
güdümlüdür” (Sevinç, 2004: 28). Çocuğun eğitiminde ve kişilik gelişiminde oyun önemli bir yer tutmaktadır. Çocuk için çok ciddi bir uğraş 
olan oyun aynı zamanda bir eğlence, gelişim ve eğitim kaynağıdır. Çocuk, oyun yoluyla sevincini, nefretini, sevgi arayışını ve saldırganlık 
gibi duygularını dışa vurabilmektedir (Aral, 2000: 15; Akt: Özdenk, 2007: 51). 

Bu araştırmada çocuğun oyunla çevresi arasındaki ilişkiyi nasıl oluşturacağı, bu ilişkiyi nasıl kuracağı, bu ilişkiyi kurarken çocuğa nelerin 
aracılık ettiği çocuğun oyun oynarken başvurduğu ilk ögeyi bulmak amaçlanmıştır. Saracho’ya (2002) göre oyun oynama davranışını çocuğun 
yaşı, oyun ortamı/alanı, öğretmen ve oyuncaklar (oyun materyalleri) gibi öğeler etkilemektedir. Bu öğelerden biri olan oyuncaklar çocukların 
yaşamında önemli role sahiptir. Oyunun rahat bir alan içinde ve yeterli araçlarla oynanması çocuğun gelişimini olumlu yönde etkiler. Bu 
açıdan bakıldığında oyun kadar oyuncağın da okul öncesi dönemde yeri ve önemi büyüktür (Oktay, 2002). Çocukların oyununda büyük 
öneme sahip olan bu oyuncakları seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği araştırmalara konu olmaktadır. Pehlivan’a (2005) göre 
oyuncaklar: çocuğun yaşına uygun olmalı, çocuğun ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olmalı, çocuğun farklı gelişim alanlarını geliştirmeye 
yönelik olmalı, farklı türdeki oyunlarda farklı amaçlarla kullanılabilme özelliğine sahip olmalı, yaratıcı faaliyetleri teşvik edici olmalı, hayal 
gücünü uyarabilmeli, yetişkinin yaptığı işlerde çocuğun da beceri kazanmasına yardımcı olmalı, çocuk tarafından güvenli şekilde 
kullanılabilecek türde olmalı (boyası çıkan, sivri, köşeli, kolay kırılabilen-dağılabilen, cam veya plastikten yapılmış)oyuncaklar seçilmemeli, 
çocuklarda saldırganlık duygularını ortaya çıkarıcı türden (tabanca, tüfek, kılıç gibi) olmamalı, kil, su, kum, plasterin, ahşap gibi doğal 
malzemelerden yapılmış olmalıdır. 

Bu araştırmanın amacı çocukların oyun ve oyuncak algısını ortaya çıkarıp eğitimci ve ebeveyn olarak onları anlayan bir tutum sergilemek ve 
bu şekilde hareket edebilmeyi kolaylaştırmaktır. Araştırmada oyun ve oyuncak kullanımının asıl kahramanları olan çocuklarda oyun ve 
oyuncak algısının ne olduğu, çocuklar açısından oyuncağın nasıl olması gerektiği, oyun deyince akıllarına gelenlerin ne olduğu, çocukların 
oyun oynarken, oyuncak seçerken nelere dikkat ettiği sorularına yanıt alınacaktır. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 
izlendiği araştırma olarak tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Yapılan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Görüşme tekniğini kendi içinde yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler olarak sınıflamak 
mümkündür. Yarı-yapılandırılmış görüşmede sorular önceden belirlenir ve bu sorularla veriler toplanmaya çalışılır (Karasar, 1998). Bu 
araştırmanın verileri, görüşme türlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Aralarından bir çocuğun ise merkezlerdeki 
oyun zamanının bir kısmı gözlemlenerek gözlem yöntemi de kullanılmıştır. 

Bu araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılarak oluşturulmuştur. Zaman ve işgücü 
açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle araştırmacılar, kolay ulaşılabilir olan sekiz okul öncesi dönem çocuğuna ulaşılmıştır. Çalışma 
grubunu, bir devlet üniversitesi anaokulunda öğrenim gören, dördü kız, diğer dördü ise erkek altı yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. 
Katılımcılardan biri 2009 diğerleri ise 2010 doğumludur. 

Araştırma verileri okul öncesi 6 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundan oluşmaktadır. 
Görüşme formu 11 sorudan oluşmaktadır. Aynı zamanda aralarından bir çocuğun anaokulundaki oyun zamanında gözlem yapılmıştır. 
Gözlem ve görüşmeler sırasında gerekli notlar gerekli durumlarda ve gözlenen ve görüşülenlerin dikkatini dağıtmayacak şekilde tutulmuştur. 
Gözden kaçan bilgilere daha sonradan ulaşabilmek için de görüşme sırasında ses kaydından, gözlem sırasında kamera kaydından 
faydalanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Önceden oluşturulan kategori ve kodlamalara uygun veriler 
not edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin 
önce kavramsallaştırılması daha sonra daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi 
açıklayan temaların belirlenmesi gerekir. (Yıldırım, Şimşek, 2013)  

Verilerin analizinin daha sağlam bir temele dayanması için verilerin doğruluğuna önem verilmiş ve veriler yazıya geçirilirken kamera kayıtları 
3 kez izlenmiş, ses kaydı da gerekli durumlarda tekrar tekrar dinlenilmiştir. 

Araştırmanın bu bölümde anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocukların oyun ve oyuncak hakkındaki görüşlerine yönelik bulgulara yer 
verilmiştir.   
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a)Görüşme Bulguları 
 
Tablo 1 
Oyun nedir? Sorusuna ilişkin çocukların görüşleri 

 
Oyun Nedir?                                                                                       f 

Eğlenmektir                                                                                        5 
Mutlu olmaktır                                                                                    1 
Değişik hareketler yapmaktır                                                             1 
Şarkı uydurmaktır                                                                              1 
Koşmaktır                                                                                          1 
Oyuncaklarla oynamaktır                                                                   2 
 

 

Çocukların ‘’oyun nedir?’’ sorusuna verdileri yanıtlara baktığımızda eğlenme yanıtının en çok alındığı görülmektedir. Diğer yanıtların ise 
verilme oranları neredeyse birbirlerine eşittir. 

Oyun nedir sorusuna verilen yanıtların bazıları şu şekildedir: 

‘’Oyun oynamak eğlencedir’’. 

‘’Oyun oynamak en eğlenceli şeydir’’. 
 
Tablo 2 
Hoşlandığın Oyunlar Hangileridir? Sorusuna Verilen Yanıtlara İlişkin Bulgular 

Oyunlar                                                                                          f 

Yapboz                                                                                           1 

Satranç                                                                                           2 

Kule Yapımı                                                                                    1 

Araba Oyunları                                                                               2 

Tablet/Telefon Oyunları                                                                  1 

 

Çocuklara hoşlandıkları oyunlar sorulduğunda çocuklar ortak bir yanıt vermemekle birlikte yanıtlar oldukça farklılaşmaktadır. Yapboz, kule 
Yapımı, tablet/telefon oyunları için birer yanıt alınırken; Satranç ve araba oyunları için ikişer yanıt alınmıştır. 

Hoşlandıkları oyunlarla ilgili görüş bildiren çocukların bazılarının yanıtları şu şekildedir: 

‘’Satranç oynamak hoşuma gidiyor. Yapboz yapmayı da çok seviyorum’’. 

‘’Arabayla oynanan oyunlardan ve kule yapılan oyunlardan hoşlanıyorum’’. 
Tablo 3 

Çocukların Oyun Oynarken En Çok Neye Dikkat Ettiklerine Yönelik Verdikleri Yanıtlar 

Oyun Oynarken Dikkat Edilenler                                                           f 

Tehlikesiz Olması                                                                                   3 

Eğlenceli Olması                                                                                     3 

 

Çocukların oyun oynarken en çok neye dikkat ettiklerine yönelik görüşlerini sorduğumuzda sadece iki yanıt alabilmekteyiz: Tehlikesiz olması 
yani güvenli olması ve eğlenceli olması. Oyunların tehlikesiz olması gerektiğine yönelik üç yanıt alınmakla birlikte aynı şekilde oyunların 
eğlenceli olmasına dikkat edenlerin sayısı da üçtür. Bazı çocukların bununla ilgili yanıtları ise şu şekildedir: 

‘’Ben oyun oynarken sadece bir şeye dikkat ediyorum. O da tehlikeli mi acaba yoksa tehlikesiz mi diye. Tehlikeli bir şeyse oynamıyorum. Bir 
de tehlikeli oyunları aklıma gelse de getirmemeye çalışıyorum’’. 

‘’Tehlikeli oyunları sevmiyorum, eğlenceli ve güvenli olsun istiyorum ve bu oyunları seviyorum’’. 
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Tablo 4 
Oyuncak Nedir? Sorusuna İlişkin Görüşler 

Oyuncak Nedir?                                                                                    f 

Pamuk ya da pillerden yapılan şeylerdir                                               3 
Plastikten yapılan şeylerdir                                                                   2 
Kırılabilen şeylerdir                                                                               1 

 
Oyuncak nedir? Sorusuna ilişkin çocukların görüşlerine baktığımızda, oyuncakların yapıldığı malzemelere göre tanımladıkları görülmektedir. 
‘’Damla’nın dediği gibi pamuk ya da pillerden yapılabilir ama plastikten de yapılabilir’’. 
‘’Evet plastik olabilir, yumuşak da olabilir ama bazıları kırılabilir olabiliyor mesela benim Barbie bebeğimin kolu yok, çıktı’’. 
 
Tablo 5 
Hoşlandığın Oyuncaklar Hangileridir? Sorusuna Verilen Yanıtlara İlişkin Bulgular 

Hoşlanılan Oyuncaklar                                                                f 

Tablet                                                                                          1 
Lego                                                                                            1 
Ayıcık ve yumuşak diğer                                                             1 
Barbie                                                                                          1 

 
Burada da yanıtlar farklılaşmakla birlikte, tablet, lego, ayıcık ve yumuşak diğer oyuncaklar ve Barbie diyen çocuklar birer kişidir. Bazı 
çocukların ise bununla ilgili verdikleri yanıtlar şu şekildedir: 
 
‘’Ayıcık tarzı olan oyuncakları seviyorum. Onlara sarılmayı seviyorum’’. 
‘’Ben en çok lego olan oyuncaklarımla oynamayı seviyorum’’. 
 
Tablo 6 
Çocukların Oyuncak Seçerken En Çok Neye Dikkat Ettiklerine Yönelik Verdikleri Yanıtlar 

Oyuncak Seçerken Dikkat Edilenler                                                   f 

Sağlamlık                                                                                           2 
Renkli Olması                                                                                     2 
Yumuşak Olması                                                                                2 
Güvenli Olması                                                                                   1 
Eğlenceli Olması                                                                                 1 

Tablo 6’da çocukların oyuncak seçerken en çok dikkat ettikleri şeylere baktığımızda verilen yanıtlar farklılaşmakla birlikte, renkli olması, 
yumuşak ve sağlam olması gerektiğini söyleyen ikişer yanıt;  güvenli, eğlenceli, ucuz olmasına dikkat ettiklerini söyleyen birer yanıt vardır. 

Bu konudaki çocukların verdikleri yanıtların bazıları şu şekildedir: 

‘‘ Ben oyuncak alırken renkli ve güvenli olmasına dikkat ediyorum. Renkliler güzel oluyor, güvenliler de güvenli oluyor’’. 

‘‘ Sağlam olmalı, bazı oyuncaklar hemen bozulabiliyor. Bir de renkli oyuncaklar daha çok hoşuma gidiyor’’. 

b)Gözlem Bulguları 

Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Nitel 
araştırmada gözlem, sayısal veriler ortaya çıkarmaktan çok, araştırmaya konu olan olay, olgu ve duruma ilişkin derinlemesine, ayrıntılı 
açıklamalar ve tanımlamalar yapmaya yönelmektedir(Yıldırım, Şimşek, 2013). Gözlemin bu özelliklerinden dolayı görüşmeye ek olarak 
gözlem de yapılmaktadır.  

Bu gözlem, görüşmeye katılan çocuklardan Damla ile yapılmış, Damla’ya (D) kod adı verilmiştir. Gözlem türlerinden yapılandırılmış alan 
çalışması yapılmıştır. Sınıf ortamında oyun zamanında dramatik oyun merkezinde gözlem yapılmıştır. 

Ortamı kısaca betimlersek, sınıf yaklaşık olarak 15 metrekaredir. Yerler parkedir, ısınma ise klima ile sağlanmaktadır. Pencereler yeteri kadar 
ışığı içeri almamaktadır. Yapay ışıklandırması da yeterli değildir. Sınıfta dramatik oyun merkezi, kitap merkezi, sanat merkezi, fen merkezi, 
müzik merkezi ve blok merkezi olmak üzere 6 merkez vardır. Her merkezde özelliklerine göre oyuncaklar bulunmaktadır. 

Dramatik oyun merkezinin ortam gözlemi:  

Dramatik oyun merkezinde bir kampet ve üzerinde yatağı bulunmaktadır. Yatağın üzerinde çarşafı, örtüsü, yastıkları ve battaniyesi 
bulunmaktadır. Yatağın karşı tarafında kapakları açık dolap bulunmaktadır. Bu dolapta ilk iki rafta gerçek yaşam materyalleri(önlük, 
çaydanlık, tencereler, kaşık, tabak vs) bulunmaktadır. En alt rafında ise oyuncak bebek ve kuklalar bulunmaktadır. Aynı zamanda merkezde 
bir sepet içinde eski birtakım kostümler bulunmaktadır.  

Her çocuğun kendine özel birer kartı bulunmaktadır. Çocuklar oyun zamanlarında bu kartlarla merkezlere geçiş yapabilmektedir. Merkezlere 
en fazla beş çocuk girebilmektedir. Gözlem, gözlenecek çocuğun kartını alıp dramatik oyun merkezini seçmesi ile başlamaktadır. Gözlem 
öğle saatlerinde yapılmakla birlikte yaklaşık 15-17 dakika sürmüştür.  
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Tablo 7 

Çocuğun Oyun Zamanındaki  Oyuncak Kullanımının İncelenmesi 

Kullandığı Oyuncak Türleri                                                           Sıklığı/Süresi 

Ayıcık vb. yumuşak oyuncaklar                                                      3 kez/1’er dakika 

Örtü/Kostüm                                                                                  15 dakika 

Tencere/Çaydanlık                                                                         2 kez/20 saniye-1dk                          

Bebek                                                                                            1 kez 20 saniye 

 

D, gözlem boyunca genellikle örtülerden ve kostümlerden arkadaşlarına çeşitli kostümler yapmayı tercih etmiştir.(Gelinlik, doğum önlüğü) … 

Yumuşak oyuncaklarla daha çok ve daha uzun süre oynamayı tercih etmiştir. 

Tablo 8 

Çocuğun Oyun Zamanındaki Oyun Tercihleri 

Oyun Tercihi                                                                               Sıklığı/ Süresi 

Kostüm Oluşturma                                                                        15 dakika 

Doktorculuk                                                                                   2 dakika  

Evcilik                                                                                           1 dakika                                                                           

 

D, gözlemin büyük bir bölümünü diğer oyun arkadaşlarının kostümlerini üzerlerine giydirerek, kostümleri tasarlayarak geçirdi. Doktor olarak, 

evlenen arkadaşının bebeğini doğurttu. Anne olarak diğer çocukların rollerini dağıtıp onlara annelik yaparak evcilik oyununu başlattı. 

 

Tablo 9 

Çocuğun Oyun Zamanı Sırasında Seçtiği Oyuncakların Yapısı 

Sağlam/ Sağlam Değil     Güvenli/ Güvenli Değil     Renkli/ Renksiz     Yumuşak/Sert 

        Sağlam                                  Güvenli                   Renkli 0-18(16)         Yumuşak 0-18(16) 

                                                                                      Renksiz 0-18(2)         Sert          0-18(2)                                                   

 

Gözlemlediğimiz çocuğun oyunlarında seçtiği oyuncakların yapısı kategorilerimize göre sağlamdır ve güvenlidir. Renkli oyuncaklarla oynama 
sıklığına 0-18 arasında bir puan verecek olursak renkli oyuncaklarla oynama sıklığına 16 puan verirken, renksiz oyuncaklarla oynama 
sıklığına iki puan verebiliriz. Aynı şekilde yumuşak oyuncaklarla oynama sıklığına 0-18 arasında bir puan verecek olursak 16 puan verirken, 
sert oyuncaklarla oynama sıklığına iki puan verebiliriz. (Puanlama dramatik oyun merkezindeki oyun oynama süresi dikkate alınarak 
yapılmıştır.) 

Sonuç ve Tartışma  

Bu araştırma, sekiz okul öncesi dönem çocuğu ile görüşme yapılarak oyun ve oyuncaklarla ilgili sorular sorularak ve aralarından D kod adlı 
katılımcı gözlemlenmiştir. gerçekleştirilmiştir. Verilen yanıtlar içerik açısından değerlendirilerek çocukların oyun ve oyuncaklarla ilgili istek ve 
algılarına ulaşılmıştır.  Sorulara verilen yanıtlarda vurgulanan özellikler de ayrıca belirtilmiştir. 

Görüşmenin ‘oyun nedir?’ şeklindeki ilk sorusunda çocukların verdikleri tanımlamalarda ilk sırada ‘’eğlenmektir’’ yanıtı, İkinci sırada ise 
‘’oyuncaklarla oynamaktır’’ yanıtı gelmektedir. 

Genel olarak baktığımızda ise çocukların oyunu eğlenmeyle ilişkilendirmelerine rağmen büyüklerin ve araştırmacıların ise gelişim yönüne 
ağırlık verdikleri görülmektedir.  

Oyun çocuk için yaşamın anlamı; çocukların gereksinimi, ilgisi ve hakkıdır (Tuğrul, 2010). Oyun, bütün gelişim alanlarına ait becerileri de 
etkileyecek güçtedir, yani çocuğun tüm alanlarda gelişmesini sağlar. Oyun; gelişimin kendisi, aynı zamanda da gelişimin destekleyicisidir. 
Bu durum, oyunun pedagojik değerine dikkat çekmek açısından çok önemlidir (Ramazan, 2013). Oyun; çocukları motor, dil ve bilişsel, sosyal, 
mekânsal beceriler açısından destekler, Bilgi, beceri ve davranışa ulaşma kavramları öğrenme, neden-sonuç ilişkilerini öğrenme, yaşamla 
başa çıkma, dilsel süreçlerle ilgili pratik kazanma, özgüveni arttırma, yetişkin yaşamına ve rollerine hazırlama, cinsiyet rollerini öğrenme gibi 
pek çok farklı alana katkı sağlar(Morrison, 2007; Honig, 2006; Landreth, Homeyer ve Morrison(2006). Aslında çocukların oyun algısı farklı 
boyutlarda ortaya çıkmıştır. Oyunu eğlenmek ve mutlu olmak olarak nitelendiren, tanımlayan çocuklar uygulamaya dönük, değişik hareketler 
yapmak, şarkı uydurmak, koşmak olarak tanımlayan ve oyunun bu boyutlarına odaklanan çocuklar eyleme dönük, oyuncaklarla oynamak 
olarak nitelendiren çocuklar ise nesneye dönük ve nesneyi ön plana alarak tanımlamalar yapmıştır. 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

535 
 

Diğer bir bulgu ise, ‘’Hoşlandığın oyunlar hangileridir?’’ sorusuna çocukların verdiği tüm yanıtlarda oyuncaklarla oyunları bağdaştırdıkları 
görülmektedir. Çocuklar sevdikleri oyunlar sorulduğunda oyuncakla bütünleştirdikleri oyunlardan, satranç, araba oyunları, tablet telefon 
oyunlarından bahsetmiştir. 

Çocuklara oyunlarında nelere dikkat ettikleri sorulduğunda ise, eğlenceli ve tehlikesiz olmasına eşit oranda dikkat ettikleri sonucundan 
hareketle, çocukların oyunlarının eğlenceli olmasına dikkat ettikleri kadar güvenli olmalarına da dikkat ettiklerini görmekteyiz. Çocuğun oyun 
oynarken tehlikeli bir şeyle oynamadığını söylemesi güvenliğine dikkat ettiğini gösterirken, eğlenceli oyunları sevdiğini söylemesi ise oyunda 
eğlenmeye önem verdiğini göstermektedir. 

Araştırmaya katılan çocuklar, ‘’oyuncak nedir?’’ sorusuna verdikleri yanıtlarda oyuncaktan ziyade oyuncakların yapıldıkları malzemelere 
odaklanmışlardır. Buradan hareketle oyuncakların yapıldıkları malzemelerin çocuklar için önemli olduğunu sonucunu çıkarabiliriz. Ancak 
oyunda olduğu gibi oyuncakta da çocuklar için gelişim ve fayda sağlama işlevinden çok nesnenin kendisi ve verdiği hazzı önemli iken daha 
çok işlevine ve faydasına odaklanılmaktadır. Oyun gibi oyuncak da çocuk için hayatının vazgeçilmez bir parçası, gelişimini destekleyen en 
önemli araç ve öğrenmenin gerçekleştiği en doğal ortamdır. Oyun ve oyuncak çocuğun kendini en iyi ifade ettiği anlatım yoludur (Egemen 
vd., 2004). Oyuncaklar, çocukların farklı beceriler kazanmasında ve bunları geliştirmesinde, taşıdıkları özellikler temelinde farklı düzeylerde 
katkı sağlamakta ve etkili olabilmektedir. Örneğin, robotlar, bebekler ve arabalar gibi oyun araçları çocukların çok yönlü beceriler kazanmasını 
desteklemekte ve tüm gelişim alanlarına katkı sağlamakta sınırlı kalmaktadır. Bloklar, oyun hamuru, legolar gibi materyaller ise çocukların 
farklı alanlara ilişkin beceriler kazanmalarını daha çok desteklemektedir (Kim, 2002). 

Genel olarak çocukların oyuncak algısına baktığımızdaysa pamuk ya da pil, plastik, kırılabilen şey olarak tanımlayarak oyuncakların 
yapıldıkları malzemelerine takılmış oldular. Oyuncağı,tablet, lego, ayıcık, barbie olarak tanımlayan çocuklar aslında akıllarındaki ve sevdikleri 
oyuncaların neler olduğunu söylerken, oyuncak seçimini yaparken bu yönlere dikkat ederken; oyuncağın güvenli, eğlenceli, renkli, sağlam 
ve yumuşak olma boyutlarında ele alan çocuklar oyuncak seçerken dikkat ettikleri şeyleri ön planda tutmuş oldular. 

Çocuklara yöneltilen ‘’hoşlandığın oyuncaklar hangileridir?’’ sorusunda ise tablet, lego, ayıcık gibi farklı farklı yanıtlar alınmaktadır. Çocukların 
hoşlandıkları oyuncak türlerine baktığımızda da aslında oynamayı sevdikleri oyunlarla oyuncakları bağdaştırdıklarını görmekteyiz. Buradan 
hareketle de tekrardan çocukların, oyuncakları oyunlarının birer aracı olarak gördüklerini söyleyebiliriz. 

Altıncı ve son görüşme sorusu olarak ve 6.tablo olarak yansıyan ‘’oyuncak seçerken nelere dikkat edersin?’’ sorusunda ise alınan yanıtlardan 
çocukların oyuncaklarının sağlam, renkli, yumuşak, güvenli, eğlenceli olmasına dikkat ettiklerini görmekteyiz. Aslında hem Tablo 3 hem de 
Tablo 6’dan hareketle çocukların oyunlarında önem verdikleri güven ve eğlenceyi oyuncaklarında daha çok önemsemediklerini görmekteyiz. 
Oyuncaklarında daha çok renklilik ve yumuşaklık ve sağlamlık aradıklarını verilen yanıtlara göre söyleyebiliriz. Bununla ilgili gözden 
kaçmaması gereken konu da; çocuklar oyuncaların işlevlerine çok önem vermediklerinden ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda çok dikkatli 
olmaları, çocuklara bedensel, zihinsel olarak zarar verecek oyuncaklardan uzak tutmaları gerekmektedir. Özellikle çocuklara oyuncak 
seçiminde bulunan öğretmen ve anne babaların çocuğun kendi yaş grubuna hitap eden ve gelişim düzeyine uygun, sahip olduğu becerileri 
daha da geliştirecek olan oyuncaklara karşı doğal olarak eğilimli olduklarını gözden kaçırmamaları gerekmektedir (Egemen vd. 2004). 
Kısacası ebeveynler çocukları, oyuncakları konusunda doğru ve bilinçli yönlendirebilmelidir. 

Fiziksel olarak betimlemesi yapılan dramatik oyun merkezinde, D ile yapılan gözlem sonucunda ise D, gözlem boyunca genellikle örtülerden 
ve kostümlerden arkadaşlarına çeşitli kostümler yapmayı tercih etmiştir.(Gelinlik, doğum önlüğü) … Yumuşak oyuncaklarla daha çok ve daha 
uzun süre oynamayı tercih etmiştir. 

Oyun tercihi olarak yaratma sürecini en belirgin şekilde kullanabileceği arkadaşlarına kostüm oluşturmayı tercih etmiştir. Yaratma sürecini 
ön plana almış ve bundan keyif almıştır. Arkadaşlarının isteği ile başka oyunlara da yönelmiş ancak kostüm oluşturmaktan daha çok keyif 
aldığını söyleyerek kostüm oluşturmaya devam etmiştir. Görüşme bulgularını hatırlayacak olursak da çocukların oyunlarında en çok 
eğlenceyi ön planda tuttuklarını görebiliriz. 

Yine D’nin oyun zamanında seçtiği oyuncak yapısına baktığımızda ise ortamda sağlam olmayan oyuncaklar da olmasına rağmen sağlam 
oyuncakları seçtiğini, güvenli olmayan diyebileceğimiz kırık oyuncaklar olmasına rağmen güvenli oyuncakları seçtiğini görmekteyiz. 

Görüşme sonuçlarından hareketle gözlem sürecinde de aslında oyuncakların güvenliğine önem verildiğini görebiliriz. Gözlem sürecinde 
renkli ve yumuşak oyuncakların seçilmesiyle de sert ve renksiz oyuncaklardansa renkli ve yumuşak oyuncakların çocukların daha çok ilgi ve 
isteğini uyandırdığını söyleyebiliriz. 

Öneriler 

Araştırma sonucundan hareketle çocukların oyunlardan haz almayı öncelikli buldukları, oyuncaklarının ise oyunlarının bir aracı olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla oyun çocuklar için bir eğlence kaynağıdır ve oyunun temelinde eğlence yatmalıdır. Çocukların oyunlarından en 
temel olgu olan eğlenceyi alırsak, geri kalan taşları yerine oturtamayız. O nedenle çocuklara verilmesi gereken birçok beceri, bilgi, kavram 
çocuklara oyunla verilebilir, çocuk eğlenceden yoksun kalmayarak oyunla öğrenebilir. Temele oyunu alarak birçok beceri kazandırılabilir. 
Burada ailelere, öğretmenlere büyük iş düşmektedir. 

Bu konuda öğretmenler için verilebilecek öneri: öğretmenlerin etkinliği bir iş olarak çocuğa yüklememesi, oyunu ise boş zaman doldurulacak 
bir şey olarak görmemesi ve yansıtmamasıdır. Oyunla, etkinliği birbirinden bağımsız görmeyerek ikisini harmanlayarak çocuğa sunabilmeyi 
öğrenmesidir. Gerek teorik, gerekse uygulamalara dönük kendini geliştirmesi sağlanmalıdır. 

Aileler ise çocukla oyun oynayarak verimli zaman geçirebilmeli, bilişsel gelişim alanı için en çok faydayı çalışma sayfaları, kağıt ve kitap 
çalışmalarından elde edebileceği düşüncesinden vazgeçmelidir. Çocuğun birçok alanını harekete geçiren ve maksimum fayda 
sağlayabileceği, çocuğu da hazzından yoksun bırakmayacağı ‘’ oyunu’’ sıkça kullanmalıdır. 
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Oyuncak konusunda ise çocukların daha çok oyuncak seçerken oyuncakların tek bir yönü olan yapıldığı malzemeye takıldıkları 
görülmektedir. Dolayısıyla aileler ve öğretmenler bu konuda çocuğa daha çok rehberlik etmeli ve oyuncak konusunda bilinçlenip aynı şekilde 
çocuğu da doğru bilinçlendirmelidir.  

Oyunlarla oyuncaklar arasında bir paralellik olduğunu görüldüğünden biz de çocuklarla oyun oynarken bu oyunların çocuk açısından 
kalitesinin ve hazzının artması için oynanacak oyuncaklara da dikkat etmeli ve seçimine en az oyunlar kadar özen göstermeliyiz. 

Aynı zamanda oyun, oyuncak konusunda ve çocukların oyun-oyuncak algısı konusunda yurtiçinde yapılan araştırmalar yetersizdir. Bu 
alandaki çalışmalar arttırılarak aileler, eğitimciler en çok da çocuklar için daha doğru ve somut bilgilere ışık tutulmalıdır. 
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Abstract 
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Developing oral communication skills in EFL context is considered to be difficult both in teaching and learning processes. It is, therefore, vital 
for pre-service teachers who have been involved in teaching practices in microteaching presentations to be aware of the components of 
these skills. Therefore, the concepts they internalize and use for teaching listening and speaking skills for their future teaching career is 
important to be analysed. 

Purpose of the Study: 

Conceptual metaphors are to be appreciated to get reliable information about perception of concepts. Hence, pre-service teachers’ 
conceptual metaphors in teaching oral communication skills will help rename and explain the complex concepts, convey their ideas, and 
determine the problematic parts related to the concepts. Therefore, this study aims to reveal the perception of teaching oral communication 
skills. 

Method: 

This qualitative study is conducted with 25 3rd year pre-service teachers in English Language Teaching program at a large state university 
in Ankara in 2016 fall. An open-ended interview is developed and applied to the participants. The data is analysed through content analysis 
and categorized according to common themes. All interview questions are analysed by two different experts from the same program both in 
piloting and the actual study. The results are compared and contrasted through negotiation. 

Findings & Results: 

6 different themes - speaking skill, fluency sub-skill, accuracy sub-skill, pronunciation sub-skill, listening skill, and spoken interaction - have 
appeared as a result of the content analysis. Pre-service teachers think of the speaking skill to be an active and dynamic process, while they 
think that developing fluency is demanding. Accuracy is thought to provide power to the speaker, and pronunciation on its own is regarded 
to be an affective factor to impress the hearer. They have two opposite views about spoken interaction.    

Discussion, Conclusion and Recommendations: 

Pre-service teachers feel that teaching oral communication skills is sometimes too demanding and stressful process, which can be overcome 
by focusing on meaningful language use in a stress-free atmosphere. To help them feel more self-confident, it can be appropriate to make 
them more proficient in these skills. For further research, teacher trainers’ perception of teaching oral communication skills can be analyzed 
and compared with pre-service teachers’s perception to make teacher education process more efficient. 

Introduction 

Listening and speaking skills have been thought to be more basic to develop in English as a foreign language (EFL) contexts compared to 
reading and writing skills in terms of functional and interactive features (Lazaraton, 2014). As the language acquisition and development of 
language skills are stated to begin with oral skills; listening and speaking (Crystal, 2013),  it may be assumed that effective use of oral skills 
makes a great contribution to second language acquisition process. However, these skills in EFL context is considered to be the most 
challenging  ones both in teaching and learning processes (Nation & Newton, 2009). 

To begin with listening, comprehending what is heard is one of the problematic aspects of listening since it requires not only hearing but also 
making sense of the meaning (Vandergift & Goh, 2009). The process in listening skills consists of two approaches i.e. bottom up and top 
down (Brown, 2001). In the bottom up process, sounds, words, phrases, and sentences are analysed to grasp the meaning while in top-
down process comprehension is based on using the background information or experiences toward the meaning. It is believed that a 
functional listening comprehension needs processing both approaches harmoniously (Goh, 2014).   

To continue with the latter skill, speaking is resembled to listening skill in terms of pragmatic practices in EFL classes. Three elements: 
suprasegmental features, linguistic knowledge, and the context in which the speech is produced should be considered in speaking 
(Thornbury, 2005). Suprasegmental features refer to the segmental vocal effects that change the meaning of the utterance. The linguistic 
knowledge refers to discourse knowledge, pragmatic knowledge, linguistics, lexical knowledge, and pronunciation. The context in which the 
speech is produced refers to the cognitive, affective, and productive factors. When it comes to teaching speaking in EFL context, three more 
factors - pronunciation, fluency, and accuracy - should be also taken into consideration (Brown, 2001).  Moreover, it is believed all these 
elements should be focused equally in successful EFL setting because each element is considered to have a different impact on learners 
(Ellis, 2012). For instance, if accuracy becomes the target element, learners may be reluctant to participate in speaking tasks, or when 
mutually understanding becomes the target in pronunciation, fluency is thought to be fostered in EFL setting (Harmer, 2010; Scrievener, 
2011). In other words, teaching focus has great impact on  EFL learners and they are expected to consider both structural and contextual 
information in speaking. 

It is highly believed that EFL teachers’ perception of language skills affects the way in which they teach (Williams & Burden, 2010). 
Furthermore,  EFL learners have limited time to be exposed to the target language and acquire all pieces of information in the real teaching 
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setting, it is important for pre-service teachers who have been involved in practising and teaching process in microteaching presentations to 
be aware of these pieces of information and to determine their approaches and methods while using the appropriate techniques in teaching 
listening and speaking skills to learners in their forthcoming EFL context. Therefore, the concepts they internalise and use for teaching 
listening and speaking skills for their future teaching career is vital to be analysed.  

Conceptual metaphors are not only linguistic but also psychological output (Lakoff & Johnson, 1980). Moreover, it is believed that they are 
the most effective tool to uncover conceptions in mind, so they are to be appreciated to get reliable information about perception of concepts 
(Lakoff, 2008). Conceptual metaphors are assumed to have four functions in terms of education: naming complex structures, spreading an 
idea, clarifying complex structures, and identifying matters about concepts (Cameron, 2003; Low, 2008). Conceptual metaphors are also 
employed in second language acquisition studies both to help researchers  clarify the matters examined and to uncover the hidden 
conceptions in mind (Cameron 2008; Ellis, 2001). Hence, pre-service teachers’ conceptual metaphors in teaching oral communication skills 
will help rename and explain the complex concepts, convey their ideas, and determine the problematic parts related to the concepts. Such 
conceptual metaphor analysis study aims to reveal the metaphors of pre-service teachers and understand their approaches in determining 
their preferred methods and techniques in teaching oral skills.  

This study aims to understand pre-service teachers’ perception of not only oral language skills but also teaching these skills.  Two research 
questions are as following: 

1) How do the pre-service EFL teachers perceive oral skills? 

2) How do the pre-service EFL teachers perceive teaching oral skills?  

Method 

Research Design 

This qualitative study is exploratory and employs semi structured interviews which are used to encouraged participants to elaborate on the 
focused issues in an exploratory manner.   

Research Sample 

Participants consist of  25 3rd year student teachers in the English Language Teaching programme at a state university in the fall term of 
2015 - 2016 academic year. Convenience sampling method is used to choose them to use time effectively. Apart from the participants in the 
actual study, 10 3rd year student teachers from the same department participated in the pilot of the study voluntarily.  

Research Instrument and Procedure 

An open-ended interview is developed with the help of two experts and piloted to check each item in terms of  reliability. The interview 
consists of 18 items and is applied in written form. In the actual study, interviews are applied to the participants in one session and results 
are evaluated by two experts. The agreement rate in terms of the reliability check is found to be 92%.    

Data Analysis 

The participants’ answers for each item are analyzed through content analysis with the help of Mac Numbers program. The metaphors they 
used are categorized in terms of oral skills and sub-skills.  

Results 

At the end of the content analysis, six themes related to oral communication skills are found: speaking skill, fluency sub-skill, accuracy sub-
skill, pronunciation sub-skill, listening skill,  and spoken interaction. At first, great majority of the participants consider the speaking skill to be 
an active and dynamic process and; that is why, they use metaphors in which the terms such as a river, time or a clock are used. They think 
speaking skill is like a river or time and it is impossible to stop it, because it is an indispensable part of communication. Moreover, they 
assume speaking skill to be a dynamic process like a puzzle or trees. As trees need different factors such as the sun, rain drops and soil to 
give fruits, or all puzzle pieces need to be taken into consideration together, speaking skill have various elements, all of which have different 
impact on speaking.   

Secondly, participants think that developing fluency in spoken interaction is not only dynamic but also difficult. They assume that it is like 
riding a bike or keeping walking, which emphasizes the dynamic aspect of developing fluency. However most of the participants also use 
metaphors in which the difficulty of developing fluency process is  highlighted. That is the reason of why they use metaphors such as it is 
like traffic or wind. They think developing fluency in oral communication is similar to traffic, because, as it is difficult to move in heavy traffic 
especially in big cities, developing fluency is also really demanding for them. Moreover, as it is nearly impossible to control the strong winds, 
they assume developing fluency is also impossible, as much.  

The third theme the participants focus on is accuracy which all of them see as a tool to impress listeners, so they think accuracy provides 
power to speakers as to make a positive impact on listeners. That is the reason of why they assume accuracy is like promotion or dominance. 
Furthermore, they also think accuracy is like playing chess or breaking a record in which all rules and procedures have to be followed strictly 
to be winner, so they see accuracy as a guideline to be followed for successful communication.  

Great majority of the participants also see the fourth theme - pronunciation- as a way to impress listeners, while all of them think it is 
demanding to pronounce correctly in oral communication. Because of this reason, many of them assume pronunciation is like playing a 
musical instrument or singing songs well. Some of the them even think that pronunciation is like a lost person, who carries a map but still 
doesn’t know the way. Moreover, many of the participants think better pronunciation is prestigious and a way to show that someone belongs 
to better social class. That is why they think it is like an iPhone. As it is a symbol of luxury, better pronunciation is a symbol of better education 
and better standards.   
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All of the participants think that listening skill - the fifth theme - is indispensable to develop oral communication. Most of them assume listening 
skill is like taming an animal which is necessary to cultivate in a primitive society. Some of them associate listening with art. They think 
listening skill is something like understanding a picture or realizing the sound of musical instruments in a song. As it is necessary for an art 
expert to understand the message of a picture or to distinguish the sound of the instruments, they think listening skill is vital for oral 
communication. 

When it comes to the last theme - spoken interaction-, the participants have two different views. From the first view, they believe spoken 
interaction is a collaborative process and needs mutual support. They think it is like having dinner with someone or assisting a goal. Some 
of them assume also it is like  driving two cars in the same direction. However, from the second view, it is thought that spoken interaction is 
like a struggle, so they use metaphors such as it is like a duel or two cars overtaking each other.   

Discussion, Conclusion and Recommendations 

Discussion 

In this study, pre-service teachers’ perception of oral skills and of teaching these skills are examined. At the end of the data analysis, it can 
be assumed that oral communication skills are seen as not only indispensable foreign language components but also the most demanding 
part of foreign language teaching by pre-service teachers. This finding is in line with Lazaraton (2014). As the time in which the target 
language is used to communicate is limited in foreign language contexts, it can be thought that the time dedicated to these skills need to be 
more meaning based - rather then structure based- and stress free. It can be assumed that teaching oral skills are sometimes so demanding 
that some pre-service teachers believe it is beyond their capacity. In order to overcome this challenge, Nation and Newton (2009) suggest 
to focus on meaningful and relevant language use in a stress-free atmosphere in teaching.   

Conclusion 

The metaphors the pre-service teachers use indicate that oral communication skills are believed to be indispensable in EFL context. This 
may be seen as a result of the fact that communication opportunities, thanks to the modern technology, arise and they have more chance to 
contact with someone in English. They also believe that oral communication skills and all related sub-skills are dynamic, and different 
elements have to be taken into consolidation for successful communication.   

However, pre-service teachers generally assume that fluency and pronunciation sub-skills are far more challenging than they can do. They 
indicate that although they know some strategies and some rules to follow, they don’t believe in themselves. When it comes to teaching 
these sub-skills,  it is not interesting to assume teaching them to be rather difficult for pre-service teachers, who have problems with these 
sub-skills. The key element to overcome this matter can be seen to help them develop their pronunciation and fluency sub-skills.  As they 
believe that better pronunciation means more prestige, they may feel more stress-free to teach when they develop their own pronunciation 
sub-skill.  

Accuracy in speaking is thought to provide power to speakers and pre-service teachers feel more confident when they speak accurately. 
Although it is seen to be less difficult than pronunciation and fluency, they still believe that developing accuracy is not an easy process. They 
assume that it takes time to have better accuracy. However, it can be considered that they are worried about making mistakes in oral 
communication, which may make this process more stressful. Furthermore, they have two different approaches about spoken interaction. 
While one group of pre-service teachers assume spoken interaction to be a collaborative process, the second group perceive it to be a 
struggle. It may also be considered that for the ones who belong to the second group, this case creates more tension in oral communication.  

Recommendations 

In line with Lazaraton (2014), and Nation and Newton (2009), oral communication skills are vital today and rather difficult to develop. However, 
in order to develop these skills effectively, teachers roles to focus on meaning in a stress-free atmosphere need to be investigated more. 
Teachers are believed to have great impact on learners’ perception of language skills, but studies to understand whether teacher trainers’ 
perception of oral communication skills have effect on pre-service teachers’ perception of developing these skills are necessary to make 
teacher education process more effective.      
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ÖZET 
Çocukların gelişimi ve eğitiminde oyun ve oyuncaklar vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çocukların oyun ve oyuncaklarının seçiminde aileler 
ve öğretmenler etkili olabilmektedir. Oyun ve oyuncak seçiminde çocukların özgür olmaları, çocukların yaratıcılık, akran ilişkilerini olumlu 
yönde etkilemektedir. 
Yapılan çalışmaların oyun ve oyuncağı yetişkinlerin gözünden ele aldığı görülmektedir. Çocukların öğrenme sürecinde aktif rol alabilmeleri 
için kendi tercihlerini yapabilmeleri, karar alabilmeleri çocukların bağımsız bireyler olmalarında katkı sağlar. Çocukların oyun ve oyuncaklar 
konusunda beklentilerinin belirlenmesi hem yetişkinlere yönelik öneriler getirdiği gibi hem de çocukların doğal öğrenme deneyimlerini fark 
etmemizde fayda sağlayacaktır.  
Bu araştırmada altı yaş grubu çocukların oyun ve oyuncak hakkındaki görüş ve beklentilerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır; çocuklar oyun ortamı seçiminde nelere önem vermektedirler? Oyun ortamıyla nasıl bir bağ 
kurmaktadırlar? Oyun ve oyuncak konusunda beklentileri nasıldır? 
Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise, çocukların 
oyun ve oyuncak hakkında beklentilerini belirlemek amacıyla çocuklarla görüşmeler yapılmıştır. Ortam içerisinde oyun ve oyuncakla ilişkiler 
ile ilgili gözlemler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemede amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme kullanılmıştır. 
Katılımcılar, altı yaş grubundan dördü kız, dördü erkek sekiz katılımcıdan oluşmaktadır.  Verilerin analizi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda oyuncak ve oyun seçiminde grubun kararları önemsenmiştir. Çocukların oyun ve oyuncaklara ilişkin tanımlamalarına, 
oyuncak ve oyuncak seçimlerinin neler olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Çocukların oyunlardan haz almayı öncelikli buldukları aynı 
zamanda oyuncaklarının oyunlarının bir aracı olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulardan hareketle bu süreçte çocukların tercih ettikleri 
oyunlarla oyuncaklar arasında bir paralellik olduğu, çocukların oyuncak seçerken özellikle o oyuncağın yapıldığı malzemeye odaklandıkları 
görülmüştür. Aynı zamanda çocukların oyun seçimlerinde öncelikli amaçlarının oyundan zevk almak ve tehlikeden uzak olmak olduğu da 
ifadelerinde yer almıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, öğretmenlere etkinlik ve oyunu birbirinden bağımsız olarak görmemeleri, ailelere çocukların oyunlarına 
katılmaları, oyun ve oyuncak seçimi konusunda çocuklara fırsatlar verilmesi ve oyun sürecinde yetişkinlerin sadece rehberlik eder bir rolde 
olmaları, çocukların güvenliklerini sağlamaları önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, oyun tercihi, oyuncak seçimi, çocuk algısı 

 

Abstract 

Games and toys are of essential importance in children's development and education. In the selection of games and toys, families and 
teachers can be very influential. In this selection process, children's freedom positively affects their creativity and peer relations. 

The studies conducted revealed that games and toys encourage children to think like adults.  In order for children to play an active role in 
the learning process, they should decide on their own, which in turn contributes to them becoming independent individuals. Understanding 
children’s expectations concerning games and toys would provide adults with suggestions and help us be aware of children’s natural learning 
experiences. 

This study aims to reveal the opinions and expectations of games and toys of children at the age of six. To this end, answers to the following 
questions are sought: What do children give importance to when selecting an environment to play in? What kind of a bond do they cultivate 
with their play environment? What are children’s expectations about games and toys? 

The study made use of a case study design which is one of the qualitative research methods. As data collection tools, interviews were 
conducted with children to determine their expectations concerning games and toys. Additionally, observations were made of children's 
relations with games and toys. The sample of the study was determined through the use of the convenience sampling technique which is a 
purposive sampling method. The participants consist of eight children, four of whom are girls and four of whom are boys. The study data was 
examined through content analysis method. 

In the study findings, children’s decisions about selection of games and toys was taken into consideration. Findings concerning children’s 
definitions about toys, and preferences related to toys were found. The study findings suggest that children primarily give priority to enjoying 
the toy, and that they accept their toys as tools of their games. In addition, it was revealed that there is a parallel between children's games 
and toys preferences, and that they primarily focus on the material the toy is made of when choosing a toy. Additionally, in choosing toys, 
their prior goals were to enjoy playing and to avoid danger. 

Based on the study results, teachers are recommended not to accept activities and games as independent from each other, and parents are 
suggested to participate in their children’s playtime, give opportunities to children to choose the games and toys they want, and that parents 
should only have a guiding role in the playing process and ensure security for children. 
Key Words: Preschool, play preferences, toy preferences, child perception 
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I- GİRİŞ 

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana sürdürdüğü bir eylem olan oyun yaşamla birlikte başlamakta, yaşamın her döneminde farklılaşarak ve 
gelişerek devam etmekte; farklı ilgilerin ve gereksinimlerin en doyurucu kaynağı olarak her zaman önemini korumaktadır (Tuğrul, 2010). 
Oyun, günümüze kadar birçok araştırmacının araştırma konusu olmuş ve oyunla ilgili birçok araştırmacı farklı tanımlamalara ulaşmıştır. 
(Tuğrul, 2010; Erşan, 2006; Sevinç, 2004). 

Oyun, hayatın her döneminde var olan bir etkinliktir. Oyunların şekli, özellikleri, oyun malzemeleri, çağdan çağa kültürden kültüre değişse de 
çocuğun bulunduğu her yerde oyun bulunmaktadır ve oyunun değişmeyen evrensel bir özellik taşıdığı görülmektedir (Erşan, 2006). Özellikle 
çocuklar için oyun hayatın ilk yıllarında çevrelerini tanımaları ve dünyayı anlamlandırmaları, sevgi, kıskançlık, mutluluk gibi duyguları ifade 
edebilmeleri için kullandıkları en etkili yoldur (Kaugars, & Russ, 2009; Oktay, 1999). Fromberg (1992) oyunun düşünme ve sembolik, anlamlı, 
aktif, zevk veren, gönüllü, kurala ve olaylara dayanan bir etkinlikle karakterize edildiğini belirtmektedir (Tuğrul, 2014). Piaget bazı ölçütler 
üzerinde durarak çocuğun gelişimi ve eğitiminde oyun ortamını doğal bir süreç olarak görmektedir. Bu ölçütler şunlardır: ”Oyun kendi içinde 
bir bütündür, doğaçlamadır, eğlenceli bir etkinliktir, belli bir sıra ve mantık gerektirmez, çatışmalardan uzak, özgür bir ortamdır, içten 
güdümlüdür” (Sevinç, 2004: 28). Çocuğun eğitiminde ve kişilik gelişiminde oyun önemli bir yer tutmaktadır. Çocuk için çok ciddi bir uğraş 
olan oyun aynı zamanda bir eğlence, gelişim ve eğitim kaynağıdır. Çocuk, oyun yoluyla sevincini, nefretini, sevgi arayışını ve saldırganlık 
gibi duygularını dışa vurabilmektedir (Aral, 2000: 15; Akt: Özdenk, 2007: 51). 

Bu araştırmada çocuğun oyunla çevresi arasındaki ilişkiyi nasıl oluşturacağı, bu ilişkiyi nasıl kuracağı, bu ilişkiyi kurarken çocuğa nelerin 
aracılık ettiği çocuğun oyun oynarken başvurduğu ilk ögeyi bulmak amaçlanmıştır. Saracho’ya (2002) göre oyun oynama davranışını çocuğun 
yaşı, oyun ortamı/alanı, öğretmen ve oyuncaklar (oyun materyalleri) gibi öğeler etkilemektedir. Bu öğelerden biri olan oyuncaklar çocukların 
yaşamında önemli role sahiptir. Oyunun rahat bir alan içinde ve yeterli araçlarla oynanması çocuğun gelişimini olumlu yönde etkiler. Bu 
açıdan bakıldığında oyun kadar oyuncağın da okul öncesi dönemde yeri ve önemi büyüktür (Oktay, 2002). Çocukların oyununda büyük 
öneme sahip olan bu oyuncakları seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği araştırmalara konu olmaktadır. Pehlivan’a (2005) göre 
oyuncaklar: çocuğun yaşına uygun olmalı, çocuğun ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olmalı, çocuğun farklı gelişim alanlarını geliştirmeye 
yönelik olmalı, farklı türdeki oyunlarda farklı amaçlarla kullanılabilme özelliğine sahip olmalı, yaratıcı faaliyetleri teşvik edici olmalı, hayal 
gücünü uyarabilmeli, yetişkinin yaptığı işlerde çocuğun da beceri kazanmasına yardımcı olmalı, çocuk tarafından güvenli şekilde 
kullanılabilecek türde olmalı (boyası çıkan, sivri, köşeli, kolay kırılabilen-dağılabilen, cam veya plastikten yapılmış)oyuncaklar seçilmemeli, 
çocuklarda saldırganlık duygularını ortaya çıkarıcı türden (tabanca, tüfek, kılıç gibi) olmamalı, kil, su, kum, plasterin, ahşap gibi doğal 
malzemelerden yapılmış olmalıdır. 

Bu araştırmanın amacı çocukların oyun ve oyuncak algısını ortaya çıkarıp eğitimci ve ebeveyn olarak onları anlayan bir tutum sergilemek ve 
bu şekilde hareket edebilmeyi kolaylaştırmaktır. Araştırmada oyun ve oyuncak kullanımının asıl kahramanları olan çocuklarda oyun ve 
oyuncak algısının ne olduğu, çocuklar açısından oyuncağın nasıl olması gerektiği, oyun deyince akıllarına gelenlerin ne olduğu, çocukların 
oyun oynarken, oyuncak seçerken nelere dikkat ettiği sorularına yanıt alınacaktır. 

II- YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 
izlendiği araştırma olarak tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Yapılan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği 
kullanılmıştır.  Görüşme tekniğini kendi içinde yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler olarak sınıflamak 
mümkündür. Yarı-yapılandırılmış görüşmede sorular önceden belirlenir ve bu sorularla veriler toplanmaya çalışılır (Karasar, 1998). Bu 
araştırmanın verileri, görüşme türlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Aralarından bir çocuğun ise merkezlerdeki 
oyun zamanının bir kısmı gözlemlenerek gözlem yöntemi de kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılarak oluşturulmuştur. Zaman ve işgücü 
açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle araştırmacılar, kolay ulaşılabilir olan sekiz okul öncesi dönem çocuğuna ulaşılmıştır. Çalışma 
grubunu, bir devlet üniversitesi anaokulunda öğrenim gören, dördü kız, diğer dördü ise erkek altı yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. 
Katılımcılardan biri 2009 diğerleri ise 2010 doğumludur. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri okul öncesi 6 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundan oluşmaktadır. 
Görüşme formu 11 sorudan oluşmaktadır. Aynı zamanda aralarından bir çocuğun anaokulundaki oyun zamanında gözlem yapılmıştır. 
Gözlem ve görüşmeler sırasında gerekli notlar gerekli durumlarda ve gözlenen ve görüşülenlerin dikkatini dağıtmayacak şekilde tutulmuştur. 
Gözden kaçan bilgilere daha sonradan ulaşabilmek için de görüşme sırasında ses kaydından, gözlem sırasında kamera kaydından 
faydalanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Önceden oluşturulan kategori ve kodlamalara uygun veriler 
not edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin 
önce kavramsallaştırılması daha sonra daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi 
açıklayan temaların belirlenmesi gerekir. (Yıldırım, Şimşek, 2013)  

Verilerin analizinin daha sağlam bir temele dayanması için verilerin doğruluğuna önem verilmiş ve veriler yazıya geçirilirken kamera kayıtları 
3 kez izlenmiş, ses kaydı da gerekli durumlarda tekrar tekrar dinlenilmiştir. 
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 III- BULGULAR  

Araştırmanın bu bölümde anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocukların oyun ve oyuncak hakkındaki görüşlerine yönelik bulgulara yer 
verilmiştir.   

a)Görüşme Bulguları 

Tablo 1 

Oyun nedir? Sorusuna ilişkin çocukların görüşleri 

 

Oyun Nedir?                                                                                      f 

Eğlenmektir                                                                                       5 

Mutlu olmaktır                                                                                   1 

Değişik hareketler yapmaktır                                                            1 

Şarkı uydurmaktır                                                                              1 

Koşmaktır                                                                                          1 

Oyuncaklarla oynamaktır                                                                   2 

 

 

Çocukların ‘’oyun nedir?’’ sorusuna verdileri yanıtlara baktığımızda eğlenme yanıtının en çok alındığı görülmektedir. Diğer yanıtların ise 
verilme oranları neredeyse birbirlerine eşittir. 

Oyun nedir sorusuna verilen yanıtların bazıları şu şekildedir: 

‘’Oyun oynamak eğlencedir’’. 

‘’Oyun oynamak en eğlenceli şeydir’’. 

 

Tablo 2 

Hoşlandığın Oyunlar Hangileridir? Sorusuna Verilen Yanıtlara İlişkin Bulgular 

Oyunlar                                                                                           f 

Yapboz                                                                                           1 

Satranç                                                                                           2 

Kule Yapımı                                                                                   1 

Araba Oyunları                                                                               2 

Tablet/Telefon Oyunları                                                                 1 

 

Çocuklara hoşlandıkları oyunlar sorulduğunda çocuklar ortak bir yanıt vermemekle birlikte yanıtlar oldukça farklılaşmaktadır. Yapboz, kule 
Yapımı, tablet/telefon oyunları için birer yanıt alınırken; Satranç ve araba oyunları için ikişer yanıt alınmıştır. 

Hoşlandıkları oyunlarla ilgili görüş bildiren çocukların bazılarının yanıtları şu şekildedir: 

‘’Satranç oynamak hoşuma gidiyor. Yapboz yapmayı da çok seviyorum’’. 

‘’Arabayla oynanan oyunlardan ve kule yapılan oyunlardan hoşlanıyorum’’. 

Tablo 3 

Çocukların Oyun Oynarken En Çok Neye Dikkat Ettiklerine Yönelik Verdikleri Yanıtlar 

Oyun Oynarken Dikkat Edilenler                                                             f 

Tehlikesiz Olması                                                                                   3 

Eğlenceli Olması                                                                                    3 
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Çocukların oyun oynarken en çok neye dikkat ettiklerine yönelik görüşlerini sorduğumuzda sadece iki yanıt alabilmekteyiz: Tehlikesiz olması 
yani güvenli olması ve eğlenceli olması. Oyunların tehlikesiz olması gerektiğine yönelik üç yanıt alınmakla birlikte aynı şekilde oyunların 
eğlenceli olmasına dikkat edenlerin sayısı da üçtür. Bazı çocukların bununla ilgili yanıtları ise şu şekildedir: 

‘’Ben oyun oynarken sadece bir şeye dikkat ediyorum. O da tehlikeli mi acaba yoksa tehlikesiz mi diye. Tehlikeli bir şeyse oynamıyorum. Bir 
de tehlikeli oyunları aklıma gelse de getirmemeye çalışıyorum’’. 

‘’Tehlikeli oyunları sevmiyorum, eğlenceli ve güvenli olsun istiyorum ve bu oyunları seviyorum’’. 

 

Tablo 4 

Oyuncak Nedir? Sorusuna İlişkin Görüşler 

Oyuncak Nedir?                                                                                     f 

Pamuk ya da pillerden yapılan şeylerdir                                                3 

Plastikten yapılan şeylerdir                                                                    2 

Kırılabilen şeylerdir                                                                                1 

 

Oyuncak nedir? Sorusuna ilişkin çocukların görüşlerine baktığımızda, oyuncakların yapıldığı malzemelere göre tanımladıkları görülmektedir. 

‘’Damla’nın dediği gibi pamuk ya da pillerden yapılabilir ama plastikten de yapılabilir’’. 

‘’Evet plastik olabilir, yumuşak da olabilir ama bazıları kırılabilir olabiliyor mesela benim Barbie bebeğimin kolu yok, çıktı’’. 

 

Tablo 5 

Hoşlandığın Oyuncaklar Hangileridir? Sorusuna Verilen Yanıtlara İlişkin Bulgular 

Hoşlanılan Oyuncaklar                                                                f 

Tablet                                                                                          1 

Lego                                                                                            1 

Ayıcık ve yumuşak diğer                                                             1 

Barbie                                                                                          1 

 

Burada da yanıtlar farklılaşmakla birlikte, tablet, lego, ayıcık ve yumuşak diğer oyuncaklar ve Barbie diyen çocuklar birer kişidir. Bazı 
çocukların ise bununla ilgili verdikleri yanıtlar şu şekildedir: 

 

‘’Ayıcık tarzı olan oyuncakları seviyorum. Onlara sarılmayı seviyorum’’. 

‘’Ben en çok lego olan oyuncaklarımla oynamayı seviyorum’’. 

Tablo 6 

Çocukların Oyuncak Seçerken En Çok Neye Dikkat Ettiklerine Yönelik Verdikleri Yanıtlar 

Oyuncak Seçerken Dikkat Edilenler                                                   f 

Sağlamlık                                                                                           2 

Renkli Olması                                                                                    2 

Yumuşak Olması                                                                               2 

Güvenli Olması                                                                                 1 

Eğlenceli Olması                                                                               1 

 

Tablo 6’da çocukların oyuncak seçerken en çok dikkat ettikleri şeylere baktığımızda verilen yanıtlar farklılaşmakla birlikte, renkli olması, 
yumuşak ve sağlam olması gerektiğini söyleyen ikişer yanıt;  güvenli, eğlenceli, ucuz olmasına dikkat ettiklerini söyleyen birer yanıt vardır. 

Bu konudaki çocukların verdikleri yanıtların bazıları şu şekildedir: 
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‘‘ Ben oyuncak alırken renkli ve güvenli olmasına dikkat ediyorum. Renkliler güzel oluyor, güvenliler de güvenli oluyor’’. 

‘‘ Sağlam olmalı, bazı oyuncaklar hemen bozulabiliyor. Bir de renkli oyuncaklar daha çok hoşuma gidiyor’’. 

b)Gözlem Bulguları 

Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Nitel 
araştırmada gözlem, sayısal veriler ortaya çıkarmaktan çok, araştırmaya konu olan olay, olgu ve duruma ilişkin derinlemesine, ayrıntılı 
açıklamalar ve tanımlamalar yapmaya yönelmektedir(Yıldırım, Şimşek, 2013). Gözlemin bu özelliklerinden dolayı görüşmeye ek olarak 
gözlem de yapılmaktadır.  

Bu gözlem, görüşmeye katılan çocuklardan Damla ile yapılmış, Damla’ya (D) kod adı verilmiştir. Gözlem türlerinden yapılandırılmış alan 
çalışması yapılmıştır. Sınıf ortamında oyun zamanında dramatik oyun merkezinde gözlem yapılmıştır. 

Ortamı kısaca betimlersek, sınıf yaklaşık olarak 15 metrekaredir. Yerler parkedir, ısınma ise klima ile sağlanmaktadır. Pencereler yeteri kadar 
ışığı içeri almamaktadır. Yapay ışıklandırması da yeterli değildir. Sınıfta dramatik oyun merkezi, kitap merkezi, sanat merkezi, fen merkezi, 
müzik merkezi ve blok merkezi olmak üzere 6 merkez vardır. Her merkezde özelliklerine göre oyuncaklar bulunmaktadır. 

Dramatik oyun merkezinin ortam gözlemi:  

Dramatik oyun merkezinde bir kampet ve üzerinde yatağı bulunmaktadır. Yatağın üzerinde çarşafı, örtüsü, yastıkları ve battaniyesi 
bulunmaktadır. Yatağın karşı tarafında kapakları açık dolap bulunmaktadır. Bu dolapta ilk iki rafta gerçek yaşam materyalleri(önlük, 
çaydanlık, tencereler, kaşık, tabak vs) bulunmaktadır. En alt rafında ise oyuncak bebek ve kuklalar bulunmaktadır. Aynı zamanda merkezde 
bir sepet içinde eski birtakım kostümler bulunmaktadır.  

     Her çocuğun kendine özel birer kartı bulunmaktadır. Çocuklar oyun zamanlarında bu kartlarla merkezlere geçiş yapabilmektedir. 
Merkezlere en fazla beş çocuk girebilmektedir. Gözlem, gözlenecek çocuğun kartını alıp dramatik oyun merkezini seçmesi ile başlamaktadır. 
Gözlem öğle saatlerinde yapılmakla birlikte yaklaşık 15-17 dakika sürmüştür.  

Tablo 7 

Çocuğun Oyun Zamanındaki  Oyuncak Kullanımının İncelenmesi 

Kullandığı Oyuncak Türleri                                                           Sıklığı/Süresi 

Ayıcık vb. yumuşak oyuncaklar                                                      3 kez/1’er dakika 

Örtü/Kostüm                                                                                  15 dakika 

Tencere/Çaydanlık                                                                         2 kez/20 saniye-1dk                          

Bebek                                                                                            1 kez 20 saniye 

 

D, gözlem boyunca genellikle örtülerden ve kostümlerden arkadaşlarına çeşitli kostümler yapmayı tercih etmiştir.(Gelinlik, doğum önlüğü) … 
Yumuşak oyuncaklarla daha çok ve daha uzun süre oynamayı tercih etmiştir. 

Tablo 8 

Çocuğun Oyun Zamanındaki Oyun Tercihleri 

Oyun Tercihi                                                                               Sıklığı/ Süresi 

Kostüm Oluşturma                                                                        15 dakika 

Doktorculuk                                                                                   2 dakika  

Evcilik                                                                                           1 dakika                                                                           

 

D, gözlemin büyük bir bölümünü diğer oyun arkadaşlarının kostümlerini üzerlerine giydirerek, kostümleri tasarlayarak geçirdi. Doktor olarak, 
evlenen arkadaşının bebeğini doğurttu. Anne olarak diğer çocukların rollerini dağıtıp onlara annelik yaparak evcilik oyununu başlattı. 

Tablo 9 

Çocuğun Oyun Zamanı Sırasında Seçtiği Oyuncakların Yapısı 

 

Sağlam/ Sağlam Değil     Güvenli/ Güvenli Değil     Renkli/ Renksiz     Yumuşak/Sert 

        Sağlam                                  Güvenli                   Renkli 0-18(16)         Yumuşak 0-18(16) 

                                                                                      Renksiz 0-18(2)         Sert          0-18(2)                                                   
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Gözlemlediğimiz çocuğun oyunlarında seçtiği oyuncakların yapısı kategorilerimize göre sağlamdır ve güvenlidir. Renkli oyuncaklarla oynama 
sıklığına 0-18 arasında bir puan verecek olursak renkli oyuncaklarla oynama sıklığına 16 puan verirken, renksiz oyuncaklarla oynama 
sıklığına iki puan verebiliriz. Aynı şekilde yumuşak oyuncaklarla oynama sıklığına 0-18 arasında bir puan verecek olursak 16 puan verirken, 
sert oyuncaklarla oynama sıklığına iki puan verebiliriz. (Puanlama dramatik oyun merkezindeki oyun oynama süresi dikkate alınarak 
yapılmıştır.) 

 

IV- SONUÇ VE TARTIŞMA  

Bu araştırma, sekiz okul öncesi dönem çocuğu ile görüşme yapılarak oyun ve oyuncaklarla ilgili sorular sorularak ve aralarından D kod adlı 
katılımcı gözlemlenmiştir. gerçekleştirilmiştir. Verilen yanıtlar içerik açısından değerlendirilerek çocukların oyun ve oyuncaklarla ilgili istek ve 
algılarına ulaşılmıştır.  Sorulara verilen yanıtlarda vurgulanan özellikler de ayrıca belirtilmiştir. 

Görüşmenin ‘oyun nedir?’ şeklindeki ilk sorusunda çocukların verdikleri tanımlamalarda ilk sırada ‘’eğlenmektir’’ yanıtı, İkinci sırada ise 
‘’oyuncaklarla oynamaktır’’ yanıtı gelmektedir. 

Genel olarak baktığımızda ise çocukların oyunu eğlenmeyle ilişkilendirmelerine rağmen büyüklerin ve araştırmacıların ise gelişim yönüne 
ağırlık verdikleri görülmektedir.  

Oyun çocuk için yaşamın anlamı; çocukların gereksinimi, ilgisi ve hakkıdır (Tuğrul, 2010). Oyun, bütün gelişim alanlarına ait becerileri de 
etkileyecek güçtedir, yani çocuğun tüm alanlarda gelişmesini sağlar. Oyun; gelişimin kendisi, aynı zamanda da gelişimin destekleyicisidir. 
Bu durum, oyunun pedagojik değerine dikkat çekmek açısından çok önemlidir (Ramazan, 2013). Oyun; çocukları motor, dil ve bilişsel, sosyal, 
mekânsal beceriler açısından destekler, Bilgi, beceri ve davranışa ulaşma kavramları öğrenme, neden-sonuç ilişkilerini öğrenme, yaşamla 
başa çıkma, dilsel süreçlerle ilgili pratik kazanma, özgüveni arttırma, yetişkin yaşamına ve rollerine hazırlama, cinsiyet rollerini öğrenme gibi 
pek çok farklı alana katkı sağlar(Morrison, 2007; Honig, 2006; Landreth, Homeyer ve Morrison(2006). Aslında çocukların oyun algısı farklı 
boyutlarda ortaya çıkmıştır. Oyunu eğlenmek ve mutlu olmak olarak nitelendiren, tanımlayan çocuklar uygulamaya dönük, değişik hareketler 
yapmak, şarkı uydurmak, koşmak olarak tanımlayan ve oyunun bu boyutlarına odaklanan çocuklar eyleme dönük, oyuncaklarla oynamak 
olarak nitelendiren çocuklar ise nesneye dönük ve nesneyi ön plana alarak tanımlamalar yapmıştır. 

Diğer bir bulgu ise, ‘’Hoşlandığın oyunlar hangileridir?’’ sorusuna çocukların verdiği tüm yanıtlarda oyuncaklarla oyunları bağdaştırdıkları 
görülmektedir. Çocuklar sevdikleri oyunlar sorulduğunda oyuncakla bütünleştirdikleri oyunlardan, satranç, araba oyunları, tablet telefon 
oyunlarından bahsetmiştir. 

Çocuklara oyunlarında nelere dikkat ettikleri sorulduğunda ise, eğlenceli ve tehlikesiz olmasına eşit oranda dikkat ettikleri sonucundan 
hareketle, çocukların oyunlarının eğlenceli olmasına dikkat ettikleri kadar güvenli olmalarına da dikkat ettiklerini görmekteyiz. Çocuğun oyun 
oynarken tehlikeli bir şeyle oynamadığını söylemesi güvenliğine dikkat ettiğini gösterirken, eğlenceli oyunları sevdiğini söylemesi ise oyunda 
eğlenmeye önem verdiğini göstermektedir. 

Araştırmaya katılan çocuklar, ‘’oyuncak nedir?’’ sorusuna verdikleri yanıtlarda oyuncaktan ziyade oyuncakların yapıldıkları malzemelere 
odaklanmışlardır. Buradan hareketle oyuncakların yapıldıkları malzemelerin çocuklar için önemli olduğunu sonucunu çıkarabiliriz. Ancak 
oyunda olduğu gibi oyuncakta da çocuklar için gelişim ve fayda sağlama işlevinden çok nesnenin kendisi ve verdiği hazzı öneml i iken daha 
çok işlevine ve faydasına odaklanılmaktadır. Oyun gibi oyuncak da çocuk için hayatının vazgeçilmez bir parçası, gelişimini destekleyen en 
önemli araç ve öğrenmenin gerçekleştiği en doğal ortamdır. Oyun ve oyuncak çocuğun kendini en iyi ifade ettiği anlatım yoludur (Egemen 
vd., 2004). Oyuncaklar, çocukların farklı beceriler kazanmasında ve bunları geliştirmesinde, taşıdıkları özellikler temelinde farklı düzeylerde 
katkı sağlamakta ve etkili olabilmektedir. Örneğin, robotlar, bebekler ve arabalar gibi oyun araçları çocukların çok yönlü beceriler kazanmasını 
desteklemekte ve tüm gelişim alanlarına katkı sağlamakta sınırlı kalmaktadır. Bloklar, oyun hamuru, legolar gibi materyaller ise çocukların 
farklı alanlara ilişkin beceriler kazanmalarını daha çok desteklemektedir (Kim, 2002). 

Genel olarak çocukların oyuncak algısına baktığımızdaysa pamuk ya da pil, plastik, kırılabilen şey olarak tanımlayarak oyuncakların 
yapıldıkları malzemelerine takılmış oldular. Oyuncağı,tablet, lego, ayıcık, barbie olarak tanımlayan çocuklar aslında akıllarındaki ve sevdikleri 
oyuncaların neler olduğunu söylerken, oyuncak seçimini yaparken bu yönlere dikkat ederken; oyuncağın güvenli, eğlenceli, renkli, sağlam 
ve yumuşak olma boyutlarında ele alan çocuklar oyuncak seçerken dikkat ettikleri şeyleri ön planda tutmuş oldular. 

Çocuklara yöneltilen ‘’ hoşlandığın oyuncaklar hangileridir?’’ sorusunda ise tablet, lego, ayıcık gibi farklı farklı yanıtlar alınmaktadır. 
Çocukların hoşlandıkları oyuncak türlerine baktığımızda da aslında oynamayı sevdikleri oyunlarla oyuncakları bağdaştırdıklarını görmekteyiz. 
Buradan hareketle de tekrardan çocukların, oyuncakları oyunlarının birer aracı olarak gördüklerini söyleyebiliriz. 

Altıncı ve son görüşme sorusu olarak ve 6.tablo olarak yansıyan ‘’oyuncak seçerken nelere dikkat edersin?’’ sorusunda ise alınan yanıtlardan 
çocukların oyuncaklarının sağlam, renkli, yumuşak, güvenli, eğlenceli olmasına dikkat ettiklerini görmekteyiz. Aslında hem Tablo 3 hem de 
Tablo 6’dan hareketle çocukların oyunlarında önem verdikleri güven ve eğlenceyi oyuncaklarında daha çok önemsemediklerini görmekteyiz. 
Oyuncaklarında daha çok renklilik ve yumuşaklık ve sağlamlık aradıklarını verilen yanıtlara göre söyleyebiliriz. Bununla ilgili gözden 
kaçmaması gereken konu da; çocuklar oyuncaların işlevlerine çok önem vermediklerinden ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda çok dikkatli 
olmaları, çocuklara bedensel, zihinsel olarak zarar verecek oyuncaklardan uzak tutmaları gerekmektedir. Özellikle çocuklara oyuncak 
seçiminde bulunan öğretmen ve anne babaların çocuğun kendi yaş grubuna hitap eden ve gelişim düzeyine uygun, sahip olduğu becerileri 
daha da geliştirecek olan oyuncaklara karşı doğal olarak eğilimli olduklarını gözden kaçırmamaları gerekmektedir (Egemen vd. 2004). 
Kısacası ebeveynler çocukları, oyuncakları konusunda doğru ve bilinçli yönlendirebilmelidir. 

Fiziksel olarak betimlemesi yapılan dramatik oyun merkezinde, D ile yapılan gözlem sonucunda ise D, gözlem boyunca genellikle örtülerden 
ve kostümlerden arkadaşlarına çeşitli kostümler yapmayı tercih etmiştir.(Gelinlik, doğum önlüğü) … Yumuşak oyuncaklarla daha çok ve daha 
uzun süre oynamayı tercih etmiştir. 
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Oyun tercihi olarak yaratma sürecini en belirgin şekilde kullanabileceği arkadaşlarına kostüm oluşturmayı tercih etmiştir. Yaratma sürecini 
ön plana almış ve bundan keyif almıştır. Arkadaşlarının isteği ile başka oyunlara da yönelmiş ancak kostüm oluşturmaktan daha çok keyif 
aldığını söyleyerek kostüm oluşturmaya devam etmiştir. Görüşme bulgularını hatırlayacak olursak da çocukların oyunlarında en çok 
eğlenceyi ön planda tuttuklarını görebiliriz. 

Yine D’nin oyun zamanında seçtiği oyuncak yapısına baktığımızda ise ortamda sağlam olmayan oyuncaklar da olmasına rağmen sağlam 
oyuncakları seçtiğini, güvenli olmayan diyebileceğimiz kırık oyuncaklar olmasına rağmen güvenli oyuncakları seçtiğini görmekteyiz. 

Görüşme sonuçlarından hareketle gözlem sürecinde de aslında oyuncakların güvenliğine önem verildiğini görebiliriz. Gözlem sürecinde 
renkli ve yumuşak oyuncakların seçilmesiyle de sert ve renksiz oyuncaklardansa renkli ve yumuşak oyuncakların çocukların daha çok ilgi ve 
isteğini uyandırdığını söyleyebiliriz. 

V-ÖNERİLER 

Araştırma sonucundan hareketle çocukların oyunlardan haz almayı öncelikli buldukları, oyuncaklarının ise oyunlarının bir aracı olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla oyun çocuklar için bir eğlence kaynağıdır ve oyunun temelinde eğlence yatmalıdır. Çocukların oyunlarından en 
temel olgu olan eğlenceyi alırsak, geri kalan taşları yerine oturtamayız. O nedenle çocuklara verilmesi gereken birçok beceri, bilgi, kavram 
çocuklara oyunla verilebilir, çocuk eğlenceden yoksun kalmayarak oyunla öğrenebilir. Temele oyunu alarak birçok beceri kazandırılabilir. 
Burada ailelere, öğretmenlere büyük iş düşmektedir. 

Bu konuda öğretmenler için verilebilecek öneri: öğretmenlerin etkinliği bir iş olarak çocuğa yüklememesi, oyunu ise boş zaman doldurulacak 
bir şey olarak görmemesi ve yansıtmamasıdır. Oyunla, etkinliği birbirinden bağımsız görmeyerek ikisini harmanlayarak çocuğa sunabilmeyi 
öğrenmesidir. Gerek teorik, gerekse uygulamalara dönük kendini geliştirmesi sağlanmalıdır. 

Aileler ise çocukla oyun oynayarak verimli zaman geçirebilmeli, bilişsel gelişim alanı için en çok faydayı çalışma sayfaları, kağıt ve kitap 
çalışmalarından elde edebileceği düşüncesinden vazgeçmelidir. Çocuğun birçok alanını harekete geçiren ve maksimum fayda 
sağlayabileceği, çocuğu da hazzından yoksun bırakmayacağı ‘’ oyunu’’ sıkça kullanmalıdır. 

Oyuncak konusunda ise çocukların daha çok oyuncak seçerken oyuncakların tek bir yönü olan yapıldığı malzemeye takıldıkları 
görülmektedir. Dolayısıyla aileler ve öğretmenler bu konuda çocuğa daha çok rehberlik etmeli ve oyuncak konusunda bilinçlenip aynı şekilde 
çocuğu da doğru bilinçlendirmelidir.  

Oyunlarla oyuncaklar arasında bir paralellik olduğunu görüldüğünden biz de çocuklarla oyun oynarken bu oyunların çocuk açısından 
kalitesinin ve hazzının artması için oynanacak oyuncaklara da dikkat etmeli ve seçimine en az oyunlar kadar özen göstermeliyiz. 

Aynı zamanda oyun, oyuncak konusunda ve çocukların oyun-oyuncak algısı konusunda yurtiçinde yapılan araştırmalar yetersizdir. Bu 
alandaki çalışmalar arttırılarak aileler, eğitimciler en çok da çocuklar için daha doğru ve somut bilgilere ışık tutulmalıdır. 
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Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Çocuklara Yönelik Uygulanan Sözel İstismara Bakış Açılarının Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

Problem Durumu: Sözel istismar, tüm istismar tiplerinin ortasında yer alan ve ayırt edici bir sorun ve tespit edilmesi en zor istismar tipi 
olmasına karşın etkilerinin oldukça büyük ve çok yönlü olduğu tahmin edilen bir istismar türüdür. Sözel istismar aile içinde oluşabildiği gibi 
eğitim kurumlarında da görülebilmektedir. Çünkü pek çok eğitim kurumunda çocuklardan yeteneklerinin çok üstünde davranış ve başarı 
beklenmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin çocuklara karşı gösterdiği tutum ve davranışlarda sözel istismar ortaya çıkabilmektedir. 

Amaç: İlgili alanyazın incelendiğinde istismar türleri içerisinde en sık rastlanan ancak en fazla göz ardı edilen istismar türü olması nedeniyle, 
çalışmada orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sözel istismar tanımına giren ve girmeyen davranışlar hakkındaki sözel istismara 
bakış açılarının değerlendirilmesi ve bu konuya ilişkin öneriler getirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Tarama modelli olarak yürütülen araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Düzce ilinde yer alan Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise Düzce ili Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı merkez ortaöğretim kurumlarında görev yapan 50 erkek 50 bayan olmak üzere 100 öğretmen oluşturmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile Çocuklara Yönelik Uygulanan Sözel İstismara Bakış 
Açılarının Değerlendirilmesine İlişkin Soru Anketi kullanılmıştır. 

Bulgular ve Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin çocuklara yönelik uygulanan 
sözel istismara bakış açıları ile meslekte hizmet süresi, medeni durum ve eğitim verdikleri sınıf sayısı değişkenlerine göre anlamlı fark olduğu, 
öğretmenin cinsiyet, anne baba olma durumu ve yaş değişkenlerine ilişkin  anlamlı fark bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Okul, sözel istismar, eğitim. 

Abstract 

Problem Statement: In spite of emotional and verbal exploitation are inside all of exploitation types which effects are so important and have 
multiple aspects. 6-15 aged children spent most of the time at school environment except  home environment. Especially school ages the 
children which expose the verbal exploitation by teachers, feeling inadequate and negative personality  structure.  

Purpose of Study: The study considered in this respect this is aimed to make suggestions evaluationg of the teachers’ opinions about 
bahviors that including or excepting verbal  exploitation and its definition  and perspectives about verbal exploitation which training at 
secondary education in institutions at middle child term. 

Methods: The researchs’ universe which conduct the model of screening, including the teachers that training at secondary education 
institutions depending on National Education Ministry at Duzce city. The studys’ smaple groups consist on 100 teachers of  50 boy and 50 
girl. As the data collection tool created by researchers applied a Personal Information Form for Children with Verbal Abuse Perspective on 
the Evaluation of the survey questions were used. 

Findings and Results: According to the results obtained from the study secondary education institutions in the training of teachers of 
vocational and applied verbal abuse perspectives for children seniority, marital status and detected significant differences in the number of 
classes they teach variables, the teacher's sex, mother while on their father that age and condition of the variable significant differences in 
presence it was observed. 

Keywords: School, verbal exploitation, education. 

Giriş 

Çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü davranış olarak tanımlanabilen çocuk istismarı, kültüre, ırka ve dine bağlı 
olmadan her toplumda ve her gelişim düzeyinde yaşanabilen bir olgudur. Bireyin yetişkinliğe kadar geçirmiş olduğu bebeklik, çocukluk ve 
ergenlik gibi dönemlerde ailesi, bakımından sorumlu olduğu kişiler, akrabaları, arkadaşları, akranları, öğretmenleri ve içinde bulunduğu 
toplumdaki diğer bireyler tarafından ne tür istismarlara maruz kaldıkları merak edilen bir konu olmuştur. Bu konuda tıp, hukuk, sosyoloji, 
psikoloji gibi pek çok bilim dalında çok sayıda araştırmalar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir (Ersanlı, Yılmaz, Özcan, 2013; 
Kara, Biçer, Gökalp, 2004). Ancak yapılan her yeni çalışma bir sonraki çalışmalara konu olacak sorunların varlığını ortaya çıkarmaktadır. 

İstismar türleri içerisinde duygusal ve psikolojik istismarın diğer istismar türleri ile en belirgin ortak özelliği, öğrenilen bir davranış biçimi olması 
ve kuşaktan kuşağa aktarılarak sürmesidir. Duygusal istismarın tanımı diğer istismarlara göre bazı değişkenlikler içermektedir. Duygusal 
istismar; duygusal ihmal, zihinsel işkence, zihinsel zarar verme ile birlikte ihmali tanımlayan psikolojik ihmal kavramı içerisinde yer almaktadır 
(Paris, 1999). Bu sebeple duygusal istismar sıklıkla psikolojik istismar olarak kullanılmaktadır (Newman, 1997; Jellen, McCarroll, Thayer, 
2001). Duygusal istismara neden olan bir çok boyut vardır. Bunlardan biri de sözel istismardır. Sözel istismarda  başta aile olmak üzere çevre 
tarafından gerçekleştirilen, çocuğun kişiliğini zedeleyici, duygusal gelişimini engelleyici eylemler, fiziksel olmayan ancak çok ağır olan cezalar 
ya da tehditleri içerir olarak tanımlanır. (Ban &Oh, 2016; Taner ve Gökler, 2004., Glaser, 2002 ). Özellikle okullar  çocukların ev ortamı 
dışında en çok zaman geçirdikleri kurumlardır. (Walsh ve ark, 2005). Öğretmenlerin istismar ve ihmal olgularını tespit etmede rol almaları, 
öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitilmeleri gereğini de beraberinde getirmektedir. Öğretmenler ilk olarak sınıfta 
öğrencilerin kendine güvendiği bir ortam yaratmalı ve öğrencilerin kendilerini koruma becerileri geliştirmesine yardım etmelidir. Ayrıca sınıf 
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içinde davranışlarına özen göstermeli, fiziksel ve sözel cezalara yer vermeden öğrencilerdeki istenmeyen davranışların giderilmesine 
çalışılmalıdır. (Tugay, 2008). 

Özellikle öğretmenler tarafından sözel istismara maruz kalan çocuk kendini yetersiz hissederek ömür boyu olumsuz kişilik yapısı 
sergilemektedir. Bu açıdan ele alınan çalışmada  orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sözel istismar tanımına giren ve girmeyen 
davranışlar hakkındaki görüşlerin ve çocuğa uygulanan sözel istismara bakış açılarının değerlendirilmesi ve bu konuya ilişkin öneriler 
getirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem ve Araç 

Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin çocuklara yönelik uygulanan sözel istismara bakış açılarının değerlendirilmesini amaçlayan 
bu araştırma tarama modelinde yapılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Düzce ilinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında çalışan 
öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise Düzce ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ortaöğretim kurumlarında görev 
yapan 50 erkek 50 bayan olmak üzere 100 öğretmen oluşturmaktadır. Okulların seçimi ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ve öğretmenlere ait demografik özelliklerin yer aldığı Kişisel Bilgi Formu ile 
araştırmacılar tarafından oluşturulan Çocuklara Yönelik Uygulanan Sözel İstismara Bakış Açılarının Değerlendirilmesine İlişkin Soru Anketi 
kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmaya katılan öğretmenler hakkında bazı genel bilgileri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından “Kişisel Bilgi Formu” 
hazırlanmıştır. Kişisel Bilgi Formu’nda öğretmenlerin cinsiyetlerini, yaşlarını, mesleki kıdemlerini, yaşadıkları yeri, medeni durumlarını, anne 
baba olma durumlarını, eğitim verdikleri sınıfların mevcudunu belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. 

Çocuklara Yönelik Uygulanan Sözel İstismara Bakış Açılarının Değerlendirilmesine İlişkin Soru Anketi 

Öğretmenlerin çocuklara uygulanan sözel istismara bakış açılarını ölçmeyi amaçlayan ve 5'li likert tipi şeklinde oluşturulan  anket için soru 
formları için ilgili literatür taramaları yapılmış ve 3 uzman görüşü alınmış olup gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sözel istismar bakış açısını 
ölçen ankette 47 adet soru ve sorulara ilişkin ‘Katılıyorum’ ve ‘Katılmıyorum’ şeklinde seçenekler yer almaktadır. 

Bulgular ve Sonuç 

Araştırmaya katılan öğretmenler cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet süresi,  anne baba olma durumları, eğitim verdikleri sınıfların mevcudu 
açısından incelenmiştir.  

Tablo 1.Öğretmenlerin Sözel İstismara Bakış Açılarının Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet  N X Sd  T P 

Erkek  50 10,9563 2,456 
0,865 0,412 

Kız 50 11,8636 2,583 

      p>0.05 

Tablo 1 incelendiğinde verilerden elde edilen puanlara göre kadın öğretmenlerin sözel istismar puanlarının erkek öğretmenlerin sözel istismar 
puanlarına göre bir miktar yüksek olduğu görülmüş ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

 

Tablo 2.Öğretmenlerin Sözel İstismara Bakış Açılarının Yaş Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Yaşlar N X Sd  T P 

18-25  26 11,8636 2,583 
0,865 0,412 

26-35 38 10,9563 2,456 

36-45 23 10,9856    

45 ve üzeri 13 9, 5101    

       p>0.05 

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde öğretmenlerin sözel istismara ilişkin T-testi sonuçlarında yaş değişkenine yönelik anlamlı fark 
bulunmamıştır. 

 

 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

550 
 

 Tablo 3.Öğretmenlerin Sözel İstismara Bakış Açılarının Meslekteki Toplam Hizmet    Süresine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları  

Mesleki Hizmet 
Süresi N Sıra Ort. Sd  x² P 

1-4 yıl 21 179,298 2 
12,541 0,002* 

5-9 yıl 39 137,768 2 

10-15 yıl 26 121,786 2   

15 üzeri yıl 14 181,651 1   

       p<0.05 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin sözel istismara bakış açıları ile mesleki hizmet süreleri arasında anlamlı fark saptanmıştır.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Sözel İstismara Bakış Açılarının Anne Baba Olma Durumu Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Ebeveyn Olma N X Sd  T P 

Anne-Baba Olanlar  46 147,4328 2,412 
0,761 0,480 

Anne-Baba Olmayanlar 54 151,8467 4,971 

      p>0.05 

Tablo 4’de öğretmenlerin sözel istismara bakış açılarının anne baba olma durumu değişkenine göre t-testi sonuçları görülmektedir. Yapılan 
değerlendirmelerde, anne baba olan öğretmenler ile anne baba olmayan öğretmenler arasında sözel istismar bakış açıları açısından anlamlı 
fark bulunmadığı görülmektedir.  

Tablo 5.Öğretmenlerin Sözel İstismara Bakış Açılarının Eğitim Verdikleri Sınıf Mevcudu Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Sınıf Mevcudu N Sıra Ort. Sd  x² P 

15-25 arası                      26 134,543 2 
11,396 0,040* 

25-35 arası 53 156,096 1 

35 üzeri 21 175,783 1   

       p<0.05 

Tablo 5’da yer alan bulgulara göre öğretmenlerin sözel istismara bakış açıları eğitim verdikleri sınıf mevcudu değişkenine göre incelendiğinde 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu görülmektedir.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Çocuk ve gençler için okul, hem öğrenim hem arkadaşlık ortamı, hem de öğretmenlerle yeni ve değişik ilişkilerin kurulduğu toplumsal bir 
ortamdır. Çocuklar yaşamlarında aileleriyle geçirdikleri zamandan daha fazla bir zaman diliminde öğretmenleriyle birlikte olmaktadırlar. 
Dolayısıyla öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerini, davranışlarını, başarılarını en iyi anlayabilecek kişiler olarak görünmektedirler. Ancak bazı 
durumlarda öğretmenler öğrencilerini anlamayıp onlara karşı olumsuz tutum ve davranış sergileyebilmektedirler. Öğretmenler öğrencilerinde 
kendilerinin onaylamadığı davranışları gördüklerinde, hemen uyarmakta ve hatta sert bit tepkiyle karşılık vermektedirler. Öğrencilerin 
onaylanmayan bu davranışları devam ettirmesi halinde öğretmenler nasıl davranacaklarını bilemeyip ve öğrencilerini duygusal anlamda 
rencide edici pek çok davranışta bulunmaktadırlar.. Ancak öğretmenlerin bu tepkileri problemi çözmek yerine problemin büyümesine neden 
olmakta ve öğrencinin duygusal anlamda zarar görmesine neden olabilecek bir hale dönüşmektedir. (McNamara & Moreton 2001). Bu 
bağlamda öğrenciler öğretmenler tarafından uygulanma ihtimali bulunan sözel istismar türü ile karşı karşıya kalmaktadırlar.  

Tablo 1 incelendiğinde verilerden elde edilen puanlara göre kadın öğretmenlerin sözel istismar puanlarının erkek öğretmenlerin sözel istismar 
puanlarına göre bir miktar yüksek olduğu görülmüş ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sözel istismarda cinsiyetin etkili 
olmadığı saptanmıştır. Buna karşın bir çalışmada erkek öğretmenlerin bayan öğretmenlere oranla sözel istismardan ziyade  fiziksel istismar 
türünü daha fazla uyguladıkları rapor edilmiştir (Hatunoğlu & Hatunoğlu, 2005). Sözel ve duygusal istismar türünün hem uygulayıcı hem de 
mağdur bakımından kadınlarda daha yaygın olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur (Taillieu, Brownridge,  Sareen, Afifi, 2016).  

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde öğretmenlerin sözel istismara ilişkin T-testi sonuçlarında yaş değişkenine yönelik anlamlı fark 
bulunmamıştır. Ancak ilgili literatür incelediğinde tüm istismar türlerinde yaş değişkeninde 20 yaş ve altındaki annelerin çocuklarına daha sık 
olarak fiziksel istismarda bulunduklarına dair çalışmalar olduğu ifade edilmiştir. (Şahiner, vd. 2001; Demir, 2008). 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin sözel istismara bakış açıları ile meslekte geçirdikleri süre arasında anlamlı fark saptanmıştır. Meslekte 
geçirdiği süre 1-4 yıl olan öğretmenler henüz deneyimi az olduğundan daha az sabırlı olabilecekleri dolayısıyla sözel istismara karşı davranış 
ve tutumlarının olumsuz yönde olabileceği akla gelmektedir.  15  yıl ve üzeri   uzun yıllar görev yapmış öğretmenlerin ise yılların vermiş 
olduğu bıkkınlık, yorgunluk, sosyo- ekonomik açıdan yaşam şartlarıyla  mücadeleleri dolayısıyla öğretmenlerin öğrencileri sözel istismara 
maruz bırakabildikleri düşünülebilir. Yapılan bir çalışmada 18–20 yaş arasındaki öğretmen adaylarının çatışma ve şiddet farkındalık düzeyleri 
ile 21- 25 yaş arasındaki öğretmen adaylarının çatışma ve istismar farkındalık düzeylerinden daha düşük olması gibi bulgular öğretmenlerin 
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ilk yıllarda konuya karşı daha az duyarlı olmaları ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal rolü hakkında farkındalık kazanmaya başlayacakları 
şeklinde ifade edilmiştir. (Can, Yaşar,  Şenol & Akyol, 2015., Sargın, 2010.,Türk (2010).   

Tablo 4’te öğretmenlerin sözel istismara bakış açılarının anne baba olma durumu değişkenine göre t-testi sonuçları görülmektedir. Anne –
baba olan öğretmenler ile anne-baba olmayan öğretmenler arasında sözel istismara bakış açılarında bir fark olmadığı saptanmıştır.  
Aralarında bir fark olmamasının nedeninin öğretmenlerin kişisel problemleri ve yaşam biçimleriyle ayrıca çocukluk yaşantıları ile ilişkili olduğu 
düşünülebilir. Bununla birlikte bazı çalışmalarda çocuk istismarının %95 olasılıkla çocuğun anne-babaları tarafından yapıldığı sonucu ortaya 
çıkmıştır. (Kara, Biçer & Gökalp, 2004). Hatta anneler tarafından uygulanan duygusal istismar bireyin duygularını ifade etme düzeylerini, 
duygularını düzenlemelerini doğrudan etkilediği ifade edilmektedir. (Graham vd. 1997). Aile ortamının çocuk için en güvenli ortam olduğu 
düşünülmektedir. Ancak pek çok anne-babanın çocuklarını terbiye etme gerekçesiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak onlara eziyet ettikleri, zarar 
verdikleri ve fiziksel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyerek sağlıksız bireyler yetiştirdikleri görülmektedir 
(Akduman ve ark., 2006).  

Tablo 5’de yer alan bulgulara göre öğretmenlerin sözel istismara bakış açıları eğitim verdikleri sınıf mevcudu değişkenine göre incelendiğinde 
istatistiksel olarak anlamlı görülmektedir. Çalışma sonucunda kalabalık sınıflarda görev alan öğretmenlerin istismar bakış açılarının daha 
yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Literatürde çocuk sayısının otorite ve kontrolü ele almak amacıyla istismar yaklaşımlarını artırdığını 
rapor eden çalışmalar mevcuttur (Holt, Buckley, Whelan, 2016). Sınıfların kalabalık olması öğretmenlerin motivasyonunu düşürebilecek en 
önemli faktörlerden biridir. Sınıfların kalabalıklığı, sınıfların gürültülü olması dolayısıyla öğretmenlerin ders anlatma biçimlerini etkileyebileceği 
düşünülebilir. Ayrıca öğretmenlerin gürültülü bir ortamda öğrencilere olan tutumlarında sabırları olamamaları da akla gelmektedir (Dubowitz, 
Kim, Black, Weisbart, Semiatin, Magder, 2011; M.E.B., 2011). 

Sonuç ve Öneriler 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin ortaöğretim kurumlarında eğitim veren öğretmenlerin çocuklara yönelik uygulanan 
sözel istismara bakış açıları ile mesleki kıdem, medeni durum ve eğitim verdikleri sınıf sayısı gibi değişkenlere göre anlamlı fark bulunduğu 
belirlenmiştir. Ancak öğretmenlerden elde edilen veriler ile cinsiyet, anne baba olma durumu ve yaş değişkenlerine ilişkin ise anlamlı fark 
bulunmadığı görülmüştür. Çalışmada öğretmenlerin anne baba olma durumu ile birlikte çocuklara yönelik sözel istismar bakış açılarının 
olumlu düzeyde olması gerektiği beklentisi öğretmenlerin sabır eşikleri ile değerlendirildiğinde çalışma sonuçları açısından değişiklik 
göstermektedir. 

Çalışma öğretmenlerin hangi şartlar ve demografik özelliklere sahip iken ne düzeyde sözel istismar yaklaşımlarını sergileyebileceklerini 
ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Meslekteki hizmet süresi çok yüksek ve ya düşük olması, öğretmenlerin bekar olması, 
öğretmenlerin ders verdikleri sınıf mevcudu sayılarının fazla olması gibi değişkenler sözel istismar bakış açılarını yükselten yan i olumsuz 
sözel istismar bakış açısına sahip kriter grubuna dahil etmektedir. 

Öğrenciye yönelik öğretmen sözel istismar davranışları olabilecek tutumları ve davranışlarını kendi gözlerinde değerlendirdikleri bu çalışma 
ile elde edilen veriler doğrultusunda verilebilecek bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

Bütün okullar öğretmenler ve yöneticiler adına açık, anlaşılır ve yazılı sözel çocuk istismarını bildirim politikasına sahip olmalıdır. Yöneticiler 
prosedürleri uygulatarak ve öğretmenlere uygun eğitimi vererek çocuklara gelebilecek zararları önlemeye yardımcı olmalı, çocuklara 
uygulanan hangi davranışların istismar kapsamına girdiğini belirten açıklamalar yapmalıdır. Toplumsal alanlarda, kuruluşlarda özellikle 
okullarda sözel istismar tanımına girebilecek davranışların neler olabileceğine ilişkin tanımlamaların açık biçimde yapılması sağlanmalıdır. 

Eğitimcilerin eğitimine önem verilerek istismar kurbanı çocuklara ve ailelerine destek oluşturacak programlar uygulanmalıdır. Milli Eğitim 
Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları, gibi kurumsal oluşumlarla ortaklaşa olarak, öğretmenleri 
bilgilendirmek için eğitim kursları verilmeli broşür, afiş, kitapçıklar bastırmalı ve dağıtmalıdır. Ayrıca, okulda sözel çocuk istismarı öyküsünün 
varlığı çoğu kez öğretmenin de istismarı sonucu ortaya çıkabileceğinden, ev içi şiddetin taranması ileride gelişebilecek istismar tablolarını 
engelleyebilecektir. 
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Okul Öncesi Eğitim Almış 1. Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma Yazma Sürecinde Değerlendirilmesi 

 

     Emel SALGUT    Doç. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI 

Pamukkale Üniversitesi                Pamukkale Üniversitesi 

 

ÖZET 

Anahtar Kelimeler: İlk okuma yazma, sınıf öğretmeni, okul öncesi eğitimi, nitel araştırma. 

Problem Durumu: İlk okuma yazma süreci öğrencinin okulla ciddi anlamda ilk deneyimidir. Bu süreçte öğrenci birçok kazanımı 
gerçekleştirmek zorundadır. Okul ve sınıf kurallarını öğrenmeli, harfleri, rakamları, kalem tutmayı, yazmayı ve daha birçok şeyi öğrenmelidir. 
Zor olmasının yanı sıra çok da stresli bir süreçtir. Öğrencinin daha etkili ve daha sağlıklı bir ilk okuma yazma süreci geçirmesini sağlamak 
için okul öncesi eğitimle bu sürecin desteklenmesi gerekmektedir.  

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin ilk okuma yazma sürecine etkisini nasıl 
değerlendirdiklerini ortaya koymak ve çözüm önerileri üretmektir.  

Araştırmanın Yöntemi: Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olan durum desenine başvurulmuştur. Durum deseni çeşitlerinden bütüncül 
tek durum deseni tercih edilerek modelin işleyişine ilişkin veriler elde edilmesi temele alınmıştır. Verilerin elde edilmesinde araştırmacılar 
tarafından hazırlanan açık uçlu soru anketi kullanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Denizli 
merkez ilçe ve ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 
temele alınarak alt, orta, üst sosyo- ekonomik düzeydeki okullar belirlenmiştir. Denizli’deki ilkokullarda görev yapan toplamda 75 sınıf 
öğretmenine açık uçlu soru anketi uygulanmıştır.  

Araştırmanın Bulguları: Elde edilen veriler incelendiğinde okul öncesi eğitimin ilk okuma yazma sürecinde sınıf öğretmenine kolaylık 
sağladığı, dolayısıyla öğretmene zaman kazandırdığı tespit edilmiştir. Öğretmenler, okul öncesi eğitim alan öğrencinin küçük kas gelişiminin 
daha iyi olduğunu, doğru kalem tutma becerisine sahip olduğunu ve kendini ifade etmede daha başarılı olduğunu dile getirmişlerdir.  

Sonuç ve Öneriler: Okul öncesi eğitimin ilk okuma yazma sürecine olumlu etkisinin olduğu, sınıf öğretmenlerine büyük kolaylık sağladığı, 
öğrencilerin rahat ve sorunsuz bir yıl geçirdiği, aynı zamanda okul öncesi eğitim alan öğrenci ebeveynlerinin de daha duyarlı oldukları, öğrenci 
ve öğretmenle iletişim halinde oldukları tespit edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitime daha çok önem vermeli, zorunlu hale 
getirmeli, okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri iletişim halinde olmalı, okul öncesi eğitim müfredatında ilk okuma yazmaya hazırlık 
etkinliklerine ağırlık verilmelidir. 

Elementary School Teachers’ Views on the Effect of Preschool Education on the Basal Reading and Writing Process 

Abstract 

Key words: Basal reading and writing, elementary school teacher, preschool education, qualitative research. 

Problem Statement: The basal reading and writing process is the first challenge that students face in their school life. In this process, they 
have to achieve a number of objectives. They need to learn the school and classroom rules, letters, numbers, using a pencil, writing and 
many other skills. In addition to being challenging, it is also a stressful process. In order to ensure that students go through an effective and 
successful process of basal reading and writing, this process needs to be supported with preschool education.  

Purpose of Study: The aim of this study is to reveal how elementary teachers evaluate the effect of preschool education on the basal reading 
and writing process, and offer suggestions in this respect.  

Method: In the study, case study, a qualitative research design, was employed. Holistic single case design was preferred among case study 
designs, and it was aimed to gather data regarding the process of the model. In the data gathering process, an open-ended question survey 
developed by the researchers was used. The population of the study that was conducted in the 2015-2016 school year consisted of 1st, 2nd, 
3rd and 4th grade teachers working in the Denizli province and its districts. Schools with low- middle and high socio-economic status were 
determined based on the maximum variation sampling method. The open-ended question survey was administered to 75 teachers working 
at elementary schools in Denizli.  

Finding and Result: The analysis of the data showed that preschool education provided convenience to elementary school teachers, and 
thus saved their time. The teachers stated that fine motor development of the students who received preschool education was better, they 
had the skill of holding a pencil properly, and they were more successful in expressing their ideas.  

Discussion, Conclusion and Recommendation: It was found that preschool education had a positive effect on the basal reading and writing 
process, it made elementary school teachers’ job easier, the students had a smooth and successful school year, and the parents of the 
students who received preschool education were also more sensitive to their children’s development and were in contact with the teachers. 
The Ministry of National Education should put more emphasis on preschool education and make it compulsory, preschool teachers and 
elementary school teachers should work in cooperation, and basal reading and writing activities should be emphasised in the preschool 
curriculum. 

Giriş 

Bireyler yaşamları boyunca aile, çevre ve okul üçgeninde bir eğitim öğretim sürecinde yer alırlar. Bu eğitim öğretim sürecinde en etkili ve 
sistemli basamak elbette ki eğitim kurumlarıdır. Okulöncesi eğitim ise bu kurumların başlangıcı olarak gösterilebilir. Ailesinden sonra belki 
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de ilk kez başka bir ortama giriş yapan çocuk üzerinde okul öncesi eğitimin etkisi ve önemi tartışılamaz. Diğer taraftan ilk okuma yazma 
süreci de öğrencinin gerçek anlamda okulla ilk deneyimidir. Bu dönemde çocuk birçok kazanımı gerçekleştirmek zorundadır. Okul ve sınıf 
kurallarını kavramalı ve uygulamalı, harfleri tanımalı, rakamları bilmeli, doğru kalem tutma becerisine sahip olmalı, okumayı ve yazmayı 
öğrenmeli, yardımlaşmayı, grupla çalışmayı, paylaşmayı, kendini doğru ifade edebilmeyi ve daha birçok kazanımı gerçekleştirmesi gerekir. 
Dolayısıyla ilk okuma yazma süreci zor bir o kadar da stresli bir süreçtir. İlk okuma yazma çocuğun ihtiyacı olan dinleme, konuşma, yazma, 
görselleri okuma-sunma gibi temel becerilerinin gelişimini sağlayan bir etkinliktir. Okuma yazma, bireyin sosyal yaşamında ve okul yaşamında 
önemli bir beceridir. Bu beceri ilkokulda kazanılır ve yaşam boyu kullanılır (Bay, 2008; Akyol ve Temur, 2008). Öğrencinin sağlıklı ve etkili 
bir ilk okuma yazma süreci geçirebilmesi için okul öncesi eğitimle bu sürecin desteklenmesi gerekmektedir. Tok’a (2001) göre eğitim 
programlarının birbirini izleyen ve tamamlayan bir zincir gibi hazırlanıp uygulanması gerekmektedir. Bu zincirin ilk halkası da okul öncesi 
eğitimdir. Kişide en kritik dönem olarak ifade edilen, tüm kazanımların, yeteneklerin, alışkanlıkların temelinin atıldığı zaman dilimi olan okul 
öncesi döneminde alınan eğitim kuşkusuz okuma yazma sürecinde de büyük öneme sahiptir. Okul öncesi eğitimle alınan sağlam bir eğitim 
çocuğu diğer alanlarda olduğu gibi okuma yazma sürecinde de başarıyı ulaştırır. Çocuğa uygulanacak olan ilk okuma yazma öğretiminin 
niteliğini ve düzeyini her çocuğunu okul öncesi eğitimle geliştirdiği dil becerilerinin düzeyi ve ilk okuma yazma deneyimlerinin ona sağladığı 
birikimler belirleyecektir. Bu anlamada ilk okuma yazma öğretimi, her çocuğun okul öncesi birikimini dikkate alan ve bu birikim üzerine inşa 
edilen ‘bireyselleştirilmiş bir öğretim’ olmalıdır (Çelenk, 2008, s.85).  

Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, 
dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Erken yaşam deneyimleri çocuğun okula, öğrenmeye ve kendi 
becerilerine dair geliştireceği tutumları belirler ve okul başarısını etkiler. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve 
öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin olduğu ve çocuğun bağımsızlığının 
desteklendiği bir çevrenin varlığına ihtiyaç vardır (MEB, 2013). Okul öncesi eğitimde uygulanan etkinliklerle çocuğun okuma yazmaya bağlı 
alanlarının geliştirmesi ve okuma yazma ile ilgili pozitif motivasyon oluşturması sağlanır (Wildova, 2014, akt. Wildova ve Kropackova, 2015). 
Aynı zamanda okul öncesi eğitimde yer verilen kesme, yapıştırma, boyama, yazma gibi etkinlikler sayesinde çocuğun küçük kas gelişimi 
desteklenir (Seap ve Warburton, 1994, akt. Curtis, 1998). Milli Eğitim Bakanlığı , okul öncesi eğitim programında okul öncesi eğitiminin 
amaçlarını (MEB, 2013) şu şekilde belirlemiştir.   

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasının sağlamak  
2. Çocukları ilkokula hazırlamak 
3. Şartları elverişsiz çevreden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak 
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak şeklindedir.  

Bu amaçlar arasında yer alan ‘Çocukları ilkokula hazırlamak’ maddesi ilk okuma yazma eğitimi ile ilişkili olduğundan özel bir önem arz 
etmektedir. Çünkü ilk okuma yazma eğitimi temel eğitimin en önemli basamaklarından birisidir. Bu sürecin öğrenci açısından başarılı bir 
şekilde geçirilmesi eğitim öğretimin bütün yılarına önemli ölçüde etki edecektir.   

Okul öncesi eğitim yalnızca okuma yazmaya hazırlıkta değil, çocuğun kendini ifade edebilmesinde, özgüven duygusunun gelişmesinde, 
sosyalleşmesinde, toplum kurallarını öğrenmede ve uygulamada, eğitim öğretime yönelik motivasyonun artmasında oldukça etkilidir. Diğer 
taraftan okul öncesi eğitimin velilerin de okul süreci hakkında bilinçlenmesine yardımcı olduğu gibi öğretmenlere de büyük bir kolaylık 
sağlamaktadır. Bu araştırmanın sınıf öğretmenlerinde okul öncesi eğitimin önemine ilişkin olarak farkındalık yaratmada önemli olacağı ön 
görülmektedir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazma eğitimi sürecindeki 
farklılıkların tespit edilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırma sonucunda elde edilecek bulgular ve önerilerin alanda 
yapılacak olan bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitimin ilk okuma yazma eğitimi sürecine 
etkisini araştırmak, verilerden yola çıkarak öneriler geliştirmek her iki alana anlamlı bir katkı sağlayabilir. 

Bu araştırmanın amacı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilk 
okuma yazma eğitimi sürecini değerlendirmektir.  Amaca bağlı olarak şu alt problemler oluşturulmuştur: 

1. Öğretmen görüşlerine göre “okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinde genel hazır bulunuşluk düzeyleri” 
nasıl olmalıdır?  

2. Öğretmen görüşlerine göre “okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin görsel okuma düzeyleri arasında farklılıklar” nelerdir? 

 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir (Kuş, 2003; Ekiz, 2009; Büyüköztürk ve diğ. 2012; Yıldırım & Şimşek, 2013; 
Christensen, Johnson ve Turner, 2015). Nitel araştırma yöntemi kapsamında ise durum çalışması desenine başvurulmuştur (Büyüköztürk 
ve diğ. 2012, s.21). 

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Denizli merkez, ilçe ve köylerindeki ilkokullarda görev yapan -daha önce 1 sınıflarda ilk okuma 
yazma eğitimi vermiş olmak kaydıyla-  1. 2. 3. ve 4. sınıf öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir (n=75). Katılımcılardan 40’ı (%53) kadın, 35’i 
(%47) erkektir. Örneklemin tespitinde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi temele alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Denizlideki bütün 
ilkokullar alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerine göre ayrılmış ve her bir düzeyden dörder okul seçkisiz bir şekilde belirlenmiştir.  

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan 4 sorudan oluşan, açık uçlu soru anketi kullanılmıştır.  

Veri Analizi 

Anket formunun uygulanmasıyla elde edilen nitel veri seti bilgisayar ortamına aktarılmış ve her iki araştırmacı tarafından öğretmenlerin 
görüşleri satır satır okunmuştur. Veriler içerik analizine uygun bir şekilde değerlendirilmiş, araştırmacılar tarafından ayrı ayarı kodlar 
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belirlenmiştir. Ortaya çıkan kodlar karşılaştırmış daha sonra Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılarak “Güvenirlik = Görüş 
Birliği/ (Görüş Birliği +Görüş Ayrılığı)” görüş birliği yüzdesi hesaplanması yapılmıştır. Hesaplamalar sonucunda soruların tümünün görüş 
birliği yüzdesinin 84,60’ın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlişkili olduğu düşünülen kodlar bir araya getirilerek temalara ulaşılmıştır. 
Tablolarda ‘Okul Öncesi Eğitimi’ kavramı ‘O.Ö.E.’ şeklinde kısaltılarak yer almıştır. Tablolara yönelik olarak yapılan yorumlarda ise birebir 
alıntılara ve parantez içinde öğretmenlerin kişisel bilgilerine yer verilmiştir. Rakamlar öğretmenlerin sıra numarasını, Harfler ise cinsiyetini 
belirtmektedir. Örneğin (67, E), “67. Sırada yer alan erkek öğretmen” anlamına gelmektedir. Araştırmada elde edilen kodlar ve temaları Tablo 
1’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 1.  

Araştırma Verilerinden Elde Edilen Temalar, Kodlar ve Alt Kodlar 

Temalar Kodlar Görüş Sayısı 

(f) 

% 

 

1. Tema 

Hazır Bulunuşluk Düzeyleri 1. Kendini ifade etme ve özgüven 40 53 

2. İletişim ve uyum sağlama 34 45 

3. Kurallara uyma 23 30,6 

 

2. Tema 

Görsel Okuma Düzeyine Etkileri 1. Görselleri yorumlama becerisi 60 80 

2. Görselleri sıralama becerisi 15 20 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmada 2 tema ve bunlara bağlı 5 kod ortaya çıkmıştır.  

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde temaların içerisinde yar alan kodlara, kodlara ilişkin tablolara, yorumlara ve alıntılara yer verilmiştir.   

Araştırmanın birinci alt problemine yanıt vermek amacıyla ‘Hazır bulunuşluk düzeyleri’ teması oluşturulmuştur. Bu tema kapsamında yer alan 
‘kendini ifade etme ve özgüven’ koduna ilişkin olarak öğretmen görüşleri Tablo 2‘de sunulmaktadır. 

 

Tablo 2. 

“Hazır Bulunuşluk Düzeyleri’ teması kapsamındaki ‘Kendini ifade etme ve özgüven’ Koduna İlişkin Olarak Öğretmen Görüşleri 

 

 Öğretmen Görüşleri f % 

O. Ö. E. alan öğrenci kendini rahat bir şekilde ifade edebiliyor. 28 37 

O. Ö. E. alan öğrencinin özgüven duygusu gelişmiş oluyor.                                       4 5 

O. Ö. E. alan öğrenci duyuşsal açıdan gelişmiş oluyor.                                     3 4 

O. Ö. E. alan öğrenci sorulan sorulara rahatlıkla cevap verebiliyor. 2 2,6 

O. Ö. E. alan öğrenci topluluk önünde çekinmeden konuşuyor. 2 2,6 

O.Ö.E. almayan öğrenci kendini rahat bir şekilde ifade edemiyor. 1 1,3 

TOPLAM 40 % 53 

Tablo 2’ye bakıldığında araştırmaya katılan öğretmenlerden 28’i (%37) okul öncesi eğitim alan öğrencilerin kendilerini daha rahat bir şekilde 
ifade edebildiklerini dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini belirten alıntılardan bazıları şöyledir: ‘(…) Anasınıfına gidenler 
kendilerini daha iyi ifade edip, okul, öğretmen vb. durumlara daha iyi uyum sağlıyor.’ (57, E). ‘(…)  Okul öncesine giden öğrenci diğer 
öğrencilere göre birkaç adım önde başlıyor. Kendilerini çok daha iyi ifade ediyor.’ (67, E). 

Araştırmaya katılan öğretmenlerden 25 (%33) kişi okul öncesi eğitimin ilk okuma yazma sürecinde öğrencilerin genel hazır bulunuşluk 
düzeyini etkilediğini belirtmişlerdir. Bu görüşe ilişkin alıntılardan bazıları şöyledir: ’(…) Hazır bulunuşluk düzeylerinde farklılık vardır. O. Ö. E. 
alan çocuklar her açıdan diğer çocuklardan önde başlamaktadır.’ (11, K). ‘(…) O. Ö. E. alan öğrencilerin genel hazır bulunuşluk düzeyi daha 
iyi.’ (25, K). 

Tablo 2’de araştırmada görüş bildiren öğretmenlerin çoğunluğunun okul öncesi eğitim alan öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinde genel 
hazır bulunuşluk düzeylerinin daha iyi olduğunu dile getirdikleri görülmektedir. Araştırmadan elde edilen verilere göre okul öncesi eğitim ilk 
okuma yazma sürecinde öğrencinin kendini ifade etmesi, özgüven duygusunun gelişimi, topluluk içinde rahatça konuşabilmesi, duyuşsal 
gelişiminin desteklenmesi, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verebilmesi, topluluk önünde çekinmeden konuşabilmesi gibi hazır bulunuşluk 
düzeylerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. ‘İletişim ve uyum sağlama’ koduna ilişkin olarak öğretmen görüşleri Tablo 3’te sunulmaktadır. 
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Tablo 3. 

 “Hazır Bulunuşluk Düzeyleri’ teması kapsamındaki ‘İletişim ve uyum sağlama’ Koduna İlişkin Olarak Öğretmen Görüşleri 

 

 Öğretmen Görüşleri F % 

O. Ö. E. alan öğrenci öğretmeni ile sağlıklı iletişim kuruyor. 2 2,6 

O. Ö. E. alan öğrenci arkadaşları ile sağlıklı iletişim kuruyor. 4 5 

O. Ö. E. alan öğrenci yardımlaşmayı-paylaşmayı biliyor.                                       2 2,6 

O. Ö. E. alan öğrenci grupla çalışmayı biliyor.                                       2 2,6 

O. Ö. E. alan öğrenci sosyal ilişki kurmada daha başarılı.                                     2 2,6 

O. Ö. E. alamayan öğrenci çekingen ve içine kapanık oluyor. 3 4 

O. Ö. E. alan öğrenci okul ve sınıf kavramlarını bildiği için daha kısa sürede adapte oluyor. 13 17 

O. Ö. E. almayan öğrenci okul ve sınıf ortamına adapte olmada sıkıntı yaşıyor. 5 6,6 

O. Ö. E. alan öğrenci -daha önce de benzer çalışmalar yaptığı için- ilk okuma yazma etkinlikleri 
yaparken çabuk sıkılıyor. 

1 1,3 

TOPLAM 34 45 

Tablo 3’e bakıldığında araştırmaya katılan öğretmenlerden 2 (%2,6) kişi okul öncesi eğitim alan öğrencinin öğretmeni ile sağlıklı bir iletişim 
kurduğunu, 4 (%5) kişi ise arkadaşları ile sağlıklı iletişim kurduklarını belirtmiştir. Bu görüşlere yönelik örnek alıntı şu şekildedir: ‘(…) Ayrıca 
okul öncesi eğitim alan öğrenciler okula ve arkadaşlarına çabuk uyum sağlıyorlar.’ (35, K).  

Araştırmada görüş bildiren öğretmenlerden 13 (%17) kişi okul öncesi eğitim alan öğrencilerin okul ve sınıf kavramlarını bildikleri için adapte 
olma sorunu yaşamadıklarını diğer taraftan 5 (%6,6) öğretmen okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin okula adapte olmada sorun 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Konuya ilişkin örnek alıntı şu şekildedir: ‘(…) Okul öncesi eğitim alan öğrencinin sınıf ortamına, okul ortamına 
yabancılık çekmemesi öğretimi kolaylaştırıyor.’ (4, E).  

Tablo 3’ün geneline bakıldığında, öğretmen görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan öğrencilerin sosyal ilişki kurmada, sağlıklı bir iletişim 
ortamı oluşturmada başarılı oldukları, grupla çalışmayı bildikleri, okul ve ders ortamına kolay adapte oldukları saptanmıştır. ‘Kurallara uyma’ 
koduna ilişkin olarak öğretmen görüşleri Tablo 4‘de sunulmaktadır. 

Tablo 4. 

“Hazır Bulunuşluk Düzeyleri’ teması kapsamındaki ‘Kurallara uyma’ Koduna İlişkin Olarak Öğretmen Görüşleri 

 Öğretmen Görüşleri f % 

O. Ö. E. alan öğrenci okul ve sınıf kurallarını biliyor/uyguluyor. 12 16 

O. Ö. E. alan öğrenci ders (ders çalışma, etkinlik yapma vb.) kurallarını çabuk kavrıyor.                                       3 4 

O. Ö. E. alan öğrenci yönergeleri uygulamada sorun yaşamıyor.                                     3 4 

O. Ö. E. alan öğrencilerde de disiplin sorunu oluyor. 4 5 

O. Ö. E. almayan öğrenci kurallara uymak istemiyor. 1 1,3 

TOPLAM 23 30,3 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerden 12’si (%16) okul öncesi eğitim alan öğrencinin okul ve sınıf kurallarını bildiğini ve 
uyguladığını belirtmiştir. Bu görüşlere yönelik alıntı şu şekildedir: ‘(…) Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre kurallara 
uyumu daha iyidir.’ (75, K). 

Diğer taraftan görüş bildiren öğretmenlerden 4’ü (%5) okul öncesi eğitim alan öğrencilerde disiplin sorunu olduğunu yapılan etkinliklerde 
çabuk sıkıldıklarını ve yapmak istemediklerini belirtmişlerdir. Bu görüşlere yönelik alıntılar şöyledir: ‘(…) Eğitim alan öğrenciler daha çabuk 
sıkılır, okuldan bıkar, yazmaya isteksiz olur. Hep oyun oynamak ister.’ (20, K). ‘(…) Anasınıfına giden öğrencilerde disiplin sorunu oluyor. 
Daha fazla oyuna yönelik ders istiyorlar.’ (22, E). 

Tablo 4’teki alıntıların geneline bakıldığında okul öncesi eğitim alan öğrencilerin okul ve sınıf kurallarını bilip uyguladığı, yönergeleri anlama 
ve yerine getirmede sorun yaşamadığı tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre okul öncesi eğitimi alan öğrenciler ilk okuma yazma 
sürecinde kuralları çabuk kavrama, yönergeleri uygulama davranışı sergilemektedir. Zaman zaman O. Ö. E. alan öğrencilerde de disiplin 
sorunu olsa da genel olarak bu çocuklar kurallara uyma konusunda duyarlılık göstermektedir.  
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Araştırmanın ikinci alt problemine yanıt vermek için ‘Görsel okuma düzeyine etkileri’ teması oluşturulmuştur. Bu tema kapsamında yer alan 
‘görselleri yorumlama becerisi’ koduna ilişkin olarak görüşler Tablo 5’de sunulmaktadır. 

Tablo 5. 

‘Görsel okuma düzeyine etkileri’ teması kapsamındaki ‘Görselleri yorumlama becerisi’ Koduna İlişkin Olarak Öğretmen Görüşleri 

Öğretmen Görüşleri f % 

O.Ö.E. alan öğrenci görselleri yorumlamada başarılı oluyor. 37 49 

O.Ö.E. alan öğrencinin hayal gücü daha güçlüdür. 3 4 

O.Ö.E. alan öğrenciler yorum yapmada daha başarılı. 4 5 

O.Ö.E. alan öğrenci daha yaratıcı oluyor. 4 5 

O.Ö.E. almayan öğrencilerin görselleri yorumlamada kullandıkları kelimeler sınırlı oluyor. 4 5 

O.Ö.E. alan ve almayan öğrenciler arasında görsel okuma becerisine sahip olmada belirgin farklar yoktur. 8 10,6 

TOPLAM 60 80 

Tablo 5 incelendiğinde ve alıntıların geneline bakıldığında araştırmada görüş bildiren katılımcılardan 37’si (%49) okul öncesi eğitim alan 
öğrencilerin görsel okuma ve yorumlama becerilerinin daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir. Örnek alıntı şu şekildedir: ‘(…) Okul öncesi 
eğitim alanlar ne yapacağını bildiği için diğerlerine göre daha dikkatli oluyor. Görsel okumayı daha iyi yapıyorlar.’ (51, K).  

Öğretmenlerden 8 kişi (%10,6) okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında görsel okuma becerilerine yönelik fark olmadığını 
belirtirken ilgili alıntılar şu şekildedir: ‘(…) Görsel okuma düzeylerinde çok farklılık olduğu kanaatinde değilim.’ (2, K).’(…)Pek farklılık yok.’ 
(22, E). 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcılar okul öncesi eğitim alan öğrencilerin daha yaratıcı olduklarını, gelişmiş bir hayal gücüne sahip olduklarını 
belirtmiştir. Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin ise görsel yorumlamada çok sınırlı kelimeler kullandıkları belirlenmiştir. Elde edilen 
verilere bakıldığında okul öncesi eğitim alan öğrenci görselleri okuma ve yorumlamada okul öncesi eğitim almayan öğrenciye göre daha 
başarılıdır. ‘Görselleri sıralama becerisi’ koduna ilişkin olarak öğretmen görüşleri Tablo 6’da sunulmaktadır. 

Tablo 6. 

‘Görsel okuma düzeyine etkileri’ teması kapsamındaki ‘Görselleri sıralama becerisi’ Koduna İlişkin Olarak Öğretmen Görüşleri 

 Öğretmen Görüşleri f % 

O.Ö.E. alan öğrenci görselleri sıraya koyabiliyor. 2 2,6 

O.Ö.E. alan öğrenci görselde yer alan ayrıntıları fark etmede daha başarılı. 11 14,8 

O.Ö.E. almayan öğrenci görseller arası bağlantı kuramıyor. 2 2,6 

TOPLAM 15 20 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerden 11 kişi (%14,6) okul öncesi eğitim alan öğrencilerin görsel okuma çalışmalarında ayrıntılara daha 
çok dikkat ettiklerini dile getirmiştir. Öğretmenlerin bu görüşleriyle ilgili örnek alıntı şu şekildedir: (…) Okul öncesi eğitim alan çocuk görsel 
okumada ayrıntıya dikkat etmektedir. Resimleri daha iyi yorumlamaktadır.’ (13, K).  

Tablo 6 incelendiğinde görüş bildiren öğretmenler okul öncesi eğitim alan öğrencilerin görselleri sıraya koyabildiklerini, görseller arasında 
bağlantı kurabildiklerini belirtmişlerdir. Elde edilen veriler ışığında okul öncesi eğitim alan öğrencilerin kelime hazineleri gelişmiş, zengin bir 
hayal gücüne sahip ve bu sebeplerle görselleri yorumlamada daha başarılıdır. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Tartışma 

Öğretmenler okul öncesi eğitim alan öğrencilerin küçük kas gelişimlerini tamamladıklarını, kalemi doğru tutma becerisine sahip olduklarını, 
defter kullanımlarının düzenli olduğunu, etkinliklerde daha aktif yer aldıklarını dile getirmişlerdir. Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise 
küçük kas gelişimlerinin olması gereken düzeyde olmadığı, öğrencilerin doğru kalem tutma becerisini gösteremedikleri için ilk okuma yazma 
sürecinde bu becerilerin kazanılmasının zaman aldığı dile getirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar Erdoğan, Özen Altınkaynak ve 
Erdoğan (2013) tarafından yapılan ‘Okul öncesi öğretmenlerin okuma-yazmaya hazırlığa yönelik yaptıkları çalışmaların incelenmesi’ başlıklı 
araştırma sonucuyla benzerlik göstermektedir. Bu araştırmaya göre okul öncesi dönemde yazma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler 
çocukların yazının yönü, satır bilgisi, sayfa akışı hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak sağlarken aynı zamanda küçük kas gelişimini 
sağlamaktadır.  

Okul öncesi eğitim almayan öğrenciler ilk okuma yazma sürecinde çekingen, içine kapanık, tedirgin davranışlar sergilemektedir. Diğer 
taraftan görüş bildiren öğretmenlere göre okul öncesi eğitim alan öğrencilerin süreç boyunca algıları daha açık, grup çalışmalarında daha 
etkili, kendini ifade etmede daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Erişilen bu sonuçlar Uyanık ve Kandır’ın (2010) çalışmasında yer alan ‘okul 
öncesi eğitimle kazanılan beceriler sayesinde çocuk girişimci ve araştırmacı, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yeteneklerini 
kullanabilen bir birey olur’ sonucuyla örtüşmektedir. Ayrıca Lokumcu Tozar (2011) tarafından elde edilen okul öncesi eğitim almış öğrencilerin 
sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel becerileri almayan öğrencilere göre daha fazla gelişmiştir sonucunu da destekler niteliktedir.  
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Araştırma verilerine göre okul öncesi eğitim alan öğrenciler 1. sınıfın başında uyum sorunu yaşamamaktadır. Uyum sağlamada herhangi bir 
sorun yaşamayan öğrenciler  ilk okuma yazma sürecinde de oldukça rahat, kaygıdan uzak bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.  Bu 
sonuç Çelenk’in (2008) ‘Okul öncesi eğitimin, öğrencilerin okul öncesi dönemde duyuşsal hazırlık düzeyi üzerinde önemli bir etki gücüne 
sahip olduğu saptanmıştır.’ şeklindeki araştırma sonucunu desteklemektedir. Yine Erbay’ın (2008) elde ettiği sonuca göre de okul öncesi 
eğitim alan ilkokul birinci sınıf öğrencisinin sosyal beceri düzeyi okul öncesi eğitimi almayan öğrenciye göre daha fazla gelişmiştir. 

Sonuçlar 

Sınıf öğretmenlerine uygulanan açık uçlu soru anketinden elde edilen verilerin analizi sonucunda okul öncesi eğitimin ilk okuma yazma 
sürecinde sınıf öğretmenine kolaylık sağladığı, öğretmene süreçte zaman kazandırdığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan öğrencilerin görsel okuma beceriler ilk okuma yazma eğitimi için uygun bir düzeyde 
olduğu, görselleri ayırt etmede, sıralamada, ayrıntılara dikkat etmede ve yorumlamada oldukça başarılı oldukları tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda bu öğrencilerin okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha yaratıcı oldukları ve kelime hazinelerinin daha zengin olduğu 
belirlenmiştir. 

Öğretmen görüşlerinden elde edilen verilere göre okul öncesi eğitim alan öğrenci ilk okuma yazma sürecinde uyum sorunu yaşamamaktadır. 
Buna bağlı olarak da öğrenci rahat ve sorunsuz bir şekilde öğrenme öğretme sürecine dahil olmaktadır. 

Öneriler 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve sınıf öğretmenleri iletişim halinde olmalıdır. Okul öncesi eğitim programı ilk 
okuma yazma eğitimine hazırlık çalışmaları açısından zenginleştirilmelidir. Okul öncesi eğitim programlarında görsel okuma ve görsel sunu 
çalışmalarına daha fazla yer verilmelidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 
kapsamında hizmet içi eğitim seminerleri almalıdır. Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazma eğitimi süreci bilimsel 
araştırmalarla incelenmeli elde edilen veriler MEB tarafından duyarlı bir şekilde değerlendirilmelidir. 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğuna İlişkin Görüş ve İnançlarının İncelenmesi 

                      

Öğr. Gör. Merve GANGAL  Arş. Gör. Nevra ATIŞ AKYOL  Arş. Gör. Şengül AKINCI 

 

ÖZET 

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve bu sendroma sahip çocuklar ile ilgi li görüşlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda “Okul öncesi öğretmenlerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgileri 
ne düzeydedir?”, “Okul öncesi öğretmenleri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ile ilgili ne düşünmektedirler? ve “Okul 
öncesi öğretmenleri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların sınıfa uyumunu ve gelişimsel sürecini desteklemek için 
yapılabileceklerle ilgili ne düşünmektedirler?” sorularına cevap aranmıştır. Çalışma grubuna, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfı ve 
bağımsız anaokullarında çalışan 14’ü kadın 3’ü erkek olmak üzere toplam 17 okul öğretmeni  amaçsal örnekleme yöntemi  ile seçilmiş ve 
yarı-yapılandırılmış bireysel görüşme yapılarak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili görüşleri alınmıştır. Verilerin toplanmasında 
“Kişisel Bilgi Formu” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” olmak üzere iki adet form kullanılmıştır. Bu çalışma, betimsel 
desende nitel bir çalışma olup, elde edilen verilerin incelenmesinde içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. Araştırmanın bulgularında 
öğretmenlerin çoğunluğunun DEHB’i dikkat süresi kısa, dikkati dağınık, yapılan işe odaklanamaz şeklinde tanımladıkları; DEHB ‘in çeşitleri 
hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve DEHB’ i daha çok çevresel faktörlere bağladıkları görülmüştür. Ayrıca görüşme sorularından elde edilen 
veriler ışığında öğretmenlerin çoğunun kendilerini DEHB’li çocuğa müdahale konusunda eksik hissettikleri; DEHB’in tanılamasından sorumlu 
olan kişi veya kurumun RAM olduğunu düşündükleri ve DEHB’li çocukların günlük hayatta en çok sosyal-duygusal uyum problemi 
yaşadıklarını gözlemledikleri bulunmuştur. Araştırmanın diğer bulgularında öğretmenlerin çoğunun DEHB’li çocuk için müdahale ve tedavi 
sürecinde ilaç tedavisinin kullanıldığını ve öğretmenlerin bu sürece DEHB’li çocuklara yönelik etkinlikler planlayarak sınıf uygulamalarını 
şekillendirip dahil oldukları ifade edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenlerin DEHB ile ilgili olarak doğru bilgilere sahip olsalar bile tam 
anlamıyla yeterli olmadıkları görülmüştür. Sınıfında daha önce DEHB’ li öğrenci olmayan öğretmenlerin DEHB ile ilgili fazla görüş 
belirtemediği görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre  öğretmenlerin DEHB ile ilgili bilgilendirici seminer veya dersler almasının DEHB sahibi 
cocukları tanıyabilme ve eğitim desteği verebilmeleri açısından öğretmenlere faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Davranış Bozuklukları, Erken Çocukluk,  Tanıma, Değerlendirme  

Examining Preschool Teachers Believes and Opinions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Abstract 

The aim of this study was to examine the opinions of preschool teachers regarding “attention deficit hyperactivity disorder” (ADHD) and their 
opinions on children who suffer from this disorder. To this end, answers to questions like “How much do preschool teachers know about 
ADHD?”, “What are preschool teachers’ opinions regarding children with ADHD?”, and “What do preschool teachers think they can do to 
help children with ADHD adapt to the classroom environment and support their development process?” were sought for in the study. 14 
female and 3 male teachers from Ministry of National Education nursery classes and private kindergartens were selected for the study group 
byamaçsal sampling, and their opinions on ADHD were obtained. Two forms, namely “Personal Demographics Form” and “Interview Form” 
developed by the researchers, were used in data collection process. The study was a descriptive qualitative one, and content analysis 
method was used in evaluating the data. Study results revealed that the teachers define ADHD as having a short span of attention and 
distracted attention, and the inability to concentrate on the task at hand. The study also revealed that the teachers do not have much 
information about the types of ADHD, and that they attribute the reasons for ADHD mostly to environmental factors. Besides, in light of the 
responses received for interview questions, it was found out that the teachers feel inadequate in dealing with children with ADHD, that they 
think the responsible body in the diagnosis of ADHD is counseling and research center (CRC), and that they believe the children with ADHD 
experience most frequently socio-emotional adaptation problems in daily life. Other findings of the study revealed that the teachers mostly 
know that the children with ADHD use medication in the intervention and treatment of ADHD, and that they get involved in the process by 
planning their classroom activities in a way to address such students’ needs. Overall, it was observed that, although the teachers have 
accurate information regarding ADHD, they were found to be rather inadequate in certain aspects of the disorder. Furthermore, it was 
observed that the teachers who did not have children with ADHD in their classes previously could not express many opinions regarding the 
disorder. In light of the study, we believe that receiving informative seminars or courses on ADHD might prove helpful on part of the teachers 
in identifying the children who suffer from ADHD in class and in providing the necessary educational support.   

Keywords: Behavior Disorders, Early Childhood, İdentification, Essesment 

Giriş 

Problem durumu 

Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik gibi temel özelliklerden oluşan DEHB, günümüzde çocukluk çağında en sık rastlanan 
bozukluklardan biridir.Okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı %3 ile % 5 arasında değişen DEHB (DSM-IV)’in, ülkemizdeki her 20 
çocuktan birinde görüldüğü tahmin edilmektedir (Göl Bayık, 2013). DSM-IV tanı kriterlerine göre bir çocuğa DEHB teşhisi konulabilmesi için 
bahsedilen bu bozukluğun 7 yaşından önce, altı aydan beri, ev ve okul gibi farklı ortamlarda gözleniyor olması ve bulunulan ortamda işleyişi 
engelleyici bir takım sıkıntılar meydana getiriyor olması gerekmektedir (DSM-IV) 

DEHB’li çocuklar akademik, sosyal ve iş yaşamlarında ciddi sıkıntı ile karşılaşabilmektedirler. Gerekli müdahalelerde bulunulmaması 
durumunda bu etkilerin yetişkinlikte de devam ettiği görülmektedir. Bu türden sıkıntılar insanların yaşam kalitesini düşünmekte ve var olan 
potansiyellerini sergilemelerini güçleştirmektedir. Ayrıca sadece DEHB’li bireyler değil, bu bireylerin okul ve aile çevresinde bulunanlar da 
olumsuz anlamda etkilenmektedir. Bu sebeple DEHB, üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Günümüzde her ne kadar DEHB ile ilgili yapılan araştırmaların (Bekle, 2004;Karabekiroğlu, Cakin-Mekik, Özcan Özel, Toros, Öztop, 
Özbaran, Cengel-Kutur, Akbaş, Taşdemir, Ayaz, Aydın, Bildik, Erermiş &Yaman 2009; Perold, Louw&Kleynhans, 2010;Küçük Doğaroğlu, 
2013; Göl, Bayık, 2013) sayısında artış olsa da, pek çok kişinin halen DEHB’ i çocukların hayatında ciddi sorunlara sebep olan bir bozukluk 
olarak görmedikleri açıktır. Pek çok kişinin DEHB’’li çocukların sergiledikleri davranışları “yaramazlık” yahut “şımarıklık” olarak adlandırdıkları, 
bilgi sahibi olan pek çoğunun ise yanlış ya da eksik bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Oysaki bu tür etiketlemeler yanlış/eksik bilgiler DEHB’li 
çocukların olumlu benlik algısı geliştirmesini ve gerekli müdahalelerde bulunulmasını engelleyecektir. Bunun sonucunda, çocuğun sergilediği 
olumsuz davranışlar devamını edecek, dolayısı ile de çocuğun var olan potansiyelinin sergilemesi engellenecektir. 

Bu noktada, insan yaşamının en kritik dönemini kapsayan okul öncesi dönem çocukları ile çalışan okul öncesi öğretmenlerinin DEHB ile ilgili 
bilgi ve farkındalığa sahip olmalarının iki temel sebepten dolayı önemli bir konu olduğu düşünülmektedir.Bunlardan ilki, okul öncesi 
öğretmenlerinin yaşamın ilk yıllarında çocukların hayatına dâhil olarak önemli etkilerde bulunma fırsatına sahip olmalarıdır. DEHB’Lİ bir 
çocuğu akranlarından ayırt edebilen bir okul öncesi öğretmeni, bu çocuğa nasıl müdahale edileceğini de bilip,  çocuğun iyi oluşuna ve 
hayatına dair önemli dokunuşlarda bulunacaktır. Burada öğretmenin rolü DEHB’li çocuğu tanılamak değil, çocuğun günlük yaşamının uzun 
bir süresini geçirdiği okul yaşantısında çocuğu gözlemlemesi suretiyle, tanılanma sürecine katkıda bulunmasıdır. DEHB ile ilgili farkındalık 
ve doğru bilgiye sahip bir öğretmen çocuğun yaşamında bahsedilen faydaları sağlarken, bu konuda yanlış ya da yetersiz bilgiye sahip olan 
bir öğretmen bu çocukların fark edilememesine ve yaşamaları boyunca DEHB’in sebep olacağı olumsuz durumlarla karşılaşmasına neden 
olabilmektedir. 

İkinci önemli sebep ise, öğretmenlerin tarafsız bireyler olarak DEHB’li bir çocuğun sıkıntılarının farkına varıp, gerekli müdahaleleri 
yapabilecek durumda olmalarıdır. DEHB’li bir çocuğa sahip pek çok ebeveyn, çocuğunun sergilediği davranışları normal karşılamakta ya da 
çocuğunun DEHB kaynaklı sergilediği olumsuz davranışları birer bozukluk olarak kabul etmekte zorlanmaktadır. Oysa öğretmenin bu gibi bir 
durum karşısında tarafsız bir birey olarak olaya müdahale etme durumu bulunmaktadır. Öğretmenlerin çocukların hayatına dokunuşta sahip 
oldukları rol ve sorumluluklar göz önüne alınarak “Okul öncesi öğretmenlerinin DEHB ile ilgili bilgi düzeyleri ne düzeydedir?” bu çalışma 
planlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu veDEHB’li çocuklar ile ilgili görüşlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Araştırmanın amacı çerçevesinde, şu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: 

Okul öncesi öğretmenlerinin DEHB ile ilgili bilgi düzeyleri ne düzeydedir? 

Okul öncesi öğretmenleri DEHB’li çocuklar ile ilgili ne düşünmektedir? 

Okul öncesi öğretmenlerinin DEHB’li çocukların sınıfa uyumu ve gelişimsel süreçlerinin desteklemek adına yapabilecekleri ile ilgili ne 
düşünmektedirler? 

Yöntem 

Araştırmanın Deseni 

Okul öncesi öğretmenlerin DEHB hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacı ile yapılan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden bir 
olguyu anlamada oldukça önemli sayıda değişkenlere yer veren karmaşık sosyal durumları araştırmaya fırsat tanıyan vaka çalışması 
(Merriam, 2013) kullanılmıştır. Bu çalışma, var olan bir durumu mümkün olduğunca eksiksiz ve dikkatli şekilde tanımlamaya fırsat veren 
betimsel desende bir çalışmadır(Büyüköztürk ve diğerleri, 2014).  

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfı ve bağımsız anaokullarında çalışan 14’ü kadın 3’ü erkek olmak üzere toplam 
17 okul öğretmeni oluşturmaktadır. Evrendeki tüm bireylerin seçilme olasılığının aynı olduğu ve örneklem seçiminin seçkisizlik ilkesine uygun 
olarak yapıldığı örnekleme yöntemi (Büyüköztürk& Kılıç Çakmak, 2008) olan amaçsal örnekleme yöntemi ne başvurulmuştur. Özü itibari ile 
nitel bir araştırma olan bu çalışmada verilerin toplanmasında görüşülen kişilerin bakış açıları, duygu ve düşünceleri hakkında daha derin bir 
bilgi elde etmek amacı ile  görüşme tekniğine (Kuş, 2012) başvurulmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” olmak üzere iki adet form 
kullanılmıştır. “Kişisel Bilgi” formunda öğretmenlerin cinsiyet, mesleki deneyim, eğitim düzeyi, çalıştığı okul türü ve DEHB ile ilgili herhangi 
bir ders ya da eğitim alıp almadıklarına dair sorular bulunmaktadır. “Görüşme Form”unda ise okul öncesi öğretmenlerinin DEHB ile ilgili bilgi 
düzeylerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan 12 adet açık uçlu görüşme sorusu bulunmaktadır. Bu formun hazırlanmasında alan yazından 
ve uzman görüşünden faydalanılmıştır. 

Analiz 

Verilerin analizinde birbiri ile benzerlik gösteren verileri belirli temalar ve gruplar içerisinde bir araya getirerek okuyucuların daha rahat bir 
şekilde okuyup anlamasına imkân veren içerik analizi yöntemine (Yıldırım &Şimşek, 2011) başvurulmuştur. 

Bulgular ve Sonuç 

Bulgular 

1.öğretmenlerin demografik özelliklerine yönelik bulgular 
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Görüşme yapılan 17 öğretmenin 14’ü kadın 3’ü erkektir. Öğretmenlerin 6’sı mesleklerinde 1–4yıllık, 9’u 5–8 yıllık, 2’si 9-12 yıllık öğretmendir. 
Öğretmenlerin 13’ünün sınıfında daha önce DEHB tanısı almış öğrenci bulunmamışken, 2’sinin sınıfında DEHB tanılı öğrenci olmuş ve 2’si 
de tanılanmamış olmasına rağmen DEHB’ li olarak düşündükleri öğrencilerle çalışmıştır. Öğretmenlerin 4’ü DEHB ile ilgili ders almış, 2’si 
DEHB ile ilgili seminer almış, 2’si DEHB ile ilgili kişisel araştırmalar yapmış, 9’u ise DEHB ile ilgili herhangi bir eğitim almamıştır.  

2. öğretmenlerin DEHB’ in belirtileri ve DEHB’in tanımı ile ilgili görüşlerine ilişkin bulgular 

Görüşler Frekans 

Dikkat süresinin kısa, dikkatinin dağınık olması, yapılan işe odaklanamama 16 

Devamlı hareket halinde olma, yerinde durmakta zorlanma   14 

Sosyal uyum problemi yaşama, kendine ve başkalarına zarar verme    3 

Dağınık, düzensiz ve plansız olma   2 

Diğer(çok konuşma, davranışlarının sonunu düşünmeme, unutkan olma, davranış bozukluğudur,  akranlarına göre 

gelişim düzeyi daha yüksektir, akademik başarısızlık) 
8 

Tablo 1. DEHB’ in Tanımı ve DEHB ‘in Özelliklerine İlişkin Tablo 

Tabloda yer alan kategoriler öğretmenler tarafından söylenen DEHB’ in tanımı ve özelliklerine yönelik görüşlerin kullanım sıklığını ifade 
etmektedir. Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğunun; dikkat süresinin kısa, dikkatinin dağınık olması, yapılan işe odaklanamama  
(f: 16) şeklinde ifadeler kullandıkları görülmüştür. Öğretmenlerin DEHB in tanımı ve özelliklerine ilişkin kullandıkları diğer ifadeler kullanım 
sıklığına göre sırasıyla; devamlı hareket halinde olma, yerinde durmakta zorlanma (f:14), sosyal uyum problemi yaşama, kendine ve 
başkalarına zarar verme  (f:3),  dağınık, düzensiz ve plansız olma (f:2) ve diğer (çok konuşma, davranışlarının sonunu düşünmeme, unutkan 
olma, davranış bozukluğudur,  akranlarına göre gelişim düzeyi daha yüksektir, akademik başarısızlık) (f:8) şeklindedir. 

Öğretmenlerin DEHB’ in tanımı ve özellikleri konusunda verdikleri bilgilerde 4 numaralı öğretmen “akademik becerilerde sınırlılık, öğrendiğini 
unutma”, 6 numaralı öğretmen “ DEHB’i dikkat eksikliği olarak biliyorum, özellikleri hakkında fazla bilgim yok, çocukların etkinliklere 
odaklanamaması gibi bir durum olabiliyor”,  ifadelerini kullanmışlardır. 

 

 Yeterli Yetersiz 

DEHB ile ilgili bilgide 4 7 

DEHB’li çocuğu fark etmede 5 4 

DEHB’li çocuğa sınıfta müdahalede 4 8 

 

Tablo 2. DEHB ile İlgili Kendilerini Yeterli ya da Eksik Hissettikleri Alanlara İlişkin Tablo 

 

Tablo 2 incelendiğinde DEHB ile ilgili bilgi düzeyinde ve DEHB’ li çocuğa sınıfta müdahale alanında öğretmenlerin çoğunluğu kendini yetersiz 
hissederken, DEHB’ li çocuğu fark etme konusunda öğretmenlerin çoğunluğu kendini yeterli hissetmektedir. Örneğin 3 numaralı öğretmen 
DEHB ile ilgili kendini yeterli ya da eksik hissettikleri alanlara yönelik “ DEHB in ne anlama geldiğini biliyorum sınıfımda dikkat eksikliği olan 
çocuğu kolayca fark edebilirim ama daha sonrasıyla ilgili yapmam gerekenler konusunda şüphelerim var” şeklinde ifadede bulunmuştur. 

 Frekans 

Genetik Faktörler 6 

Biyolojik Faktörler 5 

Çevresel Faktörler 11 
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Tablo 3. DEHB’ in Nedenlerine İlişkin Tablo 

 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğunun DEHB’in nedenlerini çevresel faktörlere bağladığı görülmüştür.  

Öğretmenlerin DEHB’e neden olan faktörler konusunda verdikleri bilgiler ışığında biyolojik faktörler grubuna giren bazı cevaplar, 10 numaralı 
öğretmen “beyinle ilgili bir sorun”, 17 numaralı öğretmen “nörolojik bazı sorunlar”; çevresel faktörler grubuna giren bazı cevaplar, 13 numaralı 
öğretmen “gelişen teknoloji, hızlanan hayat şartları ve karşılaşılan uyaranların her geçen gün fazlalaşması”, 5 numaralı öğretmen “ilgisiz 
anne baba tutumları veya aşırı ilgi”; genetik faktörler grubuna giren bazı cevaplar, 7 numaralı öğretmen “kalıtsal bir durum diye biliyorum”, 
14 numaralı öğretmen “bence bunun nedeni tam olarak bilinmiyor, çoğunlukla genetik olduğunu düşünüyorum” şeklindedir. Bu cevapların 
yanı sıra 15 numaralı öğretmenin verdiği “kalıtsal ve çevresel faktörler” cevap gibi birden fazla faktörü içine alan cevaplara ve 6 numaralı 
öğretmenin verdiği “bu konuda bir bilgim yok” gibi hiçbir faktörden bahsedilmeyen cevaplara da ulaşılmıştır. 

Görüşler Frekans 

Sosyal ve duygusal uyum problemi yaşama   16 

Odaklanma problemi yaşama   9 

Aşırı hareketlilik 5 

Akademik başarısızlık   5 

Kendilerine ve başkalarına zarar verme 4 

Unutkanlık 4 

 

Tablo 4. DEHB’ li Çocukların Günlük Hayatta Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Tablo 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin çoğu,  sosyal ve duygusal uyum problemi yaşamayı DEHB’ li çocukların günlük hayatta karşılaştıkları 
problem olarak nitelendirmişlerdir.  

Öğretmenlerin DEHB’ li çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yönelik verdikleri bilgilerde; 8 numaralı öğretmen “eşyalarını 
kaybetme (unutkanlık), işlerinin yarım kalması ve yeni işe başlayamama (odaklanma problemi yaşama)”, 1 numaralı öğretmen “bu çocukların 
dikkati çok çabuk dağılır (odaklanma problemi yaşama), sınıf kurallarına uymada zorluk çekerler (sosyal ve duygusal uyum problemi 
yaşama)”, 3 numaralı öğretmen “uyum problemi yaşadıkları için çevreleri tarafından kabul görmekte zorlanırlar ve dışlanabilirler (sosyal ve 
duygusal uyum problemi yaşama), gerçek zekâlarını göstermekte zorlandıkları için akademik başarıları olumsuz etkilenir (akademik 
başarısızlık) gibi açıklamalar yapmışlardır. 

 Frekans 

Bilmiyorum 5 

Çeşidi yoktur 4 

Dikkat eksikliğinin baskın olduğu tür ve hiperaktif dürtüselliğin baskın olduğu tür olarak ikiye ayrılır 5 

Dikkat eksikliğinin baskın olduğu tür, hiperaktif dürtüselliğin baskın olduğu tür olarak ve DEHB karışık tür olarak 3’e 
ayrılır. 

3 

 

Tablo 5. DEHB’ in Çeşitlerine İlişkin Tablo 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunun “çeşidi yoktur” ve “bilmiyorum” diyerek DEHB in çeşitlerini açıklayamadıkları görülmüştür.  

3. öğretmenlerin DEHB’ in süreç ve müdahalesi ile ilgili görüşlerine ilişkin bulgular 

  Frekans 

RAM 10 

Psikiyatrist 6 

Psikolog 2 

Öğretmen-rehberlik servisi-RAM işbirliği 4 
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Tablo 6. DEHB’ in Tanılamasına İlişkin Tablo 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğu DEHB’ in tanılamasından sorumlu olan kişi veya kurumlar için RAM’ı belirtmiştir. 

 

  Frekans 

Davranış eğitimi –çeşitli terapiler 3 

İlaç tedavisi    8 

Öğretmen- Aile eğitimi 4 

Beslenme Kontrolü    1 

BEP (Bireysel Eğitim Planı) 6 

Bilmiyorum 2 

 

Tablo 7. DEHB Müdahale ve Tedavi Sürecine İlişkin Tablo 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin çoğu DEHB’ in müdahale ve tedavi sürecinde “ilaç tedavisi” nin uygulandığını savunmuşlardır.  

 

Öğretmenlerin DEHB müdahale ve tedavi sürecinde izlenecek yola ilişkin verdikleri bilgiler; 6 numaralı öğretmen “ RAM teşhis koyduktan 
sonra öğretmen ve aileye önerilerde bulunuyor ayrıca ilaç kullanan çocuklarda var”, 15 numaralı öğretmen “RAM”, 9 numaralı öğretmen “bu 
konudaki uzman psikiyatristler” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

 

  Frekans 

Bilmiyorum 4 

Etkinlikler DEHB’ li çocuğa göre planlanır   13 

Başladığı işi bitirmesi desteklenir, ödüllendirilir 3 

Sınıf düzeni DEHB’ li çocuğa göre ayarlanır   4 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunun DEHB ‘li çocuğa göre etkinlikler planlayarak sınıf uygulamalarını şekillendirdikleri görülmüştür.  

Öğretmenlerin DEHB’ l ili çocuklar için sınıfta yapılan çalışmalara yönelik verdikleri bilgiler; 10 numaralı öğretmen “sınıf düzeni ayarlanır, 
dikkat dağıtan nesneler kaldırılır (Sınıf düzeni DEHB’ li çocuğa göre ayarlanır), ödev ve dersler onlara göre planlanır (Etkinlikler DEHB’ li 
çocuğa göre planlanır), 16 numaralı öğretmen “ etkinlikte sıkıldığında onun dinlenmesini sağlarım. Etkinliğe odaklanması için onu motive 
edecek ne ise onu yaparım (Başladığı işi bitirmesi desteklenir, ödüllendirilir), 4 numaralı öğretmen “karmaşık değil daha sade anlaşılır 
etkinlikler sunulabilir (Etkinlikler DEHB’ li çocuğa göre planlanır), öğretmene yakın mesafede tutulabilir, unuttuklarını hatırlamalarını sağlayıcı 
görseller sınıfın belli bölgelerine asılabilir(Sınıf düzeni DEHB’ li çocuğa göre ayarlanır),başarı ve çabaları mutlaka ödüllendirilir (Başladığı işi 
bitirmesi desteklenir, ödüllendirilir) şeklinde görüşlerini sunmuşlardır.  

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğretmenlerin DEHB ile ilgili görüşlerinin daha çok dikkat eksikliği kategorisinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Öğretmenlerin çocukları daha çok sınıf içi etkinliklere katılımına göre değerlendirdiği için böyle bir sonuç çıktığı düşünülebilir. 
Öğretmenlerin ayrıca devamlı hareket halinde olma ve yerinde durmakta zorlanma kategorisinde de oldukça fazla görüş belirttiği 
görülmektedir.Bu durumun ise öğretmenlerin çocukları yalnızca davranışsal özelliklerine göre değerlendirmesinden ve öğretmenlerin her 
hareketli çocuğun DEHB sahibi olduğu gibi yanlış bir düşünceye sahip olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Konuyla ilgili incelenen 
çalışmalarda da öğretmenlerin dikkat eksikliğini göz ardı ederek, aşırı hareketli ve uyumsuz her çocuğa DEHB sahibi gözüyle bakabildiğinin 
fark edildiği görülmektedir (Brown,2010). Ayrıca öğretmenlerin DEHB sahibi çocukları genellikle “şımarık”, “yaramaz”  gibi tanımlamalarla 
etiketlemesinin de dikkat eksikliği veya hiperaktivite noktasında ciddi bir tanımlama yapılabilmesinin önüne geçmesine neden olduğu 
düşünülmektedir (Üstün, Çiftçi &Kınaci, 2014). Öğretmenlerin DEHB konusunda kendilerini ne kadar yeterli hissettiği ile ilgil i bulgular 
incelendiğinde ise öğretmenlerin genelde DEHB ile ilgili bilgi ve sınıfta müdahale ile ilgili yetersiz hissettiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkılarak bu durumun öğretmenlerin lisans eğitimi esnasında DEHB ile ilgili ders almamasından ve çoğunun 
DEHB ile ilgili bir eğitime katılmamasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu konuyla ilgili olarak Lauth ve Naumann (2009) çalışmalarında 
öğretmenlerin DEHB ile ilgili olarak eksik hissetmemesi ve müdahalede yetersiz kalmaması adına öğretmen eğitim programlarının önemli 
olduğunu ve programlarda bu konuyla ilgili ek değişikler yapılmasının faydalı olabileceğini belirtmiştirler. 

Bulgular incelendiğinde öğretmenlerin DEHB’li çocukların günlük hayatta karşılaştığı problemler noktasında en çok sosyal ve duygusal uyum 
problemi yaşama ile ilgili görüş belirttiği görülmektedir. Öğretmenlerin çocukları daha arkadaş ortamında gözlemlediği düşünüldüğünde 
öğretmenlerin bu noktada doğru bir değerlendirme yaptığı söylenebilir. DEHB sahibi çocukların özellikle uyum ve arkadaşları ile ilişkiler 
noktasında sıkıntı yaşadığı ve okul ortamında bu sorunların dışarıdan gözlemlenebilir olmasıyla sıkça ortaya çıktığı konuyla ilgili 
araştırmalarda da belirtilmektedir (Kaymak Özmen, 2010).Öğretmenlerin DEHB’in tanısı ile ilgili görüşlerine bakıldığında çoğunun RAM 
cevabı vererek yanlışa gittiği görülmüştür. Bu durumun öğretmenlerin herhangi bir sorun davranışla karşılaştığında en çok yardım aldığı 
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kurumun RAM olmasından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Öğretmenlerin çoğunun psikiyatriye yönlendirmenin ilk aşamasının da RAM’a 
yönlendirme olduğunu düşündüğü söylenebilir.  

Sonuç olarak öğretmenlerin DEHB ile ilgili olarak doğru bilgilere sahip olsalar bile tam anlamıyla yeterli olmadıkları görülmüştür. Schröder 
(2006), çalışmasında uygun müdahalelerin yapılabilmesi adına DEHB ile ilgili doğru bilgi ve erken tanılamaya ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 
Bu durumda öğretmenlerin sınıfta yaşadığı problemlerin DEHB ile ilgili doğru bilgilendirme ve tanılama azaltılabileceği ve müdahale sürecinin 
kolaylaştırılabileceği savunulabilir. Öğretmenlere DEHB ile ilgili bilgilendirmeler ve seminerler yapılmasının destekleyici olacağı 
düşünülmektedir. Öğretmenlerin bildiklerini uygulamaya dökme noktasında da desteklenmesinin öğretmenlere fayda sağlayacağı 
söylenebilir. 
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Matematiğe Yönelik Tutumlar İle Matematik Kavramına İlişkin Sahip Olunan Metaforlar Arasındaki İlişki 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutum ve başarılarının matematik kavramına ilişkin 
sahip oldukları metaforlar üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda, matematiğe yönelik tutum ile ilgili literatür taranarak ve uzman 
görüşleri alınarak araştırmacılar tarafından 14 maddeden oluşan 5’li likert tipli bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Ölçek, 2015-2016 eğitim öğretim 
yılında Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 120 ilköğretim matematik öğretmeni adayına uygulanmış ve yapılan analizler 
sonucunda ölçek maddesi yarısı olumlu yarısı olumsuz olacak şekilde 12’ye indirilmiştir. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık yöntemi ile araştırılmış, 
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tamamı için .957 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği için ise açımlayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. Geçerliği ve güvenirliği sağlanan ölçekle birlikte, üzerinde “Matematik … gibidir, çünkü … “ yazılı bir kağıt verilmiş ve tek bir 
metafora odaklanarak doldurmaları istenmiştir. Ayrıca, ilköğretim matematik öğretmeni adayların matematik başarılarını ölçmek amacıyla 
üniversiteye giriş sınavında ilgili bölüm için istenen puan türü dikkate alınmış ve matematik netleri sorulmuştur. Yaptıkları matematik netlerine 
göre başarı sıralaması yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel istatistiklerden yararlanarak analiz edilmiştir. İçerik analizi 
sonucunda matematik kavramına yönelik metaforların, öğretmen adaylarının farklı düşünme ve algılama becerilerine göre çeşitlilik gösterdiği 
görülmüştür. Öğretmen adaylarının belirttiği açıklamalar doğrultusunda metaforlar için “Eğlence”, “Temel ihtiyaç”, “Duygu” ve “Sorun” olacak 
şekilde çeşitli kategoriler oluşturulmuş ve bu kategoriler olumlu ve olumsuz olacak şekilde iki grup altında toplanmıştır. Her bir grup için 
numaralandırma yapılmış ve SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ilköğretim matematik 
öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforların, matematiğe yönelik tutum ve başarılarına göre anlamlı olarak 
farklılaştığı görülmüştür. Matematik başarısı ve matematiğe yönelik tutumu olumlu olan öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik 
sahip olduğu metaforların da olumlu olduğu; benzer şekilde matematik başarısı ve matematiğe yönelik tutumu olumsuz olan öğretmen 
adaylarının matematik kavramına yönelik sahip olduğu metaforların da olumsuz olduğu görülmüştür. Ayrıca elde edilen bu sonuçlar, 
literatürde tutum ve başarıların metaforlar üzerindeki etkisi ile ilgili yeterli sayıda çalışmanın olmaması nedeniyle ileriki çalışmalarımıza ışık 
tutacaktır.  

Anahtar Sözcükler: başarı, eğitim, öğretmen adayı, ölçek 

Giriş 

Eğitim sisteminin temel amacı insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan nitelikli bireyler yetiştirmek ve eğitim sürecinin etkili 
bir şekilde geçirilmesini sağlamaktır. Eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan öğretmenler ise, öğrencilere yol gösteren ve onların 
düşünme yeteneğini geliştiren bir etken olmalıdır. Özellikle ilköğretim düzeyindeki öğretmenlerin, öğrenciler üzerindeki etkileri son derece 
önemlidir. Geleceklerinin ilk adımlarını bu yıllarda atan öğrenciler, Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan sınavlarda aldığı 
puanlarla okullara yerleştirilmektedir (Earged, 2010). Bu amaçla, 1999 yılında yapılan 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasıyla birlikte 2015 
yıllına kadar yapılan sınavlar incelendiğinde Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler testleri arasında başarı ortalaması en düşük 
testin Matematik olduğu görülmektedir. Oysaki matematik, insanlar tarafından iyi bir yaşamın ve iyi bir kariyerin kapı açıcısı olarak 
düşünülmektedir (Stafslien, 2001). Aynı zamanda matematik, yaşamın ve dünyanın anlaşılması ve bunlar hakkında fikirler üretilebilmesi için 
yardımcı bir eleman olarak da görülmektedir (Dursun & Dede 2004). Ancak, matematik öğrencilerin çoğu tarafından zor ve sıkıcı bir ders 
olarak düşünülmektedir.  

Öğrencilerde matematik için olumsuz kanıların oluşmasında etkili olan faktörlerin başında hiç kuşkusuz öğretmenler gelmektedir. 
Öğretmenlerin, özellikle ilköğretim matematiğine karşı olan tutum, davranış ve inanışlarının öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum ve 
davranışlar oluşturmalarında önemli bir faktör olduğu araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir (Kulm, 1980). Matematik hakkında olumlu 
tutum içinde olan bir öğrencinin ise, matematiğe karşı olumsuz tutum içinde olan öğrenciden daha fazla başarılı olacağı öngörülmektedir 
(Reyes, 1984; Ma, 1997). Öğrencilerin matematik başarısını ve tutumunu etkileyen faktörlerden biri de matematiğin öğretilme biçimidir. 
Öğretmen, konuları, geleneksel biçim yerine, günlük yaşamla ilişkilendirerek anlatmalıdır. Nesin (1994)’e göre, matematik doğada vardır ve 
insanlar matematiği keşfetmezler; sadece okul öncesinden başlayarak tüm öğretim kademelerinde matematiksel kavramlarla doğa 
arasındaki ilişkileri anlamaya çalışırlar. İnsanoğlu, doğadaki varlıklarla birlikte yaşarken kendi yaşamıyla o varlıklar arasında ilişki kurarak 
kendini ifade etmeye çalışır (Abrams, 1999). İşte bu kendini ifade etme ve ilişki kurma biçimlerinden birisi de metaforlardır. Kelimelerin 
yetmediği veya anlatımın daha da kuvvetlendirilmesi gereken bir durumda metaforlar önemli bir iletişim aracı olmaktadırlar (Şengül, 2014). 
Forcenville (2002), metaforu; “Bir kişinin bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde, benzetmeler kullanarak ifade etmesi” şeklinde 
tanımlarken; Cerit (2008) ise, insanların nesneleri, olayları, çevreyi ve hayatı nasıl gördüklerini farklı benzetmeler kullanarak açıklamaya 
çalışmada kullandıkları bir araç olarak belirtmektedir. Metafor, yeni bilgi hakkındaki düşüncelerin somut bir biçimde açıklanmasına ve 
detaylandırılmasına yardımcıdır (Senemoğlu, 2005). Böylece soyut olan kavramların anlaşılması ve yorumlanması kolaylaşır.  

Öğretmen adayları ve öğrenciler üzerinde birçok metafor çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalara bakıldığında matematik kavramı ile ilgili 
oluşturulan metaforların çeşitlilik gösterdiği görülmektedir (Sezgin, 2015; Güveli, 2011; Şengül, 2014; Türkkan, 2016). Bu çeşitliliğin 
gerçekleşmesinde öğretmen adaylarının ve öğrencilerin matematiğe karşı olan tutumlarının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 
çalışmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik başarısı ve tutumlarının, matematik kavramına yönelik sahip oldukları 
metaforları belirlemedeki etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla aşağıda yer alan araştırma problemlerine cevap aranacaktır. 
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İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar; 

1)  matematik başarısına göre, 

2)  matematiğe yönelik tutumuna göre, 

farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik başarısı ve matematiğe yönelik tutumu ile sahip oldukları matematik 
metaforları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamda araştırma nitel ve nicel araştırma olup, elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel 
istatistiklerden yararlanarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, elde edilen nitel veriler için tekrarlayan konu, sorun ve kavramların belirlenmesi, 
sayılması ve yorumlanması olarak ifade edilmektedir (Denzin & Lincoln, 1998; Miles & Huberman, 1994; Silverman, 2000). Ayrıca, içerik 
analizi hem nicel hem de nitel konuları kapsaması nedeniyle büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Eğitim alanındaki en yaygın nicel araştırma 
yöntemlerinden biri ise betimsel yöntem tarama çalışmasıdır (Büyüköztürk vd., 2009). Tarama modeli, katılımcıların bir konuya ilişkin görüş, 
ilgi, beceri, tutum vb. özelliklerini belirlemeye yönelik yaklaşımlardır (Karasar, 2015). Betimleme sürecinde, ilköğretim matematik öğretmeni 
adaylarına yönelik matematik tutum ölçeği uygulanmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik eğitimi anabilim 
dalında öğrenim görmekte olan 120 öğretmen adayıdır.    

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak ve uzman görüşleri alınarak 14 maddeden oluşan 5’li likert tipli 
taslak bir “Matematik Tutum Ölçeği” hazırlanmış ve “hiç katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum” “tamamen katılıyorum” 
şeklinde derecelendirilmiştir. Öğretmen adaylarının “Matematik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları tespit etmek amacıyla 
“Matematik  … gibidir, çünkü …” cümlesinin yazılı olduğu bir kâğıt verilmiş ve tek bir metafora odaklanarak bu cümleyi tamamlamaları 
istenmiştir. Adayların matematik başarılarını ölçmek amacıyla ise üniversite giriş sınavında ilgili bölüm için istenen puan türü dikkate alınmış 
ve matematik netleri sorulmuştur.  

Verilerin Analizi 

Veri analizinde öncelikle, araştırmacılar tarafından geliştirilen taslak ölçeğin geçerliliği ve güvenirliği SPSS 23 (Statistical Package for the 
Social Sciences 23) programı ile araştırılmıştır. Toplam madde korelasyonu ve açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği incelenmiştir. 
Tavşancıl (2014)’a göre ölçek maddelerinin toplam korelasyonu .30 ve daha üstü olmalıdır.  Buna göre geliştirilen taslak ölçekteki maddelerin 
toplam korelasyonları .30 dan büyük olmasına rağmen 3. ve 8. Maddeler Cronbach Alpha güvenirlik katsayısını düşürdüğü için ölçekten 
çıkarılmış ve geri kalan maddeler ile “Matematik Tutum Ölçeği” oluşturulmuştur. Ölçek 120 ilköğretim matematik öğretmeni adayına 
uygulanmış ve Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .957 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin güvenirliği oldukça yüksektir (Tavşancıl 
2014). Örneklemin büyüklüğünü test etmek için Kaiserk-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı hesaplanmış ve KMO değeri .930 bulunmuştur. Bartlett 
testi ile anlamlılık değeri ise p<.01 olarak bulunmuştur. Kaiser (1970), KMO katsayısının 0 ile 1 arasında olması gerektiğini ve 1’e yaklaştıkça 
da örneklem büyüklüğünün faktör analizi için daha uygun olduğunu söylemektedir. Ayrıca açıklanan toplam varyans %79.138 olarak 
bulunmuştur. Dolayısıyla geçerliği ve güvenirliği oldukça yüksek bir ölçek elde edilmiş ve bu ölçek ile adayların matematiğe yönelik tutumları 
araştırılmıştır. 

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının “Matematik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları incelemek amacıyla adayların 
açıklamaları dikkate alınmaksızın bütün metaforlar listelenmiştir. Uzman görüşleri dahilinde herhangi bir mantıksal açıklamanın yapılmadığı 
metaforlar ayıklanarak analiz kapsamı dışında bırakılmıştır. Daha sonra, geriye kalan metaforlar mantıksal açıklamaya göre olumlu ve 
olumsuz metaforlar olacak şekilde kategorileştirilmiştir. Olumlu kategorilerdeki metaforlar için “1”, olumsuz kategorideki metaforlar için ise “0” 
olacak şekilde numaralandırma yapılmıştır. Bu numaralar ile adayların matematik tutum ölçeğine verdikleri cevaplar SPSS 23 programına 
aktarılmış ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile matematik kavramına yönelik metafor algılarının, adayların tutum ve başarılarına göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.  

Bulgular 

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının ve matematik başarılarının, matematik 
kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar üzerindeki etkisi incelenmiş. Bu bağlamda ilk olarak adayların, sahip oldukları metaforlar 
araştırılmış ve 23’ü olumlu 6’sı olumsuz olacak şekilde toplam 29 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Daha sonra olumlu ve olumsuz şekilde 
gruplandırılan bu metaforlar anlamlarına göre alt gruplara ayrılmıştır (Tablo1). 

 

 

 

 

 

 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

568 

 

Tablo 1. Matematik kavramına yönelik geliştirilen metafor algılar   

OLUMLU (%83) OLUMSUZ (%17) 

T
O

P
L

A
M

 

Metafor f Metafor f Metafor f Metafor f 

Bulmaca 

Oyun 

Geometri 

Zeka küpü 

Lego 

Yapboz 

Eğlence 

Lunapark 

11 

7 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

Hayat 

Okyanus 

Deniz 

Su 

Ağaç 

Ekmek 

Oksijen 

21 

7 

7 

6 

4 

3 

2 

Aşk/Sevgi 

Şiir/Şarkı 

Felsefe/Bilim 

Dost/Arkadaş 

Anne/Çocuk 

Sevgili 

Pırlanta 

Kitap 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

Sorun 

Yabancı dil 

Dağ 

Baş ağrısı 

İşkence 

Elektrik 

7 

4 

3 

3 

2 

1 

Eğlence  30 Temel ihtiyaç 50 Duygu 20 Sorun 20 120 

 

Tablo 1’e göre ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik çeşitli metaforlar geliştirdiği görülmektedir. Daha 
çok olumlu yönde fikirlere sahip olan öğretmen adaylarının “Hayat” ve “Bulmaca” metaforlarına yoğunlaştığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 
adayların matematiği temel ihtiyaç olarak gördükleri de söylenebilmektedir. Olumlu yönde metaforlara sahip öğretmen adayları matematiğe 
karşı sevgi ve ilgiyle yaklaşırken, olumsuz yönde metaforlara sahip öğretmen adayları ise matematiği bir sorun olarak görmektedir (Tablo2).  

 

Tablo 2. Matematik kavramına yönelik geliştirilen bazı metafor algıların açıklamaları 

OLUMLU (%83) OLUMSUZ (%17) 

Metafor     Çünkü                                        Metafor         Çünkü  

Hayat Hayatın her alanında vardır 

Hesaplarla doludur 

Sorun Hiçbir zaman sonu gelmez 

Başlı başına bir dert 

Bulmaca Çözdükçe mutlu olursun 

Yeni şeyler keşfedersin 

Yabancı dil İngilizce gibi ayrı bir dünya 

Çabalamak gerekir 

Okyanus 

 

Hiç bitmez. 

Uçsuz bucaksız 

Dağ 

 

Ulaşılması çok zor 

Çıktıkça yorulursun 

Su 

 

O olmadan yaşayamazsın 

Her zaman ihtiyaç duyulur 

Baş ağrısı 

 

Çözüme ulaşmadıkça hiçbir şey yapamazsın 

Ağaç 

 

Olmazsa yaşayamayız 

Sevdikçe yetişir, gelişir. 

İşkence Tam bitti dersin, ama tekrar başlar 

Anne Olmazsa olmazdır. Elektrik Yanlış yaparsan çarpılırsın 

 

Öğretmen adaylarının geliştirdikleri bu metaforlar üzerinde matematiğe yönelik tutumlarının etkisini araştırmak amacıyla, matematik tutum 
ölçeğine verdikleri cevaplar incelenmiş ve hiç katılmıyorum 1 olmak üzere 1’den 5’e doğru puanlama yapılmıştır. Ölçekten alınacak en düşük 
puan 12 iken en yüksek puan 60 olup, düşük puanlar olumsuz tutuma, yüksek puanlar ise olumlu tutuma karşılık gelmiştir. SPSS 23 programı 
kullanılarak yapılan ANOVA analizi sonucunda Tablo3 deki veriler elde edilmiştir.  
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Tablo 3. Metaforların tutumlara göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları 

ANOVA 

 Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F Sig. 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

13415.353 

3697.447 

3 

116 

4471.784 

31.875 

140.293 .000 

Toplam 17112.800 119    

 

Elde edilen bu sonuçlara göre p=.000<.05 olduğundan, matematik kavramına ilişkin sahip olunan metaforlar ile matematiğe yönelik tutumlar 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın hangi metafor gruplarından kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc 
analiz tekniklerine geçilmiştir. Hangi post-hoc tekniğinin kullanılacağına karar vermek için Levene’s testi ile grup dağılımlarının varyanslarının 
homojen olup olmadığı incelenmiş, p=.783>.05 olduğundan varyansların homojen olduğu saptanmıştır.  Bunun üzerine Tukey HSD çoklu 
karşılaştırma tekniği yapılmış ve Tablo 4 deki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Tablo 4. Tukey HSD post-hoc çoklu karşılaştırma sonuçları  

Metafor (I) Metafor (J) N X Standart Sapma Sig. 

Eğlence Temel ihtiyaç 

Duygu 

Sorun 

30 52.6667 5.29367 

 

.998 

.357 

.000 

Temel ihtiyaç Eğlence 

Duygu 

Sorun 

50 52.8800 5.29782 .998 

.353 

.000 

Duygu Eğlence 

Temel ihtiyaç 

Sorun 

20 55.3500 5.55617 .357 

.353 

.000 

Sorun Eğlence 

Temel ihtiyaç 

Duygu 

20 25.0500 6.96967 .000 

.000 

.000 

Toplam  120 48.6000 11.99187  

 

Elde edilen bu sonuçlara göre “Sorun” grubunda bulunan metaforlara sahip öğretmen adayları ile diğer gruplardaki öğretmen adayları 
arasında matematiğe yönelik tutumlarına göre anlamlı derecede farklılık vardır. Sorun grubundaki öğretmen adaylarının matematiğe yönelik 
tutumlarının ortalamaları X=25.0500 olup diğer grubun ortalamalarından oldukça düşüktür. Sonuç olarak matematiğe yönelik olumsuz tutuma 
sahip öğretmen adaylarının, geliştirdiği metafor algılarının da olumsuz olduğu görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar üzerinde matematiğe yönelik başarılarının etkisini araştırmak amacıyla, ilgili bölüm için istenen 
puan türünden matematik netleri sorulmuştur. Öğretmen adaylarının 40 soruluk matematik testi için en az 14 net, en fazla ise 39 net yaptığı 
görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda 25 ve üstü net yapan öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik geliştirdikleri metaforların 
olumsuz olmadığı görülmüştür (Tablo5). 

Tablo 5. Matematik kavramına yönelik geliştirilen metaforların matematik netlerine göre dağılımları 

 Eğlence Temel ihtiyaç Duygu Sorun Toplam 

14-19 net 0 4 0 13 17 

20-24 net 7 2 2 7 18 

25-29 net 13 22 6 0 41 

30-34 net  6 19 7 0 22 

35-39 net 4 3 5 0 12 

Toplam 30 50 20 20 120 
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Ayrıca, 14-19 net yapana 1 puan; 20-24 net yapana 2 puan; 25-29 net yapana 3 puan; 30-34 net yapana 4 puan ve 35-39 net yapana ise 5 
puan verilerek SPSS 23 programı ile ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda p=.000<.05 olduğundan, matematik kavramına ilişkin 
sahip olunan metaforlar ile matematik başarıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 6).  

Tablo 6. Metaforların başarıya göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları 

ANOVA 

 Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F Sig. 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

71.700 

94.167 

3 

116 

23.900 

.812 

.29.441 .000 

Toplam 165.867 119    

 

Levene’s testi ile p=.122>0.5 olarak bulunmuş ve grup dağılımlarının varyanslarının homojen olduğu görülmüştür. Bunun üzerine Tukey HSD 
çoklu karşılaştırma tekniği yapılmış ve Tablo 7 deki sonuçlar elde edilmiştir.   

Tablo 7. Tukey HSD post-hoc çoklu karşılaştırma sonuçları  

Metafor (I) Metafor (J) N X Standart Sapma Sig. 

Eğlence Temel ihtiyaç 

Duygu 

Sorun 

30 3.2333 .97143 .989 

.199 

.000 

Temel ihtiyaç Eğlence 

Duygu 

Sorun 

50 3.3000 .95298 .989 

.239 

.000 

Duygu Eğlence 

Temel ihtiyaç 

Sorun 

20 3.7500 .96655 .199 

.239 

.000 

Sorun Eğlence 

Temel ihtiyaç 

Duygu 

20 1.3500 .48936 .000 

.000 

.000 

Toplam  120 3.0333 1.18061  

 

Elde edilen bu sonuçlara göre “Sorun” grubunda bulunan metaforlara sahip öğretmen adayları ile diğer gruplardaki öğretmen adayları 
arasında matematik başarılarına göre anlamlı derecede farklılık vardır. Sorun grubundaki öğretmen adaylarının matematik başarılarının 
ortalamaları X=1.3500 olup diğer grubun ortalamalarından oldukça düşüktür. Sonuç olarak matematik başarısı düşük olan öğretmen 
adaylarının, geliştirdiği metaforların olumsuz olduğu görülmektedir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının ve matematik başarılarının, matematik kavramına 
ilişkin sahip oldukları metaforlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının sahip 
olduğu metaforlar belirlenmiş, farklı düşünme ve algılama becerilerine göre çeşitlilik göstermiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının belirttiği 
açıklamalar doğrultusunda metaforlar için “Eğlence”, “Temel ihtiyaç”, “Duygu” ve “Sorun” olacak şekilde çeşitli kategoriler oluşturulmuştur. 
Bu kategoriler olumlu ve olumsuz olacak şekilde iki başlık altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının sahip olduğu metaforları öğrenmek için 
uygulanan ölçek, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Matematik Tutum Ölçeği” ile birlikte uygulanmış ve metafor ile tutum arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Ayrıca, matematik başarısı için üniversite giriş puanı dikkate alınarak matematik netleri sorulmuş ve bu netlere göre başarı 
sıralaması yapılmıştır. Bütün bu veriler SPSS 23 programı ile analiz edilmiş ve analiz sonucunda matematik başarısı ve matematiğe yönelik 
tutumu olumlu olan ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik sahip olduğu metaforların da olumlu olduğu; 
benzer şekilde matematik başarısı ve matematiğe yönelik tutumu olumsuz olan ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik 
kavramına yönelik sahip olduğu metaforların da olumsuz olduğu görülmüştür. Sonuç olarak matematiğe yönelik tutum ve başarıların 
matematik kavramına ilişkin sahip olunan metaforlar üzerindeki etkisinin olduğu izlenmiştir.  

Öğretmen adaylarının matematiğe olan tutum ve davranışları ilköğretim yıllarından itibaren şekillenmektedir. Bu yıllarda matematiğe karşı 
olumlu tutum sergileyen öğretmen adaylarının, eğitim-öğretim döneminin her anında matematik ile iyi ilişkiler kurması beklenmektedir. Bu 
durum ise onların matematik başarılarını ve metafor algılarını olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, bu yıllarda olumsuz tutuma sahip olan 
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adaylar, lisans eğitimini göreceği bölümünü seçerken matematik ile ilişkili olup olmamasına bakmaktadır. Dolayısıyla olumsuz tutuma sahip 
bireyler tüm eğitim-öğretim dönemi içerisinde matematiği korkulu bir rüya olarak görüp ondan kaçma çabası içerisine girmektedir. Bu durum 
ise başarısızlığa ve olumsuz metafor algılarına yol açmaktadır. O halde ilköğretim matematik öğretmenlerinin öğrencilerin matematiğe olan 
tutumları üzerindeki etkisinin büyüklüğü düşünülerek, öğretmenleriminiz bu konuda daha hassas ve daha duyarlı olması gerekmektedir. 
Öğrencilerine matematiğin korkulu bir rüya olmadığını, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kavratmalıdır. Matematiği sıkıcı bir 
ders olarak işlememeli, aksine öğrenciler tarafından arzulanan bir ders haline getirmelidir. Bunun için de öncelikle kendileri matematiği 
sevmeli ve matematiğe karşı olumlu tutumlara sahip olmalıdır. Bu çalışma literatürde yer alan Güler, 2012; Güveli, 2011; Şengül, 2014 
çalışmalarındaki bulgularla da desteklenmiştir. Ayrıca, literatürde tutum ve başarıların metaforlar üzerindeki etkisi ile ilgili yeterli sayıda 
çalışmanın olmaması nedeniyle ileriki çalışmalarımıza ışık tutacaktır.  

Kaynaklar 

Abrams, M. H. (1999). A Glossary of Literary Terms. USA: Harcourt Brace Collage Publisher. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara 

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 
693-712. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (2000). Qualitative research. Thousand Oaks ua, 413-427. 

Dursun, Ş. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri 
Bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2). 

Earged. (2010). Seviye belirleme sınavlarının değerlendirilmesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. 

Forcenville, C. (2002). The Identification of Target and Source in Pictorial Metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14. 

Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E. & Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Turkish 
Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159. 

Kaiser, F. (1970). A second generation little jiffy. Psychometrika, 35(4):401–415. 

Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara: 2015 

Kulm, G. (1980). Research on Mathematics Attitudes, Research in Mathematics Education, 356-387, NCTM. 

Ma, X. (1997). Reciprocal Relationships Between Attitude Toward Mathematics and Achievement in Mathematics. The Journal of Educational 
Research, 90(4), 221-229. 

Miles, M.B. and Huberman, A.M., (1994). Qualitative data analysis. London: SAGE Publication 

Nesin, A. (1994). Matematik ve Korku. Üçüncü baskı. İstanbul: Kardeşler Basımevi. 

Reyes, L. H. (1984). Affective Variables and Mathematics Education. The Elementary School Journal, 84, 558-580. 

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gönül Yayıncılık. 

Sezgin, M.D. (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik problemine ilişkin sahip oldukları metaforlar ve bu metaforların sınıf düzeylerine göre 
değişimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1). 

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook. London: SAGE Publication.  

Stafslien, C. (2001). Gender Differences in Achievement in Mathematics. November 16. 

Şengül, S., Katrancı, Y. & Cantimer, G. G. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Matematik” Öğretmeni Kavramına İlişkin Metafor Algıları. 
International Journal of Social Science, 25-I, p. 89-111. 

Tavşancıl, E. (2014), Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi, Nobel Yayıncılık, Ankara. 

Türkkan, B. T., & Uyar, M. Y. (2016). The Metaphors of Secondary School Students Towards the Concept of" Mathematical 
Problem". Çukurova University. Faculty of Education Journal, 45(1), 99. 

 

 

 
 

 

 

 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

572 
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ÖZET 

Bugüne kadar okullarımızda çocukların başarı durumları hakkında kararlar verilirken, ağırlıkla derslerden aldıkları notlar dikkate alınmıştır. 
Bu sebeple, sözel ve matematik zekâlara sahip öğrenciler zeki, diğer öğrenciler ise kapasitesiz, zekâsız olarak görülmüştür. Kapasitesiz 
olarak görülen bu öğrencilerden bazıları güzel resim yapmakta, bazıları bir müzik aleti çalmakta, bazıları ise insanlarla kolayca iletişim 
kurabilmektedir. Ancak bu yeteneklere sahip olmaları onların zeki sayılmaları için yeterli olmamış, yaptıkları işi sadece bir hobi veya sosyal 
faaliyet olarak görülmüştür. Günümüzde bireylerin düşünme tarzlarının aynı olmadığı, bu nedenle de farklılıklar üzerinde yoğunlaşma gereği 
önem kazanmıştır. Farklı bireysel özellikler ise farklı öğretim yöntemlerini gerektirmektedir. Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Howard 
Gardner bu farklılıkları "Multiple Intelligence" olarak tanımladığı "Çoklu Zekâ Kuramı" ile açıklamaktadır. Bu araştırmanın amacı pedagojik 
formasyon öğrencilerinin baskın oldukları zeka alan profillerinin dağılımı ve bu dağılımın cinsiyet, mezun olduğu bölüm ve mezun olduğu lise 
alan türlerine göre nasıl bir farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Belirlenen amaç bağlamında yapılan araştırma tarama modeli 
niteliğindedir. çalışma evrenini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 393 formasyon öğrencisi oluşturmaktadır. 
Örneklemini olasılıklı örneklem yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 303 formasyon öğrencisi temsil etmektedir. 
Pedagojik formasyon öğrencilerinden en baskın ve en yakın görülen zeka alanı içsel zeka alanıdır. Pedagojik formasyon öğrencilerinde en 
az görülen ve en uzak olan zeka alanı Sözel Zeka alanıdır. Cinsiyete göre çoklu zeka alanlarının sıralamaları arasındaki farklılığa 
bakıldığında, bedensel zeka, varoluşçu zeka, içsel zeka, müziksel zeka, sözel zeka ve görsel zeka alanlarına ilişkin sıralamaları arasında 
anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Kişilerarası, mantıksal ve doğacı zekada pedagojik formasyon öğrencilerinin zeka alanları 
dağılımları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin mezun oldukları bölümlere göre bedensel zeka, 
mantıksal zeka, sözel zeka alanlarında zeka sıralamalarında anlamlı bir farklılık olduğu ve diğer zeka alanlarında öğrencilerin mezun oldukları 
bölümlere göre anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Pedagojik formasyon öğrencilerinin mezun oldukları lise alan türlerine 
göre çoklu zeka alanlarının sıralamalarına ilişkin puan dağılımları arasındaki farklılık incelendiğinde, varoluşçu zeka alanı dışında diğer zeka 
alanlarının sıralamasına ilişkin puan dağılımları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Pedagojik Formasyon Öğrencileri, Çoklu Zekâ, Zekâ Profilleri 

Abstract 

When deciding about our children's success in school until today, it is often considered the notes they receive from course. Therefore, 
students with verbal and mathematical intelligence labelled intelligent while the others labelled incapacitated and outsmart. Some of these 
students seen as incapable draw beautiful pictures, some plays a musical instrument and some can easily communicate with people. 
However having these abilities is seen not enough to count them as intelligent and what they do is seen just a hobby or a social activity. 
Today, it is noticed that individual’s thinking style are not same, and that is why focus on differences comes into question. Different individual 
properties requires different educational methods. One of the Harvard professors, Howard Gardner explains this differences as “Multiple 
Intelligence”. Aim of this study is to show the distribution of pedagogical training students’ dominant intelligence field profile and to identify 
how this distribution differ from gender, branch and type of the high school field students graduated from. In the context of the determined 
objectives, this study is screening model. 393 Training students from Kırşehir Ahi Evran University/Faculty of Education are the subjects for 
this study. 303 training students, selected with the simple random sampling method which is one of the probability sampling method, 
represent the sample. Internal intelligence field is the most dominant and the closest intelligence field of pedagogical formation students. 
When viewed the differences between ranking of the multiple intelligence areas by gender; it was concluded that there was a significant 
differences between the rankings related to bodily intelligence, existential intelligence, internal intelligence, musical intelligence, verbal 
intelligence and visual intelligence areas. In the area of interpersonal, logical and naturalist intelligence, there was no significant differences 
between the distributions of intelligence areas of pedagogical formation students. There was a significant difference between intelligence 
rankings of the field of kinesthetic intelligence, logical intelligence, and verbal intelligence according to branches students graduated from 
while there was no significant difference between the other intelligence fields according to the branches students graduated from. When the 
differences between distribution points related to rankings of multiple intelligence fields according to types of high school braches pedagogical 
formation students graduated from are observed, it was seen that there was no significant differences between the distribution points related 
to ranking of other intelligence fields except existentialism intelligence.  

Key words: Teacher Training, Pedagogical Formation Students, Multiple Intelligence, Intelligence Profiles 

Giriş 

Dünden bugüne bilim dünyasının en önemli konu alanlarından biri eğitimdir. Eğitim insanın kendini ve çevresini anlama çabasından temelini 
alarak, bireylerin kendilerini hayata hazırlama sürecinde en önemli araçtır. 

Eğitimin bireyler için önemi insanı ilgilendiren her meselede kendini göstermektedir. İnsanlığın ilerlemesi için anahtar kavram olan eğitimin 
geliştirilmesi üzerine bilim insanları birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Eğitimi bir kavram olarak ele aldığımızda bu süreci icra eden bireyler 
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olan öğretmenlerin önemi belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimin tartışmasız olan önemi göz önünde bulundurulduğunda, sahada 
eğitim sürecinin öğreticileri olan öğretmenlerin yetiştirilmesinin- öğretmen eğitiminin- önemi belirginleşmektedir. 

Eğitimde geleneksel bakış açısının değişmesi ile birlikte öğretmenin sadece bilgiyi aktaran konumunda bulunması düşüncesi de değişmiştir.  
Öğretmen bilgiyi ve kaynağını aktarmanın yanında öğrenmenin yollarını da öğretmek ile mükelleftir. Eğitimde çağdaş bakış açısı ile 
öğretmene ilişkin değişen beklentiler öğretmen eğitiminde de değişikliklere neden olmuş, teorik ve pratik eğitimi içeren bir anlayış doğmuştur 
(Karamustafaoğlu ve Akdeniz, 2002).   

Çağdaş eğitimin hedefi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini tanıyan, analitik düşünme becerisi kazanmış, 
bilgilenme istekliliğini sürekli canlı tutan öğrenciler yetiştirmek, öğrenciyi ekip çalışmasına yöneltmek ve tüm öğrenme süreci boyunca 
öğrencilerin aktif olmasını sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi ise öğretmenlerin meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin bu 
gereksinimleri karşılayabilecek biçimde değişimini zorunlu kılmaktadır (Gürşimşek, 1998). 

Bir ülkede öğretmenliğin meslek oluşu, devletin öğretmen yetiştirme ve çalışma ölçütlerini ortaya koymasıyla gerçekleşmektedir (Azar, 2011).  
Ülkemizde Darülmüallimin 1847 yılındaki kuruluşu ile öğretmen yetiştirme okullarının temeli atılmıştır. 1982 yılında eğitimde fakülteleşme 
yoluna gidilmiştir (Aydın, 1998). 

1997 yılında eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerden mezun olanlara öğretmen olabilme hakkının tanınması öğretmenli mesleğine yönelik 
olan olumlu toplumsal paradigmada değişimlere neden olmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim fakültesi mezunu 
olmayanlara öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterliklerin kazandırılması yani pedagojik  formasyonun kazandırılmasına yönelik adımlar 
atılmıştır (Polat, 2013). 

Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin YÖK tarafından pek çok değişiklik yapılmıştır. 2010 yılında alınan kararlar ile gerçekleştirilen değişiklikte 
‘Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’ uygulaması başlatılmıştır. 

Çoklu Zeka Kuramı, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Howard Gardner tarafından ortaya atılmış, geleneksel zeka yaklaşımlarından farklı 
çağdaş bir zeka anlayışıdır. Gardner, çocuklar ve beyin hasarlı yetişkinlerde yaptığı günlük çalışmaların kendisini insan doğası ile ilgili 
bedensel bir olguyla derinden etkilediğini, insanların çok geniş, çok sayıda kapasitelerle dolu olduğunu, bir bireyin bir alandaki üstünlüğünün, 
bir başka alandaki gücüyle karşılaştırılabilecek ve tahmin edebilecek kadar basit olmadığını ifade etmiştir. Daha sonra bu bulgulardan yola 
çıkarak çoklu zeka kuramını ortaya koymuştur (Epçaçan, 2013). 

Çoklu zeka kuramı her bireyin farklı derecelerde çeşitli zeka türlerine sahip olduğunu, bunların kişilerin öğrenme biçimlerini, eğilimlerini ilgi 
ve yeteneklerini açıkladığını belirtmektedir. Bu teori, temel bilgilerin yaratıcı ve akılda kalıcı bir şekilde ve özellikle öğrencilerin bireysel 
farklılıklarını göz önünde bulunduran programlar hazırlanmasına imkan tanımasından dolayı eğitimciler arasında çok popüler olmuştur 
(Eyyam, Meneviş ve Doğruer, 2010).  

Eğitim sistemine ilişkin çocukların bilgi, beceri ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirilmesi ile ilgili pek çok ifadeye şahit olunmaktadır. Eğitim 
basamakları içerisinde değerlendirmelerin sayısal ve sözel ağırlıklı yapıldığı bir sistem pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizin eğitim anlayışı 
içerisinde de hüküm sürmektededir (Altan, 1999).  

Birey merkezli okullaşmaya işaret eden Howard Gardner’ in teorisi bireylerin mevcut potansiyellerinin doğru değerlendirilmesi üzerine 
eğitimde bir akıma kaynaklık etmiştir. Bireylerin potansiyellerinin geliştirilmesinden temelini alan birey merkezli eğitim anlayışı doğrultusunda 
düşünüldüğünde bu araştırmanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bireylerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda eğitim alması 
potansiyellerini doğru değerlendirerek, mesleki açıdan verimliliğin doğmasını sağlayacaktır. Öğretmenlik mesleği gibi gönüllülük ve sevgi 
isteyen bir mesleğin icrasında da öğretmen veya öğretmen adayının branşını destekleyen bir zeka alan profili içerisinde eğitim alması ve 
mesleğini gerçekleştirmesinin mesleki yaşantılarını doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir.  

Buradan hareketle bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin baskın oldukları zeka alan profillerinin dağılımı ve bu dağılımın 
cinsiyet, mezun olduğu bölüm ve mezun olduğu lise alan türlerine göre nasıl bir farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Belirlenen amaç bağlamında yapılan araştırma tarama modeli niteliğindedir. Karasar (2007, s. 77)’a göre, tarama modeli geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın amacına uygun olarak çalışma evrenini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 393 formasyon 
öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemini ise %97 güven aralığında 0,03’lik hata miktarı göz önünde bulundurularak çalışma evreninden 
olasılıklı örneklem yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 303 formasyon öğrencisi temsil etmektedir. Bu örnekleme 
yönteminde evrendeki tüm birimler, örneğe seçilmek için eşit ve birbirinden bağımsız şansa sahiptir (Büyüköztürk vd., 2010, s. 84). 
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Tablo-1  

Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Özellikler  Kategoriler f % 

Cinsiyet 
Kadın 214 70,6 

Erkek 89 29,4 

Mezun Oldukları Lisans 
Bölümleri 

Beden Eğitimi(Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği) 64 21,1 

Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji-Matematik) 25 8,3 

Sağlık Bilimleri (Çocuk Gelişimi, Ebelik, Hemşirelik) 76 25,1 

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ve Edebiyat) 138 45,5 

Mezun Oldukları Lise Alan 
Türleri 

Eşit Ağırlık 98 32,3 

Sayısal 69 22,8 

Sözel 136 44,9 

Toplam  303 100,0 

Veri Toplama Aracı  

Pedagojik formasyon öğrencilerinin cinsiyetleri, mezun oldukları bölümleri, memnuniyetlerini ve liseden mezun oldukları alan türlerini içeren 
kişisel bilgi formundan ve çoklu zeka alanlarını yansıtan “Çoklu Zeka Ölçeği” olmak üzere iki bölümdür.  

Çoklu zeka ölçeği. McClellan ve Conti (2008) tarafından geliştirilen ‘Multiple Intelligence Survey’den yararlanılmıştır. Ölçek, Gardner’ın ele 
almış olduğu dokuz zeka alanını (Sözel Zeka, Mantıksal Zeka, Bedensel Zeka, Müziksel Zeka, Görsel Zeka, Kişilerarası Zeka, İçsel Zeka, 
Doğacı Zeka ve Varoluşçu Zeka) kapsayan 27 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, dokuz alt boyuta sahip olup, sıralamaya (rank) dayalıdır. 
Ölçek, öğrencilerin hangi zeka alanında baskın olduklarını saptama amacındadır.  Dilci ve Babacan (2012), tarafından çoklu zeka ölçeğinin 
Türkçeye uyarlaması yapılmıştır.   

 

Verilerin Analizi 

Pedagojik formasyon öğrencilerinden toplanan veriler SPSS-21 paket programına işlenmiştir. Çoklu zeka alanlarının sıralamalarına ilişkin 
puan dağılımlarına ait betimsel istatistikler (minimum, maksimum değerler, ortalama ve standart sapma) hesaplanmıştır. Daha önceden 
geçerlik ve güvenirliği yapılmış olan Çoklu Zeka Ölçeğinin alt faktörlerinden elde edilen puanlara ilişkin parametrik test varsayımları 
sınanmıştır. Puan dağılımlarının normalliğine Kolmogorov-Smirnov Z testiyle ve homojenliğine Levene Homojenlik testi ile bakılmış tüm 
değerlere ait elde edilen p değerinin kritik değer olan 0,05 değerinden yüksek olduğu ve puan dağılımının normal olduğu, test varyanslarının 
homojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçme işleminin eşit aralıklı ölçek düzeyinde ve sürekli olduğu görülmektedir. Ölçümlerin gruptan 
bağımsız olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda parametrik test varsayımlarının sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda 
öğrencilerin cinsiyetlerine göre çoklu zeka alanlarının sıralamalarına ilişkin puan dağılımları arasındaki farklılığa Independent-Sample 
(Bağımsız Örneklem) T-Testi ile bakılmıştır. Öğrencilerin mezun oldukları lisan bölümleri ve mezun oldukları lise alan türlerine göre çoklu 
zeka alanlarına ilişkin puan dağılımları arasındaki farklılığa One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans) analizi ile bakılmıştır.  

Bulgular ve Yorum 

Birinci Alt Problem: Pedagojik formasyon öğrencilerinin çoklu zeka alanlarına göre sıralamalarına ilişkin puan dağılımları ne düzeydedir? 

Tablo-2 

Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarına Göre Sıralamalarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

 Çoklu Zeka Alanları N Minimum Maximum Ortalama Standart Sapma 

Bedensel 303 3,00 27,00 15,00 5,22 

Varoluşçu 303 3,00 26,00 12,48 5,06 

Kişilerarası 303 4,00 26,00 14,53 4,35 

İçsel 303 3,00 27,00 10,83 5,03 

Mantıksal 303 3,00 24,00 13,49 4,28 

Müziksel 303 5,00 26,00 17,00 4,91 

Doğacı 303 5,00 26,00 15,75 4,11 

Sözel 303 3,00 27,00 19,31 5,77 

Görsel 303 4,00 27,00 16,56 4,51 
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Tablo-2’ye bakıldığında pedagojik formasyon öğrencilerinin çoklu zeka alanlarına ilişkin sıralamalarına dayalı dağılımları incelendiğinde, 
kendilerine en yakın 1 den en uzak 9 puan verdiklerinden puanların toplamları en küçük olanlar en sık görülen ve en baskın zeka alanı olarak 
toplamları en büyük olan en az görülen ve en uzak zeka alanı olarak değerlendirilmektedir (Dilci ve Babacan, 2012). Bu kriterler göz önünde 
bulundurulduğunda pedagojik formasyon öğrencilerinden en baskın ve en yakın görülen zeka alanı 10,83 (5,03) ortalama ile içsel zeka 
alanıdır. İçsel zeka alanı bireyin sahip olduğu huyları, potansiyeli, zevkleri, yeteneği, hırsları gibi özelliklerini tanıması, iç dünyasında yaşadığı 
deneyimlerini sembolleştirebilmesi ve bu alandan kazandıkları ile başkalarına da yardımcı olabilmesini kapsamaktadır (Armstrong, 2003: 
13). İçsel zeka alanını güçlendiren bireyler kendi öğrenmelerini planlama ve yönetmelerine yardım edecek, başarı bekledikleri alanları daha 
iyi anlamalarını sağlar. Ressam, terapist, şaman gibi kimseler bu zeka alanında yer alır (Moran, Kornhaber ve Gardner, 2006: 27). Pedagojik 
formasyon öğrencilerinde en az görülen ve en uzak olan zeka alanı 19,31 (5,77) ortalama ile Sözel Zeka alanıdır. Sözel Zeka alanı, sözlü 
ya da yazılı kelimeleri etkili kullanma yeteneğine sahiptirler. Bu kullanımların içinde hitabet, hatırlatma, açıklama yapma ve ötedil fonksiyonları 
mevcuttur. Bu zeka alanında baskın olan bireyler genellikle avukatlar, spikerler, şairler, editörler, yazarlar ve hikaye anlatıcılardır (Moran, 
Kornhaber ve Gardner, 2006: 27).  

İkinci Alt Problem: Pedagojik formasyon öğrencilerinin cinsiyetlerine göre çoklu zeka alanlarına ait sıralamalarına ilişkin puan dağılımları 
arasında farklılık var mıdır? 

Tablo-3 

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Çoklu Zeka Alanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığa İlişkin Independent-Sample T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma t sd p 

Bedensel 

  

Kadın 214 15,56 5,17 
2,89 301 ,004* 

Erkek 89 13,67 5,12 

Varoluşçu 

  

Kadın 214 12,96 5,05 
2,63 301 ,009* 

Erkek 89 11,30 4,91 

Kişilerarası 

  

Kadın 214 14,76 4,39 
1,45 301 ,148 

Erkek 89 13,97 4,24 

İçsel 

  

Kadın 214 11,26 5,33 
2,32 301 ,021* 

Erkek 89 9,80 4,06 

Mantıksal 

  

Kadın 214 13,41 4,48 
,50 301 ,621 

Erkek 89 13,67 3,78 

Müziksel 

  

Kadın 214 16,62 5,03 
2,11 301 ,036* 

Erkek 89 17,92 4,50 

Doğacı 

  

Kadın 214 15,55 4,01 
1,30 301 ,195 

Erkek 89 16,22 4,33 

Sözel 

  

Kadın 214 18,58 6,02 
3,47 301 ,001* 

Erkek 89 21,06 4,72 

Görsel 

  

Kadın 214 16,20 4,71 
2,19 301 ,029* 

Erkek 89 17,44 3,86 

*p<,05 

Tablo-3’e bakıldığında pedagojik formasyon öğrencilerinin cinsiyetlerine göre çoklu zeka alanlarının sıralamaları arasındaki farklılığa ilişkin 
dağılımları incelenmiştir. Bedensel Zeka alanının sıralamasına bakıldığında erkek öğrencilerin sıralama puanının (13,67), kadın öğrencilerin 
sıralama puanına (15,56) göre t(301)=2,89, p=,004<,05’e bakıldığında anlamlı farklılık olduğu ve daha baskın olduğu görülmektedir. Erkek 
öğrencilerin bedensel zeka alanlarını, kadın öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır (Aktör, Taklitçi, Dansçı, Atlet, 
Heykeltraş, Tamirci, Cerrah vb.).  

Varoluşçu Zeka alanının sıralamasına bakıldığında erkek öğrencilerin sıralama puanının (11,30), kadın öğrencilerin sıralama puanına (12,96) 
göre t(301)=2,63, p=,009<,05’e bakıldığında anlamlı farklılık olduğu ve daha baskın olduğu görülmektedir. Erkek öğrencilerin varoluşçu zeka 
alanlarını, kadın öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır (Sorgulayıcı bir yapıda olan).  

İçsel Zeka alanının sıralamasına bakıldığında erkek öğrencilerin sıralama puanının (9,80), kadın öğrencilerin sıralama puanına (11,26) göre 
t(301)=2,32, p=,021<,05’e bakıldığında anlamlı farklılık olduğu ve daha baskın olduğu görülmektedir. Erkek öğrencilerin içsel zeka alanlarını, 
kadın öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır (Ressam, Terapist, Şaman vb.).  

Müziksel Zeka alanının sıralamasına bakıldığında kadın öğrencilerin sıralama puanının (16,62), erkek öğrencilerin sıralama puanına (17,92) 
göre t(301)=2,11, p=,036<,05’e bakıldığında anlamlı farklılık olduğu ve daha baskın olduğu görülmektedir. Kadın öğrencilerin müziksel zeka 
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alanlarını, erkek öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır (Bestekar, piyanist, müzik eleştirmeni, orkestra şefi ve 
şarkıcılar).  

Sözel Zeka alanının sıralamasına bakıldığında kadın öğrencilerin sıralama puanının (18,58), erkek öğrencilerin sıralama puanına (21,06) 
göre t(301)=3,47, p=,001<,05’e bakıldığında anlamlı farklılık olduğu ve daha baskın olduğu görülmektedir. Kadın öğrencilerin sözel zeka 
alanlarını, erkek öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır (avukatlar, spikerler, şairler, editörler, yazarlar ve hikaye 
anlatıcıları vb.).  

Görsel Zeka alanının sıralamasına bakıldığında kadın öğrencilerin sıralama puanının (16,20), erkek öğrencilerin sıralama puanına (17,44) 
göre t(301)=2,19, p=,029<,05’e bakıldığında anlamlı farklılık olduğu ve daha baskın olduğu görülmektedir. Kadın öğrencilerin görsel zeka 
alanlarını, erkek öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır (Mimar, harita mühendisi, cerrah, mucit ve grafik 
tasarımcıları vb.).  

Kişilerarası, mantıksal ve doğacı zekada pedagojik formasyon öğrencilerinin zeka alanları dağılımları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Üçüncü Alt Problem: Pedagojik formasyon öğrencilerinin mezun oldukları bölümlere göre çoklu zeka alanlarına ait sıralamalarına ilişkin puan 
dağılımları arasında farklılık var mıdır? 

Tablo-4 

Öğrencilerin Mezun Oldukları Bölümlere Göre Çoklu Zeka Alanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığa İlişkin One-Way Anova Sonuçları 

   
Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Post Hoc 
(Tukey) 

Bedensel 

Gruplar Arası 398,47 3 132,82 

5,07 ,002* 
1<3, 

1<4 
Gruplar İçi 7828,53 299 26,18 

Toplam 8227,00 302   

Varoluşçu 

Gruplar Arası 183,96 3 61,32 

2,43 ,065  Gruplar İçi 7533,60 299 25,20 

Toplam 7717,56 302   

Kişilerarası 

Gruplar Arası 118,94 3 39,65 

2,12 ,098  Gruplar İçi 5602,57 299 18,74 

Toplam 5721,51 302   

İçsel 

Gruplar Arası 120,76 3 40,25 

1,60 ,189  Gruplar İçi 7522,32 299 25,16 

Toplam 7643,08 302   

Mantıksal 

Gruplar Arası 214,28 3 71,43 

4,02 ,008* 1>4 Gruplar İçi 5319,40 299 17,79 

Toplam 5533,68 302   

Müziksel 

Gruplar Arası 168,36 3 56,12 

2,36 ,072  Gruplar İçi 7116,64 299 23,80 

Toplam 7285,00 302   

Doğacı 

Gruplar Arası 109,73 3 36,58 

2,19 ,090  Gruplar İçi 4999,21 299 16,72 

Toplam 5108,94 302   

Sözel 

Gruplar Arası 369,57 3 123,19 

3,80 ,011* 1>3 Gruplar İçi 9682,89 299 32,38 

Toplam 10052,46 302   

Görsel 

Gruplar Arası 107,53 3 35,84 

1,78 ,152  Gruplar İçi 6036,97 299 20,19 

Toplam 6144,50 302   

*p<,05 Kategoriler: Beden Eğitimi=1; Fen Bilimleri=2; Sağlık Bilimleri=3; Sosyal Bilimler=4 
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Tablo-4’e bakıldığında pedagojik formasyon öğrencilerinin mezun oldukları bölümlere göre çoklu zeka alanlarına ilişkin dağılımlar arasındaki 
farklılıklar incelenmiştir. Bedensel Zeka alanına bakıldığında öğrencilerin mezun oldukları bölümlere göre zeka alanları arasında F(3-299)=5,07, 
p=,002<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık beden eğitimi bölümlerinden mezun olan pedagojik formasyon 
öğrencilerinin bedensel zeka alanlarına ilişkin dağılımın (12,88), sağlık bilimleri bölümlerinden mezun olan pedagojik formasyon 
öğrencilerinin bedensel zeka alanlarına ilişkin dağılımlarından (15,55) ve sosyal bilimler bölümlerinden mezun olan pedagojik formasyon 
öğrencilerinin bedensel zeka alanlarına ilişkin dağılımlarından (15,77) daha baskın olmasından kaynaklanmaktadır.  

Mantıksal Zeka alanına bakıldığında öğrencilerin mezun oldukları bölümlere göre zeka alanları arasında F(3-299)=4,02, p=,008<,05’e göre 
anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık sosyal bilimler bölümlerinden mezun olan pedagojik formasyon öğrencilerinin 
mantıksal zeka alanlarına ilişkin dağılımın (12,61), beden eğitimi bölümlerinden mezun olan pedagojik formasyon öğrencilerinin mantıksal 
zeka alanlarına ilişkin dağılımlarından (14,64) daha baskın olmasından kaynaklanmaktadır. 

Sözel Zeka alanına bakıldığında öğrencilerin mezun oldukları bölümlere göre zeka alanları arasında F(3-299)=3,80, p=,011<,05’e göre anlamlı 
farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık sağlık bilimler bölümlerinden mezun olan pedagojik formasyon öğrencilerinin sözel zeka 
alanlarına ilişkin dağılımın (18,38), beden eğitimi bölümlerinden mezun olan pedagojik formasyon öğrencilerinin sözel zeka alanlarına ilişkin 
dağılımlarından (21,27) daha baskın olmasından kaynaklanmaktadır. 

Öğrencilerin mezun oldukları bölümlere göre diğer zeka alanlarının puan dağılımları arasında farklılık yoktur.  

Dördüncü Alt Problem: Pedagojik formasyon öğrencilerinin mezun oldukları lise alan türlerine göre çoklu zeka alanlarına ait sıralamalarına 
ilişkin puan dağılımları arasında farklılık var mıdır? 

Tablo-5 

Öğrencilerin Mezun Oldukları Lise Alan Türlerine Göre Çoklu Zeka Alanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığa İlişkin One-Way Anova 
Sonuçları 

   
Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Post Hoc 
(Tukey) 

Bedensel 

Gruplar Arası 34,08 2 17,04 

,62 ,536  Gruplar İçi 8192,91 300 27,31 

Toplam 8227,00 302   

Varoluşçu 

Gruplar Arası 180,57 2 90,29 

3,59 ,029* 3<2 Gruplar İçi 7536,99 300 25,12 

Toplam 7717,56 302   

Kişilerarası 

Gruplar Arası 52,00 2 26,00 

1,38 ,254  Gruplar İçi 5669,51 300 18,90 

Toplam 5721,51 302   

İçsel 

Gruplar Arası 19,09 2 9,55 

,38 ,687  Gruplar İçi 7623,98 300 25,41 

Toplam 7643,08 302   

Mantıksal 

Gruplar Arası 71,84 2 35,92 

1,97 ,141  Gruplar İçi 5461,84 300 18,21 

Toplam 5533,68 302   

Müziksel 

Gruplar Arası 12,95 2 6,48 

,27 ,766  Gruplar İçi 7272,05 300 24,24 

Toplam 7285,00 302   

Doğacı 

Gruplar Arası 99,69 2 49,85 

2,99 ,052  Gruplar İçi 5009,25 300 16,70 

Toplam 5108,94 302   

Sözel 

Gruplar Arası 147,34 2 73,67 

2,23 ,109  Gruplar İçi 9905,12 300 33,02 

Toplam 10052,46 302   

Görsel Gruplar Arası 75,23 2 37,62 1,86 ,158  
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Gruplar İçi 6069,26 300 20,23 

Toplam 6144,50 302   

*p<,05 Kategoriler: Eşit Ağırlık=1; Sayısal=2; Sözel=3 

 

Tablo-5’e bakıldığında pedagojik formasyon öğrencilerinin mezun oldukları lise alan türlerine göre çoklu zeka alanlarına ait sıralamaya ilişkin 
puan dağılımları arasında farklılıklar incelenmiştir. Varoluşçu Zeka alanına bakıldığında öğrencilerin mezun oldukları lise alan türlerine göre 
zeka alanları arasında F(3-299)=3,59, p=,029<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık lisede sözel alandan mezun 
olan pedagojik formasyon öğrencilerinin varoluşçu zeka alanlarına ilişkin dağılımın (11,77), lisede sayısal alandan mezun olan pedagojik 
formasyon öğrencilerinin varoluşçu zeka alanlarına ilişkin dağılımlarından (13,75) daha baskın olmasından kaynaklanmaktadır. 

Pedagojik formasyon öğrencilerinin mezun oldukları lise alan türlerine göre çoklu zeka alanlarının sıralamalarına ilişkin puan dağılımları 
arasındaki farklılık incelendiğinde, varoluşçu zeka alanı dışında diğer zeka alanlarının sıralamasına ilişkin puan dağılımları arasında anlamlı 
bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç 

Pedagojik formasyon öğrencilerinden en baskın ve en yakın görülen zeka alanı içsel zeka alanıdır. Pedagojik formasyon öğrencilerinde en 
az görülen ve en uzak olan zeka alanı Sözel Zeka alanıdır. Cinsiyete göre çoklu zeka alanlarının sıralamaları arasındaki farklılığa 
bakıldığında, Erkek öğrencilerin bedensel zeka alanlarını, kadın öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucu ulaşılmaktadır. Erkek 
öğrencilerin varoluşçu zeka alanlarını, kadın öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Erkek öğrencilerin içsel zeka 
alanlarını, kadın öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Kadın öğrencilerin müziksel zeka alanlarını, erkek 
öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Kadın öğrencilerin sözel zeka alanlarını, erkek öğrencilere göre daha sık 
kullandıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Kadın öğrencilerin görsel zeka alanlarını, erkek öğrencilere göre daha sık kullandıkları sonucuna 
ulaşılmaktadır. Kişilerarası, mantıksal ve doğacı zekada pedagojik formasyon öğrencilerinin zeka alanları dağılımları arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin mezun oldukları bölümlere göre bedensel zeka, mantıksal zeka, sözel zeka alanlarında 
zeka sıralamalarında anlamlı bir farklılık olduğu ve diğer zeka alanlarında öğrencilerin mezun oldukları bölümlere göre anlamlı farklılık 
olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Pedagojik formasyon öğrencilerinin mezun oldukları lise alan türlerine göre çoklu zeka alanlarının 
sıralamalarına ilişkin puan dağılımları arasındaki farklılık incelendiğinde, varoluşçu zeka alanı dışında diğer zeka alanlarının sıralamasına 
ilişkin puan dağılımları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

Öneriler 

• Bireyin eğitimine ilk başladığı yer olan aile yaşamından başlayarak değerlendirmeler yapılabilir. Ailelere eğitim verilerek çocukta 
bulunan baskın zeka alanının daha net ortaya çıkarılması sağlanabilir. 

• Zeka alanları geliştirilebildiği sürece baskınlığı artacağından, öğretim süreci içerisinde rol almış kişilere (öğretmen, idareci vb.) eğitim 
verilebilir. 

• Zeka alanlarının etkililiğini artırmak ancak bu konuya hakim olabilecek eğitimcilerin yetiştirilmesi ile mümkündür ve bunun yeri de 
üniversitelerdir. 

• Öğrencilerin hangi şartlar altında bu zeka alanlarına sahip oldukları derinlemesine görüşme yapılarak nitel araştırma yöntemi ile 
desteklenebilir.   
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Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Okuldaki Siyasi Kaynaklı Çatışmalar 
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ÖZET 

Hayatın her alanı çatışmalarla doludur. Çatışma, bireysel gelişim yapısının önemli kolonlarından biridir. Öğretmen olma yolunda ilerleyen 
Eğitim Fakültesi öğrencileri de diğer fakültelerde öğrenim gören öğrenciler gibi zaman zaman çatışmalar yaşamaktadırlar Bu araştırmada 
Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre okuldaki siyasi çatışmaları anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma problemi: 
“Eğitim Fakültesi öğrencileri okuldaki siyasi çatışmaları nasıl değerlendirmektedir?” sorusudur. Araştırma betimsel bir araştırmadır. Bu 
çalışmada fenomenoloji deseni ve nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi kullanılmış ve bu doğrultuda üç grup öğrenci ile 
görüşmeler yapılmıştır. Bu üç çalışma grubu, Eğitim Fakültesi öğrencileri arasından, amaca yönelik ve benzeşik olarak ve öğrencilerin siyasi 
görüşlerine göre belirlenmiştir: Muhafazakârlar (Milli Görüş), Ülkücüler ve Sol Görüşlüler. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Görüşmeler yazıya aktarıldıktan sonra veriler kodlanmış ve kategorileştirilmiştir. Kategorileştirilen kodlar, betimsel analiz 
yoluyla analiz edilmiştir. Bulgulara bakıldığında üç gruptaki öğrencilerin de farklı görüşte olan arkadaşları ile genel olarak sıkıntı 
yaşamadıkları söylenebilir. Aynı zamanda üç grup da siyasi görüşün oluşmasında ailenin önemini vurgulamıştır. Konu, birbirlerini ve 
kendilerini eleştirmek olduğunda ise her görüş için mutlaka olumlu ve olumsuz yorumlarda bulundukları görülmektedir. Üç grup da özeleştiri 
yapmaktan çekinmemiştir. Birbirlerine yönelik yaptıkları yorum ve eleştirilerde çok olumlu fikirler görülse de, diğer yandan birbirlerini itham 
etmeye varan yorumlar da dikkat çekmektedir. Grupların birbirleri hakkında düşündükleri de – bu araştırma kapsamında – genel olarak 
karşılıksız kalmış, birbirini destekler nitelikte olmamıştır. Bu durum birbirleri ile yeterince iletişim kuramamış olmalarından ve birbirlerini 
yeterince anlamamış olmalarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Çözüm önerilerine bakıldığında üç grubun da aralarında 
iletişim eksikliği olduğu göze çarpmaktadır. Sol görüşlüler çatışmaların bireylerin çabası ile çözülebileceğine inanmaktadırlar. Ancak buna 
karşılık ülkücüler ve muhafazakârlar daha yüksek statülü bir elin yardımının gerektiğini düşünmektedirler. Sağlıklı bir çatışma yaşanabilmesi 
için öncelikli olarak taraflar birbirlerini dinlemeli, anlamalı ve her görüşten kaynaklara açık olmalıdır. Bu anlamda farklı siyasi görüşteki 
öğrencileri anlayabilmek ve araştırmacılara rehberlik edebilmesi adına, bu araştırmanın alanyazına katkısının olması umulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: eğitim fakültesi öğrencileri, çatışmalar, siyasi kaynaklı çatışmalar, iletişim eksikliği 

 

1. Giriş 

Hayatın her alanı çatışmalarla doludur. Bireysel gelişim yapısının önemli kolonlarından biridir. Çatışma, kişiler, gruplar ya da uluslararası 
düzeyde ayrışan farklı değerler ve çıkarlar üzerindeki rekabetten doğan yapısal ve psikolojik mücadele hali olarak tanımlanabilir (Jeong, 
2008). Herkesin hayata dair beklentileri vardır. Bireylerin beklentilerinin, aynı zaman diliminde, birbirleri ile ters düşmesi ile çatışma meydana 
gelebilir (Pruitt & Kim, 2004; akt. Jeong, 2008). Diğer bir deyişle, birlikte gerçekleşmesi olanaksız olan birden fazla istek bir araya geldiğinde 
çatışma oluşması kaçınılmazdır (Cüceloğlu, 2000). Bu sebeple her yaş grubunda çeşitli çatışmaların görülmesi olağandır. 

Çatışma içinde olan bireylerin önünde iki seçenek vardır. Çatışmayı çözmeye yönelik hareket edebilirler ya da çatışmanın devam etmesini 
tercih ederler. Eğer bireyler ikinci seçenekteki yolu izler ve çözüme yönelik hareket etmezlerse, çatışma içinde yer alan hiçbir bireyin 
beklentileri ve istekleri karşılanmayacaktır (Crawford & Bodine, 1996). Şu durumda akla şu soru gelmektedir: “Bireyler neden çatışmayı 
çözmeye çalışmazlar?”.   

Çatışma, genel olarak olumsuz algılanan bir kavramdır. Kişilere çatışma ile ilgili algılarının sorulduğu çalışmalarda hem yetişkinler, hem de 
çocuklar genelde kavga, tartışma, savaş, nefret gibi oldukça olumsuz ifadelerle çatışmayı betimlemektedirler (Schrumpf, Crawford, & Bodine, 
1997). Bireylerin çatışma kavramına yönelik algılarının genelde olumsuz olması, çok sayıda çözümsüz (hatta zaman zaman sert boyutlara 
varan) çatışmanın içinde yer almış olmaları ya da birçok kez çözüme ulaşmamış çatışmaya tanıklık etmeleri olabilir. Çatışma yaşanırken 
unutulmaması gereken unsurlardan biri, çatışmanın bireysel gelişime sağlamakta olduğu katkıdır. Hatta kişiler arası çatışma deneyimi 
yaşanmadan, kişisel gelişimin ve sosyal olgunlaşmanın eksik kalacağı, hatta gerçekleşemeyeceği ifade edilebilir (Schrumpf, Crawford, & 
Bodine, 1997). Dolayısıyla çatışma, bireysel gelişim yapısının önemli kolonlarından biridir, denilebilir.  

Çatışma hayatın her alanında, insanlık tarihi kadar eski bir mücadele sürecidir. İnsanın bulunduğu her ortam ve durumda kaçınılmazdır ve 
yaşamın doğasında bulunan bir olgudur (Erkuş, 2008). İnsanın doğasında çatışma vardır, ancak insanın doğasında şiddet yoktur (Danielsen, 
2005). Çözülme yoluna gidilmeyen çatışmalar bireyleri, zaman zaman, insan doğasında var olmayan şiddete bile itebilmektedir. 

Araştırmacılar çatışmaları farklı türlere ayırmışlardır. Harary ve Batel’e göre (1981) sekiz temel çatışma türü vardır (akt. Dökmen, 2006): 

 Aktif çatışma 

 Pasif çatışma 

 Varoluş çatışması 

 Tümden reddetme 

 Önyargılı çatışma 
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 Yoğunluk çatışması 

 Kısmi algılama çatışması 

 Alıkoyma çatışması 

Bu çalışmada sözü edilen siyasi kaynaklı çatışmalarda, aktif çatışma, pasif çatışma, tümden reddetme ve önyargılı çatışmanın izleri 
görülebilir. Siyasi çatışmalarda özellikle “tek yol benim partim (ya da inanışım)” düşüncesinden doğan tümden reddetme ve geçmişte görülen 
yaşantılara olan bağdan kopamamaktan doğan önyargılı çatışma örnekleri sık sık karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında 
bu durumların örnekleri görülmektedir. 

Öğretmen olma yolunda ilerleyen Eğitim Fakültesi öğrencileri de diğer fakültelerde öğrenim gören öğrenciler gibi zaman zaman çatışmalar 
yaşamaktadırlar. Bu çatışmalara bakıldığında siyasi kaynaklı çatışmalar dikkat çekmektedir. Yaşanan siyasi çatışmaları çözmekte başarısız 
olan üniversite öğrencileri zaman zaman şiddete bile başvurabilmekte, hatta bunun sonucunda geri dönüşü mümkün olmayan olaylar 
yaşanabilmektedir. 2015 yılında Ege Üniversitesi’nde bir öğrencinin ölümü ile sonuçlanan siyasi olaylar, bu duruma yakın zamanda yaşanmış 
bir örnek teşkil etmektedir (Milliyet Gazetesi, 2015). Öğretmen olduklarında çeşitli okullarda görev yapacak olan Eğitim Fakültesi öğrencileri, 
öğretmen kimliklerinin yanı sıra, çoğu zaman çatışma çözücü olarak öğrencileri arasında köprü olmaya çalışacaklardır. Bu anlamda, ileride 
çatışma çözme misyonu da taşıyacak olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin siyasi kaynaklı çatışma algılarını anlamak ve siyasi kaynaklı 
çatışmalar için çözüm keşfedebilmek önemli olmaktadır.  

Bu araştırmada Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre okuldaki siyasi çatışmaları anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. 
Araştırma problemi: “Eğitim Fakültesi öğrencileri okuldaki siyasi çatışmaları nasıl değerlendirmektedir?” sorusudur. Araştırmanın alt 
problemleri ise şu şekildedir:  

 Eğitim fakültesi öğrencilerinin genel olarak arkadaşları ile iletişimi nasıldır? 

 Eğitim fakültesi öğrencilerinin siyasi görüşünü belirleyen etkenler nelerdir? 

 Eğitim fakültesi öğrencileri kendi siyasi görüşü dışındaki görüşleri benimseyen arkadaşlarını nasıl değerlendirmektedirler? 

 Eğitim fakültesi öğrencileri kendi siyasi görüşünde olan arkadaşlarını nasıl değerlendirmektedirler? 

 Eğitim fakültesi öğrencilerinin siyasi kaynaklı çatışmalar için çözüm önerileri nelerdir? 

 

2. Yöntem 

Araştırma betimsel bir araştırmadır. Bu çalışmada fenomenoloji deseni ve nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi kullanılmış 
ve bu doğrultuda üç grup öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Bu üç çalışma grubu, Eğitim Fakültesi öğrencileri arasından, amaca yönelik ve 
benzeşik olarak ve öğrencilerin siyasi görüşlerine göre belirlenmiştir: Muhafazakârlar (Milli Görüş), Ülkücüler ve Sol Görüşlüler. Çalışma 
grupları oluşturulurken öğrencilerin siyasi görüşleri ile ilgili kendi beyanları esas alınmıştır. Benzeşik çalışma grubu belirleme, çoğu zaman 
odak grup görüşmelerinde kullanılan bir çalışma grubu belirleme biçimidir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Çalışmanın yalnız tek bir Eğitim 
Fakültesinde yapılmış olması araştırmanın sınırlılığıdır. 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu için üç alt başlık altında toplam sekiz soru hazırlanmıştır. Bu 
üç alt başlıktan ilki, öğrencilerin genel olarak arkadaşları ile iletişimini öğrenmeye ve öğrencilerin siyasi görüşlerini belirleyen faktörleri 
anlamaya yönelik olan “Neden ve Nasıl” başlığıdır. Bu giriş kısmında, öğrenci gruplarına bu alt başlıkla ilgili toplam dört soru sorulmuştur. 
İkinci alt başlık ise “Eleştiri Zamanı” başlığıdır. Bu alt başlık altında iki soru sorulmuş ve öğrencilerin hem kendilerini, hem de diğer görüşteki 
arkadaşlarını eleştirmeleri istenmiştir. Son alt başlık ise “Çözüm” başlığıdır. Görüşmenin bu son kısmında iki soru ile öğrenci gruplarının 
siyasi kaynaklı anlaşmazlıklara ilişkin çözümler sunmaları beklenmiştir. Görüşme formu hazırlandıktan sonra iki uzman tarafından soruların 
anlaşılabilirliğine bakılmış ve onay alınmıştır.  

Muhafazakâr ve ülkücü çalışma gruplarıyla görüşmeler, randevulaşıldıktan sonra planlanan gün ve saatte sorunsuz şekilde gerçekleşmiştir. 
Ancak sol görüşlü çalışma grubunun sabahları uyanamaması, uyansalar bile kendilerini motivasyon olarak hazır hissedememeleri sebebiyle, 
görüşmeleri diğer gruplardan üç hafta sonra olabilmiştir. Görüşmeler 30 – 45 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler, katılımcılardan izin 
alınarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra bir hafta içerisinde yazıya aktarılmıştır. Yazıya aktarılan 
görüşmeler en az sekiz kez okunmuştur. Veriler kodlanmış ve kategorileştirilmiştir. Görüşmeler sırasında araştırma amacından uzaklaşılan 
kısımlar, kodlama esnasında dokümandan çıkarılmıştır.  Kategorileştirilen kodlar, betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Verileri toplama 
aşamasında katılımcılarla mümkün olduğu kadar empati kurulmaya çalışılmış, görüşmeler esnasında katılımcıyı yönlendirmekten 
kaçınılmıştır. Ayrıca görüşmelerden önce, görüşme sırasında katılımcıların kendilerini rahat hissetmeleri için, katılımcılarla kısa sohbetler 
edilmiştir. 

 3. Bulgular ve Yorum 

Araştırma kapsamında yapılan betimsel analiz bulguları, görüşme formu için belirlenmiş üç alt başlık altında değerlendirilmiştir ve çalışmanın 
bu kısmında paylaşılmıştır. Bu başlıklar “Neden ve Nasıl”, “Eleştiri Zamanı” ve “Çözüm” başlıklarıdır. Ayrıca bu kısımda görüşmelerden bire 
bir alıntılar da yer almaktadır. Bu alıntılarda; M1 ve M2 muhafazakâr öğrencileri; Ü1, Ü2, Ü3 ve Ü4 ülkücü öğrencileri, S1 ve S2 de sol görüşlü 
öğrencileri simgelemektedir. 

3.1. Neden ve Nasıl 

Görüşmenin ilk kısmında, öğrencilerin genel olarak arkadaşları ile iletişimini öğrenmeye ve öğrencilerin siyasi görüşlerini belirleyen faktörleri 
anlamaya yönelik sorular yer almıştır. Bu giriş kısmında, öğrenci gruplarına bu alt başlıkla ilgili toplam dört soru sorulmuştur.  
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Muhafazakâr, ülkücü ve sol görüşlü gruplar, genel olarak arkadaşları ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Üç grup da genel olarak 
kimse ile sorun yaşamadıklarını, ancak çok yakın oldukları arkadaşlarının sayısının çok fazla olmadığını belirtmişlerdir.  

S1: “Selam verdiğim insanlar çok ama yakın olduğum insan sayısı az...” 

Öğrencilere, diğer arkadaşlarına göre kendilerini daha yakın hissettikleri, iyi anlaşabildiği arkadaşlarının ortak özellikleri sorulduğunda, 
muhafazakâr öğrenciler daha çok, bencil olmayan, herkesle iyi geçinen, sosyal, kendileriyle aynı görüşte olan ve ideolojisini her yerde sürekli 
vurgulamayan kişilerle daha iyi arkadaşlıklar kurabildiklerini ifade etmişlerdir. Ülkücü grup, dürüst, sağlam duruşlu, kendilerini başkalarını 
küçümsemeyen ve sosyoekonomik durumlarının benzer özellikler gösterdiği kişilerle daha yakın ilişkiler kurabildiklerini ifade ederlerken, sol 
görüşlü grup ise beraber eğlenebildikleri, ortak ilgi alanlarına ve zevklere sahip ve motivasyonlarını yükselten kişilerle daha iyi 
anlaşabildiklerini ifade etmişlerdir. 

Ü2: “…maddi durumu, gelir seviyesi yüksek ailelerin çocukları – benim hiçbirisine önyargım yok, yanlış anlaşılmasın – onların bize bakış 
açısı olmuyor zaten. Bizi biraz ayak takımı görürler. Beklentiler farklı.” 

 

Öğrencilere, diğer arkadaşlarına göre kendilerini daha uzak hissettikleri, diğer arkadaşlarına göre daha az anlaşabildiği ya da hiç 
anlaşamadığı arkadaşlarının ortak özellikleri sorulduğunda ise, muhafazakâr öğrenciler kendini beğenmiş, saygısız, yalan söyleyen ve kötü 
alışkanlıklara sahip kişilerle anlaşamadıklarını söylemişlerdir. Ülkücü öğrenciler tarihinden ve kültüründen kopuk, popüler kültürden etkilenen 
öğrencilerle, memleketin bölünmez bütünlüğüne karşı olan kişilerle anlaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca ülkücüler, faşizme ve şekilci 
ülkücülüğe karşı olduklarını da belirterek, faşist ve şekilci insanlarla da anlaşamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Ü1: “… Bu insanlara düşman olduğumuz kadar hocam, siyah palto giyip tuttuğu takımın ya da ülkemizin milli renklerine bezenmiş bir atkıyı 
omzuna atıp kundurayı altına çekip, elde tespih gezen insanlarla da bizim işimizi yok.” 

Sol görüşlü öğrenciler, ülkücü öğrencilere benzer şekilde, popüler kültürden etkilenen öğrencilerle daha az anlaşabildiklerini ifade etmişlerdir. 
Ayrıca ortak ilgi alanlarının olmadığı kişilerle de pek anlaşamadıklarını belirtmişlerdir.  

Çalışma kapsamında her gruba, siyasi görüşlerini etkileyen etmenler sorulmuştur. Üç grup da siyasi görüşün belirlenmesinde ailenin büyük 
payı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca sosyal çevrenin de aile kadar olmasa da etkisinin olduğunu, üç grup da belirtmiştir.  

M1: “…Herkes ailesinden şekillendiriyor aslında, aile A A A derse siz de A dersiniz. Birden C demezsiniz. Aile B B B derse siz de F F F 
demezsiniz…” 

S1: “…Hem aile hem çevre diyelim. Kendi siyasi görüşüm çocukken biraz şekillenmeye başladı diyebilirim. Ailemin de etkisi var. Babam 80 
dönemindendir. Onun da etkisi var. İkisinin de ortak etkisi var. Yaşken eğildik...” 

Diğer öğrencilerden ve gruplardan farklı olarak ülkücü öğrencilerinden biri, ailenin olumsuz yönde bir etkisi olduğunu ama mutlaka bir şekilde 
etkilediğini ifade etmiştir.  

Ü1: “…Öncelikle ben sosyalist bir aileden sosyalist bir sülaleden, sosyalist bir memleketten gelen bir insanım… …aile olarak zorunlu da 
gördüm ben bu işi. Nasıl diyeyim, bazı kafamdaki efsanevi isimler vardır. Burada örnek vermek istemiyorum ama babamın bu adamlara küfür 
ettiğini de bilirim. Dişlerimi sıkıp oradan uzaklaştığımı da bilirim. Kuzenimin beni sosyal medyadaki hesabından çıkarışından tutun, ortamlarda 
benim olduğum durumu alay konusu yapan insanlarla da çok karşılaşıyorum…” 

Buradan siyasi görüşün, aile bireylerinin rol model olarak alınarak oluşabileceği gibi, bir tepki, bir misilleme sonucu oluşabileceğinin de 
mümkün olduğu görülmektedir.  

3.2. Eleştiri Zamanı 

Bu alt başlık altında iki soru sorulmuş ve öğrencilerin hem kendilerini, hem de diğer görüşteki arkadaşlarını eleştirmeleri istenmiştir. 

Çalışma gruplarından siyasi olarak kendileriyle farklı düşüncelere sahip olan arkadaşlarıyla aralarındaki iletişimi anlatmaları istenmiştir. 
Muhafazakâr öğrenciler, olaylara geniş açıdan bakabilen farklı görüşteki arkadaşlarıyla anlaşabildiklerini, ancak tek doğrunun kendi görüşü 
olduğunu düşünen arkadaşlarıyla anlaşamadıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda diğer görüşteki arkadaşlarıyla, zaman zaman, onları kendi 
taraflarına çekebilmek için iletişim kurduklarını, ancak bunun gerçekleşmeyeceklerini anladıklarında iletişimi kestiklerini de söylemişlerdir. 

M2: “…Hani ne düşünüyorlar, bir ölçeyim, tartayım. Acaba kendi tarafımıza çekebilir miyiz diye düşündüm. Çekemeyeceğimizi anladığım için 
bu sefer bıraktım, yani hiç konuşmuyorum…” 

Ülkücü öğrenciler de, art niyetli yaklaşım sezmedikçe diğer görüşteki arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde iletişim kurabildiklerini ifade 
etmişlerdir. Aynı zamanda karşıt görüşleri anlayabilmek adına, o görüşleri anlatan kitaplar okumaya çalıştıklarını da belirtmişlerdir. Sol 
görüşlü öğrenciler de, siyasi konulara girmedikçe diğer görüşteki arkadaşlarıyla sorun yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca sol görüşlü 
öğrenciler, siyasi konulara girdiklerinde zaman zaman karşılıklı kırgınlıklar yaşansa da, bu tip tartışmaların geliştirici yönünün de olabileceğini 
vurgulamışlardır. 

S1: “…Daha çok siyasi konulara girmek istemiyoruz. Ama girdiğimiz zaman daha güzel tartışmalar oluyor. Geliştirici olduğunu düşünüyorum 
şahsen. Herkesin kendine ait bir fikri vardır. Herkes benim gibi düşünüyorsa ben kendi düşündüğümden şüphe ederim. Vardır bir yanlışım 
büyük ihtimalle derim. Genelde maalesef genel olarak toplumun düşündüklerinde yanlışlar çıkıyor. Herkes doğruyu bildiği zaman bir sıkıntı 
oluyor o doğruda…” 

Öğrenci gruplarından, kendi görüşleri de dâhil, çalışmada ele alınan üç siyasi görüşe mensup arkadaşlarının siyasi kaynaklı davranışlarını 
eleştirmeleri istenmiştir.  
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Ülkücü öğrenciler, muhafazakâr öğrencilerin, insanları İslamiyet’ten korkuttuklarını, oysa İslamiyet’in naif yanlarına vurgu yapılması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca muhafazakâr, daha İslamcı yapıda olanların, tarihi, yanlış kaynaklardan okuyan, Osmanlı hayranı, cahil 
ve yobaz olarak gördüklerini, ülkücülere tarih boyunca zarar verdiklerini belirtmişlerdir.  

Ü2: “…Maraş’ta katliam yapıldı, ülkücülerin üstüne kaldı iş. Ondan sonra Sivas'ta katliam yapıldı, ülkücülerin üstüne kaldı. Çorum'da bilhassa 
aynı şekilde yapılmaya çalışıldı yanılmıyorsam 52 kişi hayatını kaybetti. Hepsi ülkücülerin üzerine yıkılmaya çalışıldı…” 

Sol görüşlü öğrenciler ise muhafazakâr öğrenciler için, ülkücülere nazaran daha olumlu yorumlar yapmışlardır. Sol görüşlü öğrenciler 
muhafazakar öğrencileri güler yüzlü, misafirperver, yardımsever ve mütevazi bulduklarını belirtirken, inandıkları şeyler hakkında kuşku 
duymamalarını eleştirmişlerdir. Muhafazakâr öğrencilerin zaman zaman stratejik şekilde sıcak davranmaya çalıştıklarını gözlemlediklerini ve 
işin içinde strateji olduğundan bu durumdan hoşlanmadıklarını da ilave etmişlerdir. Aynı zamanda, kendi siyasi görüşlerine karşı 
muhafazakârların zaman zaman alaycı tutumlarıyla karşılaştıklarını da belirtmişlerdir. Muhafazakârlar ise kendilerini “rengini belli etmeyen” 
olarak tanımlarken, kendi görüşünde olanları iki açıdan eleştirmiştir. İlki, günlük hayatta ve okuldaki derslerde kutsal kitaptan ya da 
hadislerden alıntı yapıldığında, muhafazakâr arkadaşlarının “İslam’ı kendi içinde yaşa” çıkışlarıdır. Görüşme yapılan muhafazakâr öğrenciler, 
bu tip alıntıların doğal olduğunu düşünmekte ve özellikle kendi görüşlerinde olan arkadaşlarının tepkilerini yadırgamaktadırlar. Muhafazakâr 
öğrencilerin kendi görüşlerinde olan arkadaşlarında eleştirdikleri bir diğer konu ise yüzlerini tamamen Doğu’ya dönmeleridir. Seçici olmak 
kaydıyla Batı’dan da bir şeyler alınarak daha üretken olmaları gerektiğini vurgulamışlardır. 

M1: “…Sunumlarımız oluyor. Ben mesela dini ayet falan söylüyorum. Hadis falan söylüyorum. Böyle bakıyorum namaz kılan arkadaşlar 
içinde yaşa diyorlar. Niye söylüyorsun söyleme diyorlar. Çok din hakkında konuşuyorsun. Zaten çok sağcısın gibi şeyler söylüyorlar. Olması 
gerekeni söylemiyorlar…” 

M1: “…Bale dans. İslamiyet’te böyle bir şey yok. Bu yanlış bir şey mesela. Ama batıdan ne alınabilir? Teknolojisi alınabilir mesela. Kimseye 
bir zararı yok. Çünkü faydalı olan bir şey…” 

 

Muhafazakâr öğrenciler ülkücü öğrencilerin gereksiz ırkçılık yaptıklarını ve bunun sahip oldukları en olumsuz özellik olduğunu dile getirirken, 
dinlerine solculara nazaran daha bağlı olmalarını ve vatan sevgilerini olumlu bir özellik olarak göstermişlerdir.  

M1: “…Ben ırkçılıklarını pek desteklemiyorum. Yani sadece Türk Türk Türk deyip, bir de dindar olup… Yani dinde de böyle bir şey yok zaten. 
Dinde ırkçılık diye bir şey yok. Yapamazsınız…” 

Sol görüşlüler ise ülkücülerin şekilci ve ataerkil özelliklerinin baskın olduğunu söylerken agresif olmalarına vurgu yapmışlardır.  

S1: “…insanlar sırf kavga olduğu zaman arkamda birileri olsun diye ocağa giriyorlardı. Öyle insanlar da vardı. Kavga çıktığında arkamdan 
birileri gelecek diye…” 

Ayrıca sol görüşlü öğrenciler, ülkücülerin saldırgan hareketlerini bırakma eğiliminde olduklarını, okumaya ağırlık verdiklerini fark ettiklerini ve 
bunu takdir ettiklerini belirtmişlerdir. Bir diğer olumlu özellik olarak da, bir şekilde ülkücülerle yakın ilişkiler kurabildiklerinde, kendilerine karşı 
saldırgan tavırlarının dostane ve korumacı tavırlara dönüştüğünü gözlemlediklerini ifade etmişlerdir.  Ülkücülerden kendilerini eleştirmeleri 
istendiğinde ise tek bir noktaya vurgu yapmışlardır: Okumamak. Ülkücüler son zamanlarda bu açıklarını kapatmak için gayret ettiklerini 
belirtmişlerdir. Bu anlamda sol görüşlü öğrencilerin eleştirisini destekler nitelikte bir özeleştiri görülmektedir, denilebilir.  

Ü1: “…Muhsin Başkan'ın, rahmetlinin bir lafı vardı. Bizim çocuklar fikri tartışmalarda okumadıklarından zayıf kalırlar, Ama kavga var 
dediğinizde Ümraniye’den Tophaneye koşa koşa giderler, der…” 

Ü2: “…Okumadığımız zaman fikirler bizim sahibimiz oluyor. Okumadığımız zaman bizi kandırırlar. Bir şekilde her şeyi yaptırırlar. Maşa olarak 
kullanırlar. Bu yüzden okumamız lazım ki biz fikirlerimize sahip olalım…” 

Muhafazakâr öğrenciler sol görüşlü öğrencilerin ilk olarak “din karşıtı” olmalarını eleştirmişlerdir. Batı’da ne varsa alma eğiliminde olmaları 
ve milliyetçi duygularının az olması eleştirdikleri diğer noktalardır. Muhafazakarların sol görüşlü arkadaşlarında beğendikleri noktalar is geniş 
bakış açısına sahip olmaları ve sağ görüşe ait olan ve doğru buldukları noktaları da takdir etmeleridir. Ülkücüler ise sol görüşlü öğrencileri 
şekilci olarak nitelendirmektedirler.  

Ü1: “…Bizden çok çok daha fazla şekilci olduklarını düşünüyorum. Yani kendi görüşleriyle de bunu bağdaştıramıyorum. Che Guevaralı 
tişörtte arka tarafında Nike yazıyor…” 

Ülkücüler ayrıca sol görüşlüleri zaman zaman bölücülerle ortak hareket ettikleri için eleştirmektedirler. Ayrıca sol görüşlülerin, kendi içlerinde 
önyargılar taşıdıklarını ve o önyargıları kırmaya cesareti olmayan kişiler olduklarını ve kimi zaman ülkücüleri ezmeye çalışan hareketlerde 
bulunduklarını ve bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini ifade etmişlerdir.  

Ü1: “…hiç alakasız yerlerde bile, siyasi konular açıp bizi de o muhabbetin içine çekmeye çalışan insanlar var. Bu ortamlarda Zülfü Livaneli 
den Leylim Ley Selda Bağcan'dan Yuh Yuh şarkısını, bu tarz şarkıları açıp, ben buyum, hani bir tartışma başlasa da ‘bu zaten bir şey 
bilmiyordur, şunu ezsem’ önyargısı var…” 

Sol görüşlü öğrenciler ise kendi görüşünde olanların üşengeç, hatta kimi zaman doğru olduğunu düşündüğü fikirleri savunmaya bile üşenen, 
bunun yerine çoğu zaman yalnız kalmayı tercih eden kişiler olduğunu ifade etmişlerdir.  

S2: “…’Tamam, aynı düşünceye sahip değilsek o zaman ben ayrılıyorum.’ Bu kadar bölünmemizin sebebi de bu galiba. ‘Ben bu konuda 
farklı düşünüyorum, sizi de ikna edemeyeceğim. Kusura bakmayın. Biz o zaman böyle toplanıyoruz.’ Böyle bir şey var. TKP 76 parçaya 
bölündü. Kaç tane üyesi varsa hepsi ayrı bir fraksiyon oldu. Ama öyle gerçekten. Bizde de bir öfke var. Tembellikten kaynaklanan bir öfke 
de olabilir. ‘Anlatamayacağım, o zaman bölünelim.’ ‘Uyandırmayın beni. Bugün olmasın devrim, ben istemiyorum’…” 
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3.3. Çözüm 

Görüşmenin bu son kısmında iki soru ile öğrenci gruplarının siyasi kaynaklı anlaşmazlıklara ilişkin çözümler sunmaları beklenmiştir. 

İlk olarak bütün gruplara, “Bütün fakülte sizin görüşünüzden olan öğrencilerden oluşsaydı neler yaşanırdı?” sorusu yöneltilmiştir. Bütün 
gruplar bu durumun güzel olmayacağını ifade etmişler, farklı görüşlerin zenginlik kattığını belirtmişlerdir.  

Ü4: “…Tamamen de onu istemiyoruz biz. Körü körüne inandırmak istemiyoruz insanları…” 

M2: “…Aynı görüşte olduğum kişilerden olsaydı herkes, o zaman bu okulda konuşacağım konu daha da sınırlanacaktı…” 

S1: “…Sol fazla karışık. 1000 tane farklı fraksiyonu var. Marksist, Leninist, Troçkist, Troçkist Leninist, farklı örgütler var TKP, DHKPC, vesaire 
bir sürü şey var. Okulun tamamen onlarla dolu olduğunu düşünüyorum. Kaos ortamı olurdu. En fazla beş altı kişilik gruplar herkes birbirinden 
ayrı bir şekilde takılırdı. Çok saçma olurdu…” 

S2: “…Ülkücülere biz diyoruz ya, agresifler diye, onlarda bedenen kavga durumu var. Bizde de sürekli tartışma, sürekli bir atarlanma 
giderlenme, bütün okul birbirine bağırırdı herhalde. Fikirsel bir agresiflik var kesinlikle. Daha da bölünürdük.” 

 

Son olarak bütün gruplara, öğrenciler arasında yaşanan siyasi kaynaklı anlaşmazlıklar için çözüm önerileri sorulmuştur. Ülkücüler ve sol 
görüşlüler bu anlaşmazlıkların çözülmesinin çok zor olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Muhafazakarlar, tarafların birbirini 
dinlemesinin, anlamasının ve empati yapmalarının önemine değinerek sorunların çözülebileceğini, ancak bunun öğretim elemanı, dekan ya 
da rektör gibi yüksek statüdeki kişilerin yapabileceğini belirtmişlerdir. Ülkücüler de aynı şekilde dekanlığın ve öğretim elemanlarının 
sorumluluk alması gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca güvenlik görevlilerinin de bu anlamda görevlerini hakkıyla yapmadıklarını 
düşünmektedirler. Sol görüşlü öğrenciler ise çözümün ancak bireyin kendi gayreti ile olabileceğini belirtmektedirler. 

M1: “…İletişim sağlanmalı. Bu önemli gerçekten. Eğer karşıtlık varsa bunu araştırmalı. Öğrenmeli. Sadece mesela kendi grubuyla 
konuşmamalı. ‘Böyle böyle diyorlar’ der. Biraz daha bilgili olan susturabilir. Ya da yalanlarla kandırabilir...” 

Ü4: “…Adamlar terör örgütünü destekleyen bir takım faaliyetler yaptığında devletin, dekanlığın, öğretim görevlilerinin olsun bu konuda bazı 
şeyler yapmaları lazım. Bu işleri bize bırakmamaları lazım. Güvenlik görevlileri işini yapsın, bu fakültede ‘vur gerilla’ şarkısı çalarken güvenlik 
görevlileri de bakıp dönüp gitmesinler…” 

S1: “…Dışarıdan bir şekilde çözülme ihtimali yok bunun. Siyasi fikirle de alakası yok. Bireylerin kendisiyle ilgili bir şey. Birisi illa ‘benim 
söylediğim doğru, senin söylediğin yanlış’ diyorsa zaten fikirleri o kişiye efendi olmuştur artık. İnsanların önce kendi fikirlerine efendi olmayı 
öğrenmesi lazım. Başka türlü bu kavgalar sürekli devam eder…” 

 

4. Sonuç 

Bu araştırmada Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre okuldaki siyasi çatışmaları anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanarak, 
Muhafazakârlar (Milli Görüş), Ülkücüler ve Sol Görüşlüler olarak üç grup öğrenci ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Ses kayıt cihazı ile 
kaydedilen görüşmeler yazıya aktarılmış, veriler kodlanmış ve kategorileştirilmiştir. Kategorileştirilen kodlar, betimsel analiz yoluyla analiz 
edilmiştir.  

Araştırma bulguları üç alt başlıkta, diğer bir deyişle üç aşamada yorumlanmıştır. Bu bulgulara bakıldığında üç gruptaki öğrencilerin de farklı 
görüşte olan arkadaşları ile genel olarak sıkıntı yaşamadıkları söylenebilir. Aynı zamanda üç grup da siyasi görüşün oluşmasında ailenin 
önemini vurgulamıştır. Konu birbirlerini ve kendilerini eleştirmek olduğunda ise her görüş için mutlaka olumlu ve olumsuz yorumlarda 
bulundukları görülmektedir. Üç grup da özeleştiri yapmaktan çekinmemiştir. Birbirlerine yönelik yaptıkları yorum ve eleştirilerde çok olumlu 
fikirler görülse de, diğer yandan birbirlerini itham etmeye varan yorumlar da dikkat çekmektedir. Grupların birbirleri hakkında düşündükleri 
de – bu araştırma kapsamında – genel olarak karşılıksız kalmış, birbirini destekler nitelikte olmamıştır. Örneğin muhafazakârlar sol görüşlüleri 
din karşıtı olarak tanımlarken ülkücüler sol görüşlülerin şekilci olduklarını ifade etmiştir. Sol görüşlüler ise bu yorumlardan farklı olarak 
kendilerini daha çok üşengeç ve yalnız olarak tanımlamışlardır. Çalışmada birçok noktada bu karşılıksız durum görülmüştür. Bu durum 
birbirleri ile yeterince iletişim kuramamış olmalarından ve birbirlerini yeterince anlamamış olmalarından kaynaklanmış olabilir. 

Görüşmeler, hazırlık aşamasında yaşanan süreç ile birlikte, genel olarak incelendiğinde tutarlı noktalar da göze çarpmaktadır. Örneğin sol 
görüşlü öğrencilerle görüşme için buluşmanın, kendilerinde yeterli motivasyonu bulamamaları sebebi ile sürekli ertelenmesi ile sol 
görüşlülerin kendilerini üşengeç olarak tanımlaması, birbirini tamamlamıştır. Ya da sol görüşlülerin, ülkücülerin saldırgan tavırlarını bırakmaya 
ve okumaya yöneldiklerini gözlemlemesi ile ülkücülerin okumadıklarını fakat bunu değiştirmeye çabaladıklarına yönelik özeleştirisi birbirini 
tamamlamıştır. Ayrıca ülkücüler, görüşmenin genelinde, kendi üzerlerinde, şekilci ve mafyatik olduklarına dair var olduklarını düşündükleri 
önyargıları kırmaya çalışır gibi, çoğu zaman kendilerini savunmaya geçmiş, birçok yerde görüşme konusu dışına çıkıp, aslında öyle 
olmadıklarını anlatmaya çalışmışlardır. 

Çalışma öncesinde yaşananlar da farklı siyasi görüşteki öğrencilerin böyle bir araştırmaya yönelik tutumları hakkında ipucu vermektedir. 
Örneğin muhafazakâr öğrencilerin sayılarının çok fazla olmasına ve çok fazla muhafazakâr öğrenciye ulaşılmasına karşın yalnız iki 
öğrencinin görüşme yapmayı kabul etmesi, muhafazakâr öğrencilerin bu tip çalışmalarda çekimser kaldıklarının bir göstergesi olabilir. Ülkücü 
birkaç öğrenciye ulaşıldığında, kendi aralarında örgütlenmenin çok iyi olması sebebi ile bir saat içinde seksen gönüllüye ulaşılmıştır. Ayrıca 
çalışmada etik kurallar gereği görüşme yapılan kişilerin isimlerinin hiçbir şekilde yer almayacağı açıklaması, muhafazakâr öğrenciler için 
yeterli bulunmamış, araştırmacının yemin etmesi ile son bulan iki – üç dakikalık bir samimiyet konuşması gerekmiştir. Buna karşılık aynı bilgi 
ülkücülere verildiğinde “Yazın hocam yazın, ismimizi tüm Türkiye duysun” tepkisi alınmış, sol görüşlülere aynı bilgi verildiğinde söz, mimik 
ya da jestle hiçbir karşılık alınamamıştır.  
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Çözüm önerilerine bakıldığında üç grubun da aralarında iletişim eksikliği olduğu göze çarpmaktadır. Sol görüşlüler çatışmaların bireylerin 
çabası ile çözülebileceğine inanmaktadırlar. Ancak buna karşılık ülkücüler ve muhafazakârlar daha yüksek statülü bir elin yardımının 
gerektiğini düşünmektedirler. Çalışmanın başında da denildiği gibi, çatışmaların, bireysel gelişimi olumlu yönde etkileyen bir boyutu vardır. 
Ancak bu boyutta, sağlıklı bir çatışma yaşanabilmesi için öncelikli olarak taraflar birbirlerini dinlemeli, anlamalı ve her görüşten kaynaklara 
açık olmalıdır. Bu anlamda farklı siyasi görüşteki öğrencileri anlayabilmek ve araştırmacılara rehberlik edebilmesi adına, bu araştırmanın 
alanyazına katkısının olması umulmaktadır.  
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ÖZET 

Toplumsal statü, bireyin toplumdaki konumu, işgal ettiği yerdir. Yüksek statüye sahip bireyler düşük statüye sahip bireylere göre yaşamda 
daha etkilidirler. Bu nedenle birey sürekli toplumsal statüsünü yükseltmek için çabalar. Statü simgelerinin önemi ve belirleyiciliğine ilişkin 
değerlendirmeler, her toplumda farklılık gösterir. Belirleyici kriterler aslında toplumsal değerlerdir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen 
adaylarına göre bazı sosyal değişkenlerin toplumsal statüye etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca araştırma kapsamında belirli mesleklerin 
öğretmen adaylarına göre toplumsal statü düzeyleri ile ilgili algıları araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının toplumsal statüye etkisi olan 
değişkenler ile ilgili görüşleri, geleceğin öğretmenlerinin toplumsal değerlerini ortaya koymakta ve kendi meslekleriyle diğer bazı mesleklerin 
toplumsal statü düzeylerini nasıl konumlandırdıklarını göstermektedir. Bazı araştırmalara göre meslek doyumu ile çalışanların işlerine olan 
bağlılıkları, güdüleri ve mesleki değerleri kabullenmeleri arasında pozitif ilişki bulunduğu saptanmıştır. Bu anlamda öğretmen olacak bireylerin 
de kendi meslekleri hakkındaki görüşleri de önemli olmaktadır. Bu çalışmaya 64 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarına 
iki farklı ölçek uygulanmıştır. Ölçeğin birinci kısmında öğretmen adaylarına yedi adet sosyal değişken (aile, etnik köken, servet, eğitim düzeyi, 
meslek, yaş ve cinsiyet) verilmiştir. Öğretmen adaylarından, verilen sosyal değişkenlerin toplumsal statüyü ne derece etkilediğini belirlemeleri 
istenmiştir. Ölçeğin ikinci kısmında öğretmen adaylarına on meslek verilmiştir. Bu meslekler, öğretmen, araştırma görevlisi, polis memuru, 
okul müdürü, tiyatro oyuncusu, avukat, doktor, belediye başkanı, kaymakam ve astsubay olarak rastgele belirlenmiştir. Öğretmen 
adaylarından, verilen meslekleri toplumsal statü düzeylerine göre puanlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının puanlamaları 
doğrultusunda her bir sosyal değişken için ve her bir meslek için ortalamalar alınmış ve frekans analizi ile sonuçlar tablolaştırılmıştır. Sonuç 
olarak öğretmen adaylarının, eğitim düzeyi ve meslek değişkenlerinin toplumsal statüyü diğer değişkenlere göre daha fazla etkilediğini 
düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünü verilen mesleklere göre genel olarak 
daha düşük buldukları, verilen meslekler arasında statüsü en yüksek meslekleri doktorluk ve kaymakamlık olarak gördüğü sonucu ile 
karşılaşılmıştır. Öğretmen adayları, gelecekteki meslekleri ile ilgili genele göre çok daha karamsar davranmış ve statüsünü diğer mesleklere 
göre düşük bulduklarını yaptıkları puanlamalar ile göstermişlerdir. İleride yapılacak nitel bir çalışma ile bu durumun nedenleri derinlemesine 
araştırılabilir ve çözüm arayışları tartışılabilir. Toplumsal statü üzerine yapılan çalışmalar ile toplumun aksayan yönleri fark edilebilir, açık 
kalmış noktalar fark edilebilir. Bu nedenle toplumsal statü ve öğretmenlerin toplumsal statüsü üzerine yeni ve özellikle karma ya da nitel 
çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: eğitim fakültesi öğrencileri, toplumsal statü, meslek doyumu, sosyal değişkenler 

1. Giriş 

Toplumsal statü, bireyin toplumdaki konumu, işgal ettiği yerdir. Her bireyin toplumda en az bir statüsü vardır (Fichter, 1996). Bireylerin 
toplumsal statüleri arasında ise hiyerarşik bir yapı vardır. Yüksek statü, saygınlık ölçütü ve güç kaynağı olarak kabul edilir. Ayrıca yüksek 
statüye sahip bireylerin düşük statüye sahip bireylere göre daha etkili oldukları söylenebilir. Bu nedenle birey sürekli toplumsal statüsünü 
yükseltmek için çabalar. Toplumsal statü geliştikçe bireyde tatmin duygusu ve başkaları ile mücadelede başarı artmaya başlar (Ceylan, 
2011). Toplumsal statü kaygısı, bireylerin hayatlarındaki mücadele alanlarından birisidir, denilebilir. 

Araştırmacılar toplumsal statü üzerine çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Toplumsal statü,  özellikle sosyolojinin önemli çalışma alanlarından 
biridir (Hollingshead, 2011). Toplumsal statünün soy, servet, eğitim, din ve meslek gibi birçok belirleyicisi vardır. (Fichter, 1996). Ancak 
bireysel farklılıklar da statü düzeyini değiştirmektedir. Bu nedenle aynı meslek grubundan iki kişinin aynı saygınlıkta olduğu söylenemez. 
Bireyler statülerine bireysel özellikleri ile olumlu ya da olumsuz katkıda bulunurlar (Ceylan, 2011). Ülkemizde köylerde ilkokuldan sonra 6-7 
aylık biçki-dikiş ve ev bilgileri veren bir kursu bitiren kızlar bile emsallerinden daha yüksek bir statüye sahip olmaktadırlar (Tezcan, 1985). 
Dolayısıyla kişisel gelişim de toplumsal statüye katkı sunmaktadır. 

Statüler verilmiş ve kazanılmış statüler olarak iki grupta değerlendirilebilir. Yüklenilmesi ve terk edilmesi bireyin elinde olmayan statüler 
verilmiş statüler sınıfındadır. Soy, cinsiyet ve yaş gibi statüler bireyin kontrolü dışında olduğundan verilmiş statüler sınıfında sayılabilirler. 
Bireyin bilinç, tercih ve çabası sonucu elde edilmiş statüler ise kazanılmış statülerdir. Meslek ve eğitim düzeyi gibi statüler ise kazanılmış 
statülere örnek olarak verilebilir (Ceylan, 2011). Bireyin toplumsal statüsünü verilmiş ve kazanılmış statüler birlikte belirler. 

Statü simgelerinin önemi ve belirleyiciliğine ilişkin değerlendirmeler, her toplumda farklılık gösterir. Belirleyici kriterler aslında toplumsal 
değerlerdir (Ceylan, 2011). Türkiye’de toplumsal statünün faktörlerine ilişkin çeşitli araştırmalar yürütülmekte ve konu ile ilgili çeşitli gazete 
ve dergilerde haberler yayınlanmaktadır. Bu haberlerden bazılarına göre Türkiye’de yaşayanlar, otomobil, ev, cep telefonu ve takı/ kol saatini 
toplumsal statüyü yükselten nesneler olarak görmektedirler (Radikal Gazetesi, 2015). Bir başka araştırma ise Türkiye’de yaşayan kadınların, 
evlenecekleri erkeğin sosyal statüsüne önem verdiklerini, yine sosyal statü ile ilişkili olarak evlenecekleri erkeğin eğitim düzeyinin de kendi 
eğitim düzeylerine eşit ya da yüksek olmasını istediklerini ifade etmektedir (Kaçmaz, 2012). Hayatın önemli kararlarından biri olan evliliğin 
sağlıklı yürüyebilmesi için sosyal statü uyumunun önemine vurgu yapan birçok haberle karşılaşılmaktadır (Elele, 2015). Haberlerin yanı sıra 
her birey çevresinde toplumsal statünün önemine ilişkin birçok olay gözlemleyebilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarına göre bazı sosyal değişkenlerin toplumsal statüye etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca araştırma 
kapsamında belirli mesleklerin öğretmen adaylarına göre toplumsal statü düzeyleri ile ilgili algıları araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının 
toplumsal statüye etkisi olan değişkenler ile ilgili görüşleri, geleceğin öğretmenlerinin toplumsal değerlerini ortaya koyacak ve kendi 
meslekleriyle diğer bazı mesleklerin toplumsal statü düzeylerini nasıl konumlandırdıklarını gösterecektir. Meslek doyumu ile çalışanların 
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işlerine olan bağlılıkları, güdüleri ve mesleki değerleri kabullenmeleri arasında pozitif ilişki bulunduğu saptanmıştır (Goodenow & Grady, 
1993). Bu anlamda öğretmen olacak bireylerin de kendi meslekleri hakkındaki görüşleri de önemli olmaktadır.  

2. Yöntem 

Bu çalışmaya Manisa’da öğrenim görmekte olan 64 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarına iki farklı ölçek 
uygulanmıştır. Ölçeğin birinci kısmında öğretmen adaylarına yedi adet sosyal değişken (aile, etnik köken, servet, eğitim düzeyi, meslek, yaş 
ve cinsiyet) verilmiştir. Öğretmen adaylarından, verilen sosyal değişkenlerin toplumsal statüyü ne derece etkilediğini belirlemeleri istenmiştir. 
Bu belirleme yapılırken öğretmen adayları, toplumsal statüyü etkileme düzeylerine göre sosyal değişkenleri 1’den (en az), 7’ye (en çok) 
puanlamıştır. Bu kısmın sonunda, öğretmen adaylarının puanlamaları doğrultusunda her bir sosyal değişken için ortalamalar alınmış ve 
frekans analizi ile sonuçlar tablolaştırılmıştır.  

Ölçeğin ikinci kısmında öğretmen adaylarına on meslek verilmiştir. Bu meslekler, öğretmen, araştırma görevlisi, polis memuru, okul müdürü, 
tiyatro oyuncusu, avukat, doktor, belediye başkanı, kaymakam ve astsubay olarak rastgele belirlenmiştir. Öğretmen adaylarından, verilen 
meslekleri toplumsal statü düzeylerine göre 1’den (en düşük statülü), 10’a (en yüksek statülü) puanlamaları istenmiştir. Bu kısmın sonunda, 
öğretmen adaylarının puanlamaları doğrultusunda her bir meslek için ortalamalar alınmış ve frekans analizi ile sonuçlar tablolaştırılmıştır. 

 

3. Bulgular ve Yorum 

3.1. Öğretmen adaylarına göre sosyal değişkenlerin toplumsal statüyü etkileme düzeyleri 

Belirlenmiş sosyal değişkenlerin toplumsal statüyü ne düzeyde etkiledikleri öğretmen adaylarınca puanlanmış ve her bir sosyal değişken için 
ortalamaları alınmıştır. Bu puan ortalamaları Tablo – 1’de verilmiştir. 

 

Tablo – 1: Sosyal Değişkenlerin Toplumsal Statü Düzeyine Etki Puanları 

Sosyal Değişken N X  

Eğitim Düzeyi 64 6,61 

Meslek 64 6,58 

Servet 64 5,59 

Aile 64 5,20 

Cinsiyet 64 5,13 

Yaş 64 4,81 

Etnik Köken 64 4,47 

 

Tablo – 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının belirlenen sosyal değişkenler arasında en çok eğitim düzeyi ve meslek değişkenlerinin 
toplumsal statüyü etkilediğini düşündükleri söylenebilir. 7 üzerinden yapılan puanlamalarda öğretmen adayları ortalama olarak eğitim 
düzeyine 6,61, mesleğe 6,58, servete 5,59, aileye 5,20, cinsiyete 5,13, yaşa 4,81, etnik kökene 4,47 puan vermişlerdir. Puanlamaların 1 – 7 
arasında yapıldığı ve 7’nin “en çok etkiliyor” ifadesini karşıladığı düşünüldüğünde öğretmen adaylarının genel olarak verilen sosyal 
değişkenlerin hepsinin toplumsal statüyü etkilediğini düşündükleri söylenebilir.  

 

3.2. Öğretmen adaylarına göre mesleklerin toplumsal statüyü etkileme düzeyleri 

Belirlenmiş mesleklerin toplumsal statüyü ne düzeyde etkiledikleri öğretmen adaylarınca puanlanmış ve her bir meslek için ortalamaları 
alınmıştır. Bu puan ortalamaları Tablo – 2’de verilmiştir. 

 

Tablo – 2: Mesleklerin Toplumsal Statü Düzeyi Puanları 

Meslek N X  

Doktor 64 7,22 

Kaymakam 64 7,20 

Belediye Başkanı 64 6,63 

Avukat 64 6,30 

Astsubay 64 5,16 

Araştırma Görevlisi 64 5,09 
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Okul Müdürü 64 5,03 

Öğretmen 64 4,98 

Polis Memuru 64 3,86 

Tiyatro Oyuncusu 64 3,63 

 

Tablo – 2 incelendiğinde öğretmen adaylarına göre verilen on meslek içerisinde en yüksek statülü mesleklerin doktorluk ve kaymakamlık  
olduğu söylenebilir. Öğretmen adayları meslek olarak doktora 10 puan üzerinden ortalama 7,22 puan, kaymakama ortalama 7,20 puan,  
belediye başkanına ortalama 6,63 puan, avukata ortalama 6,30 puan, astsubaya ortalama 5,16 puan, araştırma görevlisine ortalama 5,09 
puan, okul müdürüne ortalama 5,03 puan, öğretmene ortalama 4,98 puan, polis memuruna ortalama 3,86 puan ve tiyatro oyuncusuna 
ortalama 3,63 puan vermişlerdir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine toplumsal statüsü açısından 10 üzerinden ortalama 4.98 puan 
vermesi dikkat çekmektedir. Diğer bir deyişle öğretmen adayları öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünü ortalamanın altında 
görmektedirler.  

4. Sonuç 

64 öğretmen adayı ile yürütülen bu çalışmada öğretmen adaylarının toplumsal statüye etki eden bazı sosyal değişkenlere ilişkin algıları 
açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca toplumsal statüye etki eden değişkenlerden biri olan “meslek” üzerinde yoğunlaşılmış, öğretmen 
adaylarından verilen meslekleri toplumsal statülerine göre puanlamaları istenmiştir. Bu aşamaların sonunda, öğretmen adaylarının 
puanlamaları doğrultusunda her bir sosyal değişken ve her bir meslek için ortalamalar alınmış ve frekans analizi ile sonuçlar tablolaştırılmıştır.  

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının sosyal değişkenlerden eğitim düzeyi ve mesleğin, toplumsal statüyü diğer değişkenlere göre 
daha fazla etkilediğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ceylan’ın da dediği gibi, bu sonuçlar aslında Türkiye’de yaşayan öğretmen adaylarının 
toplumsal değerlerinin neler olduğu konusunda ipucu vermektedir (2011). Öyleyse Türkiye’de öğretmen adaylarının daha yüksek statüye 
ulaşmak için eğitim düzeyi ve mesleğe önem verdikleri yorumu yapılabilir. Çalışmada kullanılan bir diğer sosyal değişken olan servet de, 
öğretmen adaylarından ortalamaya göre yüksek puan almıştır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının ekonomik durumlarının da toplumsal statüyü 
etkileyen önemli değişkenlerden biri olduğunu düşündükleri söylenebilir. Öğretmen adayları aile, yaş, cinsiyet ve etnik köken değişkenlerinin 
de toplumsal statü üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmektedirler. Ancak öğretmen adaylarına göre eğitim düzeyi ve meslek ve servet 
değişkenleri, aile, yaş, cinsiyet ve etnik köken değişkenlerine göre toplumsal statüyü belirlemede daha fazla belirleyicidir. 

Araştırma kapsamında öğretmen adayları bazı mesleklere toplumsal statü düzeylerine göre puan vermişlerdir. Bu puanlamaya göre 
öğretmen adayları doktorluk ve kaymakamlık mesleklerini diğer mesleklere göre daha yüksek statülü görmektedirler. Bu meslekleri belediye 
başkanlığı, avukatlık, astsubaylık, araştırma görevliliği, okul müdürlüğü, öğretmenlik, polis memurluğu ve tiyatro oyunculuğu izlemektedir. Bu 
sıralamada dikkat çeken öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin statüsünü, verilen diğer mesleklere göre daha düşük sıralarda 
görmesidir. Öğretmen adaylarının tiyatro oyunculuğunu son sıraya yerleştirmesi ise, toplumsal olarak sanatçının düşük statülü olduğunu 
düşünmeleri şeklinde yorumlanabilir.  

Bu araştırmanın sonuçları 2015’te yapılan Mesleki İtibar Araştırması ile karşılaştırıldığında, sonuçların genel olarak paralel olduğu ancak 
dikkat çekici birtakım farklılıklar bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmada yer alan mesleklerin Mesleki İtibar Araştırmasındaki puanları 
Tablo – 3’te verilmiştir (Sunar, 2015): 

 

Tablo – 3: Mesleklerin “Mesleki İtibar Puanları” 

Meslek N X  

Doktor 2219 88,30 

Belediye Başkanı 2219 72,78 

Avukat 2219 72,87 

Astsubay 2219 70,73 

Araştırma Görevlisi 2219 72,84 

Öğretmen 2219 80,98 

Polis Memuru 2219 69,66 

 

Mesleki İtibar Araştırmasında kaymakam, okul müdürü ve tiyatro oyuncusu yer almadığı için Tablo – 3’te bu meslekler bulunmamaktadır. 
Tablo – 3’e bakıldığında bu çalışma sonuçlarının 2219 kişi ile yapılan araştırmada yer alan sonuçlarla hemen hemen paralel olduğu 
söylenebilir. Ancak her meslek grubundan kişi ile yapılan Mesleki İtibar Araştırmasında öğretmenlik mesleğinin itibar puanı birçok mesleğin 
üzerindedir. Bu araştırmada ise öğretmen adayları, gelecekteki meslekleri ile ilgili genele göre çok daha karamsar davranmış ve statüsünü 
diğer mesleklere göre düşük bulduklarını yaptıkları puanlamalar ile göstermişlerdir. İleride yapılacak nitel bir çalışma ile bu durumun nedenleri 
derinlemesine araştırılabilir ve çözüm arayışları tartışılabilir.  
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Her bireyin birden çok toplumsal statüsü vardır ve toplumsal statüyü etkileyen faktörler, yaşanılan toplumun kültür yapısı başta olmak üzere 
birçok toplumsal mekanizma hakkında ipucu vermektedir. Toplumsal statü üzerine yapılan çalışmalar ile toplumun aksayan yönleri fark 
edilebilir, açık kalmış noktalar fark edilebilir. Bu nedenle toplumsal statü ve öğretmenlerin toplumsal statüsü üzerine yeni ve özellikle karma 
ya da nitel çalışmalar yapılması önerilmektedir.  
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Hareket, Konuşma ve Şarkı Söyleme Odaklı 
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Özet 

 

Problem Durumu: Türkiye’de hareket, konuşma ve şarkı söyleme odaklı elementer ses eğitimi uygulamalarının Uygulanma(ma) Durumu 

Araştırmacının Amacı: Türkiye’de elementer müzikler ya da çocuk şarkılarına eğitim ve güzel sanatlar fakülteleri bünyesinde verilen ses 
eğitimi derslerinde yeterince yer verilebilmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Metot: Çalışma öncesinde durum tespiti yapmak için yapılandırılmış bir anket çalışması yapılmıştır (n=21). Ardından ses eğitimi dersinde 22 
kişilik öğrenci grubuyla 2 saatte, 14 haftalık süre zarfında 1 uzman ses eğitimcisi tarafından eylem araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
sırasında mikro öğretim uygulanmıştır. Ayrıca bireysel ders izleme tutanağına gözlem sonuçları not edilmiştir. Yapılandırılmış bir görüşme 
formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Çalışma sonrasında betimsel bir içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi alanında uzman kişilere 
danışılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, öncesinde yapılandırılmış bir anket, sonrasında ise yapılandırılmış bir görüşme formu uygulandığı 
için karma bir nitelik taşımaktadır. 

Bulgular: Anket çalışmasında katılımcılar Orff-Schulwerk yaklaşımı gibi modern müzik öğretim yöntemlerinin lisans eğitimi ve sonrasında 
uygulanmadığını belirtmişlerdir. Anket çalışmasından çıkan verilere göre tasarlanan ses eğitiminin interaktif işlenmesiyle dersin daha zevkli 
ve heyecanlı hale geldiği, bu şekilde konsantrasyonun arttığı, daha kalıcı bir öğrenmeyi sağladığı, konuşma ve metin okumada hissedilir 
iyileşmeler sağladığı, farklı fikirleri görerek birlikte çalışmayı sağladığı, bir öğretim şekli olarak ileride müziği öğretirken yeni ve farklı fikirler 
verdiği belirtilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Çalışmadan çıkan sonuçlara göre eğitim fakülteleri, müzik öğretmenliği ve güzel sanatlar fakülteleri, müzik bölümlerinde 
ses eğitimi derslerinin ilk yılında hareket, konuşma ve şarkı söyleme temelli 20-25 öğrencinin katılımıyla ses eğitimi uygulamaları yapılabilir. 
Türkiye’de nitelikli ses eğitimcilerinin sayısı yeterli olmadığı için modern müzik eğitimi yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir.  

Tartışma: Yükseköğretim Kurulu tarafından program geliştirme ve müzik alanı uzmanlarının görüşleriyle öncelikle müzik öğretmenliği 
programında yapılacak bir program revizyonu ile ses eğitimi, çalgı eğitimi ve kuram eğitimi anabilim dallarının oluşturulup paralel bir 
anabilim dalı yapısı daha oluşturulup temel ve mesleki müzik eğitimi anabilim dalları kurulmalıdır. Bu sayede modern müzik eğitimi 
yöntemleri kullanılması programlar vasıtasıyla kurumsallaştırılacaktır. Yoksa yapılacak uygulamalar bireysel uygulamalarla sınırlı kalacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Orff-Schulwerk Yaklaşımı, Elementer Müzik, Ses eğitimi, MAXQDA 11+ 

*Sorumlu Yazar: Dr. Kivanc Aycan; Kurum Adı, ERU, GSF. Müz. Bl. E-mail: 
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Abstract 

 

Problem Statement: The Movement, Speaking, and Singing Oriented Elementary Voice Education Lesson has been applying or not in Turkey 

Propose of Study: This research purposed the elementary music’s or children songs repertoire should be extensively utilize voice education 
lessons in Turkey.  

Methods: Before to start this research did a structured survey (n=21). After these survey findings One voice education specialist did an action 
research in the voice education lesson with 22 students and 2 hours for 14 weeks. On the purpose of using micro-teaching techniques were 
used. Also, the observation’s noted to the structured individual lesson observation form by voice education specialist. Formal interview forms 
did descriptively analyze. This descriptively analyze did the specialist’s opinions. This research method is mixed. Because of using the 
research structured survey and after the formal interview forms.  

Findings: Participations in the survey said that modern music methods haven’t been utilizing as an Orff-Schulwerk before and after to get 
graduated degree. After the survey findings the designed research demonstrated inter-active individual voice education has been processed 
enjoyable and exciting. In addition the students said that they feel better concentrated as a singing and an active learner with the movement, 
speaking and singing oriented individual voice education lesson. The students said that when they recovered speaking, speaking the text 
and lyrics. They observed and tested as a different method to teach the music gives an interesting and original ideas. They observed the 
friends different ideas when they’re socialized. 

Results and Recommendation: The research results demonstrated individual voice education lessons should be oriented movement, 
speaking and singing with 20-25 students 1th year of the bachelor’s degree programs in the education faculty, music departments and fine 
arts faculty, music departments. The qualified voice educators haven’t been working in the university’s in Turkey, the research applications 
as a modern music method can solve the problems.    

Discussion:  First of all the bachelor’s degree music and music education program have to be revised with the education program and the 
music education specialists opinions by the Council of Higher Education (YOK). After the bachelor’s degree music and music education 
program revision need to be programmed the voice, instrument and musical composition education branch’s. In addition basic and 
professional music department branches need to be programmed as a parallel music program. For this reason modern music education 
methods could be utilized with this specialized program. If not propose will be limited individual applications. 

 

Keywords: Orff-Schulwerk Pedagogy, Elementary music, Voice Education, MAXQDA 11+ 
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1. Giriş 

Türkiye’de elementer müzikler ya da çocuk şarkılarını (?) söylemek kolay, yalın ve basit görüldüğü için eğitim ve güzel sanatlar fakülteleri 
bünyelerinde verilen ses eğitimi derslerinin dağarında kendine yeterince yer bulamamaktadır. Orff-Schulwerk yaklaşımına göre ele alınan 
şarkılar (Gürgen, 2007; Türkiye'de Müzik Eğitimi ve Orff Yaklaşımı, 2015; Uçan, 2003) incelendiğinde aslında şarkıların ve çalışma şeklinin 
hiçte basit olmadığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle temel müzik eğitiminin nasıl, hangi içerikle ve hangi aşamada verileceği önem 
taşımaktadır. 

Günümüzde uzmanlaşmanın olmadığı ve genel bir nitelik taşıdığı görülen müzik eğitimi programlarında ses eğitimi dersi, Türkiye’deki Eğitim 
Fakültelerinin, Müzik Öğretmenliği bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin, müzik bölümlerinde ve bazı müzik teknolojisi bölümlerinde 
zorunlu bir ders olarak verilmektedir. Bu ders, alanın uzmanı olarak görülen kişiler tarafından en az 2 senede ve 4 yarıyılda uygulanmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda ses eğitimi dersinin 4 senede ve 8 yarıyılda okutulması gerektirdiğini fakat nitelikli ses eğitimcisi sayısı yeterli olmadığı 
için bu şekilde uygulandığını göstermektedir (Sevinç & Şimşek, 2004). Uygulamalar 1 saatte 1 kişi ya da 2 ya da zorunlu kalınan durumlarda 
daha fazla öğrenciyle yapılmaktadır. Ancak ses eğitimi dersini verecek nitelikli öğretim elemanı sıkıntısı yaşandığından 2 saatte 1 kişiy le 
işlenmesine çalışılan dersin ancak 1 saatte ve 1’den fazla kişiyle işlenmesine sebep olmaktadır. Müzik eğitiminin temelinde şarkıların ve 
şarkı söylemenin önemli bir yer tuttuğu düşünüldüğünde bu eğitimin niteliği ve uygulanma şekli önem kazanmaktadır. Uygulamalar içerisinde 
modern müzik eğitimi yaklaşımlarına (Orff, Kodaly, Dalkroze vb.) yer verilmesi eğitimin niteliğine olumlu bir etki yapacaktır. 

Modern müzik eğitimi yaklaşımlarından Orff okul öğretisinin temelinde ses dalgalarından meydana gelen bir enerji olan müziğin, insan 
bedeninde kalp atışlarıyla bir enerji olan sese dönüşmesinin yattığı görülmektedir. C. Orff’a göre kendi kalp atışı ve iç ritmiyle müzik yapan 
kişi elementer hareket içindedir. Elementer müzik, yapmakla bağlantılı kullanılan, içten gelerek etkinleşen, kendiliğinden oluşan, gerçekleşen 
olay olarak tanımlanabilmektedir (S. Bilen, B. Özevin, & E. U. Canakay, 2011; Jungmair, 2003). Bu dönüşüm önce konuşarak sonra şarkı 
söyleyerek gerçekleşmektedir. Bu noktada hareket, konuşma ve şarkı söylemenin iç-içe yer aldığı görülmektedir. Örneğin: konuşma, 
sayışma, tekerlemeler ve bireylerin isimleri müziğin kaynak noktasını oluşturmaktadır. Ezginin başlangıç noktasını inici üçlüler ve pentatonik 
diziler oluşturmaktadır (Sermin Bilen et al., 2011). Orff Okul Öğretilerinde süreci anlatan anahtar kelimelerden keşif ve deneyim ses eğitimi 
dersinin de ana yapısını oluşturmaktadır. Bu ders içerisinde birey kendi sesini, mekânı, mekânın akustik koşullarına göre sesinin çıkışını 
keşfedip, deneyimlemektedir. Orff okul öğretilerinde sesin keşfi sırasında eğer sınıf gibi kapalı bir ortamda bulunuyorsa kapının, pencerelerin, 
saatin, yerin, bireylerin, dışarıdan etki varsa rüzgârın, kuşların, kedilerin vs. sesleri gözlemlenmektedir (S. Bilen, B. Özevin, & U. E. Canakay, 
2011). Ses eğitimi dersinde ise birey doğadaki canlı ve cansızların seslerini kendi sesiyle çıkartarak deneyimlemeye ve keşfetmeye 
çalışıyordur.  

Yapılan bu çalışmadan yola çıkarak elde edilen gözlemler neticesinde bireyin doğadaki sesleri önce kendi bedeninde deneyimlediği, daha 
sonra elde ettiği keşif ve deneyimlerle onu beden perküsyonundaki keşifleriyle harekete geçirdiği ve en sonunda da memeli canlılar içerisinde 
sadece insana has olan konuşma ve şarkı söyleme becerisiyle deneyime yeni bir boyut eklendiği görülmektedir. Aslında kişi çevresinde var 
olan sesleri bedenin farklı yerlerine (dizine, el çırparak, parmak şıklatarak vb.) vurarak taklit edip, özgünleştirmektedir. Bu özgünlüğe 
ulaşırken birey sesleri bedenin farklı yerlerinden farklı sesler çıkartarak kodlayıp, daha sonra bu kodları başka bir çeşit kod olan hecelere ve 
kelimelere dökmektedir. Günümüzde bu kodlamanın en somut hali notalardır. Fakat bu notalara ve nota isimlerine nasıl ulaşıldığının ipuçları 
beden perküsyonu ve elementer bir yapısı olan Orff-Schulwerk/ Orff okul öğretilerinde (Koçak, 2004; Uçan, 2003) görülmektedir.  

Bu çerçevede ses eğitimi dersindeki elementer müzik uygulamaları çalışmanın ana çatısını oluşturmaktadır.  Hareket, konuşma ve şarkı 
söyleme odaklı elementer ses eğitimi uygulamaları Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik bölümünde uygulanmıştır. 
Çalışmadaki uygulamalar bu ders içerisinde ilk defa uygulanmıştır. Daha evvel elementer müzik çalışmaları oyun, dans, müzik ve özel 
öğretim yöntemleri dersleri gibi derslerde Türkiye’deki farklı üniversitelerde uygulanmıştır (Eren, 2012; Özevin, 26-28 Nisan 2006; Uçan, 
2003).  Dolayısıyla bu kapsamda yazılmış çalışmalardan faydalanılmıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararası Orff- Schulwerk uygulamalarından 
temin edilen yazılı materyaller kullanılmıştır. Fakat müzik öğretmenliği bölümlerinin ses eğitimi gibi bir ana dersi kapsamında bu tür 
uygulamalar daha önce yapılmadığı için bu çalışma ilk ve örnek bir çalışmadır. Çalışmalara başlamadan önce ve çalışma sırasında uygulayıcı 
tarafından Orff-Schulwerk yaklaşımı hakkında bilgi, görgü ve deneyim kazanmak için uluslararası ve ulusal çalıştaylara yurtiçinde ve 
yurtdışında katılımlar gerçekleştirilmiştir. Orff-Schulwerk yaklaşımı ile ilgili Türkçe ve İngilizce yazılı kaynaklara ulaşılmış ve incelenmiştir. 

2. Yöntem 

Araştırma deseni: Bu araştırma çalışma öncesinde yapılandırılmış bir anket, çalışma sonrasında ise yapılandırılmış bir görüşme formu 
uygulandığı için karma bir nitelik taşımaktadır. Çalışma modern müzik eğitimi uygulamalarından Orff-Schulwerk yaklaşımı ile hareket, 
konuşma ve şarkı söyleme temelli bir elementer ses eğitimi çalışmalarının ilk defa uygulandığı bir eylem araştırmasıdır (H. Şimşek & Yıldırım 
2013). 

Örneklem: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan 41 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 21’i 4. sınıf, 20’si 1. 
sınıf düzeyindedir. 

Veri toplama aracı ve uygulama: Çalışmaya başlamadan önce durum tespiti yapmak için e pedagojik formasyon sertifika programı 
kapsamında verilen özel öğretim yöntemleri dersinde 21 kişiyle yapılandırılmış bir anket çalışması yapılmıştır. Bu verilerin ışığında başlanan 
araştırmada lisans 1. sınıf öğrencileriyle ses eğitimi dersinde hareket, konuşma, şarkı söyleme odaklı ses eğitimi uygulamaları yapılmıştır. 
Uygulamalar 20 kişilik öğrenci grubuyla 2 saatte (1 saat teorik, 1 saat uygulamalı), 14 haftalık süre zarfında (güz dönemi), 1 uzman ses 
eğitimcisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında mikro öğretimi gerçekleştirmek amacıyla ses ve görüntü kaydı alınmıştır. Ayrıca 
bireysel ders izleme tutanağına gözlem sonuçları not edilmiştir. Bireysel ders izleme tutanağına gözlem sonuçları rapor edilmiştir. 
Yapılandırılmış bir gözlem formuyla elde edilen sonuçları doğal ortamında test etmek amaçlanmıştır. Yarı kontrollü bir alanda çalışmak için 
sınıf gibi kapalı bir ortam tercih edilmiştir (H. Şimşek & Yıldırım 2013). Yazılı, işitsel ve görsel kayıtlardan çıkan sonuçlara göre çalışma 
sonunda yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

Analiz: Çalışmanın nitel kısmında betimsel bir içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi geçerlilik ve güvenirliliği gerçekleştirmek için alanında 
uzman kişilere danışılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler belirlenmiş temalara göre özetlenip, yorumlanmıştır. Betimsel analiz 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

593 

 

çerçevesinde üç tür kodlama yapılmıştır: Daha evvel belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama, verilerden çıkan kavramlara göre 
kodlama, genel bir kodlama (Strauss & Corbin, 1990). Analiz aşamasında MAXQDA 11+ programından faydalanılmıştır. Çalışmanın nicel 
kısmının analizi anket verilerinin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir.  

3. Bulgular 

Bu çalışmaya başlamadan önce durum tespiti yapılmıştır. Bunun için Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon sertifika 
programı kapsamında verilen özel öğretim yöntemleri dersinde yapılandırılmış bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasına katılan 
öğrencilerin tamamına yakını (%90) Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümünde eğitim almışlardır. 21 kişinin katıldığı 
bu anket sonuçlarından çıkan verilere göre  

 Orff-Schulwerk yaklaşımı gibi modern müzik öğretim yöntemlerinin lisans derslerinde ve eğitim fakültesi formasyon sertifika programı 
kapsamındaki staj dersi kapsamındaki kurumlarda gerek eğitimciler gerek kendileri tarafından uygulanamadığını belirtmişlerdir. 

 Çalışmaya katılan öğrenciler staja gittikleri okullardaki müzik öğretmenlerinin müzikteki özel öğretim yöntemlerini %73.68 oranında 
kullanılmadığını, kendilerinin de müzik öğretmenliği stajları sırasında müzikteki özel öğretim yöntemlerini %76.19 kullanmadıklarını 
belirtmişlerdir (Şekil I).  

 

Şekil I 

 Müzikteki özel öğretim yöntemlerinin uygulanmama sebeplerini ders süresinin yetersizliğine, sınıfların kalabalık olmasına, bu yöntemlerin 
öğretimin hangi kademesinde (okul öncesi, ilköğretim ve lise) uygulanacağının belli olmamasına ve staj dersi hocasının modern müzik 
öğretim yöntemleri konusunda bilgi ve beceri eksikliğine, bu uygulamaları kullanmayı istememesine ve lisans müzik öğrenimleri 
süresince ders hocaları tarafından üniversitelerde modern müzik öğretim yöntemlerinin kullanılamamasına bağlamışlardır.  

 Müzik eğitiminiz boyunca aldığınız bireysel çalgı (ses eğitimi, keman, piyano, bağlama, kanun vb.) eğitiminde modern müzik yaklaşımı 
ve yöntemlerinden (Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki) faydalanıldığını düşünüyor musunuz? sorusuna %47.62 oranında 
faydalanılmamaktadır denilmiştir (Şekil II).  

 

Şekil II 

 Müzik eğitiminde hareket (beden perküsyonu, dans, ritim vb.) eğitimi (%52.38), şarkı söyleme eğitimi (ritim, hareket ve dans odaklı) 
(%19.05), eğitsel oyunlar (%9,52) ve yaratıcı drama (%4,76) eğitimlerinin olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğunun 
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okulöncesi ve ilköğretim kademesinde (%47.62) geri kalanlarının lise kademesinde (%33,3) müzik eğitimi vermeyi hedefledikleri 
görülmüştür (Şekil III).  

 

 

Şekil III 

Anket verilerine göre tasarlanan hareket, konuşma ve şarkı söyleme odaklı elementer ses eğitimi uygulamalarının gerçekleştirildiği 22 
öğrencinin görüşme sorularına verdikleri cevaplar şöyledir:  

 Beden perküsyonu gibi çalışmalarla hareket ederek şarkı söylemenin vücudumuzu da şarkı söylemeye kattığını, ritim duygusu 
kazandırdığını,  

 Dersin 1 saatlik teorik kısmında ses eğitimiyle ilgili yaptıkları sunumlarda her bir kelime veya heceye özgü hareket çalışmanın telaffuzu 
olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Ör: 2 heceye 2 farklı hareket (el çırpmak ve dize vurmak gibi), 3 veya daha fazla hece sayısınca 
hareket yapmak. 

 Ses eğitimi dersine geçmeden önce sınıf içinde gezerek vücut devinimleriyle gerçekleştirilen (farklı hızlarda özellikle yer davulu gibi bir 
ritim çalgısıyla ritmik yürüme; kollara, bacaklara, sırta vb. özellikle kalp ritmiyle ve farklı hızlarda vurup kasları ısıtma) çalışmaların 
diyafram nefesini daha iyi kullanmaya yardım ettiğini,  

 Piyano başında bireysel olarak yapılan ses açma ya da ısıtma çalışmalarının da sınıf içinde gezerek vücut devinimleriyle veya kollara, 
bacaklara, sırta vb. özellikle kalp ritmiyle ve farklı hızlarda vurup kasları ısıtarak gerçekleştirilmesinin faydalı olacağını, robot gibi şarkı 
söylemek ve konuşmanın önüne geçeceğini, 

 Ders içerisinde kullanılan ses eğitimi parçalarında kelimelere ve hecelere göre ritim kalıplarını beden perküsyonu hareketleri ile ya da 
dans ederek çalışmanın ses eğitiminde mutlaka yapılması gerektiğini, 

 Öğrenilecek şarkının sözlerinin hece-hece ya da kelime-kelime beden perküsyonu hareketleri ile ya da dans ederek çalışmanın ünsüzleri 
vurgulamayı ve tonlama yapmayı sağladığını,  

 Müzik eğitiminde önemli bir yer tutan ritmik artikülasyon (bona) çalışmalarını hece-hece beden perküsyonu hareketleri ile yapmanın 
daha öğretici olduğunu, ritim ve melodi hafızasının birlikte geliştiğini, 

 Öğrenilecek şarkının sözlerinin hece-hece ya da kelime-kelime yazılıp bir bulmaca gibi çalışılıp söylenmesinin öğrenmeyi 
kolaylaştırdığını, ezbere söylemeyi engellediğini, 

 Kendi isimlerini söyleyerek daire şeklinde yapılan çalışmanın doğru iletişim kurma açısından faydalı olduğunu, robot gibi şarkı 
söylemenin ve konuşmayı engelleyen durumların önüne geçeceğini için kendimizi doğru ve etkili bir şekilde anlatmamızı sağladığını, 

 Dersin Orff okul yaklaşımına göre interaktif işlenmesinin başta sıkıcı gelmekle birlikte oyunlar ve uygulamalarla (beden perküsyonu ile 
vücudumuzdan çıkan sesleri tanıma vb.) daha zevkli ve heyecanlı hale geldiğini, bu şekilde konsantrasyonun arttığını, daha kalıcı bir 
öğrenme sağladığını, konuşma ve metin okumada hissedilir iyileşmeler sağladığını, farklı fikirleri görerek birlikte çalışmayı sağladığını, 
bir öğretim şekli olarak ileride müziği öğretirken yeni ve farklı fikirler verdiğini, 

 Dersin Orff okul yaklaşımına göre interaktif işlenmesinin olumsuz yönünün çalışılan grupta çalışmaların önemini anlamamış bireylerin 
çalışmaları çocukça bulması ve bu durumun dikkat dağılmasına sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca dersin büyük bir derslikte 
işlenmesi gerektiği, ses eğitimi dersinin bu yaklaşım ile belli bir program dâhilinde (temel müzik eğitimi ses eğitimi programı gibi) 
işlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

 Çalışmaya katılan öğrencilerin ses eğitimi dersi içerisindeki deneyimleri sonucunda Orff yaklaşımını tanımlamaları istenmiştir. 
Öğrencilerin ortak tanımları şu şekildedir: Orff yaklaşımı: “Hareketi enerjiye dönüştürme biçimidir ve bu kalp ritmiyle gerçekleşir”. 
“Kelimeleri daha anlaşılır bir şekilde çıkartabilmeyi sağlayan bir yöntemdir. Bu sayede bulunduğumuz mekânı tanırken hareket, ses ve 
nefesin uyumuyla doğal bir ritim aracı olan bedenimizi keşfederiz”. “Konuşurken ve şarkı söylerken yaptığımız yanlışları (tonlama ve 
vurgu kusurları) beden perküsyonu ile eğlenceli hale getirerek doğrulama yöntemidir”. “Konuşma, ritim, şarkı söyleme gibi önemli 
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unsurları içerisinde barındırır. Bütün bu unsurları birleştiren bir eğitim yöntemidir. Öğrenciler arası sosyal ilişkiler ve zekâyı pedagojik 
olarak olumlu yönde etkiler”. 

 Çalışmaya katılan öğrencilerden Orff yaklaşımı ile ses eğitimini tanımlamaları ve tanımlamalarında ortak noktaları ifade etmeleri 
istenmiştir. Öğrencilerin ortak tanımları şu şekildedir: “İkisi de iletişim kurmada, şarkı söylemede, doğru duruşta ve nefes kontrolünde 
yardımcı olurlar”. “Orff yaklaşımı bir nevi ses eğitiminin tanımıdır. Bedenimizin farklı bölgelerinden çıkan farklı sesleri, bedenimizi ve 
doğadaki seslere olan yaklaşımımızı etkiler”.  

 

4. Sonuçlar ve Tartışma 

4.1. Sonuçlar 

4.1.1. Ses eğitimi dersini interaktif bir şekilde işlemenin daha kalıcı bir öğrenme sağladığını;  

4.1.2. Beden perküsyonu gibi çalışmalarla hareket ederek şarkı söylemenin vücudumuzu da şarkı söylemeye kattığını, ritim duygusu 
kazandırdığını;  

4.1.3. Dersin 1 saatlik teorik kısmında ses eğitimiyle ilgili yaptıkları sunumlarda her bir kelime veya heceye beden perküsyonu yardımıyla 
hareketle çalışmanın telaffuzu olumlu yönde etkilediğini;  

4.1.4. Vurgu, artikülasyon ve tonlamanın hareket ederek daha iyi anlaşıldığını; 

4.1.5. Ayrıca heceleri, kelimeleri ve cümleleri kodlayarak hatırlamanın bu şekilde mümkün olduğunu belirtmişlerdir.  

4.1.6. Ses eğitimi, şan eğitimi ve şarkı söyleme eğitimlerinde ise ritmik bir şekilde yürüme, beden kısımlarına vurma ya da hafif bir şekilde 
sıkmak gibi ısınma çalışmalarının yapılmadığı, bunun yerine ısınma olarak algılanan nefes egzersizleri ve ardından ses üretme 
egzersizlerinin yapıldığı görülmüştür. 

4.1.7. Bir grup çalışması olarak yapılan çalışmada ses eğitimi pratiklerinin alışık olunduğu üzere bireyselleştirilerek ayrı bir saatte de 
yapılması gerektiği görülmüştür. Bu nedenle ders 2 saat toplu bir şekilde işlendikten sonra 1 saatte seslerini kullanmakta problemleri olan 
öğrencilerle bireysel çalışmalar yapılmıştır. 

4.1.8. Bu çalışmada konuşan, ayak adımlarıyla ritim tutup dans eden, beden perküsyonu ile ritim duygusunun daha iyi geliştiği görülen 
bireylerin kelimeleri beden perküsyonu ile kodlayarak daha iyi öğrendikleri görülmüştür. 

4.2. Öneriler 

4.2.1. Ses eğitimi çalışmalarına geçilmeden önce birtakım ısınma ve nefes çalışmalarının hareket ederek yapılması vücut dilinin 
anlaşılmasına katkı sağlamaktadır, 

4.2.2. Isınma çalışmalarında aslında ısınmanın önce vücutta, sonra ses tellerinin bağlı olduğu kaslarda gerçekleştiği, ısınma ve nefes 
çalışmalarının hareket halinde (yürüyerek ya da kollara, gövdeye ve bacaklara masaj yapar gibi vurarak) yapılmasıyla anlaşılmıştır. Bu 
sebeple öncelikle vücudu ısıtmak önem taşımaktadır, 

4.2.3. Bir grup çalışması olarak yapılan çalışmada ses eğitimi pratikleri yapılırken bazı öğrencilerin sözleri konuştuğu, bazılarının ise 
konuşmadığı görülmüştür. Bu sorunu çözmek için özellikle bireysel ses eğitimi çalışmalarında da söyletilen bazı parçalar kanon şeklinde 
(müzikli soru ve cevap çalışmaları) çalıştırılabilir,  

4.2.4. Şarkılarının sözleri ile bir kelime kanonu çalışması (soru ve cevap çalışmaları) yapılabilir. Bu tür çalışmaların öğrencilerin sözleri daha 
iyi konuşmasını sağladığı gözlemlenmiştir, 

4.2.5. Şarkılardaki sözlerin hecelerinin sayısına göre beden perküsyonu eşliğinde yapılacak ritmik çalışmalar öncelikle yapılabilir. Hecelerin 
ritmik yapısını kendi bedeninde çözümleyen bireylerin şarkıların sözlerini daha iyi söylediği bu çalışmada gözlemlenmiştir. Ör: 2 hece için 
dize vurma ve el çırpma; 3 hece için dize vurma, el çırpma ve parmak şıklatarak söylenebilir, 

4.2.6. GSF, Müzik bölümüne kısa bir süre çalışıp giren öğrencilerin şarkılardaki ritmik kalıpları kavramak için Türkiye’de ki şehir isimlerinden 
faydalandığı, fakat müzik bölümüne girdikten sonra konuşma ile ilişkili çalışmaları bu şekilde yapmadıkları için zorlandıkları gözlemlenmiştir. 
Ancak konuşma, hareket ve şarkı söyleme odaklı bir ses eğitimi ile eski çalışmalarındaki eksik veya olumlu yönleri gözlemleyip, 
geliştirebilirler,  

4.2.7. Nota yazımı konusunda öğrenciler farklı tipte grafik nota yazımlarına yönlendirilmelidir. Bunun için sadece ses perdelerinin sadece 
nota isimleriyle adlandırıldığı ( do, re, mi vb.) bir grafik nota yazımı yerine nota isimleri olmadan ses perdelerinin yazılabileceği bir grafik nota 
yazımı (dalga eğrileri, düz ve zikzak çizgilerden oluşan) tercih edilebilir,  

4.2.8. Özellikle uluslararası ve ulusal Orff çalışmalarında, Orff yaklaşımı ile ilgili Türkçe kaynaklarda yer verilen parçalar kanon şeklinde 
öğretilebilir. Bu parçalar Orff yaklaşımı özünde konuşma, şarkı söyleme, hareket, yaratıcı drama, eğitsel oyunlar ve pandomim vb. öğeleri 
barındırdığı için özellikle seçilmelidir, 

4.2.9. Özellikle temel müzik eğitimi ile ilgili olan eğitimciler ulusal ve uluslararası Orff çalışmalarına katılmalı ya da katılmaları yöneticileri 
tarafından teşvik edilmelidir. 

4.2.10. Türkiye’de önemli bir konuda ilköğretim, orta öğretim ve lisede öğrencilerin ders saatlerinin çok fazla ve teorik olmasıdır. Türkiye’de 
uygulanan 4+4+4 sisteminde öğrenci ilköğretim, orta öğretim ve liseyi eşit sürede okurken özellikle eğitimin en önemli basamağı olan okul 
öncesi eğitimi zorunlu değildir. Öncelikle uygulamaya dayanan bir okul öncesi eğitim en azından 1 yıl zorunlu tutulmalıdır. Bu eğitimin 
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ardından verilecek gene uygulamaya dayanacak 4 yıllık bir ilköğretim daha anlamlı olacaktır. Ancak gerek okul öncesi eğitiminde gerek 
ilköğretimde verilen eğitimin büyük bir kısmı teoriktir. Teorik ders saatinin çok olduğu bir eğitim yerine Orff, Kodaly, Dalcroze ve Suzuki 
yaklaşım ve yöntemlerinde olduğu gibi uygulamaya dayanan yoğun bir ders programı hareket, konuşma ve şarkı söyleme temelli 
uygulanmalıdır. 

4.2.11. Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği ve Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde ses eğitimi derslerinin ilk yılında hareket, 
konuşma ve şarkı söyleme temelli bir toplu ses eğitimi uygulaması yapılabilir. Türkiye’de nitelikli ses eğitimcilerinin sayısı yeterli olmadığı 
için bu dezavantajlı durum modern müzik eğitimi yöntemleri kullanılarak avantaja dönüştürülebilir. 

4.2.12. Uzman görüşleri çerçevesinde değerlendirildiğinde öğretilecek parçaların orijinal dilinde söylenmesi önemlidir. Bu sayede prozodik 
problemler (müzik ve söz uyumu) en aza indirgenebilir. Bu durum öğrencilerin 1 ya da daha fazla yabancı dili konuşmasını sağlayabilir. Fakat 
sözleriyle çalışılan parçayı daha iyi hatırlamak için Orff yaklaşımının özünde de bulunan hecelere ve kelimelere uygun hareketler bulunması 
bir gerekliliktir. Ayrıca parçaya Türkçe sözler bulunması aslında öğrenciye prozodi konusunda pratik yapma imkânı sağlamaktadır. 

4.3. Tartışma 

Günümüzde Türkiye’de müzik eğitimi üniversitelerin eğitim fakültelerinde uzmanlık eğitiminin anabilim dallarına ayrılarak verilmediği, mesleki 
ve temel müzik eğitim alanları olarak ana yapıların anabilim dallarına ayrıştırılarak yapılandırılmadığı bir statüdedir. Eğitim fakültelerinde 
uygulanmakta olan müzik öğretmenliği lisans programları, 1998 yılında değiştirilmiştir. Bu işlem, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi çerçevesinde, 
eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programlarının revizyonu kapsamında gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapılan 
yenilikleri öğretmen eğitimi programlarının yapısında ve uygulanmasında sorunlar olduğu gerekçesine dayandırmaktadır. Ancak program 
derslerinin değişik oranlarda müzik öğretmeni yeterliklerine hitap ettiği görülmektedir. Bununla birlikte, müzik teorisi alanının ihmali, ses 
eğitimi gibi müziksel performans derslerinin baskın ağırlığı, didaktik ve metodik derslerin müzik alanıyla ilişkilendirilmemesi gibi problemler 
bulunmaktadır.  Ancak bu program revizyonu öncesinde eğitim fakülteleri, müzik öğretmenliği bölümlerinde 1994-1998 yılları arısında 
uzmanlık eğitimine dayanan bir yaklaşımla müzik öğretmenliği programında ses eğitimi, çalgı eğitimi ve kuram eğitimi anabilim dallarının 
oluşturulduğu görülmektedir. Hatta bu anabilim dallarına ilaveten paralel bir anabilim dalı yapısı oluşturup temel ve mesleki müzik eğitimi 
anabilim dalları oluşturulması planlamıştır (Barışeri, Özdek , & Can, 2006; Kalyoncu, 2005; Uçan, 1994). Ancak 1998 yılından sonraki 
program revizyonunda anabilim dalları olmaması sebebiyle verilen eğitim genel bir nitelik taşır hale getirilmiştir.  

Eğitim fakültesi, güzel sanatlar eğitimi, müzik anabilim dalı mezunlarının ilgili anabilim dalları olamadığı için ancak yüksek lisans ve özellikle 
doktora çalışmalarına göre uzmanlaşmaları beklenmektedir. Bu uzmanlaşma ise lisans düzeyinde yapılandırılmadığı için yapılan yüksek 
lisans ve doktora çalışmaları alan uzmanlığını yeterince yansıtmamaktadır. Örneğin mezunlar yüksek lisans tezinde ses eğitimiyle ilgili bir 
çalışma yaparken doktora çalışmasında eğitim bilimleriyle ilgili bir konuyu çalışabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de müzik eğitimi alanında 
doktora derecesi müzik eğitimiyle ilgili bir uzmanlığa değil sadece bir eğitim bilimsel çalışmaya dönüşmektedir. Türkiye’de genel bir müzik 
eğitimi verildiği için ses eğitimcisi adayının çok olduğu fakat gerçek ses eğitimi uzmanlarının az olduğu anlaşılmaktadır.  

Türkiye’de ki az sayıdaki ses eğitimi uzmanı ses eğitimi derslerinin işlenişinde Türkçe ya da yabancı dilde yazılmış belirli kaynaklardan 
yararlanmaktadır. Bu kaynaklarda yer verilen eserler aynı zamanda mesleki müzik eğitiminde de kullanılmaktadır. Ancak bu kaynaklarda 
çocuk şarkıları olarak adlandırılan eserler bulunmamaktadır. Ses eğitiminde kullanılan kaynak kitaplardan biri olan Şimşek’e ait olan Şan İçin 
Piyano Eşlikli Albüm’ün 2001 yılından evvel yayınlanan şeklinde düzenlemesi S. Egüz’e ait olan halk türküleri ve okul şarkılarına da yer 
verildiği görülmektedir. Ancak kitabın günümüzde kullanılan basılı şeklinde bu parçalar bulunmamaktadır. Kitap, farklı ses gruplarına için 
düzenlenmiş eserleri içermesi ve bu eserlerden özellikle yabancı sözlü liedlere (sanatsal halk şarkıları) Türkçe sözler yazılması sebebiyle 
oldukça faydalı ve kullanışlıdır. Özellikle bu kitap Türkiye’de ses eğitiminde bayan ile erkeklerde ses gruplarının ayrıştırılması ve bu şekliyle 
bireysel söylemeye daha uygun olan eserleri barındırması sebebiyle de bir kaynak kitap haline gelmiştir.  

Türk müziği eserlerinden ses gruplarına göre düzenlenmiş şarkı formundaki eserler günümüzde sayıca yeterli değildir. Bunun sebebi olarak 
bu çalışmada Avrupa’dakinin aksine Türk Müziği teori ve uygulamalarının insan sesine göre değil de Türk Müziği çalgılarına göre ve meşk 
usulü ile yapılanmasından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Günümüzde Türk Müziği teorisiyle ilgili ciddi çalışmalar olmakla birlikte önce 
Osmanlı döneminde Hamparsum nota yazım sistemiyle başlayan daha sonra Donizetti paşa tarafından şekillendirilen ve nihai şekline 
Cumhuriyet döneminde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde ulaştığı görülen bir teorik yapı kullanılmaktadır. Fakat bu müzik teorisi sistemi Türk 
müziğindeki tüm sesleri içermediği için eserlerin ses gruplarına göre düzenlenmesine izin vermemektedir. Geleneksel Türk Müziğinde 
Safiyü’d-din Abdülmü’min’nin 17 bölgeye ayırdığı ses sistemi yaygın olarak kabul görmüş olmakla birlikte günümüzde Abdülmü’min’nin 
sistemi yerine (Tura, 1988)’e göre pitagoryen sisteme dayanan, Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminin hala kullanıldığı görülmektedir. Bazı 
müzikologlar ve müzik eğitimcileri tarafından bu sistem henüz bir icra ve teori birliği sağlanamadığından ve teorik yapısı batı müziği teorik 
sisteminden farklı olduğundan pitagoryen sistem ile aynı özellikleri taşıdığı ve çoksesliliğe izin vermediği için eleştirilmektedir. Bu sebeple 
Türkiye’de ses eğitiminde kullanılan eserler batı müziği teorik sistemine göre aktarılmış ses eğitimi parçaları ile sınırlı kalmaktadır. Ya da 
Türk müziğinde öğretilen ses eğitimi parçaları bir icra ve teori birliği sağlanamadığından sadece Türk Müziği icracı ve yorumcularının 
yorumları ile sınırlı kalmaktadır. Günümüzde Türkiye’de ses eğitimi dersinde gerek halk müziğinin gerek çocuk şarkıları olarak adlandırılan 
elementer müziklerin yukarıda sıralanan sebeplerden, nitelikli ses eğitimcisi sayısının yetersizliğinden ve verilen müzik eğitimi içeriğinin temel 
ya da mesleki müzik eğitimine göre tasarlanıp, güncellenmemesinden sınırlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca bir modern müzik eğitimi 
yöntemi olan Orff-Schulwerk yaklaşımında kullanılan eserlerde belki de bu uyum sağlanamadığı için ses eğitiminde yeterince 
kullanılmamakta ve uygulanmamaktadır. Gerek eğitim programındaki eksik yapılanma gerek ses eğitimi dersindeki uygulamalar elementer 
müzik ve ses eğitimi uygulamalarının Türkiye’de yeterince uygulanamamasına sebep olmaktadır. 

(Yılmaz, 2014)’ a göre müzik eğitimi sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan şarkı öğretimi, ilköğretim müzik eğitiminde oldukça önemlidir. 
Şarkıların öğretiminde ezgi ve sözler açısından bilinçli bir şekilde bestelenmiş çocuk şarkıları öğrenciye yalnızca müzik değil, tarih, coğrafya, 
İngilizce, Türkçe ve hayat bilgisi gibi diğer birçok dersten de bir şeyler öğretilebilir. Şarkılar, çocuğa müzik sevgisi, insan sevgisi, yurt sevgisi, 
doğa ve hayvan sevgisi gibi önemli özellikleri kazandırabilmek için önemli bir yardımcıdır. Bu yüzden seçilecek şarkılar büyük önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada da parçalar seçilirken bu durum gözetilmiştir. Yani şarkılar vasıtasıyla bireye nasıl Türkçe konuşma becerisi (ünlü 
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ve ünsüz harflerin çıkartılabileceği) kazandırılabileceği, kelimelerdeki hece sayısına göre beden perküsyonuyla yapılan ritmik çalışmalar ile 
matematiksel düşünme becerisinin nasıl kazandırılabileceği üzerinde durulmuştur.  

(Gürgen, 2007)’e göre müzik öğretmenlerinin, yaratıcılığın gelişmesini engelleyen geleneksel yöntemler yerine her öğrencinin üretici 
potansiyelini ortaya çıkaracak, etkinliği sayısız araştırma ile kanıtlanmış olan Orff, Kodaly, Dalcroze ve Suzuki yöntemleri gibi müzik eğitim, 
öğretim, yöntem ve tekniklerinden yararlanmaları gerekmektedir. Bu yöntemlerin en önemli ortak yönü ise yaratıcılığı geliştirmeleridir. Bu 
noktada bir öğrencide yaratıcılığın geliştirilmesinin ne derece önemli olduğu görülmektedir.   

(Yılmaz, 2014)’a göre öğrencinin zihninde bir müzik eğitimi temeli oluşturulmalıdır. Özellikle, müziğin çalıp söylemek dışında farklı işlevlerinin 
olduğu; güzel sanatlar liseleri ve fakülteleri gibi eğitim kurumlarının olduğu, bu okullarda eğitim gören kişilerin sadece “çalgıcı veya şarkıcı” 
olmayacağı, müziğin de bir öğretmenlik dalı, bir sanat dalı, bir bilim dalı olduğu vurgulanmalıdır.  İlk dört yıllık dönemde veya sadece birinci 
ve ikinci sınıflarda –öğrencilerin durumuna göre- nota öğretmeden, kulaktan eğitim yoluyla dersi sürdürmek gereklidir. Müzik eğitimi 
konusunda önemli bir yer edinmiş olan Macar müzik eğitimcisi ve müzikolog Zoltan Kodály, öğrenciye teorik kavramları öğretmeden önce 
kolay öğrenebileceği halk ezgilerini kulaktan eğitim yoluyla öğretilmesini öngörmektedir. Ancak bu noktada halk ezgilerinin bu şekilde öğretimi 
bir gösterge olmalıdır. Günümüzde popüler kültürün etkisindeki çocuklar Türkiye’de halk ezgilerinden ziyade popüler müziklere 
yönelebilmektedir. Bunun başlıca sebebi çocuğa konuşup, dans edip, oynayacağı sosyalleşeceği ortamları sunup vermek yerine 
hareketsizliğe sebep olan bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon gibi asosyal bir ortamda oyun oynatmaktır. 2016 yılında düzenlenecek 9. 
Uluslararası Orff Sempozyumunda bu sebeple Medyanın değiştirdiği dünyada elementer müzik ve dans eğitimi ele alınacaktır (Stibi, Grüner, 
& Salmon, 2016).  

Müzik eğitimi ve içeriğinde hareket, konuşma ve şarkı söyleme temelli bir müzik eğitimi verilmesi konunun en can alıcı noktasıdır. Ancak 
(Yılmaz, 2014)’ın yaptığı çalışmada 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Sivas’ın merkezine bağlı 24 köy ortaokulundan sadece 2’sinde müzik 
öğretmeni olduğu tespit edilmiştir. Bunun en önemli sebebinin 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin, Genel Bilgi ve Meslek Dersleri 
Öğretmeni Norm Kadrosu başlıklı 18. maddesi olduğu ifade edilmektedir. Bu maddeye göre; ortaokullara müzik öğretmeni atanması için, 
haftalık asgari 6 ders saatinin olması gerekmektedir. Müzik dersi için, ortaokullarda, haftada bir saat ayrıldığı dikkate alındığında, haftalık 
ders kotasını doldurmak için okulda en az altı şube olması gerekmektedir. Köy ortaokullarında 6 şube için yeterli sayıda öğrencinin olması 
da pek tabii bir durum olmadığı için, bu sistemde, birçok öğrenci müzik öğretmeninden mahrum kalacak ve müzik dersinde müzikten başka 
şeylerle meşgul edilecektir. Yılmaz (2014:621)’de bu uygulamanın düzeltilmesi için en azından 6 saatlik ders sınırının 4 saate indirilmesi ve 
müzik dersinin boş ders gibi görülmemesi gerektiğini belirtmektedir. 

(Gürgen, 23-25 Eylül 2009, 2007)’e göre öğretmen dersleri planlarken çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin, 
grup halinde oynanan, hareket ve dans içeren şarkılı oyunlar, sınıfça üretilen şarkılar, bilinen şarkıların yeni sözler yazılarak söylenmesi, 
ritmik motiflerin hareket yoluyla anlatılması, basit ritim çalgıları ile müziklere eşlik edilmesi, müziğin öyküye dönüştürülmesi ya da resim ile 
anlatılması gibi etkinliklerin derslerde kullanması çocuğun müziksel gelişimi açısından oldukça önemlidir. Orff okul öğretisi yaklaşımı ve 
Kodály Yöntemi, bu tür etkinlikleri içermesi, soyut kavramların somutlaştırılarak öğrenilmesini sağlayacak öğrenme-öğretme yaşantıları 
sunması, her çocuğun müzik yapabileceği, müziğin zorlama olmadan, eğlenerek, haz duyularak öğrenilebileceği inancını taşıması açısından 
önemlidir. Bu yaşlardaki çocuklar için oldukça uygun bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Orff okul öğretisi yaklaşımı ve Kodály Yöntemi’nin, 
içerdiği etkinliklerde sınıftaki bütün çocukların derse katılmasını sağlanarak, konuların tekdüzelikten uzak eğlenceli bir biçimde sunulması 
hedeflenmektedir. Ayrıca çocuğa birlikte müzik yapma zevkini tattırması, çocuklarda var olan üretkenliği ortaya çıkartması sebebiyle müziksel 
becerileri oyunlarla geliştirerek müzik eğitimi ile ilgili sorunlara bir çözüm getireceği düşünülmektedir. 

Araştırma yazısının konusu olan bu çalışmanın sonucunda Orff okul öğretisi yaklaşımına göre hareket, konuşma ve şarkı söyleme temelli 
bir ses eğitimine katılan öğrenciler dersin interaktif bir şekilde işlenmesinin başta sıkıcı geldiğini ancak oyunlar ve uygulamalarla (beden 
perküsyonu ile vücudumuzdan çıkan sesleri tanıma vb.) daha zevkli ve heyecanlı bulduklarını belirtmişlerdir. Bu uygulamalar sayesinde 
öğrenciler konsantrasyonlarının arttığını, daha kalıcı bir öğrenme sağlandığını, konuşma ve metin okumalarında hissedilir iyileşmeler 
sağlandığını, farklı fikirleri görerek birlikte çalışmanın gerçekleştiğini ve bir öğretim şekli olarak ileride müziği öğretirken yeni ve farklı fikirler 
verdiğini ifade etmişlerdir.  

(Gürgen, 23-25 Eylül 2009)’e göre müzik derslerinin modern müzik eğitimi yöntem ve yaklaşımlarını içermelidir. Eğitim fakültelerinin okul 
öncesi, müzik ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde çalışan öğretim elemanlarından bir kısmının yurt dışında bulunan Orff Enstitüsü ve Kodály 
Enstitülerinde eğitim görmeleri, eğitim gören bu kişilerin müzik öğretmenlerine seminer vermeleri sağlanmalıdır. Bu bölümlerde ders 
programlarına bu yöntem ve yaklaşımları içeren dersler konulması ve bu derslerin uygulama ağırlıklı olmasına özen gösterilmelidir. 

Araştırma yazısının konusu olan bu çalışmada araştırmacı Türkiye’de Orff Enstitüsüne bağlı eğitim veren ALEV okullarında ve uluslararası 
kurslarda eğitim almıştır. Çalışma öncesinde ÖÖY dersinde elde edilen anket verilerine dayanarak araştırmacı GSF müzik bölümü 
müfredatında bulunan ses eğitimi dersinde Orff okul öğretisi yaklaşımına göre hareket, konuşma ve şarkı söyleme temelli çalışmayı toplu bir 
şekilde ve uygulama ağırlıklı gerçekleştirilmiştir. Çalışma müziği öğretme hedefinde olan müzik öğretmeni aday adayı öğrenciler ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında çalışma grubunun talepleri doğrultusunda 4 ya da 5 kişiden oluşan bireysel çalışma 
grupları oluşturulmuş, bireysel ses eğitimi müfredatında yer alan parçalar kelimelerle, ezgi ve sözlerle (kelimelerle) kanon ve eko çalışması 
şeklinde farklı ritmik kalıplarla, beden perküsyonu eşliğinde çalışılmıştır.  

(Canakay & Bilen, 2006)’in okul öncesi dönem 6 yaş grubu üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında Orff-Schulwerk’in müziksel beceriler 
üzerindeki etkilerini geleneksel müzik öğretimine göre karşılaştırmalı olarak incelemiş; veriler, müziksel işitme testi, güzel şarkı söyleyebilme 
becerileri gözlem ve görüşme formları ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda Orff-Schulwerk ile işlenen derslerin geleneksel müzik öğretimine 
göre müziksel işitme, güzel şarkı söyleyebilme becerileri ile derse ilgi ve katılımı anlamlı derecede artırdığı saptanmıştır. 

Araştırma yazısının konusu olan bu çalışmada ise çalışmaya katılan öğrenciler Orff yaklaşımında hareketin bir enerjiye dönüşme biçimi 
olduğunu ve bunun kalp ritmiyle gerçekleştiğini; kelimeleri daha anlaşılır bir şekilde çıkartabilmeyi sağlayan iyi bir yöntem olduğu ve bu 
sayede bulunduğumuz mekânı tanırken hareket, ses ve nefesin uyumuyla doğal bir ritim aracı olan bedenimizi keşfettiğimizi belirtmişlerdir. 
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Ayrıca konuşurken ve şarkı söylerken yaptığımız yanlışları (tonlama ve vurgu kusurları) beden perküsyonu ile eğlenceli hale getirdiklerini; 
konuşma, ritim, şarkı söyleme gibi önemli unsurları içerisinde barındırdığını ve bütün bu unsurları birleştiren bir eğitim yöntemi olduğunu; 
öğrenciler arası sosyal ilişkileri ve zekâyı pedagojik olarak olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Bu noktada öğrenci görüşleri geleneksel 
müzik öğretiminde işlenen bir ses eğitimi dersine göre, Orff okul öğretisi yaklaşımıyla işlenen hareket, konuşma ve şarkı söyleme temelli bir 
ses eğitimin müziksel işitme ve ritmi algılama, gerçekleştirmeyi ve güzel şarkı söyleyebilme becerisini olumlu yönde geliştirdiği görüşünü 
desteklemektedir. 
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Problem Durumu: İçsel bir motivasyon şekli olan akış deneyimi, insanların kendilerini memnun hissettikleri ve zevk duyduları optimal 
deneyimi ifade etmektedir. Akış deneyimi öğrenme (learning), yaratıcılık (creativity), olumlu duygu (positive affect), ototelik deneyim (autotelic 
experiences), tutum ve davranış değişikliğinde sonuçlara neden olmaktadır.  

Araştırmanın Amacı: Pozitif sonuçları olan akış deneyiminin, öncülleri ve sonuç parametreleriyle ele alınarak teorik bir model sunulması ve 
test edilmesi bu araştırmanın temel amacıdır. Araştırmada akış deneyiminin öncülü olarak,  akış teorisinin orijinal parametreleri zorluk, beceri 
ve aynı zamanda birey özelliği olan biliş ihtiyacı (need for cognition) değişkenleri yer almaktadır. Biliş araştırmalarında bilginin doğası ve 
bilginin kullanımı konularına odaklanılmakta; biliş ihtiyacı da bu kapsam dâhilinde bireyin bilişsel faaliyetlerle meşgul olması ve bundan zevk 
alması eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Araştırmada akış deneyiminin öncülü olarak,  akış teorisinin orijinal parametreleri zorluk, beceri ve 
aynı zamanda birey özelliği olan biliş ihtiyacı (need for cognition) değişkenleri yer almaktadır. Biliş ihtiyacı, bireyin bilişsel faaliyetlerle meşgul 
olması ve bundan zevk alması eğilimidir.  

Araştırmanın Yöntemi: Araştırma 2016 yılı Ocak ayında Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesinde yiyecek içecek işletmeciliğinde 
okuyan lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmada veri anket tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır ve çalışmada 215 anket 
değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada akış Pauwels ve meslektaşları (2011), bütünleşme Schaufeli ve Bakker (2003) ile biliş ihtiyacı 
Cacioppo vd. (1984) tarafından geliştirilen ölçekler aracılığı ile ölçülmüştür.  

Araştırmanın Bulguları: Araştırmada elde edilen verilere göre öğrencilerin biliş ihtiyacının akış deneyimi yaşamaları ile ilişkili olmadığı 
saptanmıştır. Buna karşın biliş ihtiyacının akışın boyutlarından sırasıyla zindelik, adanma ve sarmalama değişkenlerine doğrudan etkisi 
bulunmamakla birlikte dolaylı etkisi saptanmıştır.  

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Akış deneyiminin duygu yoğunluklu bir deneyim olması nedeniyle sonraki araştırmalara bilgi ihtiyacı 
yerine yine bir birey özelliği olan duygu ihtiyacına (need for affect)  odaklanılması önerilmektedir. Akış deneyiminin bütünleşme boyutları ile 
ilişkisi açısından bakıldığında özellikle akış-zindelik ile akış-adanma ilişkisinin daha yoğun olduğu görülmektedir. Bu anlamda akış deneyimi 
yaşayan öğrenci yüksek düzeyde zindelik ve adanma yaşamaktadır.  

Anahtar Sözcükler: zindelik, adanma, sarmalama, üniversite. 

 

Giriş 

Kişinin yeni bilgi öğrenmesini sağlayan bir takım motivasyon unsurları vardır. Özellikle öğrenciler söz konusu olduğunda bu konu daha da 
önem kazanmaktadır. Eğitimcilerin amaçları arasında öğrencilerin bütünleşmesinin sağlanması gerekir (Ahlfeldt vd., 2005) ki bu konu 
eğitimciler için önemlidir (Klem ve Connell, 2004). Nitekim öğrenme motivasyonu yüksek olan öğrencilerde heyecan, ilgili olma ve merak gibi 
duygular yüksek olarak görülmektedir ki, bunlar öğrencinin yeni bilgi öğrenme sürecinde akışa daha rahat girmesini sağlamaktadır. Akışa 
giren kişinin de daha yoğun bir deneyim yaşayacağı göz önüne alındığında, daha yüksek bir performans sergilemesi beklenmektedir.  

Gerek öğrencinin gerekse okulun performansını belirleyen bütünleşme kavramı, özellikle yükseköğrenimde politikaların belirlenmesi, bu 
konuda araştırmalara yön vermesi ve popüler medyada sıklıkla yer almaktadır (Kuh, 2009). Başarı duygusunun elde edilmesi ve kişisel 
gelişim arasındaki ilişkideki etken olarak öğrencilerin okul deneyimlerinde önemli bir unsur olan bütünleşme (Marks, 2000), öğrencinin yüksek 
bir akademik performans göstermesini etkilemektedir (Shernoff vd. 2016). Mevcut çalışmanın amacı, öğrencinin biliş ihtiyacının bilgi öğrenim 
sürecinde akış yaşamasında ve sonrasında da bütünleşmesinde etkili olup olmadığının ölçülmesidir. Nitekim yoğun konsantrasyon veya 
kendini kaptırma olan akış, optimal öğrenme deneyimi sağlamaktadır (Shernoff vd., 2003) ve bu noktada bütünleşme başlı başına bir sonuç 
olarak da değerlendirilmektedir (Finn ve Voekl, 1993). Bu sayede yükseköğrenim içerisinde hangi öğrencilerin bölümlere seçileceğinin 
belirlenememesine rağmen, gelen öğrencilerin biliş ihtiyacının yükseltilerek gerek bilgi gerekse  kurum ile bütünleşmelerinin sağlanması 
mümkün olabilecektir.  

 

Biliş İhtiyacı 

1955’te Cohen, Stotland ve Wolfe biliş ihtiyacını, mevcut durumu anlamlı ve ilişkili şekilde yapılandırma olarak tanımlamıştır. Anlamlandırmak 
ve ilişkilendirmek kişilere göre farklılık göstermektedir ki nedeni, kişinin geçmiş deneyimleri ile ilişkilendirme konusundaki becerisidir. Bu 
nedenle bireysel farklılıklar ihtiyacın ortaya çıkmasında ve tatmin oluşmasında da farklılıklara neden olacaktır. Bu durum biliş ihtiyacı için de 
geçerlidir (Cohen vd., 1955). 1982’de Cacioppo ve Petty, biliş araştırmalarında bilginin doğası ve bilginin kullanımı şeklinde iki temel konuya 
odaklanıldığını belirtmiş ve benzer bir konuda olmak üzere, düşünme ile meşgul olma ve bundan keyif alma eğilimlerinde bireysel farklılıkları 
ortaya koymak üzere biliş ihtiyacının ölçülmesi konusunda temel bir çalışma yapmıştır. Cacioppo ve Petty (1982) bu kavramı, bireyin bilişsel 
faaliyetlerle meşgul olması ve bundan zevk alması eğilimi olarak tanımlamıştır.  
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Kişinin karar verme becerisi konusunda ikili sistem ortaya atılmıştır. Buna göre sistemin bir tarafında duygusal, dürtüsel, sezgisel, örtük veya 
yavaş öğrenme iken, diğer tarafında bilişsel, düşünceye dayanan, akılcı ve belirgin veya hızlı öğrenme yer almaktadır. Biliş ihtiyacının üzerine 
yüklendiği rasyonel sistemin mantıksal, kesin ve kısmen duygudan uzak olduğu varsayıldığında, yüksek biliş düzeyindeki kişilerin sezgi, 
imge veya duygulara güvenmediği düşünülebilir. Ancak biliş ihtiyacı düşük ve yüksek kişilerin her ikisinin de karar verme sürecinde sezgi, 
imgem ve duyguları kullandığı çalışmalarda belirlenmiştir (Petty vd., 2009). Yüksek biliş ihtiyacındaki kişiler ise sadece daha fazla düşünme 
davranışı göstermemekte, aynı zamanda da düşüncelerin farkındadır. Haugtvedt vd. (1992) düşük biliş ihtiyacındaki kişiler nitelikli 
tartışmaları, yanıltıcı tartışmalardan ayıramayan kişiler olarak değil, yüksek çaba sarf etmeyen ve bilişsel çaba harcamaktan kaçınan kişiler 
olarak tanımlanmalıdır. 

Biliş ihtiyacının iç kaynaklı olduğunun belirtilmesine (Cohen vd., 1955) karşılık, Steinhard ve Wyer (2009) düşük veya yüksek biliş 
ihtiyacındaki kişilerin biliş ihtiyacının sadece iç değil, dış kaynaklardan da olabileceğini belirtmiştir. Bu anlamda yüksek biliş ihtiyacındaki kişi 
zorlu bir iş karşısında başarısız olma olasılığını göz önüne aldıklarında bu durumu düşünme eğilimine girmektedir. Bu düşünce de davranışsal 
kararların olumsuz sonuçlarını azaltma konusunda baskın olabilmektedir. Elias ve Loomis (2002) ise öz yeterliliğin biliş ihtiyacını, bunun da 
özellikle akademik not ortalamasını etkilediğini belirtmiştir.  

 

Akış Deneyimi 

Akış deneyimi  içsel bir motivasyon şeklidir ve insanların kendilerini memnun hissettikleri ve zevk duyguları optimal deneyimi ifade etmektedir 
(Kwak vd., 2014: 295). Akış, kişinin yönetebileceği düzeyde zorlu bir işi başarmak üzere tamamen kendini kaptırması durumunda ortaya 
çıkmaktadır. Bu da kişinin yeni beceriler elde etmesini ve daha zorlu işlere yönelmesini sağlamaktadır. Ancak zorluk düzeyinin düşük olması 
durumunda kişi bunu daha zorlu hale getirmek için akışa girmekte, aksi durumda zor bir iş karşısında da yeni beceriler öğrenmek üzere akış 
deneyimi yaşamaktadır. Ancak akış deneyimi çoğunlukla kişinin sevdiği bir etkinlik esnasında oluşmaktadır (Csikszentmihalyi, 1997).  

Akış deneyiminin sonuçları arasında öğrenme (learning), yaratıcılık (creativity), olumlu duygu (positive affect), ototelik deneyim (autotelic 
experiences), tutum ve davranış değişikliği yer almaktadır (Finneran ve Zhang ,2005). Pozitif sonuçları olan akış deneyiminin (Li ve Browne, 
2004), öncülleri ve sonuç parametreleriyle ele alınarak teorik bir model sunulması ve test edilmesi bu araştırmanın temel amacıdır. 
Araştırmada akış deneyiminin öncülü olarak, akış teorisinin orijinal parametreleri zorluk, beceri ve aynı zamanda birey özelliği olan biliş 
ihtiyacı değişkenleri yer almaktadır.  

Biliş ihtiyacı ve akış deneyimi arasındaki ilişki konusunda Cohen vd. (1955) biliş ihtiyacının bir davranışı bir amaca yönlendirmesi ve başarısız 
olunması durumunda gerginlik yaratabileceği için bir ihtiyaç olarak betimlemiştir. Finneran ve Zhang (2003) çalışmasında, birey özelliklerinin 
akış deneyimini etkileyeceği, bazı bireylerin akışa girme eğilimlerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu belirtmektedir. Li ve Browne (2004) 
ise bireylerin biliş ihtiyacı seviyelerinin çevrimiçi akış deneyimlerinin bazı boyutlarına etki ettiğini saptamıştır. Dolayısıyla; 

H1:Öğrencilerin biliş ihtiyaçları arttıkça ders çalışmaya yönelik akış deneyimleri artacaktır.  

 

Bütünleşme 

Verimli öğrenme etkinliklerinde katılım ve çabanın kalitesi gibi yapıları belirleyen bir kavram olan (Kuh, 2003; akt. Kuh, 2009) ve akış teorisine 
dayanan (Shernoff, 2013 akt. Shernoff vd., 2016) bütünleşme, öğrencinin öğrenme etkinliklerine katılımın yoğunluğunu ve duygusal kalitesi 
olarak tanımlanmaktadır (Skinner, 1991, akt. Skinner ve Belmont, 1993). Ancak kavram, net bir şekilde tanımlanabilecek bir kavram olarak 
da ele alınmamakta (Zepke ve Leach, 2010) ve halen daha özellikle bilişsel ve psikolojik boyutlarda kavramsal gelişmesini sürdürmektedir 
(Appleton vd., 2006). Oldukça basit bir yapıya sahip olan bütünleşmede temel anlayış, öğrencilerin ders çalışmalarının artması, konuya daha 
hâkim olmalarını sağlamakta, okuldan aldığı geri bildirimin artması ile birlikte öğrendikleri bilgiye dair daha derin birikimler elde etmektedir 
ve bu sayede de benzerlerinden daha karmaşık, zorlu işleri gerçekleştirebilmektedir (Kuh, 2009). 

Bütünleşme kavramı içerisinde üç temel boyut vardır. Bunlardan zindelik, çalışırken yüksek düzeyde enerjiye sahip olmak ve zihinsel olarak 
zinde olmaktır. Adanma kişinin kendi işine güçlü şekilde katılması ve önem, keyif ve zorlanma duygularını hissetmesidir. Son olarak 
sarmalama ise kişinin kendi işine tam olarak yoğunlaşması ve işine dalması, bu sayede de zamanın hızla geçmesi ve kendini işinden 
ayıramaması şeklinde tanımlanmaktadır (Baker ve Demerouti, 2008). Duygusal ve davranışsal boyutlardan oluşan bütünleşmede, bu 
bütünleşme ile birlikte olumlu duygusal bir biçim ortaya çıkmakta ve öğrenci kendi düzeyini zorlayan görevler tercih etmekte, fırsat verildiğinde 
davranışlar sergilemekte, öğrenmeye dair yoğun çaba ve yoğunlaşma sarf etmektedir. Bu süreç boyunca öğrenci istek, iyimserlik, merak ve 
ilgi gibi olumlu duygular sergilemektedir (White, 1959; akt. Skinner ve Belmont, 1993). Bu anlamda bütünleşme sürekli öğrenme ve kişisel 
gelişimin sürekliliğinin sağlanması adına zihin ve duygu alışkanlıklarının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır (Kuh, 2009).Bu sayede de 
bütünleşme düzeyi yüksek olan öğrencilerde daha yüksek performans (Klem ve Connell, 2004; Finn ve Voekl, 1993) ve okul ile yüksek uyum 
görülmektedir (Skinner, Wellborn ve Connell (1990). Ancak bu konuda Klem ve Connell (2004) ise yüksek ve düşük not alan öğrencilerin 
bütünleşme düzeylerindeki farklılığın da incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Öğrencinin karakter ve deneyimlerinin bir fonksiyonu olan bütünleşmede (Marks, 2000), Shernoff vd. (2003) öğrencilerin heyecan duyma, 
uyarılma ve bütünleşmelerinde öğrencinin kendi bilgi düzeyinin altında veya üzerinde görevler verilmemesi gerektiğini, bu sayede 
bütünleşmenin sağlanamayacağını belirtmiştir. Zira herhangi bir şekilde öğrencide rekabet duygusu yaratmayan ve ya anlam ifade etmeyen 
konularda öğrencinin bütünleşme yaşaması beklenmemelidir. Diğer yandan öğrencinin deneyimlerinin zenginleşmesi ve akademik anlamda 
zorlanması bütünleşmeyi arttırmaktadır. Nitekim Zepke ve Leach (2010) kavramlara dair soru soran, değerlendiren ve fikirler arasında ilişkiler 
kuran öğrencilerin daha fazla bütünleştiklerini belirtmektedir. Shernoff vd. (2003) bütünleşmede akış deneyimi ile benzer şekilde yoğunlaşma, 
keyif alma ve ilgilenimlerinin bütünleşmeyi etkilediğini belirtmiştir. Schaufeli ve Salanova  (2007) ise akış deneyiminin, kişinin işle ilgilenirken 
yüksek enerji, zindelik, isteklilik duyması ve işle ilgili faaliyetlere tamamen yoğunlaşma özelliklerinin bütünleşmenin öncülü olduğunu 
belirtmiştir.  
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Diğer yandan, akış ve bütünleşme arasındaki ilişkide birbirini etkileme konusunda farklı görüşlerin olduğunu ve bağımlı bağımsız değişken 
rollerinin değişebileceğini,  bunun da nedeni her iki kavramın benzer ifadeler ile ölçülmesinden kaynaklanmaktadır (Rupayana, 2008). Hatta 
bu konuda her ikisinin benzer noktalara sahip olduğunu açıklamıştır. Her iki kavramda zorlanma ve beceri dengesinin olduğunu; kendini 
kaptırma olduğunu ancak bütünleşmedeki kaptırmanın daha derin olduğunu; bütünleşmenin de akış deneyimi kadar net bir geribildirim 
sağladığını ve iki kavramın da içsel olarak motive edildiğini ve keyif veren deneyimler olduğunu belirtmiştir. Bu açıklamalara göre; 

H2:Öğrencilerin ders çalışmaya yönelik akış deneyimleri arttıkça çalışmaya yönelik zindelik artacaktır.  

H3:Öğrencilerin ders çalışmaya yönelik akış deneyimleri arttıkça çalışmaya adanma artacaktır.  

H4:Öğrencilerin ders çalışmaya yönelik akış deneyimleri arttıkça çalışma deneyimine yoğunlaşma artacaktır. 

 

Metodoloji 

Araştırmada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket, Ocak 2016’da Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi lisans öğrencilerine 
uygulanmış, analiz edilebilir 215 anket formu elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verinin analizinde SPSS 20 ve LİSREL 8.54 paket 
programlarından yararlanılmıştır. SPSS 20 programında tanımlayıcı soruların frekans analizi ve ölçeklerin güvenirlilik analizi, LİSREL 8.54 
programında ise birinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Kullanılan paket programlar verinin tümünün eksiksiz olması koşuluna 
göre geliştirildiği için elde edilen verideki kayıp ve aykırı değerlerin çoklu analiz koşullarına uygun olup olmadığına bakılmıştır. Analiz 
sonucunda kayıp değerlerin rastlantısal olduğu ve verinin normal dağılım sergilediği saptanmış, rastlantısal kayıp değerler giderilmiştir.  

Biliş ihtiyacı ölçeği, Cacioppo vd. (1984) tarafından geliştirilen kısa formundan alınmıştır. Ölçek; yarısı olumlu, yarısı olumsuz anlamlı on 
sekiz ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe versiyonu, Gülgöz ve Sadowski (1995) çalışmasından alıntılanmıştır. Orijinal çalışmada stapel 
ölçeği kullanılarak (+4/0/-4) ifadelerin kendilerine yakınlık düzeyleri belirlenmektedir (Karakelle, 2012: 243). Ancak literatürde ölçeğin likert 
tipi ölçekle uygulandığı çalışmalar da yer almaktadır (Polat, 2008). Bu çalışmada ölçüm, 5’li likert ölçeği ile yapılmıştır. 

Akış ölçeği,  Pauwels ve meslektaşları (2011) (α=0.93) çalışmasından alınmıştır.  Orijinal ölçek, dört ifadeden oluşmaktadır. Ancak bu 
ifadelerden “ ….kendimi kaybediyorum” ifadesi bağlanma ölçeğindeki sarmanlanma boyutunda da yer aldığından ölçekten çıkarılmıştır.  

Bütünleşme ölçeği ise Schaufeli ve Bakker (2003) çalışmasından alınmıştır. Çalışmada yer alan dokuz ifadelik kısa versiyon kullanılmıştır 
(α=0.93). Bütünleşme faktörü, zindelik, adanma ve yoğunlaşma alt boyutlarından oluşmaktadır. Her bir alt boyut üç ifadeden oluşmaktadır. 
Ölçek temelde çalışanlara yöneliktir. Ancak, Schaufeli ve Bakker (2003) bütünleşme ölçeğinin öğrencilere uygun versiyonunu hazırlamış ve 
bu ifadelerin de bütünleşmeyi açıkladığını belirtmiştir.  

 

Bulgular 

Kullanılan ölçeklerin güvenirlilik analizinde alpha modeli (α modeli- cronbach Alpha Coefficient) kullanılmıştır. Özellikle ifade sayısı az olan 
ölçeklerde.50 ve üzeri güvenilir olarak kabul edilmektedir. Değerlendirmeye alınan ölçeklerin tamamında α katsayısının .50 ve üzeri değer 
aldığı görülmektedir (Tablo 1). Ölçeklerin ilk analizinde sarmalama boyutunda güvenirlilik katsayısı .484 elde edilmiştir. Sarmalama 
boyutundaki ilk ifade (S1) çıkarıldığında (ifitemdeleted) Cronbach Alpha değerinin (.500) yükseldiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu ifade (S1) 
çıkarılarak, doğrulayıcı faktör analizine sokulmamıştır.  

 

Tablo 1: Ölçek ve Faktörler için Güvenirlik Katsayısı 

FAKTÖRLER α İfade Sayısı 

   

Biliş İhtiyacı (BI) .785 18 

Akış (A) 

Zindelik (Z) 

Adanma (A) 

Sarmalama (S) 

.839 

.814 

.686 

.500 

3 

3 

3 

2 
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Tanımlayıcı sorunun çözümlenmesinde frekans analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcı öğrencilerin çoğunluğun 
(%33.0) 60-74 genel not ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. %27.4’ü 75-89, %22.8’i 50-59, %8.4’ü 49-altı ve 90- üzeri not ortalamasına 
sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2).  

 

Tablo 2: Katılımcı Profili 

Değişkenler                              Frekans (N) % 

Genel Not Ortalaması 49 ve altı 18 8.4 

50-59 49 22.8 

60-74 71 33.0 

75-89 59 27.4 

90 ve üzeri 18 8.4 

 

Elde edilen bulgulardan sonra veri seti LİSREL 8.54 programına aktarılarak, BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI7, BI8, BI9, B10, BI11, BI12, BI13, 
BI14, BI15, BI16, BI17, BI18  gözlenen değişkenleri bilis örtük değişkenine; A1, A2, A3 gözlenen değişkenleri akış örtük değişkenine; Z1, 
Z2, Z3 gözlenen değişkenleri zindelik örtük değişkenine; A1, A2, A3 gözlenen değişkenleri adanma örtük değişkenine; S1, S2, S3 gözlenen 
değişkenleri sarmalama örtük değişkenine tanımlanmıştır. 

Elde edilen sonuçlarda öncelikle standart yük değerleri incelenmiştir. Seçer (2015) çalışmasında, standardized solution (faktör yükleri) 
değerlerinin 0.30 ve üzeri olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle faktör yükleri 0.30 değerinin altında olan Bİ1 (0.23), Bİ3 (0.29), Bİ7 
(0.28), Bİ9 (0.29), Bİ16 (0.21) ifadeleri analizden çıkarılmıştır.   

Genel olarak modelin uyum ölçütleri incelendiğinde, iyi ve kabul edilebilir uyum indeksleri ürettiği görülmektedir (RMSEA=.047, NFI=.90, 
NNFI=.96, CFI=.97, GFI=.89, AGFI=.86). Sadece GFI değerinin (.89) kabul edilebilir uyum ölçütünün bir birim altında olduğu görülmektedir. 
Segars ve Grover (1993:522) çalışmasında GFI ve AGFI değerlerinin .80-.89 aralığında olmasının da kabul edilebilir olduğunu 
belirtilmektedir. Dolayısıyla model kabul edilmiştir. 

  

Tablo 3: Teorik Modelinin Uyum Ölçütleri 

Uyum Ölçütleri İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Model 

RMSEA 0<RMSEA<0.05 0.05<RMSEA<0.10 0.047 

NFI 0.95≤NFI≤1 0.90≤NFI≤0.95 0.90 

NNFI 0.97≤NNFI≤1 0.95≤NNFI≤0.97 0.96 

CFI 0.97≤CFI≤1 0.95≤CFI≤0.97 0.97 

GFI 0.95≤GFI≤1 0.90≤GFI≤0.95 0.89 

AGFI 0.90≤AGFI≤1 0.85≤AGFI≤0.90 0.86 

    

Chi-Square   297.14 

Df   201 

Chi-square/df <2 <3 1.47 

P value   0.00001 (<0.05) 

AGFI (Uyarlanmış uyum iyiliği indeksi- AdjustedGoodness-of-Fıt-Index), CFI (Uyum iyiliği indeksi- Goodness-of-Fıt-Index), NFI 
(Normlandırılmış uyum indeksi-Normed Fit Index), NNFI (Normlandırılmamış uyum indeksi-Nonormed Fit Index), RMSEA (Yaklaşık artık 
kareler ortalamasının kare kökü- Root Mean Square Error of Approximation) 

 

Programın önerisi doğrultusunda A3-A2 (2.84), BI12-BI11 (2.52), BI13-BI10 (-2.29), BI15- BI13 (2.99) kovaryans hataları düzeltilmiştir. Şekil 
1 teorik modelin YEM sonuçlarında düzeltilen kovaryans hataları ve değişkenlerin standart yükleri gösterilmektedir.  
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Şekil 1 Yapısal Modelin YEM Sonuçları 

 

 

Teorik modele ilişkin YEM sonuçları Tablo 4’de ve Şekil 1’de verilmiştir. Biliş faktörüne ilişkin değişkenliğin en çok BI10 (R2=0.67), akıs 
faktörüne ilişkin değişkenliğin en çok A3 (R2=0.80), zindelik faktörüne ilişkin değişkenliğin en çok Z1 (R2=0.86), adanma faktörüne ilişkin 
değişkenliğin en çok A2 (R2=0.75), sarmalama faktörüne ilişkin değişkenliğin en çok S3 (R2=0.75) değişkeni tarafından açıklandığı 
görülmektedir. Dolaylı etkiler incelendiğinde biliş ihtiyacının sırasıyla zindelik, adanma ve sarmalama değişkenlerine doğrudan etkisi 
bulunmamakla birlikte dolaylı etkisi  .00022, .00020, .00012’dir. Tablo 4’te hipotez testi sonuçları yer almaktadır (H1 ret, H2, H3, H4 kabul 
edilmiştir).  
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Tablo 4: Araştırma Modeli İçin YEM Sonuçları  

Faktörler/Maddeler Standart Yükler t- değeri R2 Hipotez Testi Α 

Faktör  

BILIS IHTIYACI 

    .769 

BI2 .47 6.55 .22   

BI4 .39 5.26 .15   

BI5 .33 4.47 .11   

BI6 .38 5.19 .15   

BI8 .42 5.69 .17   

BI10 .67 9.76 .45   

BI11 .66 9.56 .44   

BI12 .52 7.17 .27   

BI13 .39 5.03 .15   

BI14                                                                        .43                               5.87                       .18 

BI15                                                                        .50                               6.93                       .25 

BI17                                                                        .44                                6.00                      .19 

Faktör AKIS                                                                                                                                                                                             .736 

A1 .68 ----- .46   

A3 .80 10.28 .64   

Faktör ZİNDELİIK                                                                                                                                                                                 .745 

Z1 .86        ----- .74   

Z2 .79  13.29 .62   

Z3 .66 10.54 .44   

Faktör ADANMA      .686 

A1 .71        ----- .51   

A2 .75        9.39 .56   

A3                .41        5.22        .17   

Faktör SARMALAMA     .500 

S2                                                                           .45                            -----                           .20 

S3                                                                           .75                            4.37                          .56 

BILISIHTIYACI          AKIS      -.02       -.19  REDH1  

AKIS              ZINDELIK       .96        10.35  KABUL H2  

AKIS              ADANMA       .91        8.50  KABUL H3  

AKIS              SARMALAMA       .70        4.24  KABUL H4  

 

 
  



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

605 

 

Sonuç 

Çalışma, öğrencilerin biliş ihtiyacı, akış deneyimi ve bütünleşmenin boyutları olarak zindelik, adanma ve sarmalama ilişkisine yönelik bir 
model önerisinde bulunmayı amaçlamıştır. Araştırmadan elde edilen ise, öğrencilerin biliş ihtiyacı ile akış deneyimi arasındaki ilişki 
istatistiksel olarak anlamsız olduğu, buna karşılık akışın bütünleşmenin boyutları ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Söz konusu bulgular, biliş 
ihtiyacı-akış-bütünleşme alan yazınına gerek teorik, gerekse ampirik katkılar sağlamaktadır.  

Çalışmada öğrencilerin biliş ihtiyacının akış deneyimi yaşamaları ile ilişkili olmadığı saptanmıştır ki bu İşçi (2016) ile benzer bir bulgudur. Bu 
noktada Green ve Brock (2002 aktaran Appel ve Richter, 2010), yüksek duygu ihtiyacına sahip bireylerin deneyime yolculuklarının daha 
yoğun olacağını belirtmiştir. Akış deneyiminin duygu yoğunluklu bir deneyim olması nedeniyle sonraki araştırmalara bilgi ihtiyacı yerine yine 
bir birey özelliği olan duygu ihtiyacına (need for affect)  odaklanılması önerilmektedir. Nitekim İşçi (2016) çalışmasında, duygulara yakınlaşma 
ihtiyacı ile akış deneyimi arasında anlamlı bir ilişki tespit etmiştir.  

Akış deneyiminin bütünleşme boyutları ile ilişkisi açısından bakıldığında özellikle akış-zindelik ile akış-adanma ilişkisinin daha yoğun olduğu 
görülmektedir. Bu anlamda akış deneyimi yaşayan öğrenci yüksek düzeyde zindelik ve adanma yaşamaktadır. Nitekim Zepke ve Leach 
(2010), öğrencilerin düşüncelerinin zorlandığı öğrenme deneyimlerinde ve yüksek akademik standartlara dair beklentilerin yaratılması 
durumunda bütünleşmenin sağlandığını belirtmektedir. Benzer şekilde Shernoff vd. (2003) zorlanmayan veya kendisi için anlam ifade 
etmeyen öğrenme deneyimi yaşayan öğrencilerde bütünleşmenin olmayacağını belirtmektedir. Her iki çalışmada aslında bütünleşmenin 
adanma boyutuna özellikle vurgu yapmaktadır. Her ne kadar mevcut çalışmada zindelik boyutunun standart yük değeri adanmaya kıyasla 
daha yüksek olsa da, zihinsel olarak zinde olmayan kişinin zihinsel olarak zorlanma yaşayamayacağı düşünülmektedir.  

Çalışmanın bir takım sınırlılıkları vardır. Araştırmada akış deneyimi tek bir boyut olarak ele alınmıştır. Ancak kişinin bu deneyim sürecinde 
farklı boyutlarda akış yaşayabileceği göz ardı edilmiştir. Bu anlamda ilerleyen çalışmalarda akış deneyimin alt boyutlarının da araştırma 
modellerinde yer alması önerilmektedir. Bu sayede kişinin hangi akış deneyiminin bütünleşmeye ve performansa etkileri belirlenebilecektir. 
Ayrıca, akış deneyiminin orijinal formülasyonunda yer alan yeterlilik ile zorluk parametreleridir. Bireyin akışta kalabilmesi için bu iki 
parametrenin dengede olması gerekir. Bu iki parametre araştırma kapsamında tutulmuştur. Sonraki çalışmalarda derslere yönelik algılanan 
zorluk ile öğrencinin bu anlamda bireysel yeterliliği ölçümlenebilir 

Diğer yandan çalışmada bütünleşme kavramının bireysel özelliklerden kaynaklanan değişiklikleri ölçülmemekle birlikte, Bakker ve Bal (2010) 
kişilerarası farklılıklar ile birlikte, kişinin kendi dönemlerinde de farklı bütünleşmeler yaşayabileceğini belirtmiştir. Bu anlamda çalışmada 
benzer şekilde günlük yönteminin denenmesi önerilmektedir. Bu sayede kişinin farklı dönemlerinde ne şekilde bütünleşme yaşadığı, biliş 
ihtiyacının hangi dönemlerde veya işlerde daha fazla arttığı ve bunun akışa olan etkileri ile birlikte performans çıktısı olarak genel not 
ortalamasına etkisi belirlenebilecektir.  

Çalışmanın sınırlılıklarına rağmen, mevcut araştırma biliş ihtiyacı-akış-bütünleşme konusunda model önerisi niteliğinde bulunması nedeniyle 
katkı sağlar niteliktedir. Bundan sonraki çalışmalara bir takım öneriler sunmaktadır. Bunlardan ilki sonuç değişkeni olarak algılanan 
performans eklenmesi, böylelikle bütünleşmenin öğrencide yol açacağı etkinin/etkilerin tartışılmasıdır. Nitekim alan yazındaki bazı 
çalışmalarda (Klem ve Connell, 2004; Finn ve Voekl, 1993) bütünleşme-performans ilişkisi yer almaktadır. Öğrencilerin performans çıktısı 
olarak değerlendirilen genel not ortalamasının da modelin bir sonucu olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.  

Arnold vd. (2005) öğrencilerin dikkatlerinin ve öğrenme hızlarının öğrenme etkinliği ile bütünleşme düzeylerine göre farklılık göstereceğini 
belirtmiştir. Bu, bütünleşmenin, dikkati ve akışı etkileyebileceği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Bu, mevcut çalışmada kurulan biliş ihtiyacı-
akış-bütünleşme modelinden farklı olarak bütünleşme-dikkat-akış olarak da bir model oluşturulabileceğini düşündürmektedir. Her ne kadar 
Novak vd. (2000) dikkat ve akış arasında doğrudan bir ilişki belirlememişse de, bu ilişkilerin dolaylı olabileceğini belirtmiştir.  

Skinner ve Belmont (1993) öğretmenlerin davranışları ile öğrencilerin bütünleşmeleri arasında ilişkiyi açıklamış, bu anlamda öğretmenlerin 
öğrenciler ile ilişkilerinin öğrencilerin kendi davranışlarını etkilediğini ve derse dair duygusal bir bütünleşmeyi sağladığını belirtmiştir. Ancak, 
Liethwood ve Jantzi (1999), öğrencinin bütünleşmesinin öğretmenlerin sınıfiçi etkinliklerine tamamen bağlı olmadığını da belirtmiştir. 
Dolayısıyla, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin de incelenmesi önerilmektedir. Bu anlamda öğretmenlerin destekleyici tutumlarının (Klem ve 
Connell, 2004; Skinner ve Belmont, 1993; Libbey, 2004; Hughes ve Kwok, 2006) da bir belirleyici olduğu göz önüne alınmalıdır.   

Zhao ve Kuh (2004) birinci ve son sınıflarda, uygun bir ortamda öğrenme deneyimi yaşayan öğrencilerin daha yüksek akademik başarı elde 
ettiklerini, akademik olarak daha fazla yoğunlaşma yaşadıklarını ve öğrenmeyi daha aktif hale getirdiklerini belirtmektedir. Bu durumda 
öğrenme sürecinde biliş ihtiyacını arttırabilecek unsurların da etkinleştirilmesinin bütünleşmede etkili olabileceğinin göz önüne alınması 
gerekir. Benzer şekilde Shernoff vd. (2016) uygun ortamın öğrenci bütünleşmesinde önemli olduğunu belirtmiştir. Finn ve Voekl (1993) okulun 
bir takım özelliklerinden etkilenebileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla,  okulun özelliklerinin de öğrenci bütünleşmesi konusundaki etkisi 
incelenmelidir.  
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ÖZET 

Sosyal bir yapı olan örgütlerde işgören davranışlarının anlaşılması önem taşımaktadır. Özellikle örgüt içi kaynakların dağıtılması, güç 
paylaşımı, işgörenlerin çıkarları gibi durumlar söz konusu olduğunda bu önem daha da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okul 
içinde ilişkilerinde kullandıkları politik taktikleri ortaya çıkarmak ve bu politik taktiklerin örgütsel destek algısı ile il işkisini incelemektir. 
Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Ankara il merkezinde görev yapan 129 öğretmen 
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Arıkan (2011) tarafından geliştirilen politik taktikler ölçeği ve Nayır (2013) tarafından geliştirilen 
“örgütsel destek algısı ölçeği”  kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir. Ölçeğin yapısını doğrulamak 
amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi , verilerin analizinde ise aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, ve Kruskall Wallis testi, Mann Whitney 
U testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcılar en çok mantık ve açıklıkla ikna, göze girme ve  destek 
oluşturma taktiklerini;  en az ise üst yönetime başvurma taktiğini  kullanmaktadır. Mantık ve açıklıkla ikna boyutunda yaş değişkenine göre 
23- 29 yaş arası, 35- 39 yaş arası ve 40 yaş ve üzeri öğretmenlere göre daha fazla kullanmaktadır.  Politik taktikler ölçeğinin boyutlarından 
kendini fark ettirme ile örgütsel adalet ve yönetim desteği arasında; mantık ve açıklıkla ikna ve örgütsel ödüller ve iş koşulları arasında; göze 
girme ve örgütsel ödüller ve iş koşulları  ve örgütsel adalet arasında; üst makamlara başvurma ve yönetim desteği arasında düşük düzeyde 
negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Giriş 

Örgütler insanların bir araya gelmesiyle oluşan sosyal yapılardır. Bu yapı içerisinde çalışanların davranışları örgütsel yapıyı etkilemektedir. 
Bu noktada eğitim örgütlerinin en önemli girdisinin ve çıktısının insan olması, örgütsel davranış konusunda yapılan çalışmaların önemini 
artırmaktadır. Okul örgütünde öğretmenlerin birbirleriyle ve yöneticileriyle arasında oluşan formal ve informal ilişkiler bir davranış örüntüsü 
oluşturmaktadır. Bu örüntü içerisinde kaynakların dağıtılması, güç paylaşımı, işgörenlerin çıkarları gibi konular diğer örgütlerde olduğu gibi 
okulda da işgörenlerin kendilerine göre politik davranmalarına neden olmaktadır. Bu noktada öğretmenlerin hangi politik davranışları 
kullandığının belirlenmesinin okul örgütlerinde ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümüne yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

Politik davranış tanımları incelendiğinde örgüt tarafından hoş görülmeyen davranışlar (Mintzberg, 1983), çalışanın çıkarlarına ulaşabilmek 
için planladığı etkileme süreci (Ferris, Fedor, Chachere ve Pondy, 1989), örgüt içinde resmi olarak tanımlanmayan ancak çalışma ortamında 
avantajları ve dezavantajları etkileyebilen davranışlar (Farrell ve Peterson, 1982), belirsizlik ve ya anlaşmazlık durumunda örgütün güç 
kaynaklarını elde etmek için yaptıkları davranışlar (Pfeffer, 1992) olarak tanımlamışlardır. İslamoğlu ve Börü’de (2007) politik davranışların 
ortak özelliklerini “ bu davranışın kişin çıkarlarına hizmet etmesi, istenilen sonuçlara daha çabuk ulaşabilmesi için kişiye yardımcı olması, 
ancak kurum tarafından hoş görülmemesi” olarak belirtmiştir. Bu açıklamalardan yola çıkarak politik davranış örgüt içinde belirsizlik ve 
anlaşamamazlık durumlarında örgüt tarafında kabul görmeyen ancak örgüt üyelerinin kendi çıkarlarına ulaşmak ve örgütte güç elde etmek 
için yaptıkları davranışlar olarak tanımlanabilir.  

Politik davranışlar alanyazında dahili-harici boyut, yatay-dikey boyut ve meşru- meşru olamayan olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır. 
Dahili-harici boyutda, işgörenin kurum içi kaynakları kendi çıkarına kullanması (örn. İtiraz etmek, kargaşa yaratmak ) dahili; işgörenin dış 
unsurları amacı doğrultusunda kullanması (örn. İspiyonculuk, kurum bilgilerini dışarıya sızdırma) söz konusudur.  Yatay –dikey boyutta, 
işgören ve üst arasında etkileme taktikleri (yağcılık, şikayet etmek, informal ilişkiler, arkadaşlık kurma) vardır. Meşru-meşru olmayan boyutta, 
işgören kurallara uymama, sabote etme, yöneticiye şikâyet gibi davranışları sergilemektedir (Farrell ve Petersen,1986). Başka bir deyişle 
işgörenler örgüt içinde birbirlerine karşı bir takım taktikler geliştirerek politik davranışlarda bulunurlar. Politik taktikler alanyazında etkileme 
taktikleri adı altında ele alınsa da  (Thacker ve Wayne,1995; Yaylacı, 2006) etkileme taktiklerinin ast ve üst arasında kullanıldığı yani yatay-
dikey boyutta yer alan bir politik davranış olduğu söylenebilir.  

Politik davranış oluşturmada kullanılan politik taktikler göze girme (ingratiation),  üst makama başvurma (upward appeal), destek oluşturma 
(coalition), mübadele (exchange of favors), mantıkla ikna (rationalpersuasion),  atılganlık (assertiveness), yaptırım uygulama (sanctions) ve 
engelleme (blocking) olarak sekiz başlıkta ele alınmış ancak daha sonra yaptırım uygulama ve atılganlık az kullanıldığı için çıkarılmıştır 
(Kipnis, Schmidt ve Wilkinson, 1980). Jones ve Pitman’da (1982) bu boyutlara kendini fark ettirme davranışını (self presentation) eklemiştir. 
Akalın (2011) ise, politik taktikleri mübadele, kendini fark ettirme, mantık ve açıklıkla ikna, göze girme, üst makama başvurma ve destek 
olarak altı boyutta ele almıştır. Bu çalışmada Akalın’ın (2011) sınıflaması esas alınmıştır. Mübadele taktiğinde kişi karşısındakiyle takas 
içindedir. Kişi istediğinin yapılması karşılığında karşısındaki kişinin bir isteğini yerine getirir (Yukl ve Falbe, 1990). Kendini fark ettirme de kişi 
bilgi ve yetkinliklerini abartarak istediği etkiyi yaratmaya çalışır (Judge ve Bretz Jr., 1994). Mantık ve açıklıkla iknada kişi istediğini elde 
edebilmek için karşısındakine mantıklı açıklamalar yaparak ikna etmeye çalışır. Göze girmede kişi istediğini yaptırabilmek için karşısındakinin 
iyi zamanını bekler. Üst makama başvurmada kişi karşısındakini etkileyebilmek için üst yönetimdeki ilişkilerini kullanır. Destek oluşturmada 
kişi istediğini elde etmek için başkalarının önerilerini ve isteklerini dikkate alarak destek oluşturmaya çalışır (Yukl ve Falbe, 1990). Görüldüğü 
gibi politik taktikler işgörenin örgüt içerisinde istediğini elde etmek için yaptıkları davranışlardır. Bu noktada örgüt içi ilişkilerin ve örgütün 
işgörenleri destekleyen bir yapının ya da işgörenlerin örgütsel destek algısına sahip olması önem taşımaktadır.  

Örgütsel destek algısı işgörenin kendini güvende hissetmesi ve arkalarında örgütün varlığını hissetmeleridir (Eisenberger, Fasolo ve La-
Mastro, 1990). Örgütsel destek algısının oluşması için örgütsel adalet”, “yönetsel destek”, “örgütsel ödüller ve iş koşulları” olmak üzere üç 
önemli öncülün bulunması gerekir (Rhodes ve Eisenberger, 2002). Örgütsel adalet örgüt içindeki kazanımların adil olarak dağıtılmasıdır 
(İşbaşı, 2001). Yönetim desteği, işgörenlerin örgüt içerisindeki yaşanan adaletsizliklerle ilgili olarak yöneticilerinden gördükleri destektir 
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(Organ, 1988). Örgütsel ödüller ve iş koşulları ödüllendirme, ücret, terfi özerklik gibi kavramlarla ilgilidir (Rhoades ve Eisenberger, 2002).  Bu 
noktada İşgörenlerin yönetimden destek almak ve  dağıtılan ödüllerin sahibi olmak için politik taktikler kullandığını söylemek mümkündür. 
Dolayısıyla işgörenin örgütsel destek algısının işgörenin kullandığı politik taktikler ile ilişkili olduğu söylenebilir.  

Alanyazın incelendiğinde örgüt içinde bireysel çıkar elde etmek için ve örgüt içi güç oluşturmak için kullanılan politik davranışlar ile ilgili 
araştırmaların genelde işletme alanında yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okul içinde ilişkilerinde kullandıkları 
politik taktikleri ortaya çıkarmak ve bu politik taktiklerin örgütsel destek algısı ile ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğretmenlerin politik taktiklere ilişkin görüşleri nasıldır? 

2. Öğretmenlerin politik taktiklere ilişkin görüşleri, cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?  

3. Öğretmenlerin politik taktiklere ilişkin görüşleri ile algıladıkları örgütsel destek arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Yöntem 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Ankara il merkezinde görev yapan 129 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların 56’sı (% 43) erkek, 76’sı (%67) 
kadındır. Katılımcıların 30’u (%23) 23-29 yaş arasında, 38’, (% 29) 30 – 34 yaş arasında, 32’s, (% 25) 35-39 yaş arasında ve 29’u (%23) 40 
yaşın üzerindedir. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Arıkan (2011) tarafından geliştirilen politik taktikler ölçeği ve Nayır (2013) tarafından geliştirilen “örgütsel destek 
algısı ölçeği”  kullanılmıştır. Politik taktikler ölçeği geliştirilirken, Kipmis, Schmidt ve Wilkinson (1980) tarafından geliştirilen ölçek temel 
alınmıştır. Çalışkan (2006) tarafından Türkçe’ye çevrilen ölçeğe Arıkan (2011) tarafından mantıkla ikna ve atılganlık taktiklerini ölçen sorular 
eklenmiş ve ölçek son şeklini almıştır. Buna göre ölçek, mübadele, kendini fark ettirme, mantık ve açıklıkla ikna, göze girme, üst makama 
başvurma ve destek olarak altı boyuttan oluşmaktadır. Katılımcılar ölçekteki ifadelerin ilişkileri ne kadar tanımladığını  “1 = Tanımlamıyor”dan 
“5 =Tamamen Tanımlıyor”a giden ölçek aralıkları üzerinde değerlendirmişlerdir. Ölçekte mübadele boyutunda 5, kendini fark ettirme 
boyutunda 5, mantık ve açıklıkla ikna etme boyutunda 4, göze girme boyutunda 5, üst makama başvurma boyutunda 3 ve destek boyutunda 
3 olmak üzere toplam 25 madde yer almaktadır. Ölçek boyutlarının Cronbach alfa katsayısı sırasıyla .89, .83, .83, .80, .88, .78 olarak 
bulunmuştur (Arıkan, 2011). Örgütsel destek algısı ölçeği üç boyut ve 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin  Cronbach alfa katsayısı birinci 
faktör için .94, ikinci faktör için .86 ve üçüncü faktör için .90 ve tüm ölçek .94 olarak bulunmuştur.  

Ölçeğin orijinal formu finans, bilgi teknolojileri, eğitim ve danışmanlık gibi hizmet sektörlerinde çalışanlara uygulandığı için öğretmenler 
üzerindeki yapıyı doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. DFA sonucunda uyum indeksleri χ2=648.00, sd=254, χ2/sd=2.55, 
RMSEA=.110, NFI=.72, NNFI=.76, CFI=.80, IFI=.80, CFI=.81 olarak hesaplanmıştır. Her ne kadar RMSEA değeri için 0,08 bir kesim noktası 
olarak ifade edilse de, örneklem seviyesinin düşük olduğu durumlarda RMSEA değerinin  yüksek çıkması normal kabul edilmektedir (Hu ve 
Bentler, 1999). Ölçeğin faktör modeli ve standardize edilmiş değerleri aşağıda Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1 Politik Taktikler Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli 

Verilerin Analizi 

Toplanan veriler SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde araştırmanın birinci alt amacı için politik taktikleri ölçeğinin alt 
boyutlarına ilişkin katılımcı puanlarının aritmetik ortalaması ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Araştırmanın ikinci alt amacına yönelik ise 
t-testi, ve Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Manidarlık sınamalarından anlamlılık düzeyi olarak α=0.05 alınmıştır. Kruskall Wallis 
analizlerinde farkın anlamlı çıkması durumunda ise farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla, Mann Whitney U testi 
kullanılmıştır. Öğretmenlerin politik taktiklere ilişkin görüşleri ve algıladıkları örgütsel destek arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon 
analizi kullanılmıştır.  

Bulgular 

Öğretmenlerin örgütsel politik Taktikler ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması, standart sapması ve puan sırası Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Politik Taktiklere ilişkin öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması, standart sapması ve puan sırası 
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Faktörler  Maddeler X ss Puan 
sırası 

Mübadele 1. Bir şeyi yapması karşılığı yardım etmek 3,05 1,51 2 

2. Karşılık alarak iltimas geçmek 2,77 1,32 5 

3. İstediğimi yapması neticesinde onun için özveride bulunacağımı belirtmek 2,87 1,25 3 

4. Bir şey isterken geçmişte yaptığım iyilikleri hatırlatmak 2,85 1,23 4 

5. Benim için yaptığı iyiliğin karşılıksız kalmayacağı mesajını vermek 3,15 1,12 1 

 Ağırlıklı Ortalama 2.94 

Kendini 
Fark 

Ettirme 

6. Amirin ilgisini çekmek için olduğundan bilgili gözükmek 2,81 1,12 5 

7. Bilgi, beceri ve yeteneklerini abartmak 3,00 1,11 3 

8 Başarılı gözükerek ilgiyi üzerine çekmek 2,83 1,22 4 

9 Olduğumdan daha yeterli gözükerek isteğimi kabul ettirmek 3,01 1,28 2 

10 Amirime kendisini önemli hissettirmek 3,08 1,27 1 

 Ağırlıklı Ortalama 2.95 

Mantık ve 
Açıklıkla 

İkna 

11 İkna edici kanıtlar göstermek 3,33 1,29 1 

12 Mantıklı nedenler ileri sürmek 3,26 1,21 2 

13 Açık açık talepte bulunmak 3,25 1,21 3 

14 Sorular sorarak kontrol etmek 3,12 1,22 4 

 Ağırlıklı Ortalama 3.24 

Göze 
Girme 

15 Bir şey isterken hürmetkâr davranma 2,99 1,24 5 

16 Hakkımda olumlu düşünmesini sağlama 3,16 1,27 2 

17 İsteklerini amirimin keyifli zamanına denk getirme 3,06 1,29 3 

18 Dostça yaklaşma 3,39 1,28 1 

19 Amire övgüde bulunma 3,04 1,33 4 

 Ağırlıklı Ortalama 3.13 

Üst 
Makama 

Başvurma 

20 Üst yönetimden birilerini ayarlayarak istediklerini yaptırmak 2,91 1,41 1 

21 Üst yönetim ile resmi yollardan bağlantıya geçerek amiri etkilemek 2,77 1,42 3 

22 Amir üzerinde etkili olabilecek kişiler ile ilişkileri geliştirmek 2,87 1,29 2 

 Ağırlıklı Ortalama 2.85 

Destek 
Oluşturma 

23 İş arkadaşlarının desteğini sağlama 3,27 1,28 1 

24 Altında  (memur vs) çalışanlardan destek alma 3,15 1,26 2 

25 Okulda çalışan diğer kişilerden yardım isteme 3,12 1,34 3 

  Ağırlıklı Ortalama 3.18 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların görüşlerinin ortalaması mübadele boyutunda 2,77 ile 3,15, kendini fark ettirme boyutunda 2,81 ile 3.08, 
mantık ve açıklıkla ikna boyutunda 3.12 ile 3.33, göze girme boyutunda 2.99 ile 3.39, üst makama başvurma boyutunda 2,77 ile 2,91 ve 
destek oluşturma boyutunda ise 3.12 ile 3.27 arasında değiştiğinde görülmektedir.  Boyutlara ilişkin ağırlıklı ortalamalar incelendiğinde 
katılımcıların tüm boyutlarda “orta düzeyde tanımlıyor” şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. Katılımcıların politik taktiklere ilişkin görüşlerinin 
cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan t-testi analizi sonuçları aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine göre yapılan t-testi analizi sonuçları 

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların görüşlerinin sadece kendini fark ettirme boyutunda anlamlı fark gösterdiği görülmektedir [t(127)= 2.108; 
p<0,05]. Buna göre erkekler kendini fark ettirme boyutundaki davranışları daha fazla sergilemektedir. Bu boyutta etki büyüklüğü  .034 olarak 
hesaplanmıştır. Buna göre hesaplanan etki büyüklüğünün düşük olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle cinsiyet bu boyuta ilişkin değişkenliğin 
%3.4’ünü açıklamaktadır. Katılımcıların politik taktiklere ilişkin görüşlerinin yaş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan 
Kruskall- Wallis analizi sonuçları aşağıda Tablo 3’te verilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Yaş Değişkenine Göre Yapılan Kruskall Wallis Test Sonuçları 

Faktör Değişken Grup N Sıra ortalaması sd X2 p 

Mübadele Yaş 1. 23- 29 Arası 30 61,88 

3 

1.724 .632 

2. 30 – 34 Arası 38 60,26 

3. 35 – 39 Arası 32 68,81 

4. 40 ve Üzeri 29 70,22 

Kendini Fark 
Ettirme 

Yaş 1. 23- 29 Arası 30 59,57 

3 

1.131 .770 

2. 30 – 34 Arası 38 64,04 

3. 35 – 39 Arası 32 68,31 

4. 40 ve Üzeri 29 68,22 

Mantık ve Açıklıkla 
İkna 

Yaş 1. 23- 29 Arası 30 79,37 

3 

7.931 .047 

2. 30 – 34 Arası 38 65,96 

3. 35 – 39 Arası 32 55,64 

4. 40 ve Üzeri 29 57,03 

Göze Girme Yaş 1. 23- 29 Arası 30 73,87 

3 

3.354 .340 

2. 30 – 34 Arası 38 66,71 

3. 35 – 39 Arası 32 57,14 

4. 40 ve Üzeri 29 62,26 

Üst Makama 
Başvurma  

Yaş 1. 23- 29 Arası 30 62,52 
3 

2.003 .572 

2. 30 – 34 Arası 38 67,36 

Boyut Değişken Kategoriler N 
 

Ss Sd T P 

Mübadele Cinsiyet Erkek 56 14,6964 5,19062 127 .002 .998 

Kadın 73 14,6986 5,27753 

Kendini 
Farkettirme  

Cinsiyet Erkek 56 15,6964 4,12936 127 2.108 .037 

Kadın 73 14,0137 4,75363 

Mantık ve Açıklıkla 
İkna 

Cinsiyet Erkek 56 13,4107 3,29063 127 1.215 .226 

Kadın 73 12,5833 4,18498 

Göze Girme Cinsiyet Erkek 56 16,0536 4,27432 127 .875 .383 

Kadın 73 15,3288 4,93866 

Üst Makama 
Başvurma 

Cinsiyet Erkek 56 8,8750 3,68319 127 .891 .375 

Kadın 73 8,3151 3,42327 

Destek oluşturma Cinsiyet Erkek 56 9,4107 3,18392 127 .448 .655 

Kadın 73 9,6575 3,03781 

X
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3. 35 – 39 Arası 32 70,69 

4. 40 ve Üzeri 29 58,21 

Destek Oluşturma Yaş 1. 23- 29 Arası 30 76,80 

3 

5.379 .146 

2. 30 – 34 Arası 38 67,11 

3. 35 – 39 Arası 32 57,81 

4. 40 ve Üzeri 29 57,97 

 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların görüşlerinin sadece mantık ve açıklıkla ikna boyutunda anlamlı fark gösterdiği görülmektedir [X2(3)= 
7.931; p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi sonucu Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Yaş değişkenine göre yapılan Mann Whitney U testi Sonuçları (Mantık ve Açıklıkla İkna) 

Faktör Grup N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p Etki Büyüklüğü 

Mantık ve Açıklıkla İkna 23-29 Arası 30 37.75 1132.50 292.500 .008 .23 

35 – 39 Arası  32 25.64 820.50 

Mantık ve Açıklıkla İkna 23-29 Arası  30 34.87 1046.00 289.00 .026 .20 

40 ve Üzeri 29 24.97 724.00 

 

Tablo 4 incelendiğinde mantık ve açıklıkla ikna boyutunda 23-29 yaş arası ile 35-39 yaş arası (U=292.00, p<.05) ve 40 yaş üzeri  (U=289.00, 
p<.05) katılımcıların görüşleri arasında anlamlı fark vardır. Sıra ortalamaları dikkate alındığında 23-29 yaş arası katılımcıların 35 yaş ve üzeri 
katılımcılara göre mantık ve açıklıkla ikna boyutundaki davranışları daha fazla sergiledikleri görülmektedir. Gruplar için etki büyüklüğü 
hesaplandığında .23 ve .20 olarak bulunmuştur. Buna göre hesaplanan etki büyüklüğünün düşük olduğu söylenebilir. Katılımcıların politik 
taktiklere ilişkin görüşleri ile algıladıkları örgütsel destek arasında anlamlı bir ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucu Tablo 
5’te verilmiştir.   

 

Tablo 5. Politik Taktikler ve Örgütsel Destek Algısının Boyutları Arasındaki İlişki 

 

Boyutlar 

 

 Örgütsel Adalet Yönetim Desteği 
Örgütsel Ödüller ve İş 

Koşulları 

Mübadele r 

p 

N 

-.154 

.082 

129 

-0.66 

.457 

128 

.073 

.413 

128 

Kendini Fark Ettirme                      

            

                                        

r 

p 

N 

-.226 

.010 

129 

.-201 

.023 

128 

-.052 

.563 

128 

Mantık ve Açıklıkla 
İkna 

                             

r 

p 

N 

 

.005 

.959 

129 

.038 

.673 

128 

-.211 

.017 

128 

 

Göze Girme 

                                     

                                     

r 

p 

N 

 

-.200 

.023 

129 

 

.071 

.424 

.128 

-.185 

.037 

128 

 

Üst Makamlara 
Başvurma 

r 

p 

N 

-.136 

.124 

129 

-.213 

.016 

128 

-.165 

.063 

128 
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Destek Oluşturma r 

p 

N 

-.056 

.527 

129 

-.120 

.178 

128 

-.064 

.471 

128 

 

Tablo 5 incelendiğinde politik taktikler ölçeğinin boyutlarından kendini fark ettirme ile örgütsel adalet  (r=-.226, p<.05), yönetim desteği (r=.-
201, p<.05); mantık ve açıklıkla ikna ve örgütsel ödüller ve iş koşulları (r=.-211, p<.05); göze girme ve örgütsel ödüller ve iş koşulları (r=.-
185, p<.05); göze girme ve örgütsel adalet (r=.-200, p<.05); üst makamlara başvurma ve yönetim desteği (r=.-213, p<.05) arasında düşük 
düzeyde negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada öğretmenlerin örgüt içinde kullandıkları politik taktikler ve bu politik taktiklerin örgütsel destek algısıyla ilişkisi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcılar en çok mantık ve açıklıkla ikna, göze girme ve  destek oluşturma taktiklerini 
kullanmaktadır. Bunun nedeni öğretmenlerin çalıştıkları kurumda statü ve etkinlik kazanmayı istemesi olabilir. Çünkü araştırmalarda statü ve 
etkinlik hedefi olan çalışanların mantık ve açıklıkla ikna ve göze girme taktiklerini daha çok kullandığı ortaya çıkmıştır (Arıkan, 2011). Doğan, 
Bozkurt, Demirbaş (2014) da yaptıkları araştırmada en çok kullanılan politik taktiğin destek oluşturma olduğunu bulmuştur.  

Araştırma bulgularına göre katılımcıların en az kullandığı politik taktik ise üst yönetime başvurmadır. Üst yönetime başvurma işgörenin 
karşısındakini etkileyebilmek için üst makamlardaki ilişkilerini devreye sokmasıdır (Yukl ve Falbe, 1990). Bu noktada öğretmenlerin üst 
makamlarda  

Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin politik taktiklere ilişkin görüşlerinin cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Erkek öğretmenler kendini farkettirme davranışını daha çok sergilerken, yaşları 23- 29 arasında değişen öğretmenler ise 
mantık ve açıklıkla ikna boyutunu daha çok kullanmaktadır. Erkeklerin statü ve etkinlik kazanmaya daha yatkın olması nedeniyle kendini 
farkettirme davranışını daha fazla kullanıyor olabilir. Ayrıca 23-29 yaş arası öğretmenlerin mesleğe yeni başladığı düşünülürse, daha ileri 
yaştaki öğretmenlere göre karşısındakilerini mantıklı açıklamalar yaparak ikna edebileceğini düşündüğü söylenebilir. Alanyazın 
incelendiğinde cinsiyet ve yaş değişkenlerin politik davranış arasında ilişki olduğu yönünde bulgular bulunmakla beraber (Ferris, Frink, 
Bhawuk, Zhou, ve Gilmore,1996; Doğan, Bozkurt, Demirbaş, 2014) yaş ve cinsiyetin politik davranış üzerinde etkisi olmadığını ortaya koyan 
araştırmalar da mevcuttur (Ferris ve Kacmar, 1992; Parker, Dipboye ve Jackson, 1995;  Treadway, Adams ve Goodman (2005). Adams, 
Treadway ve Stepina (2008) ise yaptıklarında çalışmada politik davranış algısı üzerinde yaşın etkisi olduğunu ancak cinsiyetin etkili 
olmadığını bulmuştur.  

Araştırma bulguları incelendiğinde örgütsel destek algısı ölçeği boyutlarından örgütsel adalet ile kendini fark ettirme ve göze girme taktikleri 
arasında; yönetim desteği ile kendini fark ettirme ve üst makamlara başvurma taktikleri arasında ve örgütsel ödüller ve iş koşulları ile mantık 
ve açıklıkla ikna, göze girme taktikleri arasında düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Örgütsel adaletin düşük, örgütsel 
desteğin yüksek olduğu durumlarda işgörenin çıkarları ön plana çıkar. Bu durumda işgören örgütsel ödülleri kazanmak için yüksek 
performans sergiler. Başka bir deyişle işgören ödüllere ulaşmak için üstlerini etkilemeye çalışır (Shore ve Shore, 1995). Yönetimin işgörenlere 
destek, ilave kaynak ya da ödüller gibi destek sağlaması işgörenin performansını artırmaya yardımcı olur (Wayne, Shore ve Liden, 1997). 
Örgütsel adalet ve yönetim desteğinin düşük olduğu durumlarda işgören kendini fark ettirme ve göze girme çabası içine girdiği söylenebilir. 
Ayrıca yönetim desteği algısı düşük olan işgörenlerin yönetim desteğini sağlamak için daha üst makamlardaki ilişkilerini kullandığı 
söylenebilir. Benzer şekilde örgütte ödüllerin ve bu ödüllere ulaşacak fırsatların olması, ücret, terfi, özerklik gibi iş koşulları işgören üzerinde 
etkilidir (Rhoades ve Eisenberger, 2002). Zanzi, Arthur ve Shamir (1991) yaptıkları çalışmada örgüt tarafından takdir edilme gibi davranışlarla 
motive olan çalışanların mantık ve açıklıkla ikna davranışını daha fazla kullandığını bulmuştur. Bununla birlikte performans değerlendirme 
durumunda işgörenlerin göze girme taktiğini kullandıkları ortaya çıkmıştır (Dulebohn , Shore, Kunze, ve Dookeran, 2005). Bu durumda 
öğretmenlerin örgütsel ödüllere ulaşmak için mantık ve açıklıkla ikna ve göze girme taktiklerini kullandıklarını söylemek mümkündür.  

Sonuç olarak bu çalışmada öğretmenlerin kullandığı politik taktikler ve bu taktiklerin örgütsel destek algısıyla ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada 
öğretmenlerin politik taktikler kullanmaya yatkın oldukları ve algıladıkları desteğin bu taktikleri kullanmayı etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu 
noktada yöneticilerin politik taktiklerin neden kullanıldığını fark etmesi ve örgüt için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmadan bu davranışları 
yönetebilmesi önem taşımaktadır. Bunun için işgörenlerde örgütsel destek algısını artıracak uygulamaların yapılması etkili olacaktır. Özellikle 
kaynakların dağıtılması, ödüllere ulaşmada fırsat eşitliğini yaratılması ve alınan kararlarda adil olunması politik taktiklerin kullanılmasını 
azaltacaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda öğretmenlerin neden, nasıl ve hangi durumlarda politik taktikler kullandıklarının 
derinlemesine araştırılmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Problem Durumu: Değerler bir toplumu meydana getiren ve sürekliliğini sağlayan en önemli yapı taşlarından biridir. Değerlerin değişimi ve 
yok olması dünya genelindeki toplumları ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Kaygı veren bu etki eğitimde değerlerin yer almasını gerekli 
kılmaktadır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı 2010 yılında değerler eğitimi çalışmalarını başlattı. İHH İnsani Yardım Vakfı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ projesi bu anlayışın bir ürünüdür.  Projeye katılan öğrencilerin sosyal duyarlılıkları ve toplumsal değer 
algılarını ölçmek hem projenin hem de değerler eğitimi çalışmalarının etkisinin görülmesi amacıyla önemlidir.  

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın temel amacı değerler eğitimi kapsamında yürütülen ‘’İyilikte Yarışan Sınıflar’’ adlı projenin, 7. ve 8. sınıf 
öğrencilerinin toplumsal değerlere yönelik algılarına ve sosyal duyarlılıklarına etkisini ortaya koymaktır.   

Araştırmanın Yöntemi: Çalışmada projeye katılım sağlamış olan ve Gebze’de okuyan yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyal duyarlılık 
ve toplumsal algı değerleri cinsiyet, sınıf, anne baba eğitim durumu ve ne sıklıkla haber takip ettikleri değişkenleri açısından incelenmiştir. 
Bu yönüyle çalışma betimsel bir araştırma niteliğindedir. 

Araştırmanın Bulguları: Çalışmada 183 (92 kız, 91erkek) kişinin toplumsal algı düzeyleri, 195 kişinin ise (99 kız, 96 erkek) sosyal duyarlılıkları 
ilgili ölçekler kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre kızlar erkeklere, sekizinci sınıflar yedinci sınıflara göre,  daha duyarlıdır. 
Anne ve baba eğitim durumu arttıkça öğrencilerin sosyal duyarlılıklarında da artış gözlenmiştir. Ayrıca kişiler haberleri ne kadar sık takip 
ediyorlar ise sosyal duyarlılıkları da o kadar yüksek bulunmuştur. Araştırmaya konu olan kişilerin toplumsal değer algıları incelendiğinde 
kızların toplumsal değer algılarının erkeklere göre daha yüksek olduğu, benzer şekilde 8.sınıf öğrencilerinin 7.sınıf öğrencilerine göre daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Kişilerin anne ve baba eğitim durumlarına göre toplumsal değer algıları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Kişilerin haberleri takip etme sıklıkları arttıkça toplumsal değer algılarının da arttığı görülmüştür. 

Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler: Elde edilen bulgulara göre proje sınıf düzeyi ve anne baba eğitim durumu arttıkça daha etkilidir. Bu 
sonuçlar doğrultusunda sosyal duyarlılık ve toplumsal algının artmasında aile eğitiminin de göz ardı edilmemesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal duyarlılık, Toplumsal Algı, Değerler, Ortaokul    

Abstract 

Problem Statement: Value is one of the most important building blocks of a society that provides forming and continuity. The destruction of 
exchange value and is starting to severely affect communities around the world are concerned, this effect has necessitated to take the place 
of values in education. For this purpose, the Ministry of Education values education program initiated in 2010. The IHH Humanitarian Relief 
Foundation and the Ministry of national education ‘in favor of the competing classes’ project is a product of this approach. Students 
participating in the project and their perception of the social worth of the project both social sensitivity and efforts to measure the impact of 
values education is important in order to be seen. 

Purpose of Study: The aim of this study is to investigate “In Favor of the Competing Classes’” named Projects’ effect on social sensibility 
and social perception for 7th and 8th grade students.  

Method: In this research students who participated this project and studied in Gebze has been examined in terms of variables; gender, class, 
parent education status and how often do they follow the news. From this point, it is descriptive research. 

Findings: In this study, 183 (92 girls, 91 boys) the person's social perception level, while 195 persons’ (99 girls, 96 boys) social sensitivity 
were measured using relative scales. According to the results obtained in, girls than boys, eighth graders than seventh grade is more 
sensitive. Parent increase in the level of education increases students' social sensitivity was observed.  Also, if people notice how often they 
follow news, social sensitivities were also higher. Social Perception of the person who participated in this study examined and girls is higher 
than boys, were found to be higher than the Grade 7 students of Grade 8 students in a similar way. Social perception of students according 
to their parents' education status have been found statistically significant. If people notice how often they follow news, social perception were 
also higher. 

Conclusion and Recommendations: According to the findings the Project is more effective when grade level and educational status of parents 
increases. These results are in line with social sensitivity and social perception of family education, it is suggested that the increase in be 
forgotten. 

Key words: Social Sensibility, Social Perception, Values, Secondary School 

 

Giriş 

İçinde yaşadığımız post-modern çağ değer çatışmaları, değer karmaşaları, toplumsal huzursuzluklar ve çatışmalarla doludur. İnsanlık son 
200 yılda bilim, teknoloji ve teknik açıdan hızına yetişilmeyecek bir şekilde ilerleme kaydetti. Ancak bu bilimsel ve teknolojik alandaki hayrete 
düşüren gelişmeler, medeniyet alanında ciddi bir gelişmeye neden olmadığı gibi, kişileri insani değerlerden önemli derecede uzaklaştırmıştır. 
Bunun sonucu olarak, post-modern çağların meyveleri barış, sosyal adalet, mutluluk, eşitlik gibi insani değerler olacağına; açlık, yoksulluk, 
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sömürü, savaş, şiddet, nefret ve sosyoekonomik adaletsizlikler gibi pek çok insanlık dışı değerler olmuştur (Köylü, 2010). Bu insanlık dışı 
değerler kişilerin psikolojisinde ise amaçsızlık, manevi açlık, değer patolojisi, yabancılaşma, yaşamdan haz alamama, başarı nevrozları, 
varoluş bunalımı gibi sonuçlara yol açtı (Hökelekli, 2007). İçinde bulunduğumuz bu vahim tablodan kurtulmanın yolu ise tekrardan 
kaybettiğimiz değerlerimize dönmekten geçmektedir.  

İnsanlık için bu kadar önemli olan değer, kişinin değer verdiği, onun yanında kıymetli olan, kendisine ihtiyaç duyduğu, sevdiği, beğendiği, 
takdir ettiği, arzuladığı maddî ve manevî her şeydir (Şentürk, 2010). Değerler davranışa yön verirler ve mutlu bir birey olabilmenin en önemli 
unsurlardandır (Yılmaz,  2010). Toplumsal bir olgu olarak ise değerler, toplumdaki şahısların ortak kabulüyle meydana gelen ve davranışların 
değerlendirilmesinde bir standart getirip, toplumsal kurumların varlık ve hayatlarını devam ettirmeleri için temeldirler (Okumuş, 2010). 

Değerlerin insanlık için önemli olması onun yeni nesillere öğretimini de önemli kılmaktadır. İnsan değerlerle kuşanmış bir şekilde 
doğmamaktadır. Değerlerin değişik toplumlarda değişik şekillerde karşımıza çıkması ve farklı olarak değerlendirilmesi de onların sonradan 
öğrenilmiş olduğunu göstermektedir. (Aydın, 2010). Bu sebeple öğrenim çağındaki her kişiye uygun ahlaki kararları almasına ve davranışlar 
göstermesine yardımcı olacak değerleri ve becerileri kazandırmak şüphesiz ki okulların temel görevleri arasındadır (Ekşi, 2003).  

Değerler eğitimi çalışmalarının temel amacı toplumsal değerleri kazandırabilmektir. Çünkü toplumsal değerler, kişilere neyin doğru, neyin 
yanlış, neyin iyi, neyin kötü, neyin güzel, neyin çirkin ve neyin adil olduğu hususunda genel düşüncelere ulaşma imkanı sağlamaktadır 
(Güven, 1999:163 akt. Ceylan).  Toplumsal değerler arasında sayılabilecek olan, sevgi-saygı, hoşgörü, adalet-eşitlik, yardımlaşma, doğruluk, 
misafirperverlik, şefkat ve merhamet sahibi olmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak bireylere kazandırılması gereken önemli değerlerdendir 
(Göz, 2014).  

Okullardan beklenen işlevlerden biri bireylerde sosyal duyarlılığı artırmasıdır. Duyarlılık yaşadığımız dünya ve olaylar arasında ilişki kurmak 
ve bu konuda sorumluluk almaktır. Birey olarak yaşadığımız çevre ve dünya ile sürekli bir temasımızın olduğu gerçektir. Birey olmamızın 
yanında toplumsal hayatın da içinde olduğumuz gerçeği, bizi yaşadığımız çevrenin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir ve bu durum o 
çevreyle temasa geçmemizi ve çevremizde yaşananlara duyarlı olmamızı gerekli kılmaktadır(Keskin, 2013). Sosyal duyarlılık sosyal 
problemlerin tespit edilmesi ve bu problemlere çözüm bulunması sürecinde önem kazanan bir kavramdır. Toplumsal sorunların 
giderilebilmesi için bireylerin sorunların farkında olmaları,  durumdan rahatsızlık duymaları ve sorunun çözümü yapılması gereken şeylerin 
olması gerektiğine inanmaları gerekmektedir (Fuller ve Myers, 1941).  

Değerler eğitiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise düz anlatım yöntemiyle değerleri öğrenciye aktarmak mümkündür ama o 
değerleri kazandırmak için daha çok aktif öğretim yöntemleri olarak adlandırılan yöntemleri kullanmamız gerekmektedir (Aydın, 2010). 
Yaparak ve yaşayarak öğrenme bilişsel alanda olduğu gibi, ahlâk ve değerler alanında da en etkili yöntemdir (Hökelekli, 2010).  

Bu doğrultuda, değerler eğitimi kapsamında, öğrencilerde sorumluluk, kardeşlik, empati, yardımlaşma, duyarlılık gibi değerlerin yaparak-
yaşayarak kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve IHH İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile 2012 yılında ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ projesi 
uygulanmaya başlamıştır (MEB, 2015). Bu projenin amacı çocukların huzurlu, güvenli, sağlıklı ortamlarda yaşarken; Türkiye’de ve dünyanın 
herhangi bir bölgesinde zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi veren başka bir yaşıtıyla paylaşma ve yardımlaşma bilincinde olması ve bir 
empati geliştirebilmesini sağlamak ve Türkiye’deki çocuklarla dünyanın yetim çocuklarını bir araya getirmek ve bir çocuk dayanışması temin 
edebilmektir. Proje her sınıfın gönüllülük esasına dayalı olarak kumbaralar aracılığıyla sınıfında ayda 100 lira toplayarak ihtiyaç sahibi 
akranlarına ulaştırılması şeklinde yürümektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde 81 şehirden 6182 okul projeye katılmıştır. Bu okullar 
içerisinde 25 bin sınıf ve 750 bin öğrenci projeye katılım göstermiştir. Çalışmanın yapıldığı tarihlerde proje kapsamında(Mayıs 2016) bakımı 
üstlenilen yetim sayısı 85.454 olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı değerler eğitimi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘’İyilikte Yarışan Sınıflar’’ adlı projenin, 7. ve 8. sınıf 
öğrencilerinin toplumsal değerlere yönelik algılarına ve sosyal duyarlılıklarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla yürütülen projenin 
bireylerde bazı değişkenler açısından sosyal duyarlık ve toplumsal algılarında farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiştir.  

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Çalışmada projeye katılım sağlamış olan yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyal duyarlılık ve toplumsal algı değerleri cinsiyet, sınıf, 
anne baba eğitim durumu ve ne sıklıkla haber takip ettikleri değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu yönüyle çalışma betimsel bir araştırma 
niteliğindedir. 

Örneklem 

Çalışmada projeye katılım sağlamış olan ve Gebze’de okuyan 203 yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisinin sosyal duyarlılık ve toplumsal algı 
değerleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler incelenmiş ve toplumsal algı ölçeğini cevaplayan 20 kişinin, sosyal duyarlık ölçeğini yanıtlayan 8 
kişinin verileri eksik ya da yanlış olduğu için analize tabi tutulmamıştır. Buna dayalı olarak 183 kişinin toplumsal algı düzeyleri, 195 kişinin 
ise sosyal duyarlılıkları ölçülmüştür. Toplumsal değer algıları ölçülen kişilerin 92’si (%50,3) kız 91’i (%49,7) erkektir ve bu kişilerin 92’si (% 
50,3) 7. sınıf 91’i (%49,7) ise 8. sınıfta okumaktadır. Sosyal duyarlılıkları ölçülen kişilerin ise 99’u kız (%50,8) 96’sı (%49,2) ise erkektir, 
ayrıca bu kişilerin 98’i (%50,3) 7.sınıf öğrencisi iken 97’si (%49,7) 8. sınıf öğrencisidir. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada Öcal, Demirkaya ve Altınok (2013) tarafından geliştirilen “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sosyal Duyarlılık Ölçeği” ve Bakaç 
(2013) tarafından geliştirilen “Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği” kullanılmıştır.  

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sosyal Duyarlılık Ölçeği (Öcal, Demirkaya ve Altınok, 2013) 24 madde ve iki boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar 
“bireysel sorunlara ilişkin duyarlılıklar” ve “toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıklar” olarak adlandırılmıştır ve güvenirlik değerleri ölçeğin tümü 
için 0.943, boyutları için sırasıyla 0.970 ve 0.915 olarak bulunmuştur.  
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Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği (Bakaç, 2013) 23 madde ve iki boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar “toplumsal değerlere yönelik olumlu 
algılar” ve “toplumsal değerlere yönelik olumsuz algılar” olarak adlandırılmış ve güvenirlik değerleri ölçeğin tümü için 0.86, boyutları için 
sırasıyla 0.88 ve 0.72 olarak bulunmuştur.  

Verilerin Analizi 

Projeye katılım gösteren öğrencilerden elde edilen veriler “sosyal duyarlılık” ve “toplumsal algı” için ayrı ayrı cinsiyet, sınıf, anne baba eğitim 
durumu ve ne sıklıkla haber takip ettikleri değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu incelemeler t testi ve ANOVA analizleri ile yapılmıştır. Tüm 
analizler için SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular 

Sosyal Duyarlılığa İlişkin Bulgular 

Projeye katılan öğrencilerin sosyal duyarlılıklarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 1’de 
verilmektedir. 

Tablo 2. Sosyal Duyarlılık puanlarının cinsiyete göre t testi sonuçları 

Cinsiyet N �̅� SS Sd t p 

Kız  99 89,33 19,88 193 10.63 0,00 

Erkek  96 59,33 19,50    

Projeye katılan öğrencilerin sosyal duyarlılıklarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(193)=10,63, p<0,01). Kız öğrencilerin 
sosyal duyarlılıkları 

(�̅�= 89,33)  erkek öğrencilere (X ̅= 59,33)  göre daha fazladır.  

Projeye katılan öğrencilerin sosyal duyarlılıklarının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 
2’de yer almaktadır. 

Tablo 3. Sosyal Duyarlılık puanlarının sınıf düzeyine göre t testi sonuçları 

Sınıf düzeyi N �̅� SS Sd t p 

7.sınıf 98 63,81 22,88 193 -6,77 0,00 

8. sınıf 97 85,43 21,68    

Tablo 2 incelendiğinde projeye katılan öğrencilerin sosyal duyarlılıklarının sınıfa göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. (t(193) = -
6,77 p<0,01). Sekizinci sınıf öğrencilerin sosyal duyarlılıkları (X ̅= 85,4)  yedinci sınıf öğrencilerine (X ̅= 63,81)  göre daha fazladır. 

Çalışmada anne ve baba eğitim durumlarının öğrencilerin sosyal duyarlılıklarına etkisi de incelenmiştir. Anne ve baba eğitim durumu için 
kategori sayısı ikiden fazla olduğu için analizler tek yönlü ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Tablo 3’te anne ve baba eğitim durumlarına göre 
betimsel istatistikler yer almaktadır. 

Tablo 4. Anne ve baba eğitim durumlarına göre betimsel istatistikler  

Anne Eğitim Durumu N �̅� SS 

(1) Okur-Yazar Değil                                                                             9 64,66 32,21 

(2) Okur-Yazar(Mezun Değil)  49 57,22 20,65 

(3) İlköğretim ve Dengi            76 71,72 18,27 

(4) Lise ve Dengi                       44 86,81 19,22 

(5) Yüksekokul / Fakülte                  10 107,40 19,06 

(6) Y.Lisans / Doktora                      7 115,57 7,45 

Baba Eğitim Durumu N �̅� SS 

(1) Okur-Yazar Değil                                                                             12 46,75 26,88 

(2) Okur-Yazar(Mezun Değil)  38 66,47 20,73 

(3) İlköğretim ve Dengi            56 67,41 19,50 

(4) Lise ve Dengi                       70 83,63 21,42 

(5) Yüksekokul / Fakülte                  14 93,85 26,07 

(6) Y.Lisans / Doktora                      5 102,00 31,95 

Tablo 3 incelendiğinde anne ve baba eğitim durumlarının altı ayrı kategoriye ayrıldığı görülmektedir. Bu kategoriler incelendiğinde kişilerin 
annelerinin daha çok ilköğretim mezunu babalarının ise lise mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca anne ve baba eğitim durumlarına göre 
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kişilerin sosyal duyarlılık ortalamalarına bakıldığında anne ve baba eğitim seviyesi arttıkça sosyal duyarlılık ortalamalarının arttığı 
görülmektedir. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 4’te öğrencilerin sosyal duyarlılıklarının 
anne eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 5. Anne eğitim durumlarına ait ANOVA sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler toplamı Sd  
Kareler 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası  4587,56 5 9077,51 23,394 0,00 1-5/ 1-6 / 2-3 /2-4 

Gruplar içi  73336,39 189 388,02   2-5/ 2-6/ 3-4/3-5 

Toplam  118723,95 194    3-6/ 4-5/ 4-6/ 5-6  

Tablo 4’te yer alan bilgilere göre kişilerin sosyal duyarlılık puan ortalamaları anne eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 
(F(2,189)=23,394 p<0,01). Sosyal duyarlılıkların anne eğitim durumlarına göre farklılaşmasının hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için 
Scheffe testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre annesi okuryazar olmayan kişiler ile annesi üniversite ve yüksek lisans/doktora mezunu 
olanlar arasında, ayrıca okuryazar olan ancak herhangi bir okuldan mezun olmayan anneye sahip olanlar ile ilköğretim, lise, üniversite ve 
yüksek lisans/doktora mezunu anneye sahip olanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Benzer şekilde ilköğretim mezunu anneye sahip 
olanlar ile lise, üniversite ve yüksek lisans/doktora mezunu anneye sahip olanlar arasında ve annesi lise mezunu olan kişiler ile annesi 
üniversite ve yüksek lisans/doktora mezunu olanlarda da anlamlı bir farklılık vardır. Anne eğitim durumu kategorilerinin ortalamaları 
incelendiğinde anne eğitim durumu arttıkça kişilerin sosyal duyarlılıklarının da arttığı gözlenmiştir. 

Tablo 5’te öğrencilerin sosyal duyarlılıklarının baba eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları yer 
almaktadır 

Tablo 6. Baba eğitim durumlarına ait ANOVA sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler toplamı Sd  
Kareler 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası  29362,61 5 5872,52 12,42 0,00 1-4 /1-5/ 1-6 / 2-4 

Gruplar içi  89361,33 189 472,81   2-5 / 2-6 /3-4 /3-5 

Toplam  118723,95 194    3-6 

Tablo 5’e göre kişilerin sosyal duyarlılık puan ortalamaları baba eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(2,189)=12,42 
p<0,01). Sosyal duyarlılıkların baba eğitim durumlarına göre farklılaşmasının hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Scheffe testi 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre okuryazar olmayan babaya sahip olanlar ile lise, üniversite ve yüksek lisans/doktora mezunu babaya 
sahip olanlar arasında, ayrıca okuryazar olan ancak herhangi bir okuldan mezun olmayan babaya sahip olanlar ile lise, üniversite ve yüksek 
lisans/doktora mezunu babaya sahip olanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Benzer şekilde ilköğretim mezunu babaya sahip olanlar ile 
lise, üniversite ve yüksek lisans/doktora mezunu babaya sahip olanlar arasında da anlamlı bir farklılık vardır. Baba eğitim durumu 
kategorilerinin ortalamaları incelendiğinde eğitim durumu arttıkça kişilerin sosyal duyarlılıklarının da arttığı gözlenmiştir.  

Sosyal duyarlılığa etki ettiği düşünülen bir diğer değişken ise kişilerin ne sıklıkla haber takip ettikleridir. Haber takip etme değişkeni için 
kategori sayısı ikiden fazla olduğu için analizler tek yönlü ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Tablo 6’da haber takibine ait betimsel istatistikler 
yer almaktadır.  

Tablo 6. Haber takip etme duruma ait betimsel istatistikler 

Ne sıklıkla haber takip edersiniz? N �̅� SS 

(1)Her Gün 84 82,19 23,66 

(2)Birkaç günde bir 75 75,37 20,11 

(3)Haftada bir kez 13 63,38 24,92 

(4)Ayda bir kez 9 53,67 27,87 

(5)Hiç Takip Etmem 14 48,29 25,58 

Tablo 6’da yer alan bilgilere göre kişilerin çoğu haberleri her gün ya da birkaç günde bir takip etmektedir. Hiç takip etmeyen, ayda ya da 
haftada bir kez takip eden kişi sayısı ise daha azdır. Kişilerin haber takip etme durumlarına göre sosyal duyarlılık ortalamaları incelendiğinde 
haberleri daha sık takip eden kişilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı 
ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 7’de öğrencilerin sosyal duyarlılıklarının haber takip etme sıklıklarına göre farklılık gösterip göstermediğine 
ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 7. Haber takip etme değişkenine ait ANOVA sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler toplamı Sd 
Kareler 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası 20157,52 4 5039,38 9,71 ,000 1-4/1-5/2-5 

Gruplar içi 98566,43 190 518,77    

Toplam 118723,95 194     

Tablo 7’de yer alan bilgilere göre kişilerin sosyal duyarlılık puan ortalamalarının haber takip etme sıklıklarına göre istatistiksel olarak 
farklılaştığı görülmektedir (F(4,190)=9,71 p<0,01). Sosyal duyarlılıkların haber takip etme durumlarına göre farklılaşmasının hangi gruplar 
arasında olduğunu bulmak için Scheffe testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre haberleri her gün takip edenler ile hiç haber takip etmeyen 
ve ayda bir kez takip eden kişiler arasında sosyal duyarlılık açısından fark vardır ve haber takip edenler daha duyarlıdır. Benzer şekilde 
birkaç günde bir haber takip edenler ile hiç takip etmeyenler arasında sosyal duyarlılık açısından fark vardır ve haber takip edenler daha 
duyarlıdır. 

Toplumsal Değer Algılarına Yönelik Bulgular 

Projeye katılan öğrencilerin toplumsal değer algılarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 
8’de verilmektedir. 

Tablo 8. Toplumsal değer algıları puanlarının cinsiyete göre t testi sonuçları 

Cinsiyet N �̅� SS Sd t p 

Kız  92 100,71 6,41 181 15,95 0,00 

Erkek  91 86,56 5,55    

 

Projeye katılan öğrencilerin cinsiyete göre toplumsal değer algılarında anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(181)=15,95, p<0,01). Kız 
öğrencilerin toplumsal değer algıları 

(�̅�= 100,71)  erkek öğrencilere (X ̅= 86,56)  göre daha fazladır. 

Projeye katılan öğrencilerin toplumsal değer algılarının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçları 
Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9. Toplumsal değer algıları puanlarının sınıf düzeyine göre t testi sonuçları 

Sınıf düzeyi N �̅� SS Sd t p 

7.sınıf 92 88,94 7,98 181 -8,05 0,00 

8. sınıf 91 98,46 7,98    

 

Tablo 9 incelendiğinde projeye katılan öğrencilerin toplumsal algı düzeylerinin sınıfa göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. (t(181) 
= -8,05p<0,01). Sekizinci sınıf öğrencilerin toplumsal algı düzeyleri (X ̅= 98,46)  yedinci sınıf öğrencilerine (X ̅= 88,94)  göre daha yüksektir. 

Çalışmada anne ve baba eğitim durumlarının öğrencilerin toplumsal değer algılarına etkisi de incelenmiştir. Anne ve baba eğitim durumu 
için kategori sayısı ikiden fazla olduğu için analizler tek yönlü ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Tablo 10’da anne ve baba eğitim durumlarına 
göre betimsel istatistikler yer almaktadır. 

Tablo 10. Anne ve baba eğitim durumlarına göre betimsel istatistikler  

Anne Eğitim Durumu N �̅� SS 

(1) Okur-Yazar Değil                                                                             8 88,87 10,09 

(2) Okur-Yazar(Mezun Değil)  34 95,50 8,69 

(3) İlköğretim ve Dengi            75 95,40 9,36 

(4) Lise ve Dengi                       53 91,62 9,30 

(5) Yüksekokul / Fakülte                  11 91,54 6,96 

(6) Y.Lisans / Doktora                      2 83,50 2,12 

Baba Eğitim Durumu N �̅� SS 

(1) Okur-Yazar Değil                                                                             7 87,28 9,75 

(2) Okur-Yazar(Mezun Değil)  35 95,62 8,60 
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(3) İlköğretim ve Dengi            66 95,54 9,27 

(4) Lise ve Dengi                       60 91,96 9,57 

(5) Yüksekokul / Fakülte                  13 91,84 6,42 

(6) Y.Lisans / Doktora                      2 83,50 2,12 

 

Tablo 10 incelendiğinde anne ve baba eğitim durumlarının sosyal duyarlılık ortalamalarında olduğu gibi altı ayrı kategoriye ayrıldığı 
görülmektedir. Bu kategoriler incelendiğinde kişilerin anne ve babalarının her ikisinin de daha çok ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. 
Ayrıca anne ve baba eğitim durumlarına göre kişilerin toplumsal değer algı ortalamalarına bakıldığında anne ve baba eğitim seviyesi arttıkça 
toplumsal değer algı ortalamalarının aynı doğrultuda artmayıp, farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığı ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 11’de öğrencilerin toplumsal değer algılarının anne eğitim durumuna göre farklılık gösterip 
göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 11. Anne eğitim durumlarına ait ANOVA sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler toplamı Sd  
Kareler 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası  1000,92 5 200,185 2,412 0,038  

- 

 

Gruplar içi  14691,05 177 83,000   

Toplam  15691,97 182    

 

Tablo 11’de yer alan bilgilere göre kişilerin toplumsal değer algıları puan ortalamaları anne eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (F(2,189)=2,412 p<0,05). Toplumsal değer algılarının anne eğitim durumlarına göre farklılaşmasının hangi gruplar arasında 
olduğunu bulmak için Scheffe testi yapılmıştır. Yapılan bu testin sonuçlarına göre gruplar arasında toplumsal değer algıları açısından anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır.  

Tablo 12’de öğrencilerin toplumsal değer algılarının baba eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları 
yer almaktadır: 

Tablo 12. Baba eğitim durumlarına ait ANOVA sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler toplamı Sd  
Kareler 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası  1075,88 5 215,178 2,606 0,027 

- Gruplar içi  14616,08 177 82,577   

Toplam  15691,97 182    

 

Tablo 12’ye göre kişilerin toplumsal değer algıları puan ortalamaları baba eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 
(F(2,189)=2,606 p<0,05). Toplumsal değer algılarının baba eğitim durumlarına göre farklılaşmasının hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 
için Scheffe testi yapılmıştır. Bu testin bulgularına göre baba eğitim durumuna göre gruplar arası anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

7. ve 8. sınıf öğrencilerinin toplumsal değer algılarına etki ettiği düşünülen bir diğer değişken ise kişilerin ne sıklıkla haber takip ettikleridir. 
Haber takip etme değişkeni için kategori sayısı ikiden fazla olduğu için analizler tek yönlü ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Tablo 13’te haber 
takibine ait betimsel istatistikler yer almaktadır.  

Tablo 13. Haber takip etme duruma ait betimsel istatistikler 

Ne sıklıkla haber takip edersiniz? N �̅� SS 

(1)Her Gün 66 100,28 8,21 

(2)Birkaç günde bir 62 95,50 4,19 

(3)Haftada bir kez 25 87,56 2,90 

(4)Ayda bir kez 25 81,68 2,96 

(5)Hiç Takip Etmem 5 74,40 9,20 

 

Tablo 13’te yer alan bilgilere göre kişilerin çoğu haberleri her gün ya da birkaç günde bir takip etmektedir. Haberleri haftada bir kez takip 
edenlerle ve ayda bir kez takip edenlerin sayısı eşittir. Hiç haber takip etmeyenlerin sayısı ise grup içinde çok azdır. Kişilerin haber takip 
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etme durumlarına göre toplumsal değer algı ortalamaları incelendiğinde haberleri daha sık takip eden kişilerin ortalamalarının daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 14’te öğrencilerin toplumsal değer 
algılarının haber takip etme sıklıklarına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 14. Haber takip etme değişkenine ait ANOVA sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler toplamı Sd 
Kareler 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası 9482,14 4 2370,53 67,95 ,000 1-2/1-3/1-4/1-5 

Gruplar içi 6209,83 178 34,88   2-3/2-4/2-5 

Toplam 15691,97 182    3-4/3-5 

Tablo 14’te yer alan bilgilere göre kişilerin toplumsal değer algıları puan ortalamalarının haber takip etme sıklıklarına göre istatistiksel olarak 
farklılaştığı görülmektedir (F(4,190)=67,75 p<0,01). Toplumsal değer algılarının haber takip etme durumlarına göre farklılaşmasının hangi 
gruplar arasında olduğunu bulmak için Scheffe testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre haberleri her gün takip edenler ile birkaç günde 
bir takip edenler, haftada bir kez takip edenler, ayda bir kez takip edenler ve hiç takip etmeyenler arasında istatistiksel anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Her gün haberleri takip eden kişilerin toplumsal değer algıları daha yüksektir. Aynı şekilde haberleri birkaç günde bir takip eden 
kişiler ile haftada bir kez takip edenler, ayda bir kez takip edenler ve hiç takip etmeyenler arasında toplumsal değer algı seviyelerinde 
istatistiksel olarak anlam vardır. Haberleri birkaç günde bir takip edenlerin toplumsal değer algıları, haftada/ayda bir kez takip edenlerden ve 
hiç takip etmeyenlerden daha yüksektir. Yapılan Scheffe testinin diğer bir bulgusu ise; haberleri haftada bir kez takip eden kişiler ile ayda bir 
kez takip eden ve haberleri hiç takip etmeyen kişiler arasında istatistiksel olarak anlamı bir fark vardır. Haberleri haftada bir kez takip eden 
kişilerin toplumsal değer algıları, hiç takip etmeyen ve ayda bir kez takip edenlerden daha yüksektir.  

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmanın amacı değerler eğitimi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘’İyilikte Yarışan Sınıflar’’ adlı projenin, 7. ve 8. sınıf 
öğrencilerinin toplumsal değerlere yönelik algılarına ve sosyal duyarlılıklarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla yürütülen projenin sosyal 
duyarlık ve toplumsal algılarında farklılık yaratıp yaratmadığı cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu ve haber takip etme sıklıkları 
bakımından incelenmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre kızların erkeklere göre daha duyarlı olduğu ayrıca sınıf düzeyi arttıkça duyarlılıkta da artış olduğu görülmüştür. 
Elde edilen bu sonuç yapılan birçok çalışma ile (Carlo, Raffaelli, Laible ve Meyer, 1999; Corning ve Myers,2002; Kumru, 2002; Pashkevich, 
2011; Baş ve Hamarta, 2015) örtüşmektedir.  

Çalışmada kişilerin anne ve baba eğitim durumları arttıkça hem sosyal duyarlılıklarının hem de toplumsal algılarının arttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuç ülkemizde anne baba eğitiminin kişilerin davranışları üzerindeki etkisinin araştırıldığı birçok çalışma (Eryüksel 1996; 
Gönen, Çelebi, Işıtan, 2004;  Ünal, 2007) ile örtüşmektedir.  

Öneriler 

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda sosyal duyarlılıkların ve toplumsal algıların cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından farklılaşmasının 
temel sebebi gelişimsel dönemler olabilir. Bu sonuca dayalı olarak öğrencilerin değerlerinde gelişim göstermek isteniyorsa hangi gelişim 
dönemlerinde olduğu göz önünde bulundurularak projelerin yapısal olarak kurgulanması önerilebilir. Ayrıca anne ve baba eğitim düzeyinin 
öğrencilerin toplumsal algılarında ve sosyal sorumluluklarında etkili olması öğrenciler tarafından örnek olarak alınan ebeveynlerinin değerler 
algılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu sonuca dayalı olarak; öğrencilerin değerler algısının gelişiminin ailenin değerler algısına bağlı olduğu 
düşünüldüğünde, ailelerin eğitiminin de önemsenmesi ve bu doğrultu da çalışmalar yapılması önerilebilir. Yapılan çalışmanın diğer bir 
bulgusunda öğrencilerin haberleri takip etme sıklığı arttıkça toplumsal değer algılarının ve sosyal duyarlılıkların arttığı görülmüştür.  Bu 
doğrultuda değerler eğitimi projelerinde, haberleri takip etmeyi özendirici etkinliklere yer verilmesi önerilebilir.  

Projenin öğrencilerin sosyal duyarlılıklarına ve toplumsal değer algılarına tam etkisini ölçebilmek için projenin uygulandığı ve uygulanmadığı 
okullar ile deneysel bir çalışma yapılabilir.  Ayrıca projenin etkisini ortaya çıkarmak için projeye katılan ortaöğretim ve ilkokul öğrencilerine 
de aynı çalışma yapılabilir.  
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Yeni Nesil Etkileşim Stili “Artırılmış Gerçeklik” Ve Eğitimde Kullanımı 

 

Eda TORUN        Esad ESGIN 

       Terakki Vakfı Okulları    Marmara Üniversitesi 

ÖZET 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle mobil teknolojiler yoğun olarak kullanılmaktadır. Akıllı cihazların bu denli hayatımızda yer 
alması, işlerimizi kolaylaştırması, bize hız kazandırması ve dünya ile olan sınırlarımızı kaldırması; iyi bir etkileşim tasarımının önemini 
artırmaktadır. Bu etkileşim, hem cihazın kendi donanımsal tasarımı hem de içerisindeki mobil uygulamaların gelişimi olarak düşünülebilir. 
Tüm bunların yanı sıra yeni nesil etkileşim stillerinden biri de “Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality – AG)” tir. Artırılmış gerçeklik 
uygulamaları son dönemde yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu araştırma, artırılmış gerçeklik uygulamalarının nasıl yapıldığını, hangi alanlarda 
kullanıldığını ve gelecekteki konumunu incelemekte ve eğitimde kullanılmasına yönelik fikirler sunmayı amaçlamaktadır. Literatür taraması 
sonucuna göre, artırılmış gerçeklik uygulamalarının, bilişim teknolojileri alanında olduğu gibi hızlıca gelişeceği anlaşılmıştır. Bu bağlamda 
bu uygulamalardan üst düzey fayda sağlamak için eğitimi zenginleştirme amacıyla farklı şekillerde kullanılması tavsiye edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, insan bilgisayar etkileşimi, etkileşim stilleri,  eğitimde artırılmış gerçeklik, eğitimde teknoloji 

 

Abstract  

Especially mobile technologies are used extensively in our country as all over the world. Smart devices is a part of our lives, facilitate our 
business, give us the speed and lift our border with the world, so it increases the importance of good interaction design. This interaction, can 
be considered in both of hardware design and development of mobile applications on the device. Also one of the new generation interaction 
style is "Augmented Reality”. Augmented reality applications has become widespread in recent years. This research aims to how to make 
augmented reality application, which is used in the field and examine its position and provide ideas for use in education. According to the 
results of the literature, it understood that augmented reality applications will developed rapidly as area of information technologies. In this 
context, it was recommended to use in different ways of AR for education enrichment and high-level benefits of these applications.  

Key Words: Augmented reality, human -computer interaction, interaction styles, augmented reality in education, technology in education. 

 

Giriş 

Bilişim teknolojileri dendiğinde akla ilk gelen bilgisayarlar olmaktadır; ancak veri yönetimi, ağ bağlantısı, veri tabanı ve yazılım tasarımı gibi 
görevleri içeren cihazlar da bu tanımın kapsamı içerisindedir. Bilgi alışverişinin gerçekleştiği platformların tamamı bilişim teknolojileri 
platformlarıdır. 

Dünya tarihine bakıldığında 1900lü yılların başından itibaren iletişimin gelişimi hız kazanmış ve radyo, telefon ve televizyon gibi teknolojiler 
insanların hayatlarında yerini almaya başlamıştır. 1940lı yıllarda gerçekleşen bilgisayarın icadı ise dünyanın seyrini değiştirmiştir. 1970li 
yılların sonlarına kadar özellikle bilimsel ve askeri alanda kullanılan bilgisayarların bu tarihlerden sonra kişisel kullanıma dönmesi, 
makinelerin insan hayatındaki yerini ciddi şekilde etkilemiştir.  

İnsanların günlük hayatlarında kullandıkları teknolojiler ile etkileşime girmeleri, teknolojilerin tasarımlarının önemini artırmıştır. “Teknoloji 
bilimden daha eski olmasının yanı sıra, bilimin yardımı olmaksızın gelişkin yapılar ve aletler yaratabilme kapasitesine de sahiptir.” (Basalla, 
2008). Yapılan tüm icatlar, ihtiyaçlar doğrultusunda bilim ve tekniğin ışığında hayatımızda yer almaktadır. İhtiyaçlar belirlenirken ise tabi ki 
odakta insan yer alır. Odaktaki insanın; yapılan icat, kurulan sistem ile kurduğu iletişim ise “Etkileşim” olarak adlandırılır. Tam olarak literatür 
tanımı; kullanıcı ile sistem arasındaki iletişimdir (Kriwaczek,2009). Bu iletişimin planlanması düşünüldüğünde ise Etkileşim Tasarımı kavramı 
ile karşılaşılır. 

Etkileşim tasarımı önemlidir. “Bir insanın etkileşime girdiği günlük ortalama “şey” sayısı on beş bindir.” (Norman, 1990). Bu kadar fazla 
etkileşime girilen nesneler öğrenilmeye kalkılsa ne kadar büyük bir zaman kaybı ve bilişsel yük artırımı olacağı tahmin edilebilir. İnsanların 
etkileşime girdiği tüm şeyler bilişsel yük oluşturmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin bilmediği bir yerde yangın çıkışı kapısı gören bir 
insan onun dışarıya doğru açıldığını hemen tahmin edebilmelidir, çünkü kapının tasarımı bunu çağrıştıracak şekilde olmalıdır. Bu bakış 
açısıyla bakıldığında teknolojik aletlerin tasarımının da bu şekilde bilişsel yük oluşturmadan yapılması gerektiği anlaşılır. Bu noktada tüm 
etkileşim tasarımcılarına kullanılabilir fikirler bulmak düşer.  

Bu tanımların ve çalışmaların aslında tek bir amacı vardır; kullanılabilirliği artırmak. Kullanılabilirlik; kullanıcının sisteme güveni, memnuniyeti, 
sadakati, sistemin verimli çalışabilmesi, zaman ve para tasarrufu ile ölçülebilir (Abowd ve diğerleri, 2004) . Bu noktaları baz alan bir etkileşim 
tasarımcısı tasarımını yaptığı ürünü defalarca geliştirerek nihai hedefe ulaşmalıdır. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda etkileşim 
tasarımcılarının verimi artırmaya yönelik çalışmaları, sürekli kendini geliştiren bir dal olan “İnsan Bilgisayar Etkileşimi” adını alır. 

İnsan bilgisayar etkileşimi alanının çalışmalarına bakıldığında genel olarak etkileşimde paradigma ve modeller, etkileşim stilleri ve etkileşimin 
tasarlanması, kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimleri, çoklu ortam tasarımı, arayüz ve görsel tasarım, etkileşimin geleceği gibi konular üzerinde 
durulduğu anlaşılmaktadır. 
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Bu noktada etkileşim tasarımını mobil teknolojiler boyutunda da ele almak gerekir. Rheingold (2002), sokakta yaptığı bir gözlemde Tokyolu 
insanların ellerindeki cep telefonlarıyla konuşmak için kulaklarına tutmaları yerine ellerindeki ekranlara baktıklarını fark ettiğinden 
bahsetmektedir. Bunun sonucunda artık insanların günümüzde mobil teknolojileri sesli iletişim için değil, internete bağlanma, mesajlaşma, 
sosyal medya takibi yapma gibi bilgiye erişim amaçlı kullandıklarını tespit etmiştir. Bu gözlem bize yeni nesil etkileşim araçları hakkında 
bilgi veren bir tespit haline gelmiştir. Artık zamana veya mekana bağlı kalınmadan iletişim hızlı bir şekilde mobil cihazlarla 
sağlanabilmektedir.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle mobil teknolojiler yoğun olarak kullanılmaktadır. Akıllı cihazların bu denli hayatımızda yer 
alması, işlerimizi kolaylaştırması, bize hız kazandırması ve dünya ile olan sınırlarımızı kaldırması; iyi bir etkileşim tasarımının önemini 
artırmaktadır. Bu etkileşim, hem cihazın kendi donanımsal tasarımı hem de içerisindeki mobil uygulamaların gelişimi olarak düşünülebilir. 

Tüm bunların yanı sıra yeni nesil etkileşim stillerinden biri de “Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality – AG)” tir. Artırılmış gerçeklik 
uygulamaları son dönemde yaygınlaşmaya başlamıştır.  

 

Artırılmış Gerçeklik 

Artırılmış gerçeklik, gerçeğin teknoloji desteği ile artırılması veya gerçekliğin zenginleştirilmesi olarak adlandırılabilir. “Artırılmış Gerçeklik, 
kullanıcı tarafından bir kamera ile taratıldığında etrafımızdaki gerçek nesnelerin üzerine katmanlar ekleyerek gizlenmiş resim, video ve metin 
gibi dijital enformasyonun açığa çıkartılmasını sağlayan güncel bir teknolojidir. “ (Çınar ve Akgün, 2015). Yıldız (2013) bu güncel teknoloji 
teriminin, 1990lı yıllarda Boeing şirketinde Amerikan bilim adamlarının işçilerin kablo demetlerini bir araya getirmelerine yardımcı olmak için 
ürettikleri bir çözümün adı olarak ortaya çıktığını vurgulamıştır. 

Artırılmış gerçekliğe ilk örnek uygulama, 2000li yıllarda SIGGRAPH Konferansında tanıtılan Magic Book olmuş ve oldukça ilgi çekmiştir. 
Magic Book, metin halinde okunabilen fakat başa monte edilen ekrandan bakınca 3 boyutlu karakterlerin dışarı fırladığı bir kitaptır. Tam bir 
artırılmış gerçeklik uygulaması örneğidir. 

Billinghurst (2002) Magic Book uygulamasının çalışma mantığını şu şekilde açıklar:, 

 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının QR kodları ile bağlantılı olduğu düşünülebilir. “Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını canlandırılmış QR 
kodları olarak tanımlayabiliriz. Akıllı telefonlar üzerinden görüntülenen şeklin ya da herhangi bir cismin bilgiye, içeriğe, ankete ya da fotoğraf, 
resim gibi görsellere evrilerek ekran üzerinde kullanıcıya artırılmış gerçek olarak yansımasıdır.”(Eyidilli, 2011). Artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının teknolojik açıdan nasıl bir altyapıya sahip olduğuna bakıldığında, öncelikle yazılım boyutunda sanal ile gerçek ortamı bir 
arada yorumlayacak bir ara yüzey gerektiği görülmektedir. Yazılımlar genelde modelleme aracı, marker üretim aracı, performans artırıcı 
motor aracı, mobil uygulama aracı ve web ara yüzey aracı çeşitleriyle gelmektedir. Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki konumsal ilişkiyi 
ise işaretleyiciler sağlamaktadır. Bu işaretleyiciler ilk uygulama yıllarında 2 bitlik nispeten kaba şekillerden oluşmaktayken şimdilerde renkli 
ve hatta gerçek hayattaki herhangi bir obje veya konumlandırıcı işaretçi olarak kullanılmaya başlanmıştır (Çakal ve Eymirli, 2012). Belirlenen 
duvara tutulan cihaz ile duvarın renk skalasını inceleyebilme, tarihi yapılara cihaz yardımı ile bakıldığında yaşanan olayları canlı olarak 
görebilme imkanı gibi örnekler verilebilir. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının yapılması ise, teknolojik olarak iki temel kategoride ele alınır: optik temelli teknolojiler ve video temelli 
teknolojiler (Azuma, 1997). Optik temelli sistemlerde artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen bir gözlük kullanılır. Şeffaf lenslerden oluşan 
gözlükler bir yandan kullanıcının gerçek dünyayı gözlemlemesine izin verirken, diğer yandan bu optik lenslerde oluşturduğu yarı geçirgen 
görüntülerle sanal dünyadan verileri kullanıcıya sunmaktadır. Mesela kullanıcının başına taktığı gözlükle sokaklarda yürürken cadde ve bina 
isimlerinin ekranda yazarak ona bilgi vermesi gibi. Bu sayede kullanıcılar için zenginleştirilmiş bir gerçek söz konusu olmaktadır. Video temelli 
sistemlerde ise gözlük bulunmaz, sahne bilgisayar / tablet/ mobil cihaz aracılığı ile görülür. “Gerçek dünyanın görünümünü sanal monitörlere 
aktarmak için video kameralar kullanılır. Gerçek dünyadaki görünümleri içeren bu kameralardaki videolar ile sanal dünyada oluşturulan görsel 
imajlar, sahne üretici bir bilgisayar tarafından bütünleştirilir. Böylece, kullanıcı bilgisayar ekranına baktığında, gerçek dünya ile sanal dünyayı 
bütünleştiren sanal bir sahne ile karşılaşır.” (Somyürek, 2014) 

Krevelen ve Poelman (2010)’a göre  artırılmış gerçeklik uygulamaları teknolojisinin algılama, izleme, uygulama, kayıt gibi sıralı görevleri 
içermesi gerekmektedir. Bu adımlar artırılmış gerçeklik uygulaması tasarlanırken yapılan prototipleri destekler. Sistem performansı açısından 
prototipler üzerinde çalışmak, planlı olmak ve tasarımı amacına uygun olarak yapmak önemlidir.  

Artırılmış gerçeklik uygulamalarına baktığımızda örneğin Pepsi’nin Amerika’da yaptğı bir uygulamadaki gibi, bir otobüs durağının yan taraftaki 
camına özel bir ekran yerleştirilmekte ve otobüs beklerken o yöne bakan kişilerin şaşırtılması amaçlanmaktadır. İnsanlar onun normal cam 
olduğunu düşünerek baktıkları için çukura düşen adamlar, koşan aslanlar, yürüyen uçaklar gibi sanal görüntülerle karşılaşmaktadır. 
Kaufmann (2003) artırılmış gerçeklik uygulamaları ile gerçek hayatta insan sağlığı veya doğaya zarar verebilecek olguları simüle 
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edebileceğimizi, böylece insanların güvenli ortamda kalabildiklerini ve tehlikeden uzak olabildiklerini söyler. Bu noktada da bir çok tehlikeli 
alanda kullanımı yaygınlaşabilir.  

Artırılmış gerçekliği bir çok kuruluş farklı amaçlarla kullanmaktadır. “Kullanıldığı alanlara bakıldığında alışveriş, eğlence ve sosyal amaçlarla 
birlikte, eğitim alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Artırılmış gerçeklik sistemleri, tıbbi işlemler, bilimsel görselleştirme, üretim ortamı, 
kültürel miras ve askeri uygulamalar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.” (Arslan ve Elibol, 2015). Washington’da 1960lı yıllardan 
beri özellikle askeri alanda artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanılmaktadır. Sutherland (1965) tarafından geliştirilen “Süper Kokpit” 
uygulamasında askeri eğitimlerde gerçek yaşam ile bağlantı kurularak başarının arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle ani ve stratejik kararların 
verilmesi, navigasyon ve harita kullanımı gibi özellikler ile askeri alandaki artırılmış gerçeklik uygulamalarına yer verilmiştir. Günümüzde bu 
uygulamalar yaygınlaşarak devam etmektedir. 

Google’ın yeni projesi Project Glass ile artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip bir gözlük yapılmıştır. Giyilebilen bilgisayar da denilen bu 
teknoloji ile beraber bilgisayar, ses ile kontrol edilebilmekte ve gerçek dünyadaki görüntülerle sanal dünyayı birleştirebilen ürünle bakılan 
şeylerin fotoğrafı çekilebilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerindeki giyim mağazası Bloomingdale, New York Moda Haftası’nda denediği 
yeni teknolojiyle donatılmış Swivel adını verdikleri görsel deneme kabinlerini artırılmış gerçeklik uygulaması ile yapmıştır. İnsanlar 
beğendikleri elbiselerin kendi üzerlerinde nasıl göründüğünü ekran aracılığı ile görebilmekte, böylece deneme ile vakit ve enerji kaybı 
yaşanmamaktadır.  

Otomobil sektöründen Honda, otomobilleri için optik illüzyon ve tipografik ilüstrasyonlar yaparken, 2014 yılında Civic Type-R aracı için farklı 
perspektifleri ortaya çıkaran bir reklam filmi yayınlamıştır. Honda’nın R tuşu ile kullanıcının etkileşime girebildiği tanıtım videosu da interaktif 
örnek olarak gösterilebilir. İki ayrı hikaye tek bir filmde yer almaktadır, kullanıcı reklamı seyrederken R tuşuna bastığında diğer yüzü 
görebilmekte; elini R den çektiğinde ise ilk yüze geri dönebilmektedir. 

Türkiye’de de 2009 yılından beri faaliyet gösteren Arox Bilişim, TÜBİTAK desteği alarak artırılmış gerçeklik uygulamaları üretmektedir. 
Arox’un yakın zamanda sunacağı teknoloji, Türkiye’deki müzeleri gezerken cansız bir şekilde duran tarihi eserler veya tabloların hareketli ve 
sesli bir şekilde kendini anlatmasını sağlayacaktır.  

 

Artırılmış Gerçekliğin Kuramsal Altyapısı 

Günümüz eğitim öğretim ortamlarının 21. yüzyıl becerilerine göre yeniden düzenlenmesi amacıyla akademik ve uygulamalı çalışmalar 
yürütülmektedir. Son yıllarda bu çalışmaların çeşitliliği artmakta ve öğrencinin merkeze alındığı bir eğitim ortamı inşa edilmeye 
çalışılmaktadır. Öğrencinin merkeze alınması, her öğrencinin kendi öğrenme şekli ve hızına göre öğrenmesini, kalıcı öğrenmenin 
gerçekleşmesini ve öğrenmeyi öğrenmesini sağlar ve öğrencinin aktif olması eğitimin kalitesini artırır. Yapılandırmacı öğrenmeye göre bilginin 
pasif olarak verilmesi değil, kişinin bilgiyi aktif olarak almasıyla oluşan bir süreç önemlidir (Duffy ve Cunningham, 1996). Yapılandırmacı 
yaklaşımda en çok kullanılan pedagodik etkinlikler deney, tartışma platformları, projeler gibi öğrencinin merkezde yer aldığı faaliyetlerdir. 
Öğrencilerin bu gibi faaliyetlerde aktif katılım sergilemeleri, onları keşfederek, bularak, kendi çıkarım ve sonuçlarına ulaşarak öğrenmeye 
teşvik eder. Bu bağlamda öğretim tasarımı yapılırken öğrencilere kendi deneyimleme imkanlarına sahip olacakları bu ortamlar sağlamalıdır.  

Bilişim teknolojileri, 21. yüzyıl öğrenme becerilerini geliştiren nitelikteki öğrenme ortamlarını destekler. Günümüzde öğretim programlarının 
bireylerin daha bilgili ve üretken olmasını sağlamak için esnek, ilgi çekici, yenilikçi ve yaratıcı olmaları gerekmektedir. Yapılandırmacı 
öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğretim ortamlarında gerek öğrencilerin, gerekse öğretmenlerin en önemli yardımcı ve destekleyicisi 
teknolojidir (Çuhadar, 2008).  

Teknoloji desteği ile beraber eğitim ortamlarında artırılmış gerçeklik uygulamalarının yer almasının önemi anlaşılmaktadır. “Artırılmış 
Gerçeklik ortamları değişik uygulama alanlarında kendisine bir yer edinmiş ve uygulama alanları sürekli gelişmekte olan, teknolojinin 
gelişmesiyle de şekil değiştirebilecek fakat işlevliği sürekli artma potansiyeli gösterebilecek bir yapıda bulunmaktadır. Bundan dolayı bu 
ortamların ulaşılabileceği son nokta bu değildir.” (Abdüsselam ve Sevencan, 2012). Artırılmış gerçeklik uygulamaları etkileşim tasarımının 
öğrenebilirlik, esneklik ve dayanıklılık prensiplerini içermektedir. Kullanıcı geçmişteki etkileşimlere dayanarak bu uygulamaların mantık ve 
çalışma stilini tahmin edebilir durumdadır, artırılmış gerçeklik uygulamaları yapısına aşinadır. Bilgiyi bu uygulamalar ile sentezleyebilir ve 
farklı uygulamalar ile sürekliliği sağlayabilir. Örneğin hücrenin organellerini öğrenen bir öğrenci, her organeli görselleştirerek, organelleri 
tanıtan videolar çekebilir, böylece öğrendiklerini bu uygulamaya aktarma şansına sahip olabilir. Tüm bunlar öğrenebilirlik ilkesine 
uygunluğunu gösterir. Kullanıcıların bu uygulamaları tekrar tekrar kullanabilmeleri ve çoklu kullanıma imkan vermesi, görev kontrolünün 
sistem ve kullanıcı arasında gerçekleşmesi, düzenlenebilir arayüzünün olması, görüntü ve hareketin yani eşit değerlerin birbirinin yerini 
alabilmesi gibi özellikleri esneklik prensibine uygunluğunu kanıtlar. Dayanıklılık prensibine bakıldığında ise kullanıcı ve sistem arasındaki 
iletişim hızı ve cevapverebilirlik, kullanıcının hataları düzeltme şansı ve görev uyumu gibi özellikleri de artırılmış gerçeklik uygulamalarının 
bu prensibe uygunluğunu gösterir (Abowd ve diğerleri, 2004). Kullanıcı elini raket olarak kullanarak spor yaparken, rakete vuruş hızı ve yönü 
gibi oyunun akışını değiştirebilecek öneme sahip faktörlerin sistem tarafından doğru zaman ve hızda gerçekleştirilmesi örnek verilebilir. 
 
Artırılmış Gerçeklik ve Eğitim Teknolojileri 

Dünya genelinde insanlar doğum tarihlerine göre sırasıyla X,Y,Z kuşağı olarak adlandırılırlar. Adlandırılan bu kuşakların birbirinden farklı 
özelliklerinin olduğu kabul edilir. Kuşakların özellikleri incelendiğinde John Dewey’in söylediği “ Eğer çocuklarımıza bize öğretildiği gibi 
öğretirsek, yarınlarını çalmış oluruz.” cümlesi daha iyi anlaşılmaktadır (Turkmen, 2006). Bizlerden farklı şartlarda büyüyen bir nesli anlamak 
ve onların dilinden konuşarak aynı frekansı yakalamak gereklidir. Özellikle eğitim kadar önemli bir konuda mutlaka öğretim tasarımı gözden 
geçirilmeli, yöntem ve teknikler güncellenmeli, okullarda yenilikleri takip ederek kendini geliştiren öğretmenler olmalıdır. “Teknoloji okuryazarı 
olan bir birey, toplumla olan ilişkilerini kolaylıkla anlayabilir.” (Bacanak ve diğerleri, 2003). Teknoloji içerisinde büyüyen Z kuşağının dikkatini 
çekebilmek, geleneksel yöntem ve teknolojileri günümüze uyarlamak ve eğitimi desteklemeye ve zenginleştirmeye yönelik etkili 
yöntem/ortam arayışına cevap vermek açısından artırılmış gerçeklik kavramı ön plana çıkmaktadır. Gerçek dünyanın bilgisayar tarafından 
zenginleştirilmesi olarak tanımlanabilen artırılmış gerçeklik, teknolojinin gelişimiyle birlikte kullanıcıya son yıllarda daha fazla ulaşabilme 

http://bigumigu.com/haber/honda-yeni-reklam-filminde-optik-illuzyon-ile-buyuluyor
http://bigumigu.com/haber/honda-dan-tipografik-illustrasyonlar
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şansı bulmuş göreli olarak yeni bir alandır. Bu nedenlerden ötürü, öğretimin niteliğini artırmaya odaklanan eğitim teknolojisi uzmanları ve 
eğitimciler için, artırılmış gerçeklik kavramının tanınması ve kullanılabilmesi önemlidir. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitimde kullanılması amaca göre çeşitlilik gösterebilir. “Özellikle artırılmış gerçeklik uygulamalarının; 
gözle görülmesi mümkün olmayan nesne ve olayların öğretimi, tehlikeli durumların gösterilmesi, soyut kavramların somutlaştırılması ve 
karmaşık bilgilerin sunulması durumlarında kullanımının daha fazla etkili olabileceği belirtilir. Artırılmış gerçeklik, zengin etkileşim sunarken, 
doğal bir deneyim sağlamakta, dikkati ve motivasyonu artırmaktadır. Ayrıca yorumlama, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerisini 
artırmakta, öğrencilere esnek bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Dahası eğitime uygun bir şekilde entegre edildiğinde otantik öğrenme, 
durumsal öğrenme ve yapılandırmacı öğrenme gibi öğrenme yaklaşımlarını da destekleyebilmektedir.“ (Küçük ve diğerleri, 2014). Artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının Z kuşağının eğitim ortamlarında yer almasının bilgi inşaasına katkı sağlayacağı ortadadır.  

Artırılmış gerçeklik ile ilgili literatüre bakıldığında bu düşünceyi destekleyici çalışmalar ile karşılaşılmaktadır. Küçük ve diğerlerinin (2014) 
yaptığı bilimsel araştırma sonucuna göre,  İngilizce öğreniminde artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanan öğrencilerin başarılarının yüksek 
olduğu, bu teknolojiye karşı olumlu yönde tutum gösterdikleri ve uygulama sırasında bilişsel açıdan az çaba sarf ettikleri ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını kullanan öğrencilerin gelecekte bu tür uygulamaları kullanma isteğinde oldukları, uygulamadan 
memnun kaldıkları ve bu teknolojiyi kullanırken kaygı düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin ilgilerini çekerek etkili bir öğrenme ortamı sunması ve öğrencilerin konuyu öğrenmeye yönelik motivasyonlarını 
artırmış olmasıyla açıklanabilir. Ayrıca öğrencilerin geleneksel öğretimden farklı bir öğrenme durumuyla karşılaşmış olması ve öğrenme 
içeriğiyle etkileşime girebilmesi öğrencilerin uygulamaya yönelik tutumlarının olumlu olmasını sağlamış olabilir.  

İbili ve Şahin (2015) matematiğe yönelik olumsuz tutuma sahip olan öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada, artırılmış gerçeklik uygulaması 
ile yapılan geometri öğretiminin daha etkili olduğunu, korku ve endişelerin azaltılmasına yardımcı olduğunu savunur. Bu bağlamda öğrenci 
motivasyonunun önemi de dikkat çekmektedir. 

Çetinkaya ve Akçay (2015) ise yaptıkları literatür taraması sonucunda artırılmış gerçekliğin eğitim ortamlarında kullanım amaçlarını aşağıdaki 
başlıklar altında toplamışlardır: 

  

- Müfredat Tamamlayıcı: Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile, eğitici kartlar, ders kitapları, hikâye kitapları gibi basılı materyallere 3 boyutlu 
nesne, grafik, video, ses ve metin eklenebilme olanağı sağlanarak zenginleştirilebilmektedir. 

- Destekleyici Oyunlar: Örneğin ARIS yazılımı kullanılarak hazırlanan Dow Day oyunu, oyun içerisine tarihsel anlatı (historical narrative) 
veya durumsal belgesel (situated documentary) entegre edildiği bir oyundur. FETCH! Lunch Rush uygulaması 6-8 yaş aralığındaki 
çocukların aritmetik becerilerini geliştirmek için tasarlanan ve matematik problemlerini görselleştirmeye yardımcı olan bir 3 boyutlu 
oyundur. 

- Eğitim Gezisi: Birçok hayvanat bahçesi ve müze Artırılmış Gerçeklik teknolojisi kullanmaktadır. Örneğin, Toronto Royal Ontario 
Müzesi’nde ziyaretçiler iPad'ler kullanarak nesli tükenen hayvanların gerçek hayatta nasıl olduklarını görebilirler. 

- Alıştırma (Training): Örneğin “cARe - Augmented Reality in Ed” isimli uygulama City University London tarafından JISC Creating 
Augmented Reality in Education (cARe) projesi kapsamında geliştirilmiştir. Aurasma kullanılarak geliştirilen bu uygulama üniversitedeki 
hemşirelik öğrencilerini klinik ortamda yönlendirmek için simule edilmiş uygulama olanağı sağlar. 

 

Öğretim tasarımı yapılırken, hücrenin iç yapısı gözlük, bilgisayar veya tablet yardımıyla 3 boyutlu hale dönüştürülerek daha anlaşılır hale 
gelebilir. Coğrafyada ve tarihte haritalar 2 boyuttan 3 boyuta çevrilebilir. Lagün ve falez gibi yeryüzü şekilleri 3B hale getirilirse daha iyi 
anlaşılabilir. Yine tarihte bir olay anlatılırken öğrenci 3B olarak olayın içine girebilir, o anı yaşayabilir. Bu şekilde savaş hakkındaki bütün 
detayları ezberlemek yerine yaşayarak öğrenir. Matematikte uzay geometri ve katı cisimler, fonksiyon grafiklerini okuma ünitelerinde 
öğrencilere üç boyutlu bir öğrenme ortamı sunma noktasında artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanılabilir.  

Konu anlatımının dışında artırılmış gerçeklik bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Öğrenciler bireysel sınavların yanısıra gruplar 
halinde de sınav olabilirler. Karmaşık problemler verilerek ve günlük hayatla da bağlantı kurularak çözmeleri beklenebilir. Özellikle fizik, 
matematik gibi öğrencilerin zorlandığı konularda gerçek şekil ve materyaller ile değerlendirme yapmak öğrenci motivasyonunu ve başarısını 
artırabilir, sınav kaygısını azaltabilir. 

Sınıf içerisinde eğitim teknolojilerini kullanırken birden fazla öğrencinin işin içine dahil olması şu anki bilgisayar/ tablet teknolojisi ile zor 
olmaktadır. Ancak artırılmış gerçeklik uygulamaları ile ortaya konan bir resmin başına toplanan bir grup öğrenci kendi görüntü ve seslerine 
ulaşabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerin gerçek bir masanın etrafına veya ortak bir panonun başına toplanmaları, onların teknoloji kullanırken 
işbirliği yapmalarını sağlayacak ve sosyal becerilerini de geliştirecektir. 

Artırılmış Gerçeklik ile Eğitim Uygulamaları 

Artırılmış gerçeklik uygulaması, gözlerle algılanan gerçek fiziksel ortamların çeşitli ses, resim, video, 3B animasyonlar vb. dijital ortamlarla 
zenginleştirilmesine olanak sağlamakta böylece eğitimciler için de bir eğitim materyali olarak kullanılabilmektedir. Türkiye’deki öğretmenler 
de artırılmış gerçeklik uygulamalarının derslere entegre edilmesi noktasında çaba sarfetmekte ve bu uygulamaları kullanarak eğitim 
öğretimin kalitesini artırmayı amaçlamaktadırlar. Bu noktada özellikle son zamanlarda yapılan Eğitim Teknolojileri Konferanslarında çokça 
sunumlar yapılmakta ve iyi örnekler geliştirilmektedir.  

Artırılmış gerçekliğin okullara ve derslere entegresi noktasında hem Android hem de IOS işletim sistemlerinde rahatça kullanı labilecek 
“Aurasma” ve “Quiver” gibi ücretsiz uygulamalar bulunmaktadır. Aurasma uygulamasına ücretsiz olarak üyelik alınmasıyla kullanım başlar. 
Uygulamayı cihazına yükleyen kullanıcı kendi üyeliği ile giriş yaparak diğer üyeleri takip edebilme şansına sahip olur. Aurasma ile, istenen 
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bir nesne kaynak olarak tanımlanır ve bu nesne ile önceden hazırlanan bir video ilişkilendirilir. Uygulama akıllı cihazlara yüklenip, kaynağın 
üzerine tutulduğunda, video çalışmaya başlar ve görüntü sabit halden hareketli hale geçerek zenginleşir. Bu da görselin canlanması gibi bir 
görüntü ortaya çıkararak sanallığı olabildiği kadar gerçeğe taşımış olur. Quiver ise özellikle küçük yaş gruplarında 3 boyutlu düşünme 
becerisi kazandırmak için kullanılabilecek bir uygulamadır. Quiver uygulamasının web sitesinde çeşitli boyama kağıtları bulunur. Bu boyama 
kağıtlarından birinin çıktısı alınarak boyanır. Çizim, tasarım, boyama çalışması tamamlandığında Quiver uygulaması yüklü olan cihazla aynı 
boyama kağıdına bakılır. Eklenen boya, desen ve yazılarla birlikte, resmin 3 boyutlu hale geldiği ve adeta canlandığı görülür. Okul bazında 
düşünüldüğünde artırılmış gerçeklik uygulamaları, etkileşimli panolar yaparken kullanılabilir. Örneğin bir kitabın karakterleri panoya asılır, 
öğrenciler cihazlarıyla resme baktıklarında karakterin canlanarak kendini anlattığını görürler.  

Okul kütüphaneleri ve kütüphanede bulunan kitaplar, bu uygulamalar ile dikkat çekici hale getirilerek okuma oranında artış sağlanabilir. 
Müzik dersliğindeki notaya veya müzisyene Aurasma ile baktıklarında ilgili müziği duyabilirler. Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerden 
beklenen performanslar bu uygulamalar ile anlatılabilir, ders kapsamında kullanılan spor malzemelerinin kullanım kılavuzları artırılmış 
gerçeklik uygulamaları ile hazırlanarak verimlilik artışı gerçekleştirilebilir. Matematik ve Fen Bilimleri gibi sayısal derslerde öğrencilere 
karmaşık gelen problemler, artırılmış gerçeklik kullanılarak sadeleştirilebilir. Örneğin okul içerisinde kurgulanan bir strateji oyununda 
öğrencilere çeşitli sorular sorulabilir, görsel, video ve kodlar ile görevler verilebilir. Böylece onların problem çözme ve strateji geliştirme 
becerilerini geliştirmeleri sağlanabilir. 

Ders kitaplarındaki görselleri öğrenciler artırılmış gerçeklik uygulamaları ile kullanabilir, zenginleştirilmiş içeriğe erişme imkanı bulabilirler. 
Kitapların bu şekilde gerçeğe daha yaklaşması ve içeriğin somutlaşması, bilginin inşası bakımından önem taşır. Bu uygulamalar, öğrencilere 
zaman zaman sıkıcı gelen ders kitaplarını canlandırarak eğlenceli hale getirebilmekte ve öğrencinin motivasyonunu artırabilmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilerek hayatımızda önemli bir yer tutacağı ve insan-bilgisayar etkileşimi alanında büyük bir 
çalışma konusu olacağı düşünülürse, farklı alanlarda nasıl kullanılabileceği ve daha farklı teknolojilerle entegre edilerek nasıl daha verimli 
hale geleceği konusu üzerinde çalışılmalıdır. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının teknolojik altyapısına bakıldığında özellikle mobil 
uygulamaların ücretsiz ve kullanımının basit olması büyük avantajdır. Daha pahalı ve büyük teknolojilerin de bu konuma yavaş yavaş 
geleceği tahmin edilmektedir.  

Eğitim açısından düşünüldüğünde ise artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğretmen eğitimlerine konu edilerek Z kuşağını yetiştiren bu 
öğretmenlere sunulması gerekmektedir. Ulusal ve uluslar arası konferanslarda uygulamanın teknik kısmını öğrenen öğretmenlerin kendi 
konu ve üniteleri kapsamında yaratıcılıklarını kullanarak farklı uygulamalar geliştirdikleri görülmektedir. Geliştirdikleri uygulamaları aynı 
zamanda bu konferanslarda sunarak yaymaya çalışsalar da, daha büyük bir okul kitlesine erişilmesi önemlidir. Bu konuda başta  Fatih 
projesi ve eba.gov.tr gibi web siteleri ile eğitimde teknoloji kullanımını artırmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararlarına ve eğitim 
teknologlarına olmak üzere tüm öğretmenlere görev düşmektedir. Nitekim Uluyol ve Eryılmaz’ın (2014) öğretmenler üzerinde yaptıkları 
çalışmada elde ettikleri bulgulara göre, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu tutumlarının pozitif yönde olduğu belirtilmektedir. 

Yeni nesil etkileşim stillerinin derslere entegre edilmesi noktasında belirli yol haritaları hazırlanabilir ve bunlar danışmanlar aracılığı ile 
kuramsal alt yapılara dayandırılarak kullanılabilir. Kaufmann (2003)’a göre yapılan planların ve öğretim tasarımının uygulanabilir olması son 
derece önemlidir. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının müfredatlara yerleştirilmesi için gerekli teknolojik altyapı, yönetim desteği, veli ve 
öğrenci bilgilendirmesi gibi faktörlerin de üzerinde durulması gerekmektedir. Yeni nesil öğrenme stilleri ve teknolojilerin öğretim tasarımına 
entegre edilmesi süreci kararlı ve planlı bir şekilde gerçekleşmelidir.  

Ücretsiz mobil uygulamaların yanı sıra okullarda çeşitli artırılmış gerçeklik cihazlarının yer alması da eğitimi zenginleştiren bir unsur 
olacaktır. Artırılmış gerçeklik uygulaması ile insan vücudunun içine girerek tüm organları keşfeden bir öğrenci için biyoloji dersinin anlamının 
değişeceği açıktır. Artırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde tarihi mekanları gezebilme, tarihi olaylara şahit olabilme gibi imkanlar, 
öğrencinin tarih bilgisine katkı sağlayacak ve dikkati çekecek önemli bir araç olacaktır. Dünyanın çeşitli yerlerine gidebilmek, coğrafyaları 
keşfedebilmek, harita üzerinden değil de bizzat seyahat edebilme olanağı yaşayabilmek, öğrencilere kalıcı bilgiler vermede yardımcı 
olacaktır. Öğrencinin kendi bitkisini yetiştirmesi, hayvanlar ile gerçeğe yakın oranda etkileşim sağlayabilmesi, navigasyon ve ölçü birimleri 
ile alan hesapları yapıyor olabilmesi gibi örnekler ders ve konular kapsamında fazlalaştırılabilir. 

Literatür taraması sonucuna bakıldığında konu ile ilgili özellikle Türkçe kaynakların yetersiz olduğu görülmektedir. Akademisyen ve 
eğitimcilerin alanları ne olursa olsun bu uygulamalar üzerine fikirler geliştirmeleri ve bilimsel çalışmalar yapmaları, insan bilgisayar 
etkileşimindeki gelişimi açısından önemlidir. Mevcut çalışmanın kapsamı dahilinde, ilgili literatürde yapılmış araştırmaların az olması, benzer 
konulardan oluşan kaynaklardan yararlanılmasına sebebiyet vermiş, bu çalışmaların da önemini arttırmıştır. Artık Türkiye literatüründe de 
daha fazla araştırma sonucunun yer alması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada okul yöneticilerinin okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim-öğretim ve yönetim sürecinde kullanımına ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu tür çalışmaların eğitim yönetiminde, planlanmasında ve eğitimin organize edilmesi aşamasında önemli olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırmanın amaçlı ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen çalışma grubunu; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli’nin 
Tuzla İlçesi’nde bulunan 10 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüş, verilerin çözümlenmesinde ise, içerik analizine başvurulmuştur.  

Araştırmada elde edilen bulgularda yöneticilerin tamamı okul dışı öğrenme ortamlarının gerekli olduğunu belirtmektedirler. Okul dışı öğrenme 
ortamlarının öğrencilere davranışsal, bilişsel ve uygulamaya yönelik beceriler ve bilgiler kazandırdığı ifade edilmektedir. Okul yöneticileri okul 
dışı öğrenme ortamlarının kullanımı ile ilgili olarak öğrencilerin öğretim programlarındaki konuları pekiştirmesine ek olarak, öğrenci, veli, 
öğretmen ve yönetici arasındaki ilişkilerde de olumlu yönde katkıda bulunduğunu, bunun iletişim kanallarını açtığını, böylece okulun daha 
rahat yönetilebilir olduğunu ifade etmektedirler. Yöneticiler; velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin etkinlik süresince ve sonrasında okul içi 
görevlerde sorumluluk aldıklarını, okulu sevdiklerini ve sahiplendiklerin ifade etmektedirler. Ayrıca bazı öğrencilerde olumlu tutum ve 
davranışlar gözlemlediklerini söylemektedirler. 

 Okul yöneticileri okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımı esnasında; maddi imkânsızlıkların yöneticiyi, öğretmeni ve veliyi karşı karşıya 
getirdiğini, etkinliğe giden öğretmenin dersine farklı öğretmenin görevlendirmesi gibi okul içi yönetimsel sorunlarla karşılaştıklarını ifade 
etmektedirler. Etkinlikler sırasında İlkokul yöneticileri, öğrencilerin yaşlarının küçük olmasından dolayı tuvalet, beslenme gibi öz bakım 
sorunları yaşarken; ortaokul yöneticileri, öğrenciler tarafından gidilen yerin beğenilmemesi, öğrencilerin başka şeylerle ilgilenmesi, 
öğrencilerin bilgi vermeden bulunduğu yerden ayrılması gibi sorunlar yaşadıklarını ifade etmektedirler. Okul yöneticileri bu sorunlara yönelik 
çözüm önerileri de sunmaktadırlar. Maddi imkansızlıkların kamu kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapılarak çözülebileceğini,  Okul-Aile 
Birliği ve Yerel yönetim kaynaklarından yararlanılabileceğini, etkinlik plan ve programı hazırlanırken ve sunulurken öğrencilerin de görüşlerine 
yer verilmesi, okul dışı öğrenme ortamlarının iyi etüt edilmesi, öğrencinin yaşına uygun olması, gidilen yerlerde rehberlik olması gerektiğini 
ifade etmektedirler. 

Anahtar sözcükler: informal Öğrenme Ortamı, Okul Yöneticileri, Öğrenme Aktiviteleri, Farkındalık 

Perspectives Of  School  Adminisrators Regarding Informal Learning/Education  Settings 

Abstract 

In this study it is aimed to find out the school administrators’ viewpoints concerning the use of informal(out-of-school) learning environments 
in formal(in-school) education and administrative processes. It has been determined that these kinds of researches are of great importance 
during the processes of educational administration, planning and organization. The research group chosen on the basis of research-purpose-
criterion-sampling is composed of 10 school administrators that worked in schools in Tuzla, İstanbul during 2015-2016 academic year. The 
data was collected through semi-structured interviews related to informal learning settings and was studied by means of content analysis. 

In the findings obtained from the research, all of the school directors stated that informal education environments are necessary. They 
emphasized such settings bring students in behavioral, cognitive and practice-oriented skills and knowledge. In addition to reinforcing the 
content taught with the curriculum, it has been pointed out that these mediums contribute to the relationships between students, parents, 
teachers and administrators, which opens channels for communication and thus makes schools more manageable. The administrators 
indicate that parents, students and teachers take responsibilities in school tasks, love their school and embrace it during and after such 
informal education events/activities. Besides, they claim to observe positive behaviors and attitudes in some students.  

On the other hand, the school directors have complained that while employing such informal (out-of-school) education surroundings, financial 
matters(insufficiencies) produce conflicts between the relevant administrator, teacher and parents. They also put forward that   the necessity 
to charge a different teacher with the class whose teacher has gone for such an out-of-school activity causes administrative problems within 
the institution. In the course of activities, while primary school managers face self-care problems such as WC or feeding because students 
are of little ages, secondary school directors report that students sometimes do not like the place visited or that they are usually off-topic and 
so leave the subject area without informing their teachers. The administrators also offer solutions to these cases such as making contracts 
with public institutions to solve financial matters, utilizing resources of school council and local/municipal government, involving students’ 
views while preparing and practicing the educational plan, investigating about the out-of-school settings well, beingage-appropriate for the 
target students and having introductory guidance service.  

Key words: informal learning/education setting, school administrators, learning activities, awareness 
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Giriş 

Eğitim tarih boyunca bir topluluğun kültürünü ve tarihsel hafızasını nesilden nesile aktarmayı amaçlamıştır. Örgün eğitim başlayıncaya kadar 
bu aktarma işlemi bireylerin birbirleri ve çevreyle etkileşimi sonucu gerçekleşmekteydi. Böyle bir eğitim anlayışında çevre bireylerin eğitiminde 
hayati bir öneme sahiptir. Bugün örgün eğitimle beraber informal öğrenmenin önemi yeterince dikkate alınmamaktadır. Okullarda formal 
eğitimle bireylere belli amaç, plan ve program çerçevesinde istendik bilgi ve beceriler kazandırılır. Oysaki birey dünyaya geldiği andan itibaren 
çevresiyle etkileşim içerisindedir (Laçin Şimşek, 2011). Dolasıyla öğrenme sadece okul içerisinde gerçekleştirilen bir süreç değildir. Bu 
doğrultuda formal eğitim gibi informal eğitim de; bireylerin gelişimini sağlayarak öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Türkmen’e (2010) göre 
informal öğrenme, bireyin hayatında kendiliğinden veya deneyimleri sonucu oluşan öğrenmelerdir. Bu deneyimler her zaman sınıf içeresinde 
değil; aynı zamanda müze, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, oyun sahaları, sivil toplum örgütleri, gençlik kulüpleri, medya(radyo, film, 
video, kitaplar, dergiler, televizyon, internet, vs.) veya plaj, stadyum, hastahane gibi sosyal hayatın devam ettiği yerlerde de kazanılır. Okul 
dışı öğrenme ortamları (ODÖO) biçiminde adlandırılan bu tür mekânlar öğrencilerin bilgilerini artırmayı ve bu bilgilerin verdiği donanımla 
hayatlarında karşılaştığı problemleri çözebilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Alan-yazın taramasında ODÖO’nın öğrenci başarısına 
etkileri Türkmen (2015), eğitim ve öğretimde önemi Şahin ve Yazgan (2013), öğretmen adayları üzerindeki etkileri Çavuş, Topsakal ve 
Kaplan (2013) tarafından ortaya konmuştur.   

ODÖO’nda yapılan etkinliklerin öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek için yapılabilir. ODÖO’nda ki etkinlikler, 
okul içerisindeki öğrenme etkinliklerini desteklemek için yapılabilir(Tatar ve Bağrıyanık, 2012). İnformal öğrenme ortamlarında yapılan 
etkinlikler öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır (Lakin, 2006). Öğrencilere 
sorgulayabilecekleri, tartışabilecekleri ortamlar yaratıldığında ve bilgiye keşfederek ve/veya uzmanların yönlendirmeleri yoluyla 
ulaşabilmeleri sağlandığında, öğrencilerin anlamlı öğrenmesine, hem bilişsel hem de duyuşsal düzeyde olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir 
(Anderson, Lucas ve Ginns, 2003). ODÖO’nda yapılan etkinliklerin öğrenciler üzerinde bıraktığı olumlu etkileri uzun-dönem etki ve öğrenimi 
artırıcı etki olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür (Anderson, Kisiel ve Storksdieck, 2006 Akt; Türkmen, 2015). ODÖO’na 
yapılan geziler öğrenciler üzerinde içerik ve sosyal bağlamda anılar içeren uzun süreli etkiler bırakmaktadır. Falk ve Dierking (1997) yaptığı 
araştırmada, ilköğretim öğrencileri, yapmış oldukları gezinin anılarını hafızalarında uzun süre taşıdıklarını ve orada keşfettikleri bilgileri yıllar 
sonra bile hala hatırladıklarını belirtmişlerdir. ODÖO’na yapılan gezilerin, öğretim programına uygun olarak hazırlandığında ve öğrenciler 
gezi boyunca aktif olarak yer aldıklarında, gerekli bilgiler gezi boyunca verildiğinde oldukça etkili olduğu görülmüştür. Kısaca ODÖO’na 
yapılan planlı ve programlı etkinlikler öğrenimi artırmakta birlikte, uzun süreli hafızada tutmayı sağlamaktadır. 

Okul iklimi, okul çalışanlarının okula ilişkin düşüncelerini yansıtır. Tüm paydaşlarının tutum ve davranışlarını etkiler. Örgüt iklimi örgütteki 
formal ve informal ilişkilerden, işgörenlerin kişiliklerinden, liderlik davranışlarından etkilenir (Hoy ve Diğerleri, 1991). Olumlu bir okul ikliminde 
yöneticiler, öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında iyi ilişkiler vardır. İlişkilerin ve iletişimin açık olduğu okullarda bireyler arasında güven 
ve etkili çalışma yüksek düzeyde, kaçınma düşük düzeyde olur (Özdemir ve Diğerleri, 2010).  Adil ve tutarlı disiplin politikası ile okullarda 
kurallara uyma, etkin bir aile desteği ile öğrenci ve öğretmenin okula bağlılığını ve sahiplenmesini artırır.  

ODÖO’nın öğrencilerin akademik başarısına katkıları ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri ile ilgili akademik çalışmalar yapılmıştır. Ancak 
okul yöneticilerinin görüşleri ile ilgili çalışmalara ulaşılamamıştır. Bu çalışmada ODÖO’ı ile ilgili okul yöneticilerinin kendi deneyimlerinden 
yola çıkarak görüşlerine yer verilmiş ayrıca bu tür çalışmaların eğitimin yönetiminde, planlanmasında ve organize edilmesi aşamasında 
önemli olduğu ve bu bağlamda, çalışmanın alan yazına katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 
yanıt aranmıştır: 

1.Okul yöneticilerinin, okul dışı öğrenme ortamlarının gerekliliğine ilişkin görüşleri nelerdir?  

2.Okul yöneticilerine göre okul dışı öğrenme ortamlarının okul iklimine etkisi nedir?  

3.Okul yöneticileri, okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımı söz konusu olduğunda ne tür sorunlar yaşamaktadır. Sorunların çözümüne ilişkin 
önerileri nelerdir?  

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma okul yöneticilerinin okul dışı öğrenme ortamlarının (ODÖO) eğitim-öğretim sürecinde kullanımına ilişkin görüşlerini derinlemesine 
irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırma modeli olarak, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yaklaşımı benimsenmiştir. Yıldırım 
ve Şimşek’e (2011) göre olgu bilim yaklaşımında bir olguyla ilgili yaşantılar, algılar ve bunlara yüklenen anlamlar belirlenmeye çalışılır. 
Kaynak, araştırılan olguyu yaşayan, bu olguyu yansıtan bireyler ya da gruplardır. Olgu bilim çalışmalarında yapılan veri analizi yoluyla 
yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarılır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek' e (2011) göre, 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 faydalı olmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında İstanbul İli Tuzla 
İlçesi’nde görev yapmakta olan 10 okul yöneticisi ile yapılmıştır.  Araştırmaya Katılan Okul Yöneticilerine İlişkin Demografik Özellikler Tablo 
1’de yer almaktadır.  
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Tablo1. Araştırmaya Katılan Okul Yöneticilerine İlişkin Demografik Özellikler 

 Okul Türü Branşı Cinsiyeti Öğretmenlik Süresi Yöneticilik süresi ve Görevi 

Y*1 İlkokul Sınıf Öğrt. Erkek 11 Yıl 5 Yıl Müdür Yrd. 

Y2 İlkokul Sınıf Öğrt. Erkek 9 Yıl 7 Yıl Müdür 

Y3 İlkokul Sınıf Öğrt. Erkek 4 Yıl 15 Yıl Müdür 

Y4 İlkokul Sınıf Öğrt. Erkek 7 Yıl 6 Yıl Müdür 

Y5 İlkokul Sınıf Öğrt. Kadın 6 Yıl 10 Yıl Müdür 

Y6 Ortaokul Fen Bilgisi Erkek 10 Yıl 3 Yıl Müdür Yrd. 

Y7 Ortaokul Sosyal Bilgiler Erkek 12 Yıl 2 Yıl Müdür Yrd. 

Y8 Ortaokul Sosyal Bilgiler Erkek 8 Yıl 20 Yıl Müdür 

Y9 Ortaokul Sosyal Bilgiler Erkek 10 Yıl 6 Yıl Müdür Yrd. 

Y10 Ortaokul DKAB Erkek 16 Yıl 4 Yıl Müdür Yrd. 

Y=Okul Yöneticisi 

Tablo 1’de görüldü gibi araştırmaya katılan okul yöneticilerinin yarısı ilkokul, diğer yarısı ortaokul yöneticisidir. İlkokul yöneticilerinin biri müdür 
yardımcısı, diğer dördü müdürdür. Ortaokul yöneticilerinin ise  dördü müdür yardımcısı, biri müdürdür. İlkokul yöneticilerinin tamamı Sınıf 
Öğretmenliği mezunu, ortaokullarda ise üçü Sosyal Bilgiler, biri Fen Bilgisi, diğeri de Din kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümü mezunudur. İlkokul 
yöneticilerinin dördü erkek, biri kadındır. Ortaokul yöneticilerinin tamamı erkektir. Mesleki tecrübe olarak bakıldığında yöneticilerin 
öğretmenlik sürelerinin en az dört yıl, en çok on altı yıl, yöneticilik sürelerinin ise en az iki yıl, en çok yirmi yıl olduğu görülmektedir. Dolasıyla 
araştırmaya katılan yöneticilerin ortalama öğretmenlik tecrübelerinin on yıl, ortalama yöneticilik tecrübelerinin ise sekiz yıl olduğu tespit 
edilmiştir.   

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Bu çalışmada veri, okul yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Büyüköztürk vd. (2008) görüşme, belirlenen bir amaç 
doğrultusunda sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniği olduğunu ifade eder. Bu araştırmanın problemine yanıt oluşturmak adına görüşme 
türleri arasından yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından 
hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken konuyla ilgili alan yazı taraması yapılmıştır. Yapılan taramanın ardından 
ikinci aşamada ilk olarak görüşme sorularının konu başlıkları belirlenmiş ve bu başlıklarla ilgili sorular içeren bir madde havuzu 
oluşturulmuştur. Üçüncü aşamada ise; uygun olan yarı yapılandırılmış görüşme soruları seçilerek taslaklar oluşturulmuş ve uzman görüşleri 
(Eğitim yönetimi ve Sınıf öğretmenliği alanlarından iki öğretim üyesi) alınmıştır. Gerekli düzeltmeler yapılmış ve eksik kalan kısımlar 
düzenlenmiştir. Görüşmeler; okul yöneticilerinden alınan izinler doğrultusunda ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra çözümlenmiştir. 
Görüşme öncesinde telefonla randevu alınmıştır. Görüşmeler katılımcı yöneticilerin odalarında yaklaşık 30 ile 45 dakika arasında 
gerçekleşmiştir.  

Veri Analizi 

Aras ̧tırmada verinin c ̧özümlenmesi ic ̧in ic ̧erik analizi gerc ̧ekles ̧tirilmiştir. Yıldırım ve S ̧ims ̧ek,e  (2011) göre  I ̇c ̧erik analizinde amac ̧; toplanan 
veriler içerisinden birbirine benzeyen ve ilişkili olan verilerin, belirli bir kavram ve tema başlığı altında düzenlenerek kavramsallaştırılması ve 
yorumlanmasıdır. I ̇çerik analiziyle veriler 4 aşamada elde edilmektedir. Verilerin kodlanması aşamasında; araştırmacı tarafından yazıya 
aktarılarak düzenlenen veriler anlamlı bölümlere ayrılır ve her bo ̈lümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği bulunmaya çalışılır. Oluşturulan 
bölümlerin tanımlanması kodlar verilerek tamamlanır (Creswell, 2003). Temaların bulunması aşamasında; verilerden elde edilen kodların 
sınıflandırılması yeterli olmadıg ̆ı ic ̧in bu kodların belirli kategoriler altında toplayabilen temaların bulunması gereklidir (Şencan, 2005). 
Verilerin kodlara ve temalara göre du ̈zenlenmesi ve tanımlanması adımında ise; kodlanan ve temalas ̧tırılan veriler düzenlenip anlaşılır bir 
dille okuyucunun anlayabileceği bir formata getirilmektedir. Bulguların yorumlanması adımıyla birlikte; elde edilen bulgulardan çeşitli 
çıkarımlar yapılır ve belirli ilişkiler kurularak toplanan verilerin anlam kazanması sağlanır. Bu bağlamda; içerik analizi yapılmadan verilerin 
güvenirliği sonrasında da verileri gec ̧erlilig ̆i sağlanmıs ̧tır. Bu ̈yüköztürk vd.(2008) göre verilerin güvenirliği; go ̈rüs ̧meler sırasında kaydedilen 
kayıtlarının metne do ̈nu ̈ştu ̈rülerek katılımcılara onaylatılmasıyla, geçerliliği ise; birbirinden bağımsız iki araştırmacı tarafından kodlamaların 
gerçekleştirilmesiyle sağlanmaktadır. Geçerlilik için araştırmacıların kodlamaları arasındaki uyum tam çıkmıştır. Gizliliği sağlamak açısından 
katılımcı olan okul yöneticilerini (Y) kısaltması yapılarak belirtilmiş ve her bir katılımcıya numara verilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde yöneticilerin görüşme formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar, araştırmanın amaçları doğrultusunda analiz edilerek 
sunulmuştur.    

1.Okul yöneticilerinin, okul dışı öğrenme ortamlarının gerekliliğine ilişkin görüşleri 

Katılımcıların araştırmanın birinci problemi olan, ODÖO’nın gerekliliğine ilişkin görüşleri Tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo2.Okul Yöneticilerinin ODÖO’nın Gerekliliğine İlişkin Bulgular 

Kategoriler                   Kodlamalar                Yöneticiler 

Duyuşsal Farkındalık Merak Duyma/ilgi 

Hissetme 

Özgüven 

Sosyalleşme 

Derse ve öğretmene  olumlu tutum 

Empati 

Y3,Y5,Y6,Y8,Y9,Y10 

Y5,Y8,Y9,Y10 

Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y8 

Y1,Y5,Y6,Y8,Y9 

Y5,Y6,Y7,Y8 

Y1,Y9 

Bilişsel Farkındalık Konuların Pekişmesi 

Öğrenme/Bilgilenme 

Kalıcılık (Hatırda Kalma) 

Kavrama/Transfer 

Hedef Koyma/Model Olma 

Araştırmaya Yönlendirme 

Y2,Y3,Y4,Y6,Y7,Y9,Y10 

Tümü 

Tümü 

Y3,Y4,Y5,Y10 

Y5,Y9 

Y3,Y6,Y8 

Davranışa Dönüştürme 

 

Uygulama/Beceriye Dönüştürme 

Olumlu Davranış 

Y1,Y2,Y5,Y9,Y10 

Y2,Y5,Y6,Y9 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere Araştırmaya katılan yöneticilerin tamamı ODÖO’nın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların ODÖO’nın 
gerekliliğine ilişkin cevapları irdelendiğinde üç kategori altında toplanmıştır:  Duyuşsal Farkındalık, Bilişsel Farkındalık ve Davranışa 
Dönüştürme. Araştırmada elde edilen kategoriler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 

Kategori 1: Duyuşsal Farkındalık 

Tablo 2’de Duyuşsal farkındalık kategorisi incelendiğinde, katılımcılar ODÖO’nın, öğrencilerin merak duygusunu geliştirdiğini, özgüvenlerini 
artırdığını, öğrencilere toplumda nasıl davranılması gerektiğini öğrettiğini, empati yapma becerisi kazandırdığını, öğrencilerin derslere ve 
öğretmenlere karşı olumlu tutum geliştirmesini sağladığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer 
almaktadır: 

Y1: İlkokulda okurken öğretmenimiz bizi huzur evine götürmüştü. Yaşlıların ellerini öpmüştük. Huzur evi sakinleri bizim gelmemizden 
memnun olmuşlardı. Onların anılarını, hayat hikayelerini dinledik. Birisi gençlik resmini gösterdiğinde çok etkilenmiştim. Hülya Koçyiğit, 
Fatma Girik kadar güzeldi. Ben o ana kadar yaşlanmayacağını düşünürdüm.  

Y7:Üniversite de öğrenci iken sevmediğim bir hocam ve sınıf arkadaşlarımla birlikte Karadeniz gezisi yaptık. Gezi altı gündüz, beş gece 
sürdü. Samsundan girdik, Artvin’den çıktık. Derslerde anlatılan tarihi yerleri ve mekanları gördük. Hocamın bir zaman derse getirdiği taşın 
çıkarıldığı yere gittik. Oralarda çeşitli incelemelerde bulunduk. O geziden sonra hocama karşı önyargılarım kaybolmuş ve sevmeye başladım. 

Kategori 2: Bilişsel Farkındalık 

Tablo 2’de Bilişsel Farkındalık kategorisi incelendiğinde, Okul yöneticilerine göre ODÖO’nın öğrencilerin derslerde öğrendiklerinin 
pekiştirdiği, yeni bilgiler kazandırdığı, öğrenilenleri kalıcı hale getirdiği, öğrencileri gelecekleri ile ilgili hedef belirlemede desteklediği ve 
bilimsel araştırmalara yönlendirdiği ortaya çıkmaktadır.  Okul yöneticilerinin tümü geçmiş yaşantılarında ODÖO’na gittikleri ve yaşadıkları 
hatıralar ile ilgili örnekler vermektedir. Bu da göstermektedir ki bu tür ortamlarda olan öğrenmeler uzun süre unutulmayarak kalıcı olmaktadır. 
Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır: 

Y9: Lisedeyken Coğrafya öğretmenimizle birlikte Yalova Askeri Lisesine ve Denizcilik Müzesine gitmiştik. Gezi esnasında turistler de vardı. 
Birlikte geziyorduk. Müzedeki eşyaları inceliyorlardı. Gezi sonunda salonda tüm katılımcılara Mehter Marşını dinledik. Mehter Marşı bittikten 
sonra onlarda bizim gibi çalan ekibi ayakta alkışladılar. Gezi sürecinde onların sanata, tarihe ilgi ve saygı duyduklarını anladım. Kendi 
kendime “Elin yabancısı benim tarihimi merak ediyor. Buralara geliyor, inceliyor. Bende kendi tarihimi öğrenmeliyim” dedim. Orada 
yaşadıklarım üniversite tercihimi yaparken tarih bölümünü seçmemde çok büyük etkisi oldu. 

 

Kategori 3: Davranışa Dönüştürme 

Tablo 2’deki Davranışa Dönüştürme kategorisi incelendiğinde, ODÖO’nın okulda işlenen dersleri uygulama yerleri olduğu ve olumlu davranış 
geliştirdiği ortaya çıkmaktadır.  Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır: 

Y2: Öğrenciler gidilen yerlerde sıraya geçmeyi, içeri girerken sırayla girmeyi, sırayla inceleme ve gözlem yapmayı öğreniyorlar ve 
uyguluyorlar. 
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Y9: Öğrenciler Sultanahmet Meydanına gelen turistlerle İngilizce konuşmaya çalışıyorlar. Onlara selam veriyorlar. Turistlerden aldıkları 
cevaplarla heyecanlanıyorlar. Kendilerine güvenmeye başlıyorlar.  

Y10: Hacda yapılan ritüelleri, derslerde ve oradan gelen insanlardan çok defa duyduk. Hatta öğrencilere derslerde çok defa da anlattık. 
Ancak Mekke’ye gidişte bazı ritüelleri yapamadık. Orada uyguladıkça öğrenmeye başladık. Uygulama yapmadıkça öğrenmediğimi fark ettim.   

Okul yöneticileri de ODÖO’nın gerekliliğine ilişkin öğrenci ve öğretmenler gibi düşünmektedirler. Bu ortamların öğrencinin akademik 
başarısına katkı sağladıklarını ifade etmektedirler. 

 

2. Okul Yöneticilerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının, Okul İklimine Etkilerine İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların, ODÖO’nın okul iklimine etkilerine ilişkin görüşleri Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo3. Okul Yöneticilerinin ODÖO’nın, Okul İklimine Etkilerine İlişkin Görüşleri 

Kategoriler Kodlamalar             Yöneticiler 

İletişim Kurma Öğrencinin kendisini ifade etmesi 

Velinin, yönetici ve öğretmenlerle iletişim kurması 

Öğrencinin, yönetici ve öğretmenle iletişim kurması 

Y1,Y3,Y4,Y7 

Y2,Y4,Y5,Y7,Y9,Y10 

 

Y6,Y7,Y8,Y10 

Sorumluluk Alma  Velilerin gezilerde sorumluluk alması 

Velilerin okul içinde sorumluluk alması 

Öğretmenlerin sorumluluk alması  

Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y9 

Tümü 

Tümü 

Okulu Sahiplenme 
ve Kurallara Uyma 

Öğrenci ve velilerin okulu sahiplenmesi  

 

Okula kurallarına uyum sağlama 

Y3,Y6,Y8,Y9,Y10 

 

Y3, Y8 

 

Tablo 3’te katılımcıların ODÖO’nın okul iklimine etkilerine ilişkin cevapları üç kategori altında toplanmıştır. Bunlar; İletişim Kurma, Sorumluluk 
Alma, Okulu Sahiplenme ve Kurallara Uymadır. Araştırmada elde edilen kategoriler aşağıda yer almaktadır.  

 

Kategori 1: İletişim Kurma 

Tablo 3’te İletişim Kurma kategorisi incelendiğinde, okul yöneticilerine göre ODÖO sayesinde öğrenciler kendilerini daha güzel ifade etmekte, 
yönetici ve öğretmenlerle daha içten iletişim kurmakta,  ayrıca veli de yönetici ve öğretmenler ile daha sağlıklı iletişim kurmaktadır. 
Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır: 

Y6: Okuldaki resmi ortam, gezilerde samimi ortamlara dönüşüyor. Gezilerde ikili ilişkiler gelişiyor. Okul yöneticisinden ve öğretmenden 
çekinen öğrenci ve veli otobüste yanyana oturarak, birlikte gezerek, bir şeyler yiyerek, içerek ve konuşarak daha sıcak ortamlar oluşturuyor.  

Y7: Bizimle birlikte gezilere giden veli, daha sonra okula geldiğinde odamıza uğrayıp çayımızı içiyor. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamı 
oluşuyor. Okulun sorunlarını çözmeye yardımcı olabiliyor. Mesela gezi sonrasında bir velimiz odamda çayımızı içerken okulun perde 
ihtiyacını öğrenince, okulun perdelerini yaptırdı. 

Y9:Yönetici olduğum için öğrenciler benden çekinirler, beni görünce ceketinin düğmesini ilikler, göz ucuyla beni süzerek sıvışmaya 
çalışırlardı. Hatta okul dışında gördüklerinde görmemezlikten bile gelirlerdi. Ancak gezilere katılan öğrenciler beni daha yakından tanıyınca 
onların gözündeki azarlayan sert yönetici gitti, daha babacan bir geldi. Gezi sonrasında öğrenciler yanıma gelip selam vermeye başladılar. 

Kategori 2: Sorumluluk Alma 

Tablo 4’te Sorumluluk Alma kategorisi incelendiğinde; okul yöneticilerinin ifadelerine göre, veliler ve öğretmenler gezilerde ve gezi sonrasında 
okul içerisinde sorumluluk almaktadırlar. Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır: 

Y1: Veliler gezilere katıldıklarında öğretmenlere, öğrencilere ve biz yöneticilere yardımcı oluyorlar. Özellikle veliler diğer öğrencileri de kendi 
çocukları gibi kolluyorlar. Çocukların beslenme, tuvalet gibi ihtiyaçlarına yardımcı oluyorlar. 

Y8: Özellikle okul dışı etkinliklere katılımda bulunan öğretmenler daha fazla sorumluluk aldıkları için veliler tarafından da fark ediliyor. Etkinlik 
yapan öğretmenlerin veli toplantı sayısı, veli katılım sayısı daha fazla oluyor. Katılımın fazla olması okul aidat ücretlerinin de fazla olmasını 
sağlıyor.  

Y9: Geziye gelen velilerden bazıları kendi yaşamında bu tür yerlere hiç gitmemiş olabiliyor. Gidilen yerler bunlarında ilgisini çekiyor. Onlarda 
gezmeye, görmeye, araştırmaya ilgi duymaya başlıyor. Kendilerinde ve çocuklarındaki değişim okula karşı olumlu bir bakış açısı oluşturuyor.  
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Kategori 3: Okulu Sahiplenme ve Kurallara Uyma 

Tablo 4’te Okulu Sahiplenme ve Kurallara Uyma kategorisi incelendiğinde; okul yöneticilerine göre, veliler ve öğrenciler okullarını sahipleniyor 
ve okul kurallarına uyuyorlar. Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır:  

Y8: Öğretmenler toplantılarda derste yaramazlık yapan öğrencilerin, okul dışı (spor, gezi, vb.) faaliyetlere katılımdan sonra bazı olumsuz 
davranışlarından vazgeçtikleri, kendilerine karşı saygılı olmaya başladıklarını ifade ediyorlar. 

Y10: Gezilerde yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci arasındaki samimiyet artıyor. Velinin eğitime katkısı artıyor. Çocuğundaki değişimi ve 
mutluluğu gören veli okula daha sık gelmeye başlıyor. Bu tür ortamlara gücü  yettiğince göndermeye çalışıyor. Öğrenci ve velinin okulu 
sahiplenmesi artıyor. Öğrenci okuluna gelirken isteklilik hali artıyor. 

Okul yöneticileri; ODÖO’nın kullanımları öğrenci-öğretmen-veli-yönetici arasındaki iletişime katkı sağladıklarını belirtmektedirler. Aynı 
zamanda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sorumluluk aldıklarını, kurallara uyduklarını ve okulu sahiplendiklerini ifade etmektedirler.  

3. Okul Yöneticilerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımına İlişkin Yaşadıkları Sorunlar ile Bu sorunlara Yönelik Çözüm 
Önerileri 

Katılımcıların, ODÖO’nın kullanımında yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. ODÖO’nın Kullanımı Söz Konusu Olduğunda Yaşanan Sorunlar 

Kategoriler Yaşanan Sorunlar Yöneticiler 

Maddi İmkansızlıklar Gidilen Yerlerin Ücreti 

Taşıma Ücreti 

Tümü 

Tümü 

Bürokratik Engeller Prosedürler 

Trafik Sorunları/ Kaza Riskleri 

Y1,Y4,Y6,Y9,Y10 

Y2,Y5,Y7,Y8,Y9,Y10 

Öğrenci Kontrolü 
Zorluğu 

Sorumsuz Öğrenci Davranışları 

 

Küçük Öğrencilerin Özbakım Sorunları 

Y5,Y6,Y7,Y9,Y10 

Y2,Y3,Y4 

Okul İçi Sorunları Gezilerin Öğretim Programını Aksatması 

Geziye Gidemeyen Öğrencilerin Okul Sorunları 

Öğretmenlerin Görev İstememeleri 

Y6,Y7,Y8,Y9,Y10 

Y6,Y7,Y8,Y9,Y10 

Y2,Y5,Y10 

ODÖO İlişkin 
Sorunlar 

Gidilen Yerlerin Etüt Edilmemesi ve Rehber Yetersizliği  

Y2,Y3,Y4,Y5,Y10 

 

Tablo 4’te katılımcıların ODÖO’nın  kullanımına ilişkin  sorunları  beş kategori altında toplanmıştır. Bunlar; Maddi İmkânsızlıklar, Bürokratik 
Engeller, Öğrenci Kontrolü Zorluğu, Okul İçi Sorunlar ve ODÖO’nın İlişkin Sorunlardır. Söz konusu kategoriler aşağıda yer almaktadır: 

Kategori 1: Maddi İmkânsızlıklar 

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların Maddi İmkansızlıklar kategorisinde  gidilen yerlerin ücretli ve taşıma ücretinin olmasını sorun olarak 
ifade ettiği görülmektedir.  Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır: 

Y5: Gidilen bir çok yer ücretlidir. Bu tür etkinliklere sınıf öğretmenleri el atmayınca katılım olmuyor yada çok düşük oluyor. Öğretmen kendisini 
sürekli para isteyen “dilenci” gibi hissettiğini ifade ediyor. Öğretmenleri ve bizleri bu durumdan kurtarmak için şöyle bir fikrim var: Bilim 
merkezleri ve Bilim çadırları bir kaç yere kurulabilir. Bir kaç ilçenin ortaklaşa kullanabileceği bilim merkezleri oluşturulabilir. Mesela Belediye 
Çanakkale Çadırı kurdu, 15 gün boyunca halk ve öğrenciler bu çadıra geldi, Çanakkale Savaşı ile ilgili olayları Çanakkale Şehrine gitmeden 
burada gözlemlediler, yaşadılar, hissetmeye çalıştılar. 

Y9: Gidilen yerlerin ücreti ve taşımanın ücretli olması, velileri zorluyor. Maddi sıkıntılardan dolayı bazı veliler çocuklarını göndermek 
istemiyorlar, ancak çocuklarının ısrarı karşısında evde huzursuz ortam oluşabiliyor. Bu yüzden taşıma ücretsiz olmalıdır. Örneğin 
belediyelerden destek sağlanabilir. Okulların mevcutlarına göre belirli bir oran belirlenmeli ve bu oran dâhilinde her okula belediye tarafından 
taşımaya destek verilmelidir.  

 

Kategori 2: Bürokratik Engeller 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların Bürokratik Engeller kategorisinde  prosedürler ve Trafik sorunları/ kaza  riskleri sorun olarak ifade 
edilmektedir. Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır: 

Y8: Yol ve trafik güvenliği sıkıntıları yaşanmakta. Bu sıkıntıları azaltmak için okul gezi koordinatörü uygulaması getirilmelidir. Gidilecek 
yerlerin araştırılması, iletişime geçilmesi, randevu talebi ve diğer işlemleri takibini koordinatör yapabilmelidir. 
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Y9: Resmi yazı, veli onayı, aracın muayenesi, gidilecek zamanın uygunluğu, randevunun alınması ve ayarlanması” gibi bürokratik işlemler 
karşımıza engel olarak çıkmaktadır. İzin prosedürleri tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Okul-Aile Birliği tarafından bu işlemler yapılabilir. 
Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü çocuğu anne-babasından daha mı çok seviyor veya düşünüyor! Bu yüzden veli çocuğunu daha iyi 
koruyup kollayacağı için bu işlemler Okul-Aile birliği üyelerince yapılmalıdır. 

 

Kategori 3: Öğrenci Kontrolü Zorluğu 

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların Öğrenci Kontrolü Zorluğu kategorisinde öğrencilerin sorumsuz davranışları ve küçük çocukların 
özbakım sorunları sorun olarak ifade ettiği görülmektedir.  Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır: 

Y3: Sık sık tuvalet ihtiyaçları oluyor, sürekli karınları acıkıyor, çok yoruluyorlar. 

Y7: Gitmemesi gereken yere izin almadan gider, sürekli mızmızlanır, gidilen yeri beğenmez, başka şeylerle ilgilenir, başka okulun öğrencileri 
ile taklaşır. Bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için gidilen yerlerle ilgili muhakkak önceden veli, öğrenci, öğretmen, idareci 
bilgilendirilmelidir. Program ve güzergah muhakkak katılımcılara anlatılmalıdır. Kurallar en ince ayrıntısına kadar belirlenmelidir.  Gezilerde 
neler yapılacağı, ne gibi kazanımlar elde edileceği anlatılmalıdır. Bu sayede öğrenci ne yapacağını daha iyi bilir, kurallara uymakta daha 
hassas olabilir. 

 

 

Kategori 4: Okul İçi Sorunlar 

Tablo 4’te Okul İçi Sorunlar kategorisi incelendiğinde; Gezilerin müfredatı aksatması, geziye gidemeyen öğrencilerin okul sorunları, 
öğretmenlerin görev istememeleri katılımcılar  tarafından sorun olarak ifade edilmektedir. Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri 
aşağıda yer almaktadır: 

Y10: Geziye giden öğretmenlerin başka sınıflarla derslerinin olması, o derse başka bir öğretmenin görevlendirilmesi, görevlendirilen 
öğretmenin derse gitmek istememesi gibi. Mesela “Hanımefendi/ Beyefendi gezecek biz onun yerine dersine gireceğiz. Kardeşim dersin 
olmadığın zaman git. Başkalarına yük olacaksan gitme. Sanki iş yapıyor, bizde yaparız bunu.” gibi ifadelerle karşılaşmaktayız. Bu tür sorunları 
azaltmak için geziler ders dışı zamanlarda yapılmalı. Mesela şimdi TEOG sınavları oluyor. Sekizinci sınıflar sınava giriyor. 5. 6. 7. Sınıflar 
evlerinde oluyor, tatil yapıyorlar. İki dönemde toplamda 4 gün. Bu tarihlerde sınava girmeyen öğrenciler güzel bir  planlama yapılıp etkinliklere 
götürülebilir. Etkinlikler hafta sonları da yapılabilir. Böylece de dersler aksamamış olur. Gidemeyen öğrencilerde sorun olmaktan çıkar. 
Öğretmen dersini bırakmaz. Boş geçen dersler olmaz.  

Kategori 5: Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Sorunlar 

Tablo 4’te ODÖO’na İlişkin Sorunlar kategorisi incelendiğinde; Gidilen yerlerin iyi etüt edilmemesi ve rehber yetersizliği katılımcılar tarafından 
sorun olarak ifade edilmektedir. Katılımcıların bu kategoriye yönelik ifadeleri aşağıda yer almaktadır: 

Y2: Gidilen yerlerin iyi etüt edilememesi sıkıntı oluşturabiliyor. Örneğin İstanbul Modern Sanat Müzesine gidilmişti. Ancak gezi sonrasında, 
gezinin ilkokul öğrencileri için uygun olmadığı zümre öğretmenler toplantısında belirtildi. Öğrenciler resimleri anlamada ve yorumlamada 
sıkıntılar yaşamış. Bunun için gezilecek yerlerin içerikleri, amaçları, kime hitap ettiği, öğrencilerin hangi alanlara ilişkin öğrenme 
yapabileceklerini de içine alan geniş kapsamlı broşürler hazırlanmalıdır. Mesela Miniatürk’e gittiğinde her bir eserin yanına gittiğinde eserle 
ilgili tarihi, kime ait olduğu, kimin zamanında yapıldığı gibi bilgilendirici bilgiler elektronik rehber tarafından işitilmektedir. Bu şekilde diğer 
yerlerde de hazırlanabilir. 

Okul yöneticileri de ODÖO’nın kullanımında Maddi imkansızlıklar, bürokratik engeller, öğrenci kontrolü zorluğu, okul içi sorunları, ODÖO 
ilişkin sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmaya katılan yöneticilerin tamamı ODÖO’nın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticiler bu ortamların öğrencilerin 
sosyalleşmelerinde, özgüven duymalarında, merak duygularının gelişmesinde, empati yapmalarında, derslere ve öğretmene karşı olumlu 
tutum ve davranış geliştirmelerinde faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonuçları Türkmen(2015)’in yaptığı araştırma sonuçları 
ile benzerlik göstermektedir. Buna göre ODÖO’nın öğrencilerin; sosyalleşmesinde, özgüven kazanmalarında, merak duygularının 
gelişiminde, empati yapmalarında, derslere ve öğretmenlere yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Katılımcılar ODÖO’nın; öğretim konularının pekişmesinde, öğrencilerin bilgilerini artırmasında yararlı olduğu, ayrıca kendi öğrencilik 
yıllarında yaptıkları etkinlikleri hatırlamaları ile öğrenilenlerin uzun süre kalıcı olduğunu ifade etmektedirler. Falk ve Dierking (1997) yaptıkları 
araştırmada ODÖO’nda öğrenilen bilgilerin uzun süre unutulmadığını bulmuşlardır. Okul dışı öğrenme ortamları öğretim konularını destekler, 
farklı bilgi ve beceriler kazandırır ve birden fazla duyuya hitap ettiği için uzun süre hatırlanır. 

Okul yöneticileri, ODÖO’na Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve diğer derslerdeki konu ve ünitelerin desteklenmesi ve pekişmesi için gittiklerini, 
ayrıca sosyal etkinlikler kapsamında yaptıklarını belirtmişlerdir. Yavuz ve Kıyıcı (2012), yaptıkları araştırmada sınıf dışında da fen konularının 
öğrenebileceğini ve öğrencilerin derse karşı düşüncelerinin bilişsel ve duyuşsal düzeyde etkilenebileceğini bulmuşlardır. Bozdoğan ve Yalçın 
(2006) Enerji Parkı ile ilgili yaptıkları çalışmada, öğrencilerin Fen dersine karşı ilgilerinin ve akademik başarıların arttığını tespit etmişlerdir. 
Şahin ve Yazgan (2013) araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuvar etkinliklerin mevcut öğretim faaliyetlerine göre öğrencinin akademik 
başarısını daha fazla artırdığını bulmuşlardır. Bu da göstermektedir ki ODÖO öğrencilerin akademik başarısına katkı sağlamaktadır. Bu 
ortamların sayısını ve işlerliğini artırmak akademik başarının artmasını sağlayabilir. Ayrıca yapılan etkinlikler genelde Sosyal Bilgiler ve Fen 



                                                 2016 Bildiri Kitabı                                                   

 

637 

 

Bilimleri ile ilgili alanlarda yapıldığı görülmüştür. Bu duruma bilim merkezleri, müzeler ve hayvanat bahçelerinin etkisinin olduğu söylenebilir. 
ODÖO öğrencilerin akademik başarılarını artırdığına göre, diğer derslerle ilgili okul dışı öğrenme alanlarının da oluşturulması yararlı 
olabilecektir. 

Katılımcılara göre ODÖO,  öğrenci-veli-öğretmen ve yönetici arasındaki iletişimi olumlu yönde geliştirmektedir. Veliler etkinlik süresince ve 
sonrasında okul içi görevlerde sorumluluk almışlardır. Öğretmenlerde etkinlikler sonrasında daha fazla okul içinde görevler almışlardır. 
Etkinlikler öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin okulu sevmesine ve sahiplenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca etkinlikler öğrencilerin 
davranışlarında olumlu tutum değişikliği sağlamıştır. 

Okul yöneticileri, ODÖO’nın kullanımı öncesinde, süresince ve sonrasında çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bunlar; maddi imkansızlıklar, resmi 
prosedürler, öğrenci yaş seviyelerinden kaynaklanan sorunlar,   okul içi sorunlar ve ODÖO kaynaklı sorunlardır. 

Maddi imkansızlıklar yönetici ile öğretmeni, öğretmen ile veliyi ve yönetici ile veliyi karşı karşıya getirebilmektedir. Bu tür sorunlarla 
karşılaşmama veya en aza indirgemek için kurumlar arası sözleşme yapılarak ücretsiz öğrenci kontenjanları artırılabilir. Maddi durumu zayıf 
olan öğrencilerin ücretleri Okul-Aile Birliklerince karşılanabilir. Yerel belediyelerin kaynaklarından yararlanılabilir. 

Resmi yazıların zaman alması, velinin onay vermesi sürecinde geçen süre, araç muayene işlemleri, etkinlik yapılacak kurum ve kuruluşlardan 
randevu talep edilmesi, trafik yoğunluğu ve basında çıkan kaza haberleri yöneticilerin en sık karşılaştıkları sorunlar arasında yer almaktadır. 
Bu sorunlar nedeniyle etkinlik sayısı azalmaktadır. Etkinliklere katılımı düşüren veya engelleyen prosedürler azaltılmalıdır. İl ve ilçe 
yetkililerinin vereceği izin ve onay işlemleri kaldırılarak, okullardaki Okul-Aile Birliği üyelerinin bu etkinliklerden sorumlu olması sağlanabilir. 
Ayrıca gezi teknik-takip işleri için okul ve ilçe gezi koordinatörlüğü getirilebilir. Koordinatörler; gidilecek yerlerin öğretim programlarına 
uygunluğu, randevu alma işleri, öğrenci katılım sayıları, etkinliklerin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin çalışmalar yapabilir. 

ODÖO’nda ilkokul yöneticileri, öğrencilerin yaşlarının küçük olması nedeniyle tuvalet, beslenme gibi öz bakım sorunlar yaşarken, ortaokul 
yöneticileri; öğrenciler tarafından gidilen yeri beğenilmemesi, öğrencilerin başka şeylerle ilgilenmesi, öğrencilerin bilgi vermeden bulunduğu 
yerden ayrılması gibi sorunlar yaşamaktadırlar. ODÖO’na yönelik etkinlikler planlanırken hedef ve kazanımlara dikkat edilmesi gerektiği gibi 
öğrenci kontrolüne de önem verilmelidir. Bu kapsamda gidilecek yerlerin programı ve güzergâhı öğrenciler anlatılmalıdır. Gezi öncesinde, 
süresince ve sonrasında uyulması gereken kurallar net bir şekilde belirlenmelidir. Etkinlik plan ve programı hazırlanırken ve sunulurken 
öğrencilerin de görüşlerine yer verilmelidir. 

ODÖO’na katılımda ilkokul yöneticileri okul içi sorun yaşamazken, ortaokul yöneticileri; öğretim programlarının aksaması, etkinliğe 
katılamayan öğrencilerin yönlendirilememesi, etkinliğe katılan öğretmenin yerine farklı öğretmen görevlendirmesi gibi sorunlar yaşamaktadır. 
Özellikle ortaokullarda okul dışı etkinlikler planlanırken öğretim programlarının aksamaması için etkinlikler ders dışı saatlerde yapılmasına 
özen gösterilebilir. Hafta sonları, yarım gün öğretim yapan okullar için öğretimin dışında kalan zamanda, TEOG sınavlarına girmeyen 
öğrenciler için sınavın olduğu günlerde yapılabilir.  

Okul yöneticileri, ODÖO’nın iyi etüt edilmemesi, öğrencinin yaşına uygun olmaması, amaçlanan hedefe ulaşılamaması, gidilen yerlerde 
rehberlik olmaması veya yetersiz olması şikâyetlere yol açabilmektedir. ODÖO iyi etüt edilmelidir.  Öğrencinin yaşına, kavrama düzeyine, 
ilgisine ve öğretim programlarına göre seçilmelidir. Gidilen yerlerin geniş kapsamlı broşürler önceden elde edilebilir. Hazırlanmış broşürler 
yoksa etkinliğe gitmeden önce basitte olsa bilgi verici afişler hazırlanabilir. Etkinlikler planlanırken ve hesaplanırken turizm şirketlerinin paket 
programına göre değil, hedeflenen amaç ve kazanımlara göre yapılmalıdır.  

Araştırmanın bulgularından yararlanarak; ODÖO’na katılan velilerin ve öğretmenlerin okul içi görevlerde sorumluluk almaları ve okula katkı 
sağlamaları üzerine araştırmalar yapılabilir. Ayrıca ODÖO öğretim programlarına ve okul iklimine etkisinin; okul türlerine, öğrenci yaş 
seviyelerine ve cinsiyete göre değişiklik gösterip göstermediği üzerine de araştırmalar yapılabilir. Bir diğer taraftan ODÖO’nın okul içerinde 
ortaya çıkardıkları sorunların tespit edilip incelenmesi de bir başka araştırmanın konusu olabilir. 
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Kısa Başlık: Okuma Yazma Becerileri 

Okul Öncesi 5 Yaş Grubunun Okuma Yazmaya Hazırlığını Etkileyen Temel Beceriler 
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Özet 

Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken 
ön becerileri kazandırmaktır. Okul öncesi dönemde erken akademik becerilerin çocuklara kazandırılması, ileri akademik becerilerin kazanımı 
için ön koşul niteliğindedir. Bu çalışmada okul öncesi 5 yaş grubunun okuma yazmaya hazırlıklarını etkileyen temel becerilerinin düzeyleri 
ve bu temel becerilerin aralarındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir 
anaokuluna devam eden 44 tane 5 yaş grubu çocuk oluşturmuştur. Araştırmada okuma yazma becerilerini etkileyen değişkenlerden sözel 
dil becerisi ile yazı öncesi çalışmaların ölçülmesinde, ‘Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği’, yazı farkındalığının ölçülmesinde, ‘Yazı 
Farkındalığı Kontrol Listesi’, fonolojik farkındalık becerisinin ölçülmesinde ‘Fonolojik Farkındalık Testi’, alfabe bilgisinin ölçülmesinde gözlem 
formları, kullanılmıştır. Araştırma sonuçları alan yazın çalışmaları ışığında tartışılarak alanda çalışan eğitimcilere öneriler sunulmuştur. 

Basic Skills Which Affect Pre-School Age 5 Group Readiness to Read and Write 

 

Abstract 

The goal in pre-school education is not to teach reading and writing to children, but to provide them with the skills necessary to learn to read 
and write in primary school. Acquiring children with early academic skills in the pre-school period is a prerequisite for the acquisition of 
advanced academic skills. In this study, the relationship between the levels of basic skills affecting readiness to read and write by pre-school 
5-year-olds and the relationship between these basic skills was investigated. Relational search model was used in the study. Working group 
of the study is 44 learnes aged 5 in pre-school. In research, one of the factors that affect skills to read and write is verbal linguistic skill and 
evaluating pre-writing studies, scale of getting ready to Marmara primary education when evaluating awereness of writing, writing Awareness 
Control List, for phonological awareness test, for eveluating alphabetical information, observation forms are used.  

The results of the research were discussed in the light of the literature studies and suggestions were given to trainers working on the field. 

Anahtar sözcükler: okul öncesi eğitim, okuma yazmaya hazırbulunuşluk, erken akademik beceriler, okul öncesi öğretmenleri. 

 

 

 

Problem Durumu 

Okuma yazma kavramı, günümüze kadar çeşitli anlamlar yüklenerek gelmiştir. Önceleri okuma yazma kavramı, bireyin adını ve soyadını 
yazabilme, imzasını atabilme şeklinde anlaşılmış; zamanla okunan kelimeleri anımsama, cümleyi anlayarak okuyup yazma, temel bilgilere 
sahip olma ve çağdaş toplum için yeterli becerileri edinme şeklinde gelişmiştir. (Güneş, 1994). Günümüzde, bireylerin çağdaş toplumun bir 
üyesi olabilmesi, kendi iş ve yaşam koşullarını düzenleyebilmesi, yaratıcı, üretken ve katılımcı olabilmesi için nitelikli okuma yazma becerisine 
sahip olması gerekmektedir.  

Çocuklar henüz okula gelmeden çevresel yazılımlar dediğimiz işaretleri (trafik işaretleri, reklamlar, logolar vb.) öğrenmektedirler. Çevresel 
yazılımlar yoluyla çocuklar kelime hazinelerini geliştirebilir, harfleri ve isimlerini tanıyabilirler (Akyol, 2013). Çocukların dil ve zihin 
gelişimlerinin hızlı olduğu bu dönemdeki etkinlikler; düzgün konuşmaları, yeni sözcükler öğrenmeleri, kendilerini ifade etmeleri açısından 
programlarda yer verilen etkinliklerdir (Tuğluk, Kök, Koçyiğit, Kaya, Gençdoğan, 2008). Çocukların okulöncesi dönemde edindiği okuma 
yazma deneyimleri, okumaya başlangıçta karşılaştıkları materyalleri tanıma, anlama ve yorumlama becerilerinin gelişimini desteklemektedir. 

Okul öncesi eğitimde, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, ilköğretime başlamadan önce çocuklara okuma yazma becerilerinin gelişimini 
destekleme fırsatı sunmaktadır. Bu dönemde çocukların akademik becerilerini en üst düzeyde kazanmaları oldukça önemlidir (Hills, 2005). 
Okul öncesi eğitim, merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini teşvik etme ve geliştirme gibi önemli bir 
görevi üstlenmiştir (Senemoğlu, 1994). Okul öncesi dönemde, alfabe bloklarıyla oynama, masal ve öykü dinleme, resimli kitaplarla ilgilenme, 
okuma taklitleri yapma, yetişkinlerle birlikte okuma denemelerinde bulunma vb. etkinlikler, okuma yazma etkinliklerinin temelini 
oluşturmaktadır (Parlakyıldız ve Yıldızbaş, 2004). Bu çalışmaların, okul öncesi dönemdeki çocukların, algılarını geliştirmelerini, akıl yürütme, 
problem çözme, kalem tutma becerilerini geliştirebilmelerini, eşleştirme, ilişki kurma, sıralama, gruplama gibi bilişsel fonksiyonlarını 
kullanabilmelerini kolaylaştırmayı sağlayan resimli alıştırmaları içerdiği ifade edilmektedir (Yıldızbaş ve Parlakyıldız, 2004). Okul öncesi 
dönem, çocuğun okuma yazma becerilerinin gelişimi yönünden temel olan, kritik bir dönemdir.  
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Okuma Yazma Becerilerini Etkileyen Temel Beceriler 

Araştırmalar incelendiğinde (Bayraktar, 2013, Erdoğan, Altınkaynak, Erdoğan, 2013, Güleç, 2008, Uyanık, Kandır, 2010, Yazıcı, 2010) 
okuma yazma becerilerini etkileyen temel beceriler şöyle sıralanmaktadır.  

- Sözel dil becerisi, 

- Yazı farkındalığı, 

- Alfabe bilgisi, 

- Fonolojik farkındalık, 

- Yazı öncesi çalışmalar. 

Sözel Dil Becerisi: Dil, düşüncelerin aktarımında, iletişimde, düşünceyi geliştirmede ve okuma başarısında önemli görevler üstlenmektedir 
(Morrison 2007’den akt: Bayraktar, 2013). Okuma yazma becerilerinin gelişmesi için, dilsel becerilerinin gelişmesi gerekmektedir (Güleç, 
2008). Erdoğan ve Erdoğan’a (2010) göre okul öncesi dönemde çocuklar dinlediğini anlama ve kendini ifade etme becerilerini geliştirerek, 
sözel dil becerisi açısından okuma yazmaya hazır hale gelirler. 

Yazı Farkındalığı: Yazı farkındalığı, erken yaşlardan itibaren çocukların dikkatlerini yazıya çekme ve yazının önemini kavratmaya yöneliktir 
(Güneş, 2007). Bu konudaki araştırmalar, çocukların okuma becerilerini tahmin etmede en güçlü becerinin yazı farkındalığı olduğunu 
göstermektedir (Farver, Nakamoto ve Lonigan, 2007; Kelman, 2006’dan akt: Çetin ve Alisananoğlu, 2013). Yazının ne işe yaradığını 
belirtecek etkinlikler çocukların yazı farkındalığını artırabilir. 

Alfabe Bilgisi: Alfabe bilgisi, harfler ve sesler arasındaki sistematik ilişkiyi inceler. Alfabe bilgisi, çocuklar alfabedeki bazı harflerle, çıkarılış 
seslerini ilişkilendirmeye başladıklarında gelişmektedir. Hecelemenin keşfedilmesiyle oluşan harf-ses ilişkisi arasında etkin olarak düşünmek, 
çocukları okuma yazma konusunda cesaretlendirmektedir (Bayraktar, 2013, Güleç, 2008). Alfabe bilgisi, çocukların ileri yıllardaki okuma 
yazma performansını etkilemektedir. 

Fonolojik Farkındalık: Fonolojik farkındalık, konuşma dilinin farklı parçalarıyla ilişkili olarak gelişim gösterir. Bu parçalar, kelimeler, heceler, 
ilk ses-kafiyeler ve sesbirimleridir. Fonolojik farkındalık, kelime farkındalığı, hece farkındalığı, ilkses-kafiye farkındalığı ve sesbirim 
farkındalığı olmak üzere dört gelişimsel seviyeyi içerir (Lane, Pullen, Eisele, Jordan 2002). Yapılan araştırmalar; okul öncesi dönemdeki 
fonolojik farkındalık becerisinin, ilkokuldaki okuma-yazma başarısını öngördüğünü göstermiştir (Allor, 2002, Segers ve Verhoeven, 2005). 
Bu nedenle çocukların okuma yazmayı öğrenmelerini kolaylaştırmak için bu dönemde fonolojik farkındalığın geliştirilmesi önemlidir. 

Yazı Öncesi Çalışmalar: Bu dönem, çocuğun yazı yazıyorum dediği ama yazıya benzemeyen karalamalar çizdiği bir süreçtir. Yazıyormuş 
gibi yapmak, yetişkinleri taklit etmek yazı yazmanın temelini oluşturur (Güleç, 2008). Okul öncesi öğretmenlerin çocukların yazı kullanımını 
özendirmeleri için, here türlü yazı yazma malzemelerini sınıflarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Okul öncesi dönemde kazanılan erken akademik beceriler çocuğu okula hazırlamaktadır. Erken akademik becerilerin okul öncesi dönemde 
çocuklara kazandırılması öz denetimli, girişimci ve araştırmacı, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yeteneklerini kullanabilen 
bireylerin yetiştirilmesine temel oluşturmaktadır (Uyanık, Kandır, 2010). Yapılan çalışmalar sonucunda okul öncesi eğitiminin çocukların 
duyuşsal hazırlıklarını (Çelenk, 2008), ve okuma yazmaya hazırlıklarını olumlu yönde etkilediği (Çelenk, 2008, Pehlivan, 2008), çocukların 
ilkokula hazır bir şekilde başlayabilmesi için okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi (Koçyiğit, 2009) gerektiği belirtilmiştir.  

Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil, onlara okuma ve yazmayı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri 
kazandırmaktır. Parlakyıldız ve Yıldızbaş (2004) araştırmaları sonucunda, okuma yazma hazırlık çalışmalarının, öğrenilen kavramları 
hafızada tutmayı sağlayarak, çocukların ilköğretime hazırlanmaları açısından önemli olduğunu belirtmelerine rağmen, (Erdoğan, Özen 
Altınkaynak ve Erdoğan, 2013) öğretmenlerin yazma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklere yeterince yer verirken, fonolojik farkındalık, 
görsel algı, kelime dağarcığı, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere daha az yer verdiklerini belirtmişlerdir. 

Çocukların öncelikle, okuma yazmanın gerekliliği ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları önemlidir. Böylece çocukların, okuma yazmaya 
karşı olumlu bir algı geliştirmeleri desteklenecektir. Okuma yazma için farkındalık yaratmak yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi 
açısından son derece önemlidir (MEB, 2013). Duran (2009) ve Şimşek (2011) iki ayrı araştırmada okul öncesinde uygulanan yazmaya 
hazırlık becerileri eğitim programının yazma becerilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Phillips, Menchetti ve Lonigan (2008) çalışmalarında okul 
öncesi öğretmenlerin sesbilgisel farkındalığın etkisini henüz anlamadıklarını ve bu beceriyi desteklemek için nasıl etkinlikler yapacaklarını 
bilmediklerini belirtmişlerdir. Bu çalışma sonucunda da elde edilen bulgular, öğretmenlerin öğrencilerle yapmaları gereken hazırlık 
çalışmalarına ışık tutabilmesi açısından önem taşımaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi 5 yaş grubu çocuklarının okuma yazmaya hazırlıklarını etkileyen temel becerilerinin incelenmesidir. 

Bu amaç için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1- Okul öncesi 5 yaş grubu çocuklarının okuma yazmaya hazırlıklarını etkileyen;  

i) Sözel dil beceri, 

ii) Yazı farkındalık, 

iii) Alfabe bilgisi, 

iv) Fonolojik farkındalık,  
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v) Yazı öncesi çalışma düzeyleri nedir? 

2- Okul öncesi 5 yaş grubu çocuklarının okuma yazmaya hazırlıklarını etkileyen temel becerileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayıp tahmin yürütebilmek için 
tasarlanan deneysel olmayan araştırma çalışmasıdır (Christensen, Johnson, Tuner, 2015, Sönmez, Alacapınar, 2014). İlişkisel 
araştırmaların, değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasında, bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve bu ilişkilerle ilgili 
daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını sağlayan önemli araştırmalar oldukları söylenebilir. Evrene yönelik istatistiksel 
bir çıkarım yapılacak olasılıklı örneklem seçimi yerine amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiş olup, bu da araştırmacının incelediği araştırma 
problemine yönelik en iyi bilgileri alacağı kasıtlı seçilen bir grubu ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2014). 

Çalışma Grubu 

Araştırmada, 2015-2016 öğretim yılında Burdur Gölhisar ilçesindeki bir anaokuluna devam eden 44 tane 5 yaş grubu çocukla çalışılmıştır. 
Çalışma grubundaki çocuklar yaşları 60 ile 72 ay arasında değişmektedir. Ayrıca çalışma grubundaki çocukların öğretmenleri ile çalışılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Okuma yazma becerilerini etkileyen değişkenlerden sözel dil becerisi ile yazı öncesi çalışmaların ölçülmesinde Unutkan (2003) tarafından 
geliştirilen, ‘Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği’, yazı farkındalığının ölçülmesinde Şimşek (2011), tarafından geliştirilen ‘Yazı Farkındalığı 
Kontrol Listesi’, fonolojik farkındalık becerisinin ölçülmesinde ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan ‘Fonolojik Farkındalık Testi’, 
alfabe bilgisinin ölçülmesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan gözlem formları, kullanılmıştır. 

Fonolojik Farkındalık Testi: Öncelikle alan yazın (Hempenstall, 2003, Anthony ve Francis, 2005, Turan ve Gül, 2008, Skibbe, Connor, 
Morrison, 2010, Yangın, Erdoğan ve Erdoğan 2010, Aktan Acar ve Sarı, 2013) incelenerek fonolojik farkındalık için gerekli beceriler 
belirlenmiştir. Bu beceriler için 5 yaş grubu, 5 okul öncesi öğretmeni ile değerlendirme yapılmış, seçilen öğrencilerle yapılan ön uygulamada, 
fonolojik farkındalık düzeyini ölçebilecek becerilerin, cümlelerin sözcüklerden oluştuğunu fark etme, sözcüklerin uyaklı olabileceğini fark 
etme, sözcüklerin aynı sesle başlayıp, aynı sesle bitebileceğini fark etme ve sözcükleri hecelerine ayırabilme becerilerinin olduğu 
görülmüştür. Beceriler için 1, 2, ve 3 heceli somut sözcükler belirlenerek madde havuzu hazırlanmıştır. Araştırma sonuçları, yaş grupları ve 
öğretmen görüşleri dikkate alınarak, her beceri için; üç tanesi erken kazanılan seslerle başlayıp bitenlerden, diğer üç tanesi ise ünlü seslerle 
başlayıp bitenlerden olmak üzere 6 madde seçilmiştir. Çocukların belirlenen sözcükleri algılamalarını kolaylaştırmak için görseller 
hazırlanmıştır. Daha sonra bir test taslağı hazırlanmış ve okul öncesi eğitime devam eden 105 tane 5 yaş grubu çocuğa 2015-2016 öğretim 
yılında uygulanmıştır. Testin kapsam geçerliği alan uzmanlarının kanılarına başvurularak sağlanmıştır. Testin yapı geçerliği için ITEMAN 
programı ile yapılan analiz sonucunda testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0.547 ve 0.475 bulunmuştur. Testin 
KR-20 güvenilirlik katsayısı; 0.84’dür. Sözcüklerin aynı sesle başlayabileceğini fark etme becerisi için örnek uygulama şu şekildedir: Çocuğa 
kurt uyarıcı sözcük görseli sunulur ve araştırmacı tarafından okunur. Sonra diğer kuş ve ayı sözcüklerinin görselleri çocuğa sunularak okunur 
ve çocuktan uyarıcı sözcükle aynı sesle başlayan sözcüğü (görseli) seçmesi istenir.  

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığını Değerlendirme Kontrol Listesi: ‘Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı 
Farkındalığını Değerlendirme Kontrol Listesi’ okul öncesi çocukların, kitap kavramları, yazının işlevi, yazının şekli, yazının yönü, yazıyla ilgili 
cümle, sözcük, harf gibi kavramlara ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmek amacı ile Şimşek (2011) tarafından hazırlanmış, araştırmacıdan 
izin alınarak çalışmada kullanılmıştır. Kontrol listesinin, KR-20 güvenirlik katsayısı 0.72’dir. Bu listede toplam 17 madde bulunmakta, doğru 
cevaplara 1 puan, yanlış cevaplara 0 puan verilerek değerlendirilmektedir. Örneğin kitap yönü kavramı ile ilgili olarak “Bana kitabın ön yüzünü 
gösterir misin?” sorusu için doğru cevaplara 1 puan verilmektedir. 

Alfabe Bilgisi Gözlem Formları: Üzerlerinde çocukların dikkatlerini çekebilecek şekilde, büyük ve küçük harflerin yazılı olduğu, iki ayrı 
materyal hazırlanmıştır. Çocukların tanıyabildikleri veya yazabildikleri büyük ve küçük harfler 1 puan verilerek değerlendirme yapılmıştır.  

 

 

Verilerin Toplanması 

Sözel dil becerisi için elde edilen veriler, çalışma grubundaki çocukların öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Diğer veri toplama araçları 
için çocuklara ilgili yönerge araştırmacı tarafından okunmuştur. Çalışma grubundaki her çocukla birebir çalışarak veri toplamıştır.  

Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, aritmetik ortalama ve standart sapmanın yanı sıra veriler arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amacıyla da korelasyon analizi kullanılmıştır. Her bir beceri için elde edilen puanlar için yapılan 4 ayrı normallik testlerinde (merkezi eğilim 
ölçüleri, çarpıklık – basıklık katsayıları, kolmogorov smirnov – shapiro wilk testleri, Q-Q grafiği) verilerin normal dağılmadığı saptanmıştır. Bu 
yüzden korelasyon değerlerinin hesaplanmasında Sperman sıra korelasyon testi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi ile ilgili, çalışma grubundaki çocukların sözel dil becerileri, yazı farkındalığı, alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık 
ve yazı öncesi çalışmalarına ilişkin veriler incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1.  

Çocukların sözel dil becerileri, yazı farkındalığı, alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık ve yazı öncesi çalışmalarına ilişkin bulgular 

 Beceriler N X  
MİN.  MAX. N 

Sözel dil b. 44 174,636 52 222 44 

Yazı farkındalığı 44 8,431 1 11 44 

 

Alfabe 
Bilgisi 

Küçük harf tanıma 44 7,000 4 11 44 

Küçük harf yazma 44 4,909 2 11 44 

Büyük harf tanıma 44 7,681 5 13 44 

Büyük harf yazma 44 4,477 1 11 44 

 Yazı öncesi çalışmalar 44 9,863 1 15 44 

 

Tablo 1 incelendiğinde, ölçekten minimum 52 puan, maksimum 222 puan alındığı ve ortalamanın da X = 174,6364 olduğu görülmektedir. 

Öğretmen görüşlerine göre çocukların sözel dil becerilerinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Çocukların yazı farkındalıkları düzeylerini ölçen 

kontrol listesinden minimum 1 puan, maksimum 11 puan alındığı ve ortalamanın da X = 8,431 olduğu görülmektedir. Çocuklar kitap yönü, 

okuma yönü ve harf göstermede başarılı iken, sözcük gösterme ile cümle göstermede başarısız olmuşlardır. Çalışma sırasında çocukların 
çoğu, sözcük ne demek, şeklinde araştırmacıya soru yöneltirken, bir kısmı ise sessizce bekleme davranışı göstermişlerdir. Küçük harfleri 

tanıma gözlem formundan minimum 4 puan, maksimum 11 puan alındığı ve ortalamanın da X = 7,000 olduğu görülmektedir. Veriler 

incelendiğinde, çocukların yazabildikleri ve tanıyabildikleri harflerin, seslilerden genellikle a ve e harfleri ile sessizlerden ise genellikle k, l, m, 
s, ş harfleri olduğu, bu harflerin aynı zamanda çocukların kendi veya anne, baba, kardeşlerinin isimlerinde geçen harfler olduğu görülmüştür. 
Çocuklar daha çok büyük harfleri tanıyabiliyorlar. Dikkat çeken bir durum, hem yazıp hem tanıyabildikleri büyük harflerin küçüklerini 

tanıyamayabiliyorlar. Küçük harfleri yazma gözlem formundan minimum 2 puan, maksimum 11 puan alındığı ve ortalamanın da X = 4,909 

olduğu görülmektedir. Büyük harfleri tanıma gözlem formundan minimum 5 puan, maksimum 13 puan alındığı ve ortalamanın da X = 7,681 

olduğu görülmektedir. Büyük harfleri yazma gözlem formundan minimum 1 puan, maksimum 11 puan alındığı ve ortalamanın da X = 4,477 

olduğu görülmektedir. yazı öncesi çalışma gözlem formundan minimum 1 puan, maksimum 15 puan alındığı ve ortalamanın da X = 9,863 

olduğu görülmektedir.  

Fonolojik Farkındalık Test sonuçları incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2.  

Fonolojik Farkındalık Testi 

Cümlelerin sözcüklerden 
oluştuğunu fark etme becerisi 

 Sözcüklerin hecelerden oluştuğunu 
fark etme becerisi 

 Aynı sesle başlayan sözcükleri fark 
etme becerisi 

 Aynı sesle biten sözcükleri fark 
etme becerisi 

 Sözcüklerin uyaklı olabileceklerini 
fark etme becerisi 

MADDELER X  
SS  MADDELER X  

SS  MADDELER X  
SS  MADDELER X  

SS  MADDELER X  
SS 

Madde 1 0,568 0,501  Madde 1 0,636 0,486  Madde 1 0,590 0,497  Madde 1 0,568 0,501  Madde 1 0,568 0,501 

Madde 2 0,636 0,486  Madde 2 0,681 0,471  Madde 2 0,431 0,501  Madde 2 0,545 0,503  Madde 2 0,636 0,486 

Madde 3 0,590 0,497  Madde 3 0,590 0,497  Madde 3 0,500 0,505  Madde 3 0,431 0,501  Madde 3 0,545 0,503 

Madde 4 0,454 0,503  Madde 4 0,500 0,505  Madde 4 0,409 0,497  Madde 4 0,409 0,497  Madde 4 0,454 0,503 

Madde 5 0,409 0,497  Madde 5 0,431 0,501  Madde 5 0,340 0,479  Madde 5 0,340 0,479  Madde 5 0,295 0,461 

Madde 6 0,340 0,479  Madde 6 0,431 0,501  Madde 6 0,431 0,501  Madde 6 0,318 0,471  Madde 6 0,295 0,461 
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Tablo 2 incelendiğinde, cümlelerin sözcüklerden oluştuğunu fark etme becerisi ile ilgili ilk üç maddenin en fazla doğru cevaplanan maddeler 

( X =0,568, X =0,636, X =0,590), son üç maddenin ise en az doğru cevaplanan maddeler olduğu görülmektedir. İlk üç maddedeki 
cümleler daha az sayıda kelimeden oluşmuştur. Bu durum, çocukların az sayıda sözcükten oluşan cümleleri daha kolay algıladıkları şeklinde 
yorumlanabilir. 

Sözcüklerin hecelerden oluştuğunu fark etme becerisi ile ilgili ilk üç maddenin en fazla doğru cevaplanan maddeler ( X =0,636, 

X =0,681, X =0,590), son üç maddenin ise en az doğru cevaplanan maddeler olduğu görülmektedir. İlk üç maddedeki kelimeler 
daha az sayıda heceden oluşmuştur. Bu durum, çocukların az sayıda heceden oluşan kelimeleri daha kolay algıladıkları şeklinde 
yorumlanabilir. 

Aynı sesle başlayan sözcükleri fark etme becerisi ile ilgili ilk üç maddenin en fazla doğru cevaplanan maddeler ( X =0,590, X =0,431, 

X = 0,500) son üç maddenin ise en az doğru cevaplanan maddeler olduğu görülmektedir. İlk üç maddede seslilerle başlayan kelimeler yer 
almaktadır. Bu durum, çocukların seslilerle başlayan sözcükleri daha kolay algılayabildikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Aynı sesle biten sözcükleri fark etme becerisi ile ilgili ilk iki maddenin en fazla doğru cevaplanan maddeler ( X =0,568, X =0,545) son 
dört maddenin ise en az doğru cevaplanan maddeler olduğu görülmektedir. İlk iki maddedeki kelimeler sesli ile bitmektedir. Bu durum, 
çocukların seslilerle biten sözcükleri daha kolay algılayabildikleri şeklinde yorumlanabilir. Burada sesli ile biten sözcükler kolay cevaplansa 
da çocuklar zorlanmışlar, maddelerdeki doğru sayısı azalmıştır. 

Sözcüklerin uyaklı olabileceklerini fark etme becerisi ile ilgili ilk üç maddenin en fazla doğru cevaplanan maddeler ( X =0,568, X =0,636, 

X =0,545) son üç maddenin ise en az doğru cevaplanan maddeler olduğu görülmektedir. İlk üç madde uyaklı son üç madde ise uyaksızdır. 
Bu durum çocukların uyaklı-uyaksız kelimeleri ayırt edemedikleri şeklinde yorumlanabilir.  

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi ile ilgili olarak, okuma yazmayı etkileyen temel beceriler arasında ilişki olup olmadığı incelenmiş ve elde 
edilen bulgular Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3.  

Temel beceriler ile ilgili sperman sıra katsayıları testi 

 Yazı Yazı farkı Sözel dil Alfabe 

Fonolojik 

n r p n r p n r p n r p 

44 0,840 0,000 44 0,302 0,46 44 0,351 0,19 44 0,505 0,000 

 

Tablo 3 incelendiğinde, fonolojik farkındalık puanları ile yazı öncesi çalışmaları puanları arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 
(r=0.840 ve p<0.01), yazı farkındalığı puanları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki (r=0.302 ve p<0.05), sözel dil puanları 
arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki (r=0.351 ve p<0.05), alfabe puanları arasında ise orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 
(r=0.505 ve p<0.01), olduğu görülmektedir. Ayrıca yazı öncesi çalışmaları puanları ile alfabe puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve 
anlamlı bir ilişki (r=0.505 ve p<0.01), olduğu görülmektedir. 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerine göre çocukların sözel dil becerilerinin iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi 
dönemde kazanılan dil becerilerinin, ilköğretim Türkçe dersi okuma-anlama başarısı (Cömert, 2000) ile çocukların okuma, fonolojik 
farkındalık ve okuma becerilerine etkisi (Poe, Burchinal ve Roberts, 2004) olduğu belirlenmiştir. 

Çocukların yazı farkındalıkları ile ilgili olarak, kitap yönü, okuma yönü ve harf gösterme gibi becerilerde başarılıyken, sözcük gösterme ile 
cümle gösterme becerilerinde başarısız olmuşlardır. Bu durum, çocukların ailede veya okulda fazla yazılı materyalle karşılaşmadıklarından 
kaynaklanabilir. Clark ve Kragler (2005) 4-5 yaş grubu çocukların okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını materyallerle destekleyerek 
incelemişler ve öğrenme ortamlarının zenginleştirilerek desteklemesinin okuma yazma gelişimini olumlu etkilediğini belirlemişlerdir. 
McMahon, Richmond, Reeves (2010), araştırmaları sonucunda, okuryazarlık bakış açısına sahip öğretmenler ile çocukların etkinliklere 
katılımı ve sağlanan materyallerin niteliği ve niceliği arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Çocuğun okul öncesi ortamda karşılaştığı, kitap, 
dergi, gazete, görsel ve dilsel algıyı geliştirici resim çizme, tamamlama kitapları, tahmin edilebilir okuma kitapları gibi, basılı araç-gereçlerin 
yanı sıra, ailede, yuvada ve anaokulunda katıldığı, dinleme, çizme, boyama etkinliklerinin tamamı, okul öncesi “okuma-yazma deneyimleri” 
arasında varsayılmaktadır (Çelenk, 2008). Üzerlerinde yazı olan afişler, resimler, kitaplar ve diğer yazılı materyaller, çocukların yazılı dilin 
sözel dile karşılık geldiğini ve bunun okumayla ortaya çıktığını keşfetmelerini sağlamaktadır (Uyanık, Kandır, 2010). Çocuklar yazılı 
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materyallerle çevrelerinde sıkça karşılaştıklarında, okumayı bilmeseler de konuşma diliyle yazı dili arasında bağlantı kurmaya 
başlamaktadırlar. 

Çocukların yazabildikleri ve tanıyabildikleri harflerle ilgili olarak, sesli harflerden genellikle a ve e harflerini, sessiz harflerden ise genellikle k, 
l, m, s, ş harflerini tanıyıp yazabildikleri, bu harflerin de çoğunlukla kendi isimlerinde veya anne, baba, kardeşlerinin isimlerinde geçen harfler 
olduğu tespit edilmiş, ayrıca, yazıp tanıyabildikleri büyük harflerin küçüklerini tanımada zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çocuklar arasında 
küçük harflerden en fazla 11 tanesini yazılıp, tanınabilirken, büyük harflerden en fazla 13 tanesini tanınmış, en fazla 11 tanesi yazılabilmiştir. 
Huls (2002’den akt: Bayraktar, 2013) okul öncesi çocuklarının okuma yazma becerileri ile ilgili yapmış olduğu araştırma sonunda çocukların 
sözel dil deneyimlerinin, yazı deneyimlerinden fazla olduğu ve her çocuğun kendi ismini yazabildiği sonucuna ulaşmıştır. Alfabesel yazı 
sistemlerinde okuma yazma becerilerinin geliştirilebilmesi için çocuğun, sözcüklerin sesbirimlerden oluştuğunu, bu sesbirimlerin yazıda 
harflerle temsil edildiğini ve sözcüklerin kendisini oluşturan sesbirimlerine tek tek ayrıştırılabildiğine dair bir duyarlılığa sahip olması 
gerekmektedir (Aktan, 2001). Öğretmenlerin, harfleri sınıflarına asmaları, oyun hamurlarından harf şekiller yapmalarını sağlamaları oldukça 
önemlidir. 

Çocukların fonolojik farkındalık becerileri ile ilgili olarak, az sayıda sözcükten oluşan cümleleri daha kolay algıladıkları, az sayıda heceden 
oluşan kelimeleri daha kolay algıladıkları, seslilerle başlayan sözcükleri daha kolay algılayabildikleri seslilerle biten sözcükleri daha kolay 
algılayabildikleri ve uyaklı-uyaksız kelimeleri ayırt edemedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Konuşma dilini kullanmanın ve anlamanın tersine 
fonolojik farkındalığın kendiliğinden gelişmeyeceğini bilmek önemlidir. Birçok çocuğa doğrudan öğretilmezse çocuklar bu beceriyi 
geliştiremezler. Fonolojik farkındalık öğretilmediği takdirde öğrenilmediğinden ve bu beceri okuma becerisi için önemli olduğundan birçok 
uzman fonolojik farkındalık eğitimini ilk okuma yazma eğitiminin ön koşulu olarak önerir(Erdoğan, 2011). Bu süreçte öğrenciye planlanmış 
bir öğretim verilmeli ve alıştırma şansı sunulmalıdır. 

Çocukların yazı öncesi çalışmaları ile ilgili olarak, ellerini kaldırmadan yaptıkları yukarıdan aşağıya ve yuvarlak çizgi çalışmaları ile labirent 
çalışmalarında başarılı oldukları, kesişen uzun çizgi çalışmaları ile geriye dönüşler içeren labirent tamamlama çalışmalarında zorlandıkları 
sonucuna varılmıştır. Yangın (2007) okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş grubu çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazırbulunuşluklarını 
belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada, çocukların yazmayı öğrenmeye hazır olmadıklarını belirlemiştir. Çocukların yazı becerilerini 
arttırabilmek için okul öncesi öğretmenlerinin, çocukların küçük kas hareketlerini geliştirici etkinlikler yapmaları, çocukların yazı kullanmasını 
özendirmeleri, yazı köşesi oluşturup bu köşede bilgisayar, her türlü yazı yazma malzemeleri, renkli kalemler, karton, not defteri, yağlı kağıtlar, 
renkli kağıtlar, makas, yapıştırıcı vb. malzemeler bulundurmaları oldukça önemlidir (Uyanık, Kandır 2010). Ayrıca çocukların bu çalışma 
esnasında kalem tutma becerilerinin de zayıf olduğu görülmüştür. 

Okuma yazmayı etkileyen temel beceriler arasında ilişkiler incelendiğinde ise, fonolojik farkındalık puanları ile yazı öncesi çalışmaları puanları 
arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki, yazı farkındalığı puanları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki, sözel dil 
puanları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki, alfabe puanları arasında ise orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki, olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca yazı öncesi çalışma puanları ile alfabe puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki, olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Alanda yapılan ilişkisel tarama araştırmalarında, ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşlukları ile okuma 
ve yazma başarıları arasındaki ilişkide hazırbulunuşluluğun çok önemli bir değişken olduğu (Yangın, 2009), ve bu değişkenin çocukların 
sosyal yeterlikleri ve olumlu öğrenme yaklaşımları ile de yüksek düzeyde ve pozitif ilişkili (Okado, Bierman ve Welsh 2014, Ziv, 2013), olduğu 
ortaya konmuştur. 

Öneriler 

Okuma yazmayı etkileyen temel becerilerin geliştirilmesinde yazılı ve görsel materyaller bakımından zengin sınıf ortamları oluşturulmalıdır. 

Okuma yazma hazırlık çalışmalarının fonolojik farkındalık, yazı farkındalığı, yazı öncesi çalışmalar ve sözel dil becerilerini kapsayacak 
şekilde bir bütün olarak ele alınması ve okul öncesi öğretmenlerinin bu konuda farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. 

Öğretmenlerin okul öncesi dönemde çocukların görsel algı, kelime dağarcığı, dinleme ve konuşma becerilerini nasıl geliştirdikleri ile ilgili 
araştırmalar yapılabilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de kesintili 12 yıllık zorunlu eğitimin yasal metinlerdeki durumunun incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek 
için “Yasal belgeler ışığında zorunlu ortaöğretim uygulamasında ortaya çıkan sorunlar; örgün eğitime kayıt, devam, terk, mezuniyet yıl şartı 
ile açık liseye kayıt, devam, açık liseden terk ve mezuniyet bağlamında nelerdir?” sorusuna bir cevap verilmeye çalışılmıştır. Araştırmada 
nitel araştırma desenine bağlı olarak “belge tarama” tekniğinden yararlanılmıştır. 30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6287 sayılı “İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile öğrencilere Açık Lisede okuma şansı verilmiş ancak Açık lise 
sistemi ile örgün eğitimde kullanılan e-okul sistemi arasında entegrasyon kurulamadığı için bu durum Açık liseye devam eden öğrencilerin 
devamsızlık ve terk durumunun kontrol edilememesine neden olmuş dolayısıyla zorunlu eğitimin uygulanmasını sekteye uğratmıştır. 12 yıllık 
zorunlu eğitime geçilmesiyle beraber eğitim süreleri teorikte Avrupa standartlarına yaklaşmış ancak pratikte nitelik olarak yeterli düzeye 
ulaşmadığı görülmüştür. 

Giriş 

Zorunlu eğitim bireyin belli bir yaşa girince eğitime başlamasını zorunlu kılan, devletin vatandaşını almakla yükümlü kıldığı eğitimdir. Bütün 
modern devletlerde eğitim bir zorunluluk ve hak olarak düzenlenmiştir. Günümüzde hemen her ülkede zorunlu eğitim toplumsal bir kurum ve 
hizmet alanı olarak görülmekte; modern devlet tarafından bir kamu hizmeti olarak sunulmaktadır (Şişman, 2010). Birey her geçen gün bir 
adım daha içinde aktif rol aldığı topluma yararlı bir katılımla uyum sağlayabilmek adına bu eğitimi almak zorundadır. Bu eğitimi almayan bir 
birey, içinde yaşadığı toplum için birer potansiyel sorun olma niteliği taşıyacağı gibi kendisi de topluma uyum sağlayamayacağından huzursuz 
ve mutsuz olacaktır. Bu yüzden zorunlu eğitim hem bireyin kendisi hem de toplum için şarttır. 19. Yüzyılın ortalarından itibaren tartışılmaya 
başlayan zorunlu eğitim Birleşmiş Milletler’in 1948 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. maddesi uyarınca 
evrensellik kazanmıştır. Her bireyin öğrenim hakkının olduğunu belirten bu madde, eğitimin en azından ilk ve temel aşamalarında parasız 
olduğunu ve temel eğitimin mecburi olduğunu vurgulamaktadır. 

Eğitimin hangi yaşta başlayacağı ne kadar süre devlet eliyle ve zorunlu devam edeceği her platformda tartışma konusu iken asgari 
müşterekte zorunlu eğitim yaşı olarak birçok ülkede kabul gören anlayış, lise eğitiminin de dahil olduğu çağ olarak düşünülmektedir. 
Türkiye’nin de içinde olduğu OECD ülkelerinde de bu durum bu şekliyle kabul edilmekte ve bu ülkeler, genç nüfusun daha fazla eğitim alması 
yönünde politikalar üretmektedir. Bu politikaların meydana getirdiği zorunlu eğitim, hukuki düzenlemelerle kişinin kendisinin ve ailesinin rızası 
dışında belirli dönemde belirli bir süre için verilir. Bu sayede toplumdaki her birey, modern toplum yapısına adapte olması için gerekli olduğu 
düşünülen bilgi ve becerilerle donatılmakta; uyması gereken davranış kuralları ile toplum içindeki yerini, hak, ödev ve sorumluluklarını 
öğrenmektedir (Meyer, 1977, 65).Bu bağlamda dünya genelinde 197 ülkenin 60’ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az süreler içerirken, 
130’unda 9-12 yıl arası ve 7’sinde ise 13-14 yıldır (Güven, 2012). 

Türkiye eğitimine “sistem” kavramını, 14 Haziran 1973’te kabul edilen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu getirmiştir. Bu kanun 1973 yılına 
kadar eğitimdeki gelişmeleri ve Yüksek Planlama Kurulu’nca geliştirilip Bakanlar Kurulu’nca onaylanan stratejiyi esas alarak Türkiye Eğitim 
Sistemi’ni yasalaştırmıştır (Başaran, 1996). Yasalaşan eğitim sistemi anılan tarihten sonra çağın ve ülkenin şartlarına göre zaman zaman 
değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri de 30/3/2012 tarih ve 6287 sayılı kanunla kabul edilen ilköğretimden sonra 
ortaöğretime devam zorunluluğudur. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimden 12 yıllık kesintili zorunlu eğitime geçiş ülke çapında çoğu kereler 
konuşulup tartışılsa da ilk ciddi sinyaller, 01-05 Kasım 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen 18. Milli Eğitim Şurası’nda İlköğretim ve 
Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğretime Erişimin Sağlanması başlığı altındaki 2.maddede şu şekilde verilmiştir. “Zorunlu eğitim 
öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak; 1 yıl okul öncesi eğitim, 4 yıl temel eğitim, 4 yıl yönlendirme ve  
ortaöğretime hazırlık eğitimi ve 4 yıl ortaöğretim olmak üzere öğrencilere farklı ortamlarda eğitim almaya fırsat verecek şekilde 13 yıl olarak 
düzenlenmelidir.” 

 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la beraber 12 yıllık 
zorunlu eğitime geçilmiştir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 2012 yılında bakanlığın, halkın kafasındaki sorulara cevap olması 
bakımından yayınladığı 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar adlı kitapçığın giriş kısmında şöyle demiştir: “Öğrencilerin yaş grupları ve 
bireysel farklılıklarını dikkate almayan sekiz yıllık kesintisiz eğitimle ülkemizin en önemli zenginliği olan genç nüfusu bilgi toplumunun 
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmanın mümkün olmadığından hareketle eğitim sistemimizde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. 
Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından 
biri toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğeri ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği 
yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesidir.” 

Zorunlu eğitim uygulamasının yukarıda tanımlanan haliyle uygulanması ile ilgili belki uygulamanın yeni olması, belki yeterli ilginin olmaması 
belki de karşılaşılan sorunlarının dile getirilmemesi nedenleriyle yeterince ele alınmadığı anlaşılmaktadır. Oysa Türkiye de çeşitli yasal 
belgeleri temelinde uygulamaya geçirilen 12 yıllık kesintili zorunlu eğitimin içinde, uygulamaya yansıyan birçok sorunsalı barındırdığı 
ortadadır.  
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Bu araştırmanın amacı Türkiye’de kesintili 12 yıllık zorunlu eğitimin yasal metinlerdeki durumunun incelenmesi yoluyla bu alanda literatür 
oluşturmaya katkı getirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için “Yasal belgeler ışığında zorunlu ortaöğretim uygulamasında ortaya çıkan 
sorunlar; örgün eğitime kayıt, devam, terk, mezuniyet yıl şartı ile açık liseye kayıt, devam, açık liseden terk ve mezuniyet bağlamında 
nelerdir?” sorusuna bir cevap verilmeye çalışılmıştır. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada nitel araştırma desenine bağlı olarak “belge tarama” tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknik “mevcut kayıt ya da belgelerin, 
veri kaynağı olarak, sistemli incelenmesi” olarak ifade edilmektedir (Karasar, 2004).Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından başlanarak eğitime 
yönelik olan tüm kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik genelge ve basın açıklamaları incelenmiştir. Bunların içinden zorunlu 
eğitimi içeren tüm yasal metinler bu makalenin belgelerini oluşturmuştur. Bu yasal belgeler: TC Anayasası, Türk Medeni Kanunu, 1739 sayılı 
Milli Eğitim Temel Kanunu, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na bağlı Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Liseleri ile 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmelikleri, MEB 2011/40 Sayılı Genelgesi’dir.  

Yasal belgelerin incelemesi ile toplanan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Örneğin Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, Devam-
Devamsızlık ve İlişik Kesme başlıklı 36. Maddesindeki “Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla 
yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri 
öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.” ifadesi bir veri olarak kabul edilmiş bu verilerin betimsel analiziyle okula 
devam etmeyen öğrencinin takibini yapmaktan sorumlu kişi ve mercilerin veliler, okul yöneticileri, milli eğitim müdürleri ve mahalli mülki idare 
amirleri olduğu tespitinde bulunulmuştur. Yasal belgelerin ilgili yerlerinde bu takibi yapacak kişilerin görevlerinin yasal olarak nerede başladığı 
ve nerede bittiği belirtilmemiştir. Böyle bir durumun uygulamadaki kişilerde kafa karışıklığı yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır. Belgeler yasal 
dokümanlar olması itibariyle geçerli ve güvenilir bir nitelik taşımaktadır. 

 

Bulgular ve Yorum 

14 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 22. Maddesine göre mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş 
grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim 
yılı sonunda biter. Aynı kanunun 26. Maddesine göre ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren 
genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. 

30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 
ilköğretimler dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumu olarak; 
ortaöğretimler ise ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak 
tanımlanır. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. 

MEB’in 2012/20 sayılı 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar Genelgesinde de zorunlu eğitimin 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul 
ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsadığını, öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) 
ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirileceği ifade edilmiştir.  

Yasal metinlerde zorunlu ortaöğretim eğitimi bu şekilde yer alırken eğitiminin öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği ile düzenlemektedir. 

 

1739 sayılı Kanun’un 26. maddesi “Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim 
kurumlarının tümünü kapsar.” şeklindeyken 6287 sayılı Kanun ile “Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın 
öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.”şeklinde 
değiştirilmiştir.  

1739’un 22. ve 26. Maddelerine ve 2012/20 sayılı Bakanlık Genelgesi’ne göre ilköğretim dönemi olan 6-13 yaşını bitiren her öğrencinin 14 
yaşından itibaren zorunlu örgün ve yaygın ortaöğretim eğitimine geçmek durumunda kalacağı, öğrencinin diploma alma şartının da bu örgün 
veya yaygın eğitimin bitirilmesi sonucunda gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. Yani ilgili kanun ve genelgede belirtildiğine göre; ortaöğretime 
geçtikten sonra bu eğitim iki şekilde devam ettirilebilir, bunlardan birincisi devam zorunluluğu olan örgün eğitim, diğeri de devam zorunluluğu 
olmayan açık öğretim’dir. 

Örgün eğitime kayıt ve geçişler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılır. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 
20. Maddesi ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrencilerin ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla veya yetenek puanıyla, 
tercihleri doğrultusunda, ortaöğretim kurumlarına yerleştirileceğini söyler. Bu ifadeye dayalı olarak Bakanlığın her yıl ülke genelinde yaptığı 
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) sonrası her öğrenci kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda örgün bir ortaöğretim kurumunu 
seçmekte, kendi puanına göre okul belirleyememiş öğrenciler ise aynı yönetmeliğin 23. maddesine göre ikamet adreslerine uygun bir örgün 
eğitim kurumuna yerleştirilmektedir. Bu okullar da genellikle meslek liseleri olmaktadır. Akademik olarak başarı gösteremeyen ve akademik 
eğitim veren liselere yerleşemeyen öğrencilerin lise eğitiminde mesleki becerilerini geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Örgün eğitimin bir diğer alternatifi olarak ortaya çıkan Açık Öğretim Liselerine kayıt ve geçiş esasları da Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki 
Açık Öğretim Liselerinin 2005 yılında yürürlüğe girmiş olan yönetmeliklerine uygun olarak yapılır. Açık Öğretim Lisesi program içeriği 
bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim 
kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir (AÖL, 2016). 
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1. Açık Ortaöğretime kayıt, devam ve mezuniyet sürecinde alınan “ücretler” ile ilgili sorunlar: 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, kayıt şartları başlığı altındaki 21. Maddede AÖL veya MAÖL’den ortaöğretimlere, ortaöğretimlerden 
de AÖL veya MAÖL okullarına nakillerin olabileceğine hükmetmiştir. Örneğin 8. Sınıfı tamamlayan öğrenciyi Bakanlık bir örgün ortaöğretim 
kurumuna yerleştirmekte; ancak öğrenci isterse yerleştiği okula gidip öğrenim durum belgesini almakta, sonrasında da AÖL veya MAÖL’e 
kaydını yaptırabilmektedir. 

Açık öğretime kayıt için AÖL ve MAÖL Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre ilköğretim/ortaokul diploması, tasdikname veya denklik belgesi; 
eğer öğrenci ara sınıflardan gelmişse not döküm çizelgesi istenir. Ayrıca kayıt ücretinin yatırıldığı banka dekontu da kayıt sırasında 
öğrenciden alınır. 2015-2016 eğitim öğretim yılının her kayıt dönemi için 20 TL olan kayıt ücretinin öğrenci tarafından AÖL-MAÖL banka 
hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu durum TC Anayasasının 42. Maddesinde belirtilen kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamaz ilkesine ters düşmektedir. Ayrıca MEB’in 20/07/2011 tarih ve 2011/40 sayılı Genelgesinde örgün eğitim kurumlarında kayıt ve 
kabullerde ve diploma verilirken hiçbir ad altında para alınamayacağı ifade edilmişken AÖL ve MAÖL’e kayıt şartları arasında kayıt ücretinin 
yönetmelikle ortaya konulmuş olması zorunlu eğitim anlayışıyla çelişmektedir. AÖL’e veya MAÖL’e kayıt için gereken ücretin öğrenci 
tarafından karşılanamaması durumunda öğrenci kaydını yaptıramamakta ve zorunlu eğitim çağındayken sistem dışında kalmaktadır.AÖL’de, 
örgün ortaöğretimdeki gibi mezuniyete kadar bir süreklilik bulunmamaktadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci durumuna göre silik ya da donuk 
kabul edilmekte ve sınavlara alınmamaktadır. Dolayısıyla öğrenci eğer her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kayıt ücretini yatırmaz 
veya belirtilen tarihlerde kaydını yenilemez ise sınavlara girememekte ve eğitimi kesintiye uğramaktadır. Öğrencinin okuması için Devletin 
bu konuda herhangi bir çabası bulunmamakta tamamen öğrencinin keyfine ya da çabasına bırakılmaktadır.Benzer durum mezuniyet için de 
söz konusudur. Açık öğretimden mezuniyet için AÖL ve MAÖL Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre mezun olan öğrencilerden diploma harcı 
alınırken Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 69/2 maddesine göre örgün eğitimden mezun olan öğrencilerin diplomaları harca tabi değildir. 

 

2.Örgün ve yaygın eğitimdeki öğrencilere tasdikname verilmesinden kaynaklanan sorunlar: 

2.1. Öğrenci örgün eğitimde iki yıl başarısız sayılırsa okul ile ilişiği kesilir: 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencinin yıl içinde başarılı sayılma 
koşullarından birincisi okula devam etme, diğeri de ders başarısıdır. Bu Yönetmeliğin Sınıf Tekrarı ve Öğrenim Hakkı başlığı altındaki 59. 
Maddesinde “Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf 
tekrar eder. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim 
Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.” denmektedir; ancak örgün eğitim sisteminde kullanılan e-okul sisteminde böyle 
bir modül bulunmamaktadır. Yani örgün eğitim kurumları ile AÖL ve MAÖL arasında alt yapı entegrasyonun olmaması nedeniyle öğrencinin 
örgün eğitimden açık liseye geçişi, kişinin başvurusu ile mümkün olabilmektedir. Örneğin örgün öğretimden ilişiği kesilen bir öğrencinin AÖL 
veya MAÖL’e kaydının gerçekleşebilmesi için, öğrenci örgün eğitimden tasdiknamesini şahsen alarak doğrudan Hayat Boyu Öğrenme 
Müdürlüklerine gitmesi ve kaydını yaptırması gerekmektedir. Kişinin AÖL ya da MAÖL’e başvurmaması durumunda ise örgün eğitim 
kurumlarının e-okul sisteminde otomatik olarak“örgün eğitim dışına çıktı (kendi isteği ile)”ibaresi yer almakta ve öğrencinin öğrencilik durumu 
düşürülmektedir. Dolayısıyla öğrenci henüz zorunlu eğitim çağındayken 12 yıllık zorunlu eğitimini tamamlamadan sistem dışı kalmaktadır.  

2.2. Öğrenci örgün eğitim kurumunda iken evlenirse okul ile ilişiği kesilir. 

Yine ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devam için aranan şartlarda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 21. Maddesi “Evli olanların kayıtları 
yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-okul üzerinden AÖL’e veya MAÖL’e gönderilir.”şeklindedir. Medeni 
Kanun’un 124. maddesine göre ise hakim kararıyla 16 yaşını doldurmuş bireyin evliliğine onay verilebilmektedir. Evlenen öğrenci, yukarıda 
işaret edildiği gibi kendi isteğiyle AÖL’e veya MAÖL’e kayıt yaptırırsa eğitimini sürdürebilmekte ancak istemezse eğitimini 
sonlandırabilmektedir. Dolayısıyla öğrenci evlenerek yine zorunlu eğitim kapsamından çıkabilmektedir. 

2.3. Öğrenci örgün eğitim ve AÖL/MAÖL sistemleri arasındaki altyapı eksikliği nedeniyle herhangi bir taraftan diğerine geçmek için 
gerekli öğrenim belgesini (tasdikname) alıp hiçbir tarafa kayıt yaptırmayabilir. 

AÖL/MAÖL ve e okul sistemleri arasında entegrasyon olmadığı için öğrenci, örgün ortaöğretime geçmek üzere AÖL veya MAÖL’den 
tasdiknamesini alıp yine eğitimine son verebilir. İki sistem arasında alt yapı bağlantısı olmamasından ve iki tarafa yapılacak kayıtların kişisel 
başvuruyla gerçekleştirilmesinden kaynaklı bu durum zorunlu eğitim kavramını sakatlamaktadır.  

 

3. Örgün ve yaygın eğitimde öğrencilerin devamsızlık ve okul terklerini engelleyecek yaptırımların olmamasından kaynaklanan 
sorunlar: 

6287 sayılı Kanunla12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle beraber, bu çağdaki öğrencilerin zorunlu ortaöğretim eğitimine katılımının 
sağlanması konusunda takibi yapacak yetkili merciler ve bu mercilerin uygulayacağı yaptırımları içeren yasal düzenlemelerin olması 
beklenmektedir. Çünkü 222 sayılı İlköğretim Kanunu’nda ilköğretim öğrencilerinin okula devamına yönelik devletin ve velinin sorumluluklarına 
işaret edilmiştir. Bu kanunun 6. bölümünün 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. maddelerinde öğrencinin zorunlu temel eğitime gönderilmemesi 
durumunda bürokratik takibinin kim tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu maddelerde velinin veya vasinin sorumlulukları, öğrencinin 
zorunlu temel eğitime gönderilmemesi durumunda velinin veya vasinin karşılaşacağı maddi yaptırımların miktarı, uygulanacak cezai 
işlemlerdeki esaslar ve bu konuyla ilgili üçüncü şahısların bilgi saklaması durumunda karşılaşacağı yaptırımlar açıkça ortaya konulmuştur. 
6287 sayılı Kanun ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, Devam-Devamsızlık ve İlişik Kesme başlıklı 36. maddesi okula devamın zorunlu 
olduğu, velilerin öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlülüklerinin bulunduğu, okula devamda yöneticilerinin, milli eğitim 
müdürlerinin ve mahalli mülki idare amirlerinin öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili tedbir almaları şeklinde değiştirilmiştir. Ancak 222 
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sayılı yasada belirtildiği gibi, ilgili kişi ve birimlerin yapması gerekenler, bu duruma uymayan kişilerin karşılaşacağı yaptırımlar açık ve net 
şekilde ortaya konmamıştır. Bu nedenle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki 26. Maddeye atıfta bulunan bu maddenin ortaöğretimin 
zorunlu olduğunu bildirmekten öte bir görevi bulunmamaktadır. Yani ortaöğretimin zorunlu olduğu ifadesinin dışında ne 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanunu’nda ne Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ne de başka bir yasal metinde ortaöğretim düzeyindeki eğitimde 
vatandaş-devlet arasındaki yasal sorumluklar net olarak çizilmemiştir.2015 yılı AB İlerleme raporunda da bu durum “ Okula devamsızlık 
yüksektir ve tutarlı bir şekilde izlenmemektedir. Özellikle okul terkleri konusunda olma üzere toplumsal cinsiyet farklılığı önemli düzeyde 
seyretmeye devam etmektedir.” şeklinde eleştirilmiştir (AB Bakanlığı, 2015). 

Oluşan yasal boşluk nedeniyle zorunlu eğitimde olması gereken çağ nüfusunun eğitime devam durumu istatiksel olarak incelendiğinde,2012-
2013 eğitim-öğretim yılı sonunda 1.205.507 öğrenci 8 yıllık ilköğretimden mezun olmuş, ortaöğretime kayıt yaptırmak zorunlu olmasına 
rağmen 1.135.727 öğrenci liselere kayıt yaptırmıştır.  

 

Tablo 1. Türkiye’de eğitimin örgün eğitimdeki istatistiki durumu 

Yıl 
8.sınıf mezun 
öğrenci sayısı 

Resmi ve Özel 
Örgün eğitime 
kayıt yaptıran 
öğrenci sayısı 

Ortaöğretime geçiş 
oranı (Brüt) % 

Ortaöğretime geçiş 
oranı(Net) % 

Fark 

2011 1.226.473 1.038.965 84,7 67,37 187.508 

2012  1.252.147 1.128.557 90,1 70,06 123.590 

2013 1.205.507 1.135.727 94,2 76,65 69.780 

2014 1.275.541 1.208.611 94,7  79,37 66.930 

2015 1.366.138 1.107.966 81,1 79,79 258.172 

Kaynak: MEB istatistikleri 

 

Tablo 1’e göre zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasından sonraki yıllarda bu çağ nüfusundaki okullaşma oranı bir miktar arttırılmış ancak 4. 
yılında dahi %80’e bile ulaşamamıştır. 2012 sonrasında liseye kayıt yaptırmayan öğrenci sayısında düşüş gözlenmiş ancak 2015 yılında bu 
fark 2011 yılından da fazladır. 2015 yılı için bu fark 258.172 olarak belirtilmiştir.  

Tablo 2. Örgün eğitimdeki öğrenci sayıları 

Yıl  
8.Sınıftan mezun 
olan  

Resmi ve Özel  

Örgün liselere 

 kayıt yaptıran  

10. Sınıf  11. Sınıf  12. Sınıf  

2011  1.226.473  1.038.965  928.915  

 (2012)  

868.778  

 (2013)  

839.738 
(2014)  

2012  1.252.147  1.128.557  997.487  

 (2013) 

937.240 

 (2014)  

914.624 
(2015)  

2013  1.205.507  1.135.727  1.050.904  

 (2014) 

947.888  

(2015)  

 

2014  1.275.541  1.208.611  1.036.959  

 (2015)  

  

2015  1.366.138  1.107.966  

   

 

Kaynak: MEB istatistikleri 

 

Tablo 2.’de 10. 11. ve 12 sınıf düzeylerinde de öğrenci sayılarının sürekli düşüş gösterdiği görülmektedir. Örneğin 2012 yılında 1.128.557 
olan 9. sınıf öğrenci sayısı her bir üst öğrenim düzeyinde biraz daha düşüş göstermiş ve 12. sınıfa ulaşan öğrenci sayısı 914.624 olmuştur. 
Burada da zorunlu eğitimde okul terklerinin engellenemediği açıkça görülmektedir. 

Bu öğrencilerin bazıları AÖL’ye kayıt yaptırmış olabilir ancak bu öğrencilerin tamamı AÖL’ye kayıt yaptırmış olsa bile zorunlu eğitim sistemi 
içinde oldukları söylenemez. Çünkü AÖL’nin örgün eğitimden tamamen farklı bir yapısı bulunmaktadır. Öğrenci AÖL’ye geçtikten sonra 
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öğrenimini tamamlayıp tamamlamadığı belirsizdir. Takibi yapılmamaktadır. Dolayısıyla AÖL zorunlu eğitimin bir parçası ya da alternatifi 
olarak kabul edilmesi mümkün değildir.  

Örneğin MAÖL’e 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 19 yaş altı yeni kayıt öğrenci sayısı toplam 52.728 iken 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1. 
Döneminde 59.969’a yükselmiştir. Benzer şekilde Şekil 1’de görüldüğü gibi özellikle 2007-2008 öğretim yılından sonra AÖL’ye yeni kayıt 
olan öğrenci sayısında sürekli bir artış görülmektedir. Fakat zorunlu eğitime geçilen 2012-2013 öğretim yılındaki artış, diğer yıllardaki artış 
oranlarından daha fazladır. Buna göre; AÖL’nin, zorunlu eğitimden kaçış yolu olarak görüldüğü söylenebilir.  

 

*(Kaynak :MEB AÖL, 2016 )  

 

Oysa dünya ülkelerindeki zorunlu eğitim uygulamalarına bakıldığında; ABD'de, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulanmaktadır ve okula devamsızlık 
yapan öğrencilerin velilerine mahkeme ücreti hariç 20 ila 1500 dolar arası para cezası ya da hapis cezası uygulamaktadır (Popovich, 2014). 
Colorado eyaletinde ise okula devam etmeme davranışı öğrenciden kaynaklanıyor ise ilgili memur öğrenciyi okula gitmeye zorlamakta, 
ayağına takip kelepçesi takma, ev hapsi gibi ek cezalar uygulamaktadır. Öğrencinin okula devamını sağlamakta velilerin ihmali tespit edilirse 
aileler de mahkeme tarafından cezalandırılmakta ve çocuk aileden uzaklaştırılmaktadır (Colorado Compulsory Education Laws, 2016). 
Almanya’da zorunlu eğitim12 yıldır. İlk dokuz yıl öğrenciler hafta içi her gün okula devam etmek zorundadırlar. Kalan üç yılda ise sonraki 
izleyecekleri öğretim hayatına bağlı olarak yarı zamanlı okula devam zorunlulukları olabilir. Almanya’da eğitim zorunluluğunu ciddiye almayan 
öğrenciler polis zoruyla okula götürülmekte, ebeveynlere 1000 €’ya varan para cezası, çok daha ağır durumlarda ise hapis cezası 
verilebilmektedir. Eğitim sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınan gençlere de para cezası yerine sosyal çalışma cezası verilmesi tercih 
edilmektedir. Çocuklarının eğitim haklarını engelleyen veya yerine getirmeyen ebeveynlere para veya hapis cezası kimi zamanda velayetin 
alınmasına giden cezalar da verilmesi mümkündür (Thüringer Schulgesetz, 2015). İtalya'da da zorunlu eğitimin süresi 10 yıl olarak 
uygulanmaktadır ve 16 yaşını dolduran ve örgün eğitime devam etmeyen öğrenciler 18 yaşına kadar mesleki eğitim görmektedir. İngiltere'de 
ise örgün eğitim sistemi, 3-5 yaş arası çocukların devam ettiği okul öncesi eğitim, 5-11 yaş arasındaki çocukların devam ettiği 6 yıllık 
ilköğretim, 11-16 yaş grubun devam ettiği ortaöğretim birinci kademesi ve 16-18 yaş grubunun devam ettiği genel ve mesleki eğitimin verildiği 
ortaöğretim ikinci kademesini kapsamaktadır (Eurydice, 2015). Bu Avrupa ülkelerinde de benzer yaptırımlar bulunmaktadır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

6287 sayılı Kanundaki düzenlemeler toplumu geleceğe hazırlamak, bireylerin eğitim sisteminde geçirdikleri süreleri arttırarak toplumu çağın 
kalite sıralarına getirmek amacıyla düzenlenmiş ancak ortaokuldan sonra okul terkini engelleyecek ciddi yaptırımlar konulmamıştır. Açık lise 
sistemi ile örgün eğitimde kullanılan e-okul sistemi arasında entegrasyon sorunlarının olması bu alanda devlet takibi konusunda bir boşluk 
oluşturmuştur. Yani 12 yıllık zorunlu eğitimin gereği olarak ortaokuldan sonra tüm öğrenciler bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmektedir. 
Ancak ilk olarak lise öğretiminde devamsızlık yapan öğrencinin takibini yapacak yetkili birimler tam olarak belirtilmediği için öğrenci 
yerleştirildiği okula isterse hiçbir zaman gitmeyebilmektedir.  

Devamsızlıktan veya başarısızlıktan dolayı iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrencinin örgün ortaöğretimden kaydı silinmekte ancak Açık liseye 
otomasyon şeklinde gönderilmemektedir, dolayısıyla bu öğrenciler zorunlu lise eğitimini tamamlayamamaktadır.  

Liseye başlar başlamaz öğrenci, kaydını Açık liseye alabilmekte, isterse Açık liseye hiçbir şekilde devam etmeden öğrenim hayatını 
sonlandırabilmektedir. Burada da herhangi bir yaptırım da bulunmamaktadır. Kaydını Açık liseye almış çağ yaşındaki öğrencinin daha sonra 
tasdiknamesini ilgili kurumdan isteme hakkının yönetmelik gereği olabildiği ve bu öğrencinin öğrenimini sonlandırmasında herhangi bir 
kısıtlamanın olmadığı da görülmektedir. Güven (2012) de “açık öğretim” uygulaması ile çok sayıda çocuğun örgün eğitimden uzaklaşacağını 
vurgulamıştır. 
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Medeni Kanun’una göre 16 yaşını doldurmuş ve hakim kararıyla evliliğine müsaade edilmiş öğrencinin öğrenim hayatı da sonlanabilmektedir.  

Örgün eğitimden açık öğretime geçmek zorunda kalan çağ nüfus yaşındaki öğrencinin şu an için 20 TL olan açık öğretim ücretini yatırmaması 
halinde kaydının yapılmaması ve sınavlara alınmaması hem sosyal devlet anlayışına hem de ilgili kanun, yönetmelik ve bakanlık 
genelgeleriyle uyuşmamaktadır.  

12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle beraber eğitim süreleri Avrupa standartlarına yaklaşmış, okullaşma oranlarında daha fazla ilerleme 
kaydedilmesi sağlanmıştır. Ancak nitelik olarak yeterli düzeye ulaşmadığı, kız öğrenciler başta olmak üzere eğitime katılımın tüm düzeylerde 
arttırılması ve okul terklerinin azaltılmasına yönelik etkili stratejilerin oluşturulması gerektiği AB raporlarında da yer almıştır (AB Bakanlığı, 
2015). 

 Bu sonuçlara bağlı olarak; Açık öğretime kayıt örgün eğitimde olduğu gibi ücretsiz olmalıdır. Örgün eğitim kapsamında bulunan 
öğrencinin tasdiknamesi hiçbir suretle kesilmemelidir. Devamsızlıktan veya başarısızlıktan dolayı iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrencinin kaydı 
Açık liseye doğrudan e-okul sistemi üzerinden gönderilmelidir. Zorunlu haller dışında ( sürekli hastalık, başarısızlık gibi) öğrenci ortaokuldan 
sonra Açık liseye kayıt yaptıramamalıdır. Zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin evlilik akdi ile öğrenimlerini sonlandırmaları engellenmelidir. 
Lise öğretiminde devamsızlık yapan öğrencinin takibini yapacak yetkili birimler yönetmelikler yerine 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu’nda olduğu gibi kanunla tam olarak güvence altına alınmalıdır ayrıca yaptırımlar da bu kanunda belirtilmelidir. Çocuklarının eğitim 
haklarını engelleyen veya yerine getirmeyen ebeveynlere para veya hapis cezası kimi zamanda velayetin alınmasına giden cezalar da 
verilmelidir. Okula devam etmeme davranışı öğrenciden kaynaklanıyor ise öğrenciye de yaptırımlar uygulanmalıdır. 

 Diğer yandan araştırmacılar, bu araştırmada kullanılan yöntemin dışında farklı yöntemlerle sorunları ortaya koymaya çalışabilirler. 
Ayrıca, gelişmiş ülkelerdeki zorunlu eğitim uygulamaları ve okul terklerine karşı alınan önlemlerin neler olduğunu araştırabilirler. Zorunlu 
eğitim çağında olan ve AÖL’yi tercih eden öğrencilerin tercih sebeplerinin neler olduğunu veya zorunlu eğitim dışına çıkmaların yoğun olarak 
yaşandığı şehir veya bölgeleri, Örgün ortaöğretim ile AÖL başarılarını karşılaştıran araştırmalar yapabilirler. 
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FARKLI KAVRAMSAL DEĞİŞİM YÖNTEM VE TEKNİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM 
MATERYALİNİN KAVRAMSAL DEĞİŞİME ETKİSİ 

 

THE EFFECT OF INSTRUCTIONAL MATERIALS ENRICHED WITH DIFFERENT CONCEPTUAL CHANGE METHODS AND 
TECHNIQUES ON CONCEPTUAL CHANGE 

 

 Fethiye KARSLI8 Merve HACIMUSTAFAOĞLU2 Çiğdem ŞAHİN3 

 

Özet 

Problem Durumu 

Isı ve sıcaklık konusu hem soyut kavramları içinde barındırması hem de sıklıkla kavram yanılgılarına rastlanan bir konu olması sebebiyle 
anlaşılması zorlaşmakta ve öğrenciler için zor bir konu olarak nitelendirilmektedir.  Ayrıca ilköğretimden yükseköğretime kadar her yaş 
grubundaki öğrencilerin “ısı ve sıcaklık” konusunda kavram yanılgılarına sahip olduğu görülmektedir. Literatürde “Isı ve sıcaklık” konusunda 
yapılan kavramsal değişim çalışmalarının geleneksel yaklaşımlara göre öğrencilerin konu ile ilgili anlamalarını olumlu yönde etkilediği ve 
kavram yanılgıları ile başa çıkmalarına daha fazla yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu yöntemlerin, öğrencilerin kavram 
yanılgılarını tamamen gideremediği de belirtilmektedir. Bu durum araştırmada kullanılan kavramsal değişim yöntemlerinin yapısından ya da 
kullanılan yöntemlerin bütün öğrencilerin öğrenme stillerine hitap edemiyor olmasından da kaynaklanabilir. Bu dezavantajın önüne geçmek 
için sadece bir öğretim yönteminin kavramsal değişim sağlamada yetersiz kaldığı durumlarda Farklı Öğretim Yöntem ve Teknikler 
(FaKaDeYT) kullanılarak öğrencilerin çoğunun kavram yanılgılarının giderilmesi sağlanabilir. Literatürdeki kavramsal değişim çalışmaları 
incelendiğinde, FaKaDeYT ile zenginleştirilmiş öğretim materyali ile öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavram yanılgılarını gidermeye etkisinin 
incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın sonuçlarının literatürdeki bu boşluğu dolduracağına inanılmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; FaKaDeYT ile zenginleştirilmiş öğretim materyalinin “8. sınıf öğrencilerinin ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesindeki konu 
ve kavramlarda kavram yanılgılarının giderilerek olumlu yönde kavramsal değişim sağlamalarında etkisini incelemektir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Yarı deneysel araştırma yöntemine göre yürütülen bu araştırmanın örneklemi, Ağrı İli Patnos İlçesindeki Vali Yusuf Yavaşcan Ortaokulu’nun 
40 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Deney grubunda FaKaDeYT ile zenginleştirilmiş rehber materyallerle kontrol grubunda ise 
öğretim programının öngördüğü mevcut materyaller kullanılarak uygulamalar yürütülmüştür. Araştırmada veriler, Maddenin Halleri ve Isı-
Sıcaklık Kavram Testi (MaHISKaT) ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.  

Araştırmanın Bulguları 

MaHISKaT’tan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri öğrencilerin ön ve son test puanları arasında son test puanları lehine anlamlı bir 
fark olduğunu göstermektedir (t= 1,809, p > .05, η2=0,38). Ayrıca öğretimden sonra yapılan görüşmelerin bulgularından ele alınan konuda 
deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha az sayıda yanılgılı cevaplar verdikleri ya da daha fazla oranda doğru 
cevaplar verdikleri tespit edilmiştir.  

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri 

Araştırmada FaKaDeYT kullanılarak hazırlanan öğretim materyalinin öğrencilerin, “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesindeki konu ve kavramlarda 
sahip oldukları kavram yanılgılarının giderilerek olumlu yönde kavramsal değişim gerçekleştirmelerinde mevcut öğretim materyallerine göre 
daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çalışmaların farklı disiplinlerde ve konularda da yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maddenin halleri ve ısı, sıcaklık, Kavramsal değişim,  Kavramsal değişim yöntem ve teknikler. 

Summary 

The subject of “Heat and Temperature” is defined as a very difficult subject for the students as it is really hard to comprehend because it 
consists of both abstract concepts and various misconceptions.  Besides, in all levels of education from primary to undergraduate, it has 
been observed that students have various misconceptions in “Heat and Temperature” subject. In literature, it was determined that conceptual 
change studies on “Heat and Temperature” were proved to be more favorable for the students’ comprehending the subject and more helpful 
for their struggle with the misconceptions rather than the traditional approaches. However; it was also stated that these methods could not 
eliminate the misconceptions of students completely. This situation may arise either from the structure of conceptual change methods used 
in the study or inability of methods to appeal to learning styles of all students. In order to overcome this disadvantage; different teaching 
techniques and methods may be used to eliminate the misconceptions of most of the students in the situations where only one teaching 
technique is insufficient for a conceptual change. When conceptual change studies about “Heat and Temperature” were examined, couldn’t 
be found a study analyzing the effects of materials enriched with “Different Conceptual Change Techniques and Methods” (DCCTM) on 

                                                           
(*) Bu çalışmanın özet bölümü EJER 2016 bildiri özetleri kitapçığında yayınlanmıştır.  
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eliminating the students’ misconceptions about this subject. It is believed that analysis of effects of instructional materials enriched with 
DCCTM will fil leisure in the literature. 

 

Purpose of Study 

The purpose of this study was to investigate effects of teaching material enriched with DCCTM on eliminating of secondary school 8th grade 
students' misconceptions and providing positively conceptual change in on "The states of Matter and Heat" unit. 

 

Method  

In the study pre-test and post-test designed quasi-experimental method was used. The sample of this study consisted of 40 8th grade students 
who studied at Vali Yusuf Yavaşcan Secondary School in Patnos in Ağrı. The practices were carried out by using teaching material enriched 
with DCCTM with the experimental group and existing materials in the  teaching curriculum with the control group. In the study the data were 
gathered by using the Concept Test of "the States of Matter and Heat"  (CoTeSMaH) and semi-structured interview form. 

 

Findings  

The statistical analysis of the data gathered by CoTeSMaH indicated that there was a significant difference between these students' pre and 
post-tests results (t= 1,809, p > .05, η2=0,38).  Furthermore; it was determined that students in experimental group answered less wrong 
answers to the topic than the control group students or they could answered completely full truly. 

 

Conclusions and Recommendations 

In the study, it was determined that the teaching material enriched with DCCTM are far more efficient in helping the students to have a better 
conceptual change by eliminating students’ misconceptions about the subject “ The States of Matter and Heat” than existing teaching 
materials. It is suggested that the similar research should be investigated in other disciplines and subjects. 

The Key Words: The states of Matter and Heat, Temperature, Conceptual change, Conceptual change methods and techniques 
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1. Giriş 

Derslerde öğrencinin pasif dinleyici öğretmenin bilgi aktaran olması, öğrencinin öğrenme süreci dışında tutulması ve öğretim yöntemlerinde 
ezberci ve klasik yöntemlerin çağdaş yaklaşımlara tercih edilmesi başarı oranını düşürmektedir (Baser ve Geban, 2007). Bu sebeple 
kavramsal değişim sağlamak için geliştirilmiş yöntemler ve yapılan araştırmalar, Fen Bilimleri Eğitimi’nde önemli bir yer tutmaktadır (Mills, 
Tomas ve Lewthwaite, 2016). Posner, Strike, Hewson ve Gertzog (1982), yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayanan bir ‘Kavramsal 
Değişim Modeli’ geliştirmişlerdir. Bu model, öğrenmede önceden var olan bilgiyle yeni bilginin ilişkilendirilerek yapılandırılmasına ek olarak 
kişinin kavramlarının değişimini öngörmektedir (Posner vd., 1982; Anderson, 2007).   

Kavramsal değişimin gerçekleşme sürecinde ilk olarak, kavram yanılgıları dikkate alınmakta ve bu yanılgıların değiştirilmesi üzerinde 
durulmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin, öncelikle karşılaştıkları yeni bir problemin çözümünde mevcut bilgilerinin yetersiz olduğunun farkına 
varmaları sağlanmalıdır. Bu yetersizlik hissedildiğinde, öğrencilerde önceki bilgiler ile yeni bilgiler arasında bir uyuşmazlık ve bunun 
sonucunda da zihinsel çatışma meydana gelecektir. Böylece, öğrenci kavramsal değişime hazır hale gelecektir. Bu noktadan sonra 
öğrencilere verilecek yeni kavram, onlar tarafından anlaşılır, mantıklı ve verimli bulunmalıdır (Posner vd., 1982; Karslı ve Çalık, 2012). 

Öğrencilerde kavramsal değişimi gerçekleştirmeyi amaçlayan çalışmalarda genellikle; kavramsal değişim metinleri (KDM), kavram haritaları, 
animasyonlar, analoji, deney, çalışma yaprakları, kavram karikatürleri gibi öğretim materyalleri kullanılmaktadır (Baser ve Geban, 2007; 
Özmen, Demircioğlu ve Demircioğlu, 2009; Karslı ve Çalık, 2012). Isı ve sıcaklık hem soyut kavramları içermesi hem de sıklıkla kavram 
yanılgılarına rastlanan konu olması sebebiyle anlaşılması zorlaşmakta ve öğrenciler için zor bir konu olarak nitelendirilmektedir (Ericson, 
1979). Literatür incelendiğinde ısı ve sıcaklık üzerine ilköğretimden üniversiteye her yaş grubundaki öğrencilerin çeşitli kavram yanılgılarına 
sahip olduklarını belirlemişlerdir (Aydoğan, Güneş ve Gülçiçek, 2003; Başer ve Çataloğlu, 2005; Clough ve Driver, 1985; Carlton, 2000; 
Erickson, 1979). Örneğin, öğrenciler “ısının bir madde” olduğunu düşünmektedirler (Ericson, 1979; Kırıkkaya ve Güllü, 2008). Ayrıca 
öğrenciler ısının gazlar gibi bir yerden bir yere hareket ettiklerini düşünmektedirler (Ericson, 1979). Bunlara ek olarak öğrenciler ısının madde 
miktarına bağlı olmadığına, sıcaklığın ise madde miktarına bağlı olduğuna inanmaktadırlar (Kırıkkaya ve Güllü, 2008). Özellikle ilköğretim 
kademelerindeki öğrencilerde kavram yanılgılarının olması ileriki yıllarda ilgili kavramlar üzerine yapılandıracağı diğer konu ve kavramları 
anlamada zorluk çekmelerinin bir nedeni olarak gösterilebilir. Zor olarak nitelendirilen bu konuda kavram yanılgılarının tespit edilmesinin 
önemli olması kadar kavramsal değişime yönelik çalışmaların yapılması da son derece önemlidir. Literatürde “Isı ve sıcaklık” konusunda 
birçok kavramsal değişim çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalarda KDM, kavram haritaları gibi kavramsal değişim yöntemlerinin 
geleneksel öğretime göre etkisi araştırılmış ve genel olarak kavramsal değişim çalışmalarının geleneksel yaklaşımlara göre öğrencilerin ele 
alınan konu ile ilgili anlamalarını olumlu yönde etkilediği ve kavram yanılgıları ile başa çıkmalarına yardımcı olduğu tespit edilmiştir (Başer 
ve Çataloğlu, 2005; Luera, Otto & Zitzewitz, 2005; Baser ve Geban, 2007; Sarı-Ay ve Aydoğdu, 2015). Bununla birlikte bazı araştırmalarda 
bu yöntemlerin, öğrencilerin kavram yanılgılarını tamamen gideremediği de belirtilmektedir (Baser ve Geban, 2007). Bu durum araştırmada 
kullanılan kavramsal değişim yöntemlerinin yapısından ya da kullanılan yöntemlerin bütün öğrencilerin öğrenme stillerine hitap edemiyor 
olmasından da kaynaklanabilir. Bu dezavantajın önüne geçmek için sadece bir öğretim yönteminin kavramsal değişim sağlamada yetersiz 
kaldığı durumlarda farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin birlikte kullanılması, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap etme olasılığını 
arttıracağından öğrencilerin büyük çoğunluğunun kavram yanılgılarının giderilmesi sağlanabilir. Literatür incelendiğinde ısı ve sıcaklık 
konusunda Farklı Kavramsal Değişim Yöntem ve Teknikler (FaKaDeYT) ile zenginleştirilmiş rehber materyallerin öğrencilerin yanılgılarını 
gidermeye etkisinin incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda FaKaDeYT’in birbirinin eksikliklerini gidererek, öğrencilerin 
olumlu yönde kavramsal değişim sağlamalarında yardımcı olacağına ve “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinde öğrencilerin kavramsal 
değişimlerine etkisinin incelenmesinin literatürdeki bu boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı; FaKaDeYT ile zenginleştirilmiş rehber materyallerin “Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ‘Maddenin Halleri ve Isı’ 
ünitesindeki konu ve kavramlarda kavram yanılgılarının gidererek olumlu yönde kavramsal değişim gerçekleştirmelerine etkisini incelemektir.  

2. Yöntem 

Araştırmada ön ve son test dizaynlı yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu araştırmada deney ve kontrol gruplarını belirlemek için sekizinci 
sınıflara ön test olarak uygulanan “Maddenin Halleri ve Isı-Sıcaklık Kavram Testi (MaHISKaT)” puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıkların olmadığı iki farklı şubeden (p>.05) birisi deney (N=20; 10 kız 10 erkek) ve diğeri de kontrol grubu (N=20; 11 kız, 9 erkek) olarak 
çekiliş yoluyla rasgele belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Ağrı’daki bir ortaokulda okuyan toplam 40 
sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak Hacımustafaoğlu (2015) tarafından geliştirilen 31 maddeden oluşan “Maddenin Halleri ve Isı-Sıcaklık 
Kavram Testi (MaHISKaT)” ve 16 sorudan oluşan kavramlar hakkında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

 MaHISKaT’ın Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,62 olarak tespit edilmiştir. Özdamar’a (2004) göre bir ölçeğin Cronbach alfa katsayısının 
0.60 ≤ α < 0.80 değerleri arasında olması o ölçeğin büyük ölçüde güvenilir olduğunu gösterir. MaHISKaT’nin ortalama madde güçlük indeksi 
0.39, ortalama ayırt edicilik indeksi ise 0.27 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu değerlerin testte kullanılabilir nitelikte olduğu söylenebilir 
(Özdamar, 2004).  

MAHISKAT’den bazı örnek sorular aşağıda verilmiştir. 

http://www.tandfonline.com/author/Mills%2C+Reece
http://www.tandfonline.com/author/Tomas%2C+Louisa
http://www.tandfonline.com/author/Lewthwaite%2C+Brian
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Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki soruların kapsam geçerliğini sağlamak için ikisi fen eğitimcisi ve biri kimya eğitimcisi olan 3 uzmanın 
görüşlerinden faydalanılmıştır. Görüşme formu; “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinde yer alan “ısı ve sıcaklık”, “öz ısı”, “maddenin halleri ve 
ısı alışverişi” ve “ısınma-soğuma eğrileri” olmak üzere 4 başlıktan oluşmaktadır. Araştırmada örnek bir görüşme sorusu aşağıda verilmiştir. 

 Kışın kar yağdığında niçin yollara tuz dökerler? Sebebini açıklar mısın? 

Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Uygulanma süreci 

“Maddenin Halleri ve Isı” ünitesindeki konuların öğretiminde geliştirilen çalışma yapraklarında kavramsal değişimi hedef alan tekniklerden 
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA), kavram haritası, Anlam Çözümleme Tablosu (AÇT), kavram karikatürleri, örnek olay yöntemi, KDM, deney, 
drama ve yapılandırılmış gridlerden faydalanılmıştır. Bu şekilde farklı öğretim yöntem ve teknikleri 5E öğretim modelinin farklı aşamalarında 
kullanılmak üzere çalışma yapraklarına yerleştirilmiştir.  

“Maddenin Halleri ve Isı” ünitesindeki konu ve kavramlar deney grubuna araştırma kapsamında geliştirilen FaKaDeYT ile zenginleştirilmiş 
öğretim materyali, kontrol grubuna ise MEB (2013) fen bilimleri dersi öğretim programı temel alınarak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına 
göre 4 haftalık sürede (4x4x60 dk) uygulanmıştır. Uygulama sonrası MaHISKaT her iki gruba tekrar uygulanmıştır. Daha sonra deney ve 
kontrol gruplarından MaHISKaT ön testten son teste kadar yüksek düzeyde gelişme gösteren, orta düzeyde gelişme gösteren ve düşük 
düzeyde gelişme gösteren birer öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Deney grubundan 
görüşmeye katılan öğrencilere D1, D2 ve D3; kontrol grubundan görüşmeye katılan öğrencilere K1, K2 ve K3 kodları verilmiştir. D1 ve K1 
üst gruptaki öğrencileri, D2 ve K2 orta gruptaki öğrencileri, D3 ve K3 ise alt gruptaki öğrencileri temsil etmektedir. Öğrencilerle bireysel olarak 
yürütülen görüşmenin her biri yaklaşık 25-35 dakika sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

MaHISKaT verilerinin istatistiki analizinde Sosyal Bilimler için İstatistik Paket programı (SPSS 16.0) kullanılmıştır. Bu araştırmada 
MaHISKaT’tan elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. MaHISKaT’ta gruplar arası ön ve son test puanları parametrik 
testlerden ilişkisiz (bağımsız) örneklem için t-testi, grupların kendi içindeki ön ve son test puanları ise tekrarlı ölçümler için (bağımlı) t-testi ile 
karşılaştırılmıştır.  

Yarı yapılandırılmış görüşmelerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin benzer görüşleri aynı başlık altında kodlanmış ve 
kodlardan da temalar oluşturulmuştur. Temalar ve kodların yanında öğrencilerden alınan cevaplar dikkate alınarak  “kavramsal anlama” 
başlığı altında doğru cevap (DC), kısmen doğru cevap (KDC), kavram yanılgılı cevap (KYC) ve yanlış cevaplar belirlenmiştir. Veri geçerliği 
için öğrenci ifadelerinden alıntılar sunulmuştur.   
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3. Bulgular 

Maddenin Halleri ve Isı Sıcaklık Kavram Testi’nden Elde Edilen Bulgular 

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön ve Son MaHISKaT Puanlarının Karşılaştırılması için Bağımsız T-Testi Sonuçları 

Testler  Grup  N  Ortalama (X)  Standart sapma  t Sd (df) p  η2 

Ön 

 

Son  

Kontrol 20 7,25 2,22 1,433 38 0,16 0,22 

Deney 

Kontrol 

Deney  

20 

20 

20 

8,3 2,40    

8,55 

11,5 

2,45 

5,09 

2,33 38 0,02 0,35 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön test puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (t= 1,433, p> .05, 
η2=0,22). Deney ve kontrol gruplarının MaHISKaT son test puanları karşılaştırıldığında ise test sonuçlarının deney grubu lehine anlamlı bir 
fark oluşturduğu görülmektedir (t= 2,33, p < .05, η2=0,35). 

 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön ve Son MaHISKaT Puanlarının Karşılaştırılması için Bağımlı T-Testi Sonuçları 

Grup Testler  N  Ortalama (X)  Standart sapma  t Sd(df) p  η2 

Kontrol  
  Ön test 20 7,25 2,22 1,809 19 0,08 0,38 

  Son test 20 8,55 2,45     

Deney Ön test 20 8,3 2,40 2,66 19 0,01 0,52 

  Son test 20 11,5 5,09 

        

Tablo 2 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin ön ve son MaHISKaT puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (t= 
1,809, p > .05, η2=0,38). Deney grubu öğrencilerinin ön ve son MaHISKaT puanları karşılaştırıldığında ise son test puanları lehine anlamlı 
bir fark olduğu görülmektedir (t= 2,66, p<.05, η2=0,52). 

Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

 “Isı ve sıcaklık” konusuyla ilgili öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular. 

 

Tablo 3. “Isı ve Sıcaklık” Konusundaki Kavramlarla ilgili Öğrencilerle Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Temalar Kodlar Kavramsal 
anlama 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ifadelerinden 
örnekler 

Frekans 

Is
ı-

 s
ıc

ak
lık

 k
av

ra
m

ı 

Aynı KYC “Isı-sıcaklık aynı kavramlardır (K3)”. 1 

Isı alışverişi DC “Isı alınıp verilir (D1, K1)”. 2 

 

Ölçülebilirlik 

DC “Isı kalorimetre ile ölçülür, Sıcaklık termometre ile ölçülür (D3, K1)”. 2 

 

Birim 

DC “Sıcaklık ölçü birimidir (D2,D1)”. 2 

DC “Sıcaklığın birimi derecedir, ısının birimi joule veya kaloridir (K1)”. 1 

Enerji DC “Isı bir enerjidir (D2,D1,D3,K2)”. 4 

 

Hissedile-
bilirlik 

KYC “Sıcaklığı dokununca hissederiz. Isıyı yanına vardığımızda 
hissederiz. Mesela sobadan elimize gelir. Hastalandığımızda ise 
vücut ısısı kalkar, vücut ısısı deriz (K2)”. 

1 

Aynı ortamdaki 
eşyaların 
sıcaklığı 

 

Madde cinsi 

KYC “Aynı odada bulunan tahta sıcaktır, demir soğuktur (D3,K3,K1)”. 3 

Hissetme DC “Sıcaklıkları aynıdır. Demir iyi bir iletken olduğu için farklı 
hissediyoruz (D1, D2)”. 

2 
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T
er

m
om

et
re

ni
n 

gö
re

vi
 Ölçülebilirlik DC “Termometre suyun sıcaklığını ölçer (D1, D2, K1, K3, K2)”. 5 

KYC “Suya batırdığımızda termometre suyun ısısını ölçer (D3)”. 1 

S
ıc

ak
lık

 v
e 

ıs
ın

ın
 

ka
rş

ıla
şt

ır
ılm

as
ı 

Isı-sıcaklık 
İlişkisi 

DC “50 0C’nin sıcaklığı yüksektir. Sıcaklığı yüksekse ısısı da yüksektir 
(D1, K2, K1)”. 

3 

 

KYC 

“30 0C olanın derecesi az olduğu için daha sıcaktır, ısısı fazladır. 
Derecesi fazla olanın ısısı fazladır (K3)”. 

1 

Miktar 

Isı İlişkisi  

KYC “Derecesi büyük olanın yani 50 0C’nin sıcaklığı fazladır, ancak 
ısıları aynıdır. Çünkü miktarları eşittir (D3)”. 

1 

F
ar

kl
ı s

ıc
ak

lık
ta

ki
 

m
ad

de
le

rin
 

ka
rı

şı
m

ı 

 

Ortalama 
sıcaklık 

DC “Aynı miktardaki 50 0C’deki su ile 30 0C’deki sular karıştırılınca son 
sıcaklık 40 0C olur. 30 0C’nin sıcaklığı artar, ikisinin ortalaması 
alınır (K1, K2, D1)”. 

3 

Toplam 
sıcaklık 

KYC “50 0C’deki su ile 30 0C’deki sular karıştırılınca son sıcaklıkları 
eşitlenir toplamı olur yani 80 0C olur (D3, K3)”. 

2 

S
ıc

ak
lık

 v
e 

kü
tle

 

ili
şk

is
i 

Kütlenin 
miktarı 

DC “Kütlesi az olan kaptaki daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur. 
Kütlesi az olanın sıcaklığı fazladır (D2, K2)”. 

2 

Isının az 
olması  

KDC “Miktarı az olanın sıcaklığı fazladır. Çünkü içinde az ısı vardır. 
Madde miktarı az ise ısısı da azdır (K1)”. 

1 

M
ad

de
 

m
ik

ta
rı

-ı
sı

 

ili
şk

is
i 

Aynı ortamda KYC “İkisinin de ısısı aynıdır. Çünkü ikisi de aynı ortamdadır (D2, K1)”. 2 

 Madde miktarı KYC Daha çoksa su daha soğuk olur. Su azsa ılık olur, ısısı daha 
fazladır (K3, D3). 

2 

T
an

ec
ik

 h
ız

ı 

-s
ıc

ak
lık

 il
iş

ki
si

 Sıcaklığın fazla 
olması 

DC  “50 0C olan suyun 30 0C’de olan suya göre tanecik hızı fazladır, 
daha ısınmış daha hızlıdır (K2, D3)”. 

2 

KYC “Sıcak olan suyun tanecik hızı fazladır. 30 0C’de olanın tanecik hızı 
daha fazladır. Daha kaynayınca tanecik hızı daha çok olur (K3)”. 

1 

Enerji DC “Sıcaklık arttıkça enerji artar. Tanecik hızı daha fazladır (D1)”. 1 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrenciler en fazla oranda “ısı-sıcaklık kavramı”, “tanecik hızı-sıcaklık ilişkisi” ve “termometrenin görevi” temalarının 
“ölçülebilirlik” ve “sıcaklığın fazla olması” kodlarında görüş bildirmişlerdir. “Isı-sıcaklık kavramı” temasının “Enerji” adlı kodunda deney 
grubunda bulunan D1, D2 ve D3 öğrencileri “Isı bir enerjidir” görüşünü ve D3 öğrencisi “Sıcaklık enerji değildir” görüşünü belirtmişlerdir. 
Kontrol grubunda bulunan K2 “Isı bir enerjidir” görüşünü belirtmiştir. Buna karşın K3 kodundaki öğrenci “Isı-sıcaklık aynı kavramlardır (K3)” 
ve “Sıcaklığı dokununca hissederiz. Isıyı yanına vardığımızda hissederiz. Mesela sobadan elimize gelir. Hastalandığımızda ise vücut ısısı 
kalkar, vücut ısısı deriz (K2)” şeklinde görüş belirterek kavram yanılgılı açıklama yapmışlardır. 

“Öz ısı” konusuyla ilgili öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular. 

Tablo 4. “Öz Isı” Konusundaki Kavramlarla ilgili Öğrencilerle Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Temalar Kodlar Kavramsal 
anlama 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ifadelerinden 
örnekler 

Frekans 

S
u 

ve
 z

ey
tin

ya
ğı

nı
 

ıs
ıtm

a 

Kaynama KDC “Zeytinyağı daha çabuk kaynar, nedenini bilmiyorum (D1,K2)”. 2 

Öz ısısının farklı 
olması 

YC “Öz ısısı fazla olduğundan zeytinyağı daha çabuk ısınır (D2, D1)”.   2 

DC “Öz ısıları farklı olduğundan dolayı zeytinyağı daha çabuk kaynar, 
evde de denemiştim (K3)”. 

1 

Ö
z 

ıs
ı 

Öz-ısısının büyük-
küçük olması 

DC “Suyun öz ısısı fazla ise su geç kaynar, öz ısısı küçükse çabuk kaynar 
(K2, D2)”. 

2 

Madde Cinsi DC “Her maddenin öz ısısı farklıdır. Ayrıca öz ısı ayırt edici bir şeydir (K1)”. 1 

Hal YC “Bir maddenin haline öz ısı denir (D3)”. 1 

VerilenIsı KDC “Bir maddenin 1 0C artırmak için verilmesi gereken ısıdır (D1)”. 1 
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Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin “Öz ısı” temasının “Öz ısısının büyük-küçük olması” adlı kodunda deney grubunda bulunan D2 ve kontrol 
grubunda bulunan K2 kodlu öğrencilerin görüşleri “Suyun öz ısısı fazla ise su geç kaynar, öz ısısı küçükse çabuk kaynar” şeklindedir. 

 “Maddenin halleri ve ısı alışverişi” konusuyla ilgili öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular. 

Tablo 5. “Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi” Konusundaki Kavramlarla İlgili Öğrencilerle Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Temalar Kodlar Kavramsal 
Anlama 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ifadelerinden 
örnekler 

Frekans 

T
an

ec
ik

 h
ız

ı-
ba

ğ 

sa
ğl

am
lığ

ı 

 

Taneciklerin 
yakınlığı 
uzaklığı 

DC “Buz katı olduğu için katıda tanecikler daha düzenlidir daha 
yapışık haldedir. Sıvıda biraz daha açılıyorlar. Katıda tanecikler 
daha çok bağlanır (D1, D3, K2)”. 

3 

Çekim kuvveti KYC “Bağ sağlamlığı çekim kuvvetidir. Su buharının tanecik sayısı çok 
azdır, birbirine hızlıca çekebilirler. Su buharının tanecik hızı en 
fazladır. Buzun-katıların taneciklerinin hepsi temas halindedir, 
sıkıştırılmıştır, çekim kuvveti azdır. Taneciklerinin hızı da azdır 
(K1)”. 

1 

Taneciğin 
hareketi 

DC “Su buharının tanecikleri daha hızlıdır (D1, D3)”. 2 

KYC “Su buharının tanecikleri daha hızlıdır. Katıda tanecikler hep sabit 
kalır. Yani masayı sallayınca gidip gelmez. Gazlar hareketlidir, 
yukarı gider (K2)”. 

1 

M
ad

de
ni

n 
ha

lle
ri 

M
ad

de
ni

n 
ha

lle
ri 

Erime DC “Katının sıvı hale geçmesidir. Buz su haline geçer (D1, K3, K1, 
D2, K2)”. 

5 

Donma DC “Sıvının katı hale geçmesidir. Suyun buz hale geçmesi (D1, D2, 
D3,K3,K1,K2)”. 

6 

Kaynama DC “Sıvının gaz hale geçmesidir (D1, D2, D3,K3,K1,K2)”. 6 

Buharlaşma DC “Sıvının gaz haline geçmesidir (D1, D2, D3,K3,K1)”. 5 

Yoğunlaşma DC “Gazın sıvı hale geçmesidir (D1, D2, D3,K1)”. 4 

YC “Kaynama yoğuşma mıydı, bilmiyorum (K3)”.  1 

Kırağılaşma YC “Unuttum ama naftalin örneği (K2)”. 1 

DC “Gazın katı haline geçmesidir. Kırağı oluşması (D1,K1, K2)”. 3 

Süblimleşme DC “Katının gaz haline geçmesidir. Örneğin naftalin (D1,K1)”. 2 

 “Bilmiyorum (D3,K3,K2)”. 3 

Is
ı a

lm
a-

Is
ı v

er
m

e 

Ortamın 
özelliği 

DC Yağmur yağınca ortam soğuk olur. Bu nedenle yağmur yağarken 
ısı alır. Güneş’ten dolayı dondurma eridiğinden dondurma erirken 
ısı alır. Kolonya çok ısındığından buharlaştığı için ısı alır (D3). 

1 

YC Yağmur yağıp bittiğinde dışarıya bakınca topraktan buhar çıkar. 
Buhar olduğu için yağmur yağarken ısı alır (K2). 

1 

KYC Yağmur yağarsa ortama göre değişir. Mesela ortam soğuksa 
yağmur yağarken ısı verir, sıcak yerde yağmur yağarsa bize 
soğukluk verir (D2). 

1 

Tanecik hızı DC Dondurma yerken tanecik hızı artar bu yüzden ısı alır (D1). 1 

M
ad

de
ni

n 

ha
lle

ri Yoğuşma DC Kolonya elimizi serinlettiği için buharlaşır, bizden ısı alır. 
Dondurmanın erimesi için dondurmaya ısı verilir. Yağmur 
dışarıdan ısı alır. Yerdeki su önce ısınır onunla yağmur olur (D1, 
K1,K2,K3). 

4 

 

Tablo 5 incelendiğinde “Taneciğin hızı-bağ sağlamlığı” temasının “Taneciğin hareketi” adlı kodunda deney grubundaki 2 öğrenci “Su 
buharının tanecikleri daha hızlıdır” (D1, D3), görüşlerini belirtmiştir. Kontrol grubunda bir öğrencinin görüşü ise “Suyun bağ sağlamlığı en 
fazladır. Çünkü buz eriyince tanecikleri sağlam kalmıyor. Su buharı da buharlaşıp gider. Tanecik hızı da suda en fazladır. Çünkü buz eriyince 
tanecik kalmaz, su buharında ise zaten tanecik yoktur (K3)” şeklinde kavram yanılgısı içermektedir.   
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“Isınma soğuma eğrileri” konusuyla ilgili öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular. 

Tablo 6. “Isınma Soğuma Eğrileri” Konusundaki Kavramlarla İlgili Öğrencilerle Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Temalar Kodlar Kavramsal 
anlama 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ifadelerinden 
örnekler 

Frekans 

E
rim

e-
do

nm
a 

sı
ca

kl
ığ

ı Aynı olması DC “Buzun erime sıcaklığı ve suyun donma sıcaklığı 0 0C’dir 
(K2,D1)”. 

2 

Farklı olması DC “Su 0 0C’de donar. Su 100 0C’de kaynar (D3)”. 1 

YC “Suyun donma sıcaklığı 27 0C’dir. Suyun erime sıcaklığı 25 0C’dir 
(K3)”. 

1 

YC “Buzun erime sıcaklığı 0 0C’nin üstünde, suyun donma sıcaklığı 
0 0C’nin altındadır (K1, D2)”. 

2 

K
ay

na
m

a-
yo

ğu
şm

a 

S
ıc

ak
lığ

ı 

 

Aynı olması DC “Su buharı 100 0C’de yoğunlaşır, su deniz seviyesinde 100 
0C’de kaynar (D1, D3)”. 

2 

YC “Su buharı 25-26 0C’de yoğunlaşır. Su 25 0C’de kaynar (K3)”. 1 

Farklı olması KDC “Su 100 0C’de kaynar, suyun yoğuşma sıcaklığı buharlaşması 
mı demek? Karıştırıyorum (D2)”. 

1 

YC “Suyun kaynama noktası 100 0C’dir. Suyun yoğuşma sıcaklığı 0 
0C’dir (K1)”. 

1 

K
ay

na
m

a-

bu
ha

rla
şm

a 

sı
ca

kl
ığ

ı 

Farklı olması DC “Su her sıcaklıkta buharlaşır. Su deniz seviyesinde 100 0C’de 
kaynar (D2,D1)”. 

2 

KYC “Su biraz ısı alınca 50 0C’de buharlaşır. Kaynama geç olur. 
Buharlaşma 20 0C’de de olur. Deniz seviyesinde su biraz 
sıcaktır. 78 0C’de kaynar (K1)”. 

1 

K
ay

na
m

a-
bu

ha
rla

şm
a 

sı
ca

kl
ığ

ı 

Farklı olması KYC “Su 100 0C’den sonra buharlaşır. Su deniz seviyesinde 100 
0C’de kaynar (K2)”. 

1 

A
yn

ı o
lm

as
ı 

YC “Su 24-25 0C’de kaynar, 24-25 0C’de buharlaşır (K3)”. 1 

KYC “Su 100 0C’de buharlaşır. Deniz seviyesinde de 100 0C’de 
kaynar (D3)”. 

1 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin “Kaynama-buharlaşma sıcaklığı” adlı temanın “Farklı olması” adlı kodunda deney grubunda bulunan D1 
ve D2 kodlu öğrenciler “Su her sıcaklıkta buharlaşır. Su deniz seviyesinde 100 0C’de kaynar” görüşlerini belirtirken, kontrol grubunda bulunan 
K1 kodlu öğrenci “Su biraz ısı alınca 50 0C’de buharlaşır. Kaynama geç olur. Buharlaşma 20 0C’de de olur. Deniz seviyesinde su biraz 
sıcaktır. 78 0C’de kaynar” ve yine bu grupta bulunan K2 “Su 100 0C’den sonra buharlaşır” görüşlerini belirtmişlerdir.  

4. Tartışma 

Araştırmanın nicel bulguları, deney grubunda uygulanan FaKaDeYT ile zenginleştirilmiş öğretim materyalinin öğrencilerin ‘Maddenin Halleri 
ve Isı’ ünitesindeki konu ve kavramlarda olumlu yönde kavramsal değişim sağlamasında daha etkili olduğuna işaret etmektedir. Bu durum 
deney grubundaki çalışma yaprağında yer alan KDM’lerin öğrencinin zihninde yapılandırdığı çelişkili düşünceleri gidermesinin, 
animasyonların soyut kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmasının, AÇT’nin öğrencilerin yanılgılarını ve eksikliklerini gidermeye katkısının, 
kavram karikatürlerinin öğrencilerin ilgisini çekerek anlamalarını kolaylaştırmasının birer yansıması olabilir. Yapılan çalışmalarda KDM’ler 
(Özmen vd., 2009);  animasyonlar (Özmen vd., 2009); ve kavram karikatürleri (Balım, İnel ve Evrekli, 2008) ile yapılan öğretimin öğrencilerin 
başarılarına ve yanılgılarını gidermede olumlu etkisinin olduğunu desteklemektedir.  

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde FaKaDeYT ile zenginleştirilmiş öğretim materyalinin kullanıldığı deney grubu öğrencileri kontrol grubu 
öğrencilerine göre daha az yanılgılı cevaplar vermişlerdir. Bunun nedeni bu konulara ilişkin kavramsal değişim amaçlı kullanılan kavram 
öğretim araçlarının, birbirinin zayıf ve eksik kısımlarını gidererek daha zengin bir öğrenme ortamının oluşması olabilir (Özmen vd., 2009; 
Karslı ve Çalık, 2012; Karslı ve Ayas, 2013). Buna ek olarak deney gruplarındaki öğrencilerin doğru cevaplar verme oranının daha yüksek 
olmasının nedenleri arasında, uygulamalar kapsamında kullanılan FaKaDeYT ile zenginleştirilmiş öğretim materyalinin öğrencilerde 
çoğunlukla rastlanan kavram yanılgıları dikkate alınarak geliştirilmiş olması da etkili olmuş olabilir (Karslı & Ayas, 2013; Karslı ve Yiğit, 2016).  

Araştırmada deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin yapılan her iki öğretim sonucunda da konuyla ilgili bazı kavram yanılgılarını tamamen 
gideremedikleri ve bu kavram yanılgılarını devam ettirdikleri görülmektedir. Birçok araştırmada da yanılgıların devamlılığı konusunda; 
kavramsal değişim sürecinin kolay bir süreç olmadığı, yerleşmiş-kemikleşmiş yanlış da olsa belli delillere dayanan ve mantıklı kabul edilen 
düşüncelerin yanlış olduğuna ikna edilmesinin ve doğru bilgilerle yer değiştirmesinin sağlanmasının zorluğu belirtilmiştir (Karslı ve Çalık, 
2012). 
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5. Sonuç Ve Öneriler 

Araştırmada FaKaDeYT kullanılarak hazırlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin, “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesindeki konu ve 
kavramlarda sahip oldukları kavram yanılgılarının giderilerek olumlu yönde kavramsal değişim gerçekleştirmelerinde mevcut öğretim 
materyallerine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ısı-sıcaklık konusu gibi kavram yanılgılarının çok olduğu soyut 
kavramlar içeren başka konularda da kavram yanılgılarını gidermek amacıyla FaKaDeYT’yi bir arada kullanmaları önerilmektedir. 

Teşekkür: Bu araştırma Giresun Üniversitesi BAP birimi EĞT-BAP-C-220413 nolu proje tarafından desteklenmiş olup Merve 
HACIMUSTAFAOĞLU’nun yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Türkçe Eğitimi Bölümü Birinci ve Dördüncü Sınıf Lisans Öğrencilerinin Bağdaştırma Algılarının 
Belirlemesi9 

 

 Edip TAŞDEMİR Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN 

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 

Özet 

Birden çok kelimenin bir araya getirilerek anlamlı birliktelik oluşturulmasına bağdaştırma denmektedir. Bağdaştırmalar, yakın bağdaştırma 
ve uzak bağdaştırma olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Mantığa uygun gelen ve dilde yaygın olan kullanımlar yakın bağdaştırmaları; 
yeni ve birbiriyle anlam olarak çok uzak olan kelime veya kavramların bir arada kullanılması ise uzak bağdaştırmaları göstermektedir. Bir 
yemek türü olan ve neyden yapıldığını gösteren “tarhana çorbası” veya bir kişinin duygu durumunu gösteren “neşeli hatun” ya da “mutlu 
adam” birleştirmeleri yakın bağdaştırmaya; “zamanın tokadı”, “kelimeler dini”, “çelik mısralar”, “beyaz düşünce mabedi”, “söz bohçası”, “renk 
sofrası” gibi kullanımlar ise uzak bağdaştırmaya örnek verilebilir. Bu araştırma, Türkçe Eğitimi Bölümü lisans öğrencilerinin çeşitli kelime 
bağdaştırmalarına yönelik algılarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubu; 2015-2016 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 50 birinci ve 40 dördüncü 
sınıf olmak üzere toplam 90 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından uzman görüşlerine başvurularak 
geliştirilmiş ve ön uygulamalar yapılarak uygulanmıştır. Veriler, oranı en yüksek yakın bağdaştırmalar, oranı en yüksek uzak bağdaştırmalar 
ve yakınlık uzaklık derecesi birbirine denk sayılabilecek bağdaştırmalar olmak üzere üç ulamda değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre 
her iki sınıf düzeyinde araştırmaya katılan öğrencilerin %100’ü “tarhana çorbası” tamlaması yakın bağdaştırma olarak algılanırken “kahvenin 
ak gönlü” tamlamasını uzak bağdaştırma olarak algılamışlardır. Bu bağdaştırma haricinde, birinci sınıf öğrencilerinin tamamı “demli çay”ı, 
dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı ise “Adana İstasyonu”nu yakın bağdaştırma olarak algılamışlardır. “Kahvenin ak gönlü” tamlaması 
dışında birinci sınıf öğrencilerinin tamamı başka bir bağdaştırmayı uzak bağdaştırma olarak algılamazken dördüncü sınıf öğrencilerinin 
tamamı “damla damla korku”, “beyaz ölüm” ve “bulutları gütmek”i uzak bağdaştırma olarak algılamışlardır. “Sağlam düşünceler” ve “uzay 
çağı çocukları”nı birinci sınıf öğrencilerinin %50’si yakın, %50’si uzak bağdaştırma olarak algılarken “çıplak ağaçlar”, “onur işi”, “tek yüreğin 
heyecanı” ve “gök dolusu leylek”i ise dördüncü sınıf öğrencilerinin %50’si yakın, %50’si uzak bağdaştırma olarak algılamışlardır. 

Anahtar Sözcükler: Yakın ve uzak bağdaştırma, kelimeler, kelime birliktelikleri, anlam, anlam bilimi. 

Abstract 

The reconciliation is defined as the meaningful combination of more than one word. Reconciliations can be classified as close and distant 
reconciliations. Those who are logical and commonly used in language are close reconciliations, while the ones who are used together but 
meaningfully distant from each other are called distant reconciliations. Tarhana soup, which is a type of meal and shows what is made of, 
happy women or happy man can be examples of close reconciliations, while the such phrases as slap of time, the religion of words, steel 
lines, the shrine of white thought, the bundle of words and colours table are distant reconciliations. This research aims to investigate the 
reconciliation perceptions of the students of Turkish Language Education. In the study survey model was used. The participants are 90 
students, 50 of who are first year students and 40 of who are the fourth year students of the Department of Turkish Language Education. 
The data collection instrument was developed by consulting the experts in the area and it was piloted before applying to the target group. 
The data were analyzed in three phases as the reconciliations with the close reconciliations with highest rate, the distant reconciliations with 
equal close and distant degrees. While the participants from both groups, first and fourth year students perceived “tarhana çorbası” as a 
close reconciliation (100%), they viewed “kahvenin ak gönlü” as a distant reconciliation. Apart from this reconciliation, all first year participants 
perceived “demli çay” as a close reconciliation while all fourth year students saw “Adana İstasyonu” as a close reconciliation. Although the 
first year students did not define other reconciliation as distant apart from “kahvenin ak gönlü”, the fourth year students cansidered “damla 
damla korku”, “beyaz ölüm” and “bulutları gütmek” to be distant reconciliations. While nearly 50% of the first year students perceived “sağlam 
düşünceler” and “uzay çağı çocukları” as close reconciliations, the other 50% as distant reconciliations, 50% of fourth year students defined 
“çıplak ağaçlar”, “onur işi”, “tek yüreğin heyecanı” and “gök dolusu leylek” as close, the other 50% as distant reconciliations. 

Keywords: Close and distant reconciliations, words, word compound, meaning, semantics. 
  

                                                           
9 Bu çalışmadaki veriler, Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN’un danışmalığında yürütülen ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 15/164 kod numaralı, “5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında 
Yakın ve Uzak Bağdaştırmalar ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bağdaştırma Algıları” başlıklı proje ile desteklenen yüksek 
lisans tezinden alınmıştır. Sayın Danışman Hocam Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN’a ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine en derin teşekkürlerimi sunmayı bir gönül borcu bilirim. 
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Giriş 

Duygu ve düşünceleri, alışılmışın dışında cümle kalıplarıyla dile getirmek oldukça dikkat çekici bir anlatım tarzıdır. Toplumların hayatında iz 
bırakmış birçok edebî eser incelendiğinde, bu tür anlatımların sıkça yer aldığı görülmektedir. Bilhassa şiir türü metinlerde hem estetiklik hem 
de anlatım gücü açısından bu durum daha etkili olmaktadır. Yunus Emre’nin aşk elçisi, gönül kalesi; Karacaoğlan’ın naz postu, gam yükü; 
Fuzûlî’nin dert kuşları; Bâki’nin leşger-i gam (gam askeri); Yahya Kemal’in gönül tahtı, ölüm servileri; Attilâ İlhan’ın kül rengi salı, haydut bir 
akşam; Cemal Süreya’nın yalnızlığın başkenti; Hilmi Yavuz’un ölümün anayurdu, el yazması acılar; Ece Ayhan’ın intihar karası bir fayton; 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dirseklerimin saadeti; Âşık Veysel’in gönlümdeki köşk gibi kullanımlarını bu duruma örnek olarak verebiliriz. 
Buradan hareketle, etkili bir anlatım tarzına sahip olmak için cümleye, kelime veya kelime grubu seçiminin önemli bir yer tuttuğu 
görülmektedir. İyi bir kelime birlikteliği oluşturabilmek için Coşkun’un (2010b: 249) belirttiği gibi; önce kelimelerin duygu ve düşünce dünyasını 
çözümlemiş olmak gerekir. Çünkü Coşkun’a (2010a: 173) göre, “sözcüklerin gökyüzlerini keşfetmeden, başka bir deyişle, kavramlar 
dünyalarını oluşturamadan, kavramları çözümleyemeden dil dünyasında dolaşmak, besleyici, geliştirici, olgunlaştırıcı duygu ve düşünce 
dünyaları oluşturmak mümkün değildir.” Bu araştırma, öğrencilerin kelime birlikteliklerine bakış açılarını, başka bir ifadeyle bağdaştırmalara 
karşı algılarını ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Alanyazın incelendiğinde, doğrudan bağdaştırmayla ilgili çalışmaların genelde ders kitaplarını 
veya ilgili edebî eserleri inceleme şeklinde olduğu (Dinçer, 2004; Dinç Yıldırım, 2005; Demirel, 2006; Öztekin 2009; Tokdemir, 2011; Kayadibi, 
2011; Onan & Tokdemir, 2012; Naz, 2012; Balcı, 2012; Keklik, 2013; Türkoğlu, 2013) ve öğrencilerin bağdaştırma algılarını belirlemeye 
yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığı görülmüş, bu nedenle böyle bir araştırmanın yapılması kaçınılmaz olmuştur. 

Bağdaştırma kavramının tanımlarına bakarsak birden çok anlamlı birimin/kelimenin bir araya gelmesi vurgusunu görmekteyiz. Aksan (2009: 
83, 2015: 202), “dilin söz varlığında yer alan tamlama, deyim gibi anlamlı birimlerin bir araya gelmesi”ne bağdaştırma adını vermektedir. 
Bağdaştırmalar, yakın (alışılmış) bağdaştırma ve uzak (alışılmamış) bağdaştırma olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Birleştirmeler 
arasında bir uyum bulunan, rahatlıkla algılanabilen, mantığa uygun gelen ve dilde yaygın olan kullanımlar yakın bağdaştırmaları 
göstermektedir. Genç adam, çizgili defter, kırık testi gibi. Bunları duyduğumuz zaman, zihnimizde çözümlemekte bir güçlük çekmeyiz. 
Birbiriyle uyuştukları ve mantığa uygun geldiği için doğal karşılanır, kolaylıkla algılanabilir. Sokağı aydınlatmak için kullanılan lamba ile sokak 
kelimelerinin bir araya getirilerek (bağdaştırılarak) sokak lambası denmesi veya masaya örtülen örtüye masa örtüsü denmesi en yalın 
bağdaştırmalara örnek gösterilebilir. Uzak bağdaştırmalar ise dilde daha önce pek kullanılmamış, ilk bakışta mantığa aykırı gelen, yeni ve 
birbiriyle anlam olarak çok uzak olan kelime veya kavramların bir arada kullanılması olarak açıklanabilir. “Gönül kalesi, ömür ipi, naz postu, 
dert kuşları, akıl gemisi, akşamın perde perde kapanması, yorgun öksürükler, kıvılcım beslemek, yanılmış bir kapı, gözü bağlı bir leylak 
kokusu” gibi kullanımlar uzak bağdaştırma örneklerindendir (Aksan, 2005, 2009, 2013, 2015). Bununla birlikte uzak bağdaştırmaların ne 
kastettiği metindeki bağlamlardan anlaşılabilmektedir. Uzak bağdaştırmalar, kullanım alanları genişledikçe, zaman içinde yakın 
bağdaştırmalara dönüşebilirler. “Kırık kalp” buna örnek verilebilir.  

Sonuç olarak etkili anlatım çabasının bir ürünü olan uzak bağdaştırmalar yoluyla kelimelerin gökyüzü keşfedilerek sözlüklerde yer alan 
anlamlarının dışına çıkılmakta, kavramlar akla gelmedik izahlarla dile getirilmekte, zengin bir imge evreni oluşturulmakta ve dil sıradanlıktan 
kurtarılarak anlatıma güç kazandırılmaktadır. 

Metot 

Araştırma, Türkçe Eğitimi Bölümü birinci ve dördüncü sınıf lisans öğrencilerinin çeşitli kelime bağdaştırmalarına yönelik algılarının 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını 
amaçlayan çalışmalara tarama (survey) araştırması denir (Büyüköztürk vd., 2016: 14). Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 
içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. (Karasar, 2015: 77). Araştırmanın çalışma grubu; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 50 birinci ve 40 dördüncü sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 90 
öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin bağdaştırma algılarının belirlenmesi için araştırmacılar tarafından uzman görüşleri alınarak ve ön 
uygulamalar yapılarak geliştirilen veri toplama aracı kullanılmıştır. Sözü edilen araçta, Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla özel yayınevleri 
tarafından basılan ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muğla ili de dâhil olmak üzere Türkiye genelinde kullanılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe 
ders kitaplarındaki metinlerden seçilmiş 100 tane tamlama ve deyim gibi kelime gruplarından oluşan bağdaştırma yer almaktadır. Adı geçen 
ders kitaplarını ilgili eğitim-öğretim yılında okutmuş yüksek lisans derecesine sahip üç farklı Türkçe öğretmeninin ve konu alanıyla ilgili iki 
farklı akademisyenin görüşleri dikkate alınılarak ve ön uygulamalar yapılarak veri toplama aracına son şekli verilmiş ve ardından uygulamaya 
geçilmiştir. Söz konusu öğrencilerin mezun olup meslek yaşamlarında Türkçe ders kitaplarıyla karşılaşacak olmaları nedeniyle veri toplama 
aracındaki bağdaştırma örnekleri Türkçe ders kitaplarından seçilmiştir. Elde edilen bulgular; oranı en yüksek yakın bağdaştırmalar, oranı en 
yüksek uzak bağdaştırmalar ve yakınlık uzaklık derecesi birbirine denk sayılabilecek bağdaştırmalar olmak üzere üç ulamda analiz edilmiştir. 

Bulgular  

Bu bölümde, Türkçe Eğitimi Bölümü birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerin, veri toplama aracında yer alan bağdaştırmalara yönelik algıları 
tablo ve grafikler hâlinde verilmiştir. 

Tablo 1: Birinci sınıf öğrencilerine göre oranı en yüksek yakın bağdaştırmalar 

 n f (YB) f (UB) % (YB) % (UB) 

78. Tarhana çorbası 50 50 0 100,0 0,0 

94. Demli çay 50 50 0 100,0 0,0 

89. Kutup yıldızı 50 49 1 98,0 2,0 

91. Adana İstasyonu 50 49 1 98,0 2,0 

46. Elektronik mektup 50 48 2 96,0 4,0 
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98. Taze kır çiçekleri 50 48 2 96,0 4,0 

5. Şiddetli bir yağmur 50 47 3 94,0 6,0 

73. Kahverengi örgü şal 50 47 3 94,0 6,0 

80. Kalp krizi 50 47 3 94,0 6,0 

24. Torosların çam, reçine kokusu 50 45 5 90,0 10,0 

44. Sinema şeridi 50 45 5 90,0 10,0 

 

Tablo 1’de, birinci sınıftaki öğrencilere göre değeri en yüksek yakın bağdaştırmalar sıralanmıştır. Bu sıralama işleminde alt sınır %90 olarak 
belirlenmiştir. “Tarhana çorbası” ile “demli çay” tamlamalarını bu araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı yakın bağdaştırma olarak 
görmüştür, dolayısıyla bu iki tamlamanın yakın bağdaştırma oranı %100’dür. Öğrencilerin %98’i “kutup yıldızı” ile “Adana İstasyonu”nu; 
%96’sı “elektronik mektup” ile “taze kır çiçekleri”ni; %94’ü “şiddetli bir yağmur”, “kahverengi örgü şal” ile “kalp krizi”ni; %90’ı ise “Torosların 
çam, reçine kokusu” ile “sinema şeridi”ni yakın bağdaştırma olarak nitelemiştir. 

Tablo 2: Birinci sınıf öğrencilerine göre oranı en yüksek uzak bağdaştırmalar 

 n f (YB) f (UB) % (YB) % (UB) 

48. Kahvenin ak gönlü 50 0 50 0,0 100,0 

31. Sünger avcısının vurgunla 
mühürlenen kaderi 

50 1 49 2,0 98,0 

77. Kızıl kıyametin serpintisi 50 1 49 2,0 98,0 

20. Serseri kaldırımlar 50 2 48 4,0 96,0 

21. Damla damla korku 50 2 48 4,0 96,0 

22. Kaldırımların emzirdiği çocuk 50 2 48 4,0 96,0 

36. Zamanın tokadı 50 2 48 4,0 96,0 

47. Tekniğin dev nabzı 50 2 48 4,0 96,0 

66. Kelimeler dini 50 2 48 4,0 96,0 

99. Hayal yıkıntıları 50 2 48 4,0 96,0 

13. Çelik mısralar 50 3 47 6,0 94,0 

39. Beyaz düşünce mabedi 50 3 47 6,0 94,0 

54. Gölgenin salkımları 50 3 47 6,0 94,0 

58. Rüzgârların saçı 50 3 47 6,0 94,0 

88. Bulutları gütmek 50 3 47 6,0 94,0 

14. Nesillerin başları üstünde 
çağlayan çınar 

50 4 46 8,0 92,0 

27. Söz bohçası 50 4 46 8,0 92,0 

35. Küskün kirazlar 50 4 46 8,0 92,0 

42. Zekânın fotoğrafı 50 4 46 8,0 92,0 

50. Islak masal 50 4 46 8,0 92,0 

70. Rüzgârların Meleği 50 4 46 8,0 92,0 

23. Sel gibi akan fenerler 50 5 45 10,0 90,0 

 

Tablo 2’de birinci sınıftaki öğrencilere göre oranı en yüksek uzak bağdaştırmalar sıralanmıştır. Bu sıralama işleminde yakın bağdaştırmalarda 
da olduğu gibi alt sınır %90’dan başlamıştır. Bu araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin tamamı “kahvenin ak gönlü”nü uzak 
bağdaştırma olarak yorumlamıştır. Öğrencilerin %98’i, “sünger avcısının vurgunla mühürlenen kaderi” ile “kızıl kıyametin serpintisi”ni; %96’sı 
“serseri kaldırımlar”, “damla damla korku”, “kaldırımların emzirdiği çocuk”, “zamanın tokadı”, “tekniğin dev nabzı”, “kelimeler dini” ile “hayal 
yıkıntıları”nı; %94’ü “çelik mısralar”, “beyaz düşünce mabedi”, “gölgenin salkımları”, “rüzgârların saçı” ile “bulutları gütmek”i; %92’si “nesillerin 
başları üstünde çağlayan çınar”, “söz bohçası”, “küskün kirazlar”, “zekânın fotoğrafı”, “ıslak masal” ile “Rüzgârların Meleği”ni uzak 
bağdaştırma olarak nitelerken %90’ı ise “sel gibi akan fenerler”i uzak bağdaştırma olarak görmüştür. 
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Tablo 3: Birinci sınıf öğrencilerine göre yakınlık ve uzaklık derecesi birbirine denk sayılabilecek bağdaştırmalar 

 n f (YB) f (UB) % (YB) % (UB) 

16. Sağlam düşünceler 50 25 25 50,0 50,0 

34. Uzay çağı çocukları 50 25 25 50,0 50,0 

3. Ata yurt 50 24 26 48,0 52,0 

25. Koyu gölgeli bir lokanta 50 26 24 52,0 48,0 

4. Tarihin derinlikleri 50 23 27 46,0 54,0 

62. Onur işi 50 23 27 46,0 54,0 

63. Çocukluk dünyası 50 27 23 54,0 46,0 

68. Aziz toprak 50 22 28 44,0 56,0 

100. Kırık kalp 50 22 28 44,0 56,0 

 

Tablo 3’te birinci sınıf öğrencilerine göre yakınlık ve uzaklık durumu birbirine denk sayılabilecek kelime grupları verilmiştir. Oranı %44 ile 
%56 arasında olan bağdaştırmalar bu ulamda yer almıştır. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin yarısı “sağlam düşünceler” ile “uzay 
çağı çocukları”nı yakın bağdaştırma olarak görürken diğer yarısı uzak bağdaştırma olarak görmüştür. Öğrencilerin %48’i “ata yurt”u yakın 
bağdaştırma olarak nitelerken %52’si uzak bağdaştırma olarak nitelemiştir. “Koyu gölgeli bir lokanta”yı ise öğrencilerin %52’si yakın, %48’i 
uzak bağdaştırma olarak görmüştür. Öğrencilerin %46’sı “tarihin derinlikleri” ile “onur işi”ni yakın bağdaştırma olarak belirtirken %54’ü uzak 
bağdaştırma olarak belirtmiştir. Öğrencilerin %54’ü “çocukluk dünyası”nın yakın bağdaştırma olduğunu dile getirirken %46’sı uzak 
bağdaştırma olduğunu dile getirmiştir. Son olarak da öğrencilerin %44’ü “aziz toprak” ile “kırık kalp”i yakın bağdaştırma olarak görürken 
%56’sı uzak bağdaştırma olarak görmüştür. 

Tablo 4: Dördüncü sınıf öğrencilerine göre oranı en yüksek yakın bağdaştırmalar 

 n f (YB) f (UB) % (YB) % (UB) 

78. Tarhana çorbası 40 40 0 100,0 0,0 

91. Adana İstasyonu 40 40 0 100,0 0,0 

5. Şiddetli bir yağmur 40 39 1 97,5 2,5 

85. Takvim yaprakları 40 39 1 97,5 2,5 

94. Demli çay 40 39 1 97,5 2,5 

73. Kahverengi örgü şal 40 38 2 95,0 5,0 

76. Tan yeri 40 38 2 95,0 5,0 

80. Kalp krizi 40 38 2 95,0 5,0 

89. Kutup yıldızı 40 38 2 95,0 5,0 

98. Taze kır çiçekleri 40 38 2 95,0 5,0 

72. Karamelli akide şekeri 40 37 3 92,5 7,5 

97. Toz bulutu 40 37 3 92,5 7,5 

 

Tablo 4’te dördüncü sınıf öğrencilerine göre değeri en yüksek yakın bağdaştırmalar sıralanmıştır. Bu değerin alt limiti %90 olarak 
belirlenmiştir. “Tarhana çorbası” ile “Adana İstasyonu” tamlamalarını öğrencilerin tamamı yakın bağdaştırma olarak görmüştür, dolayısıyla 
bu iki tamlamanın yakın bağdaştırma oranı %100’dür. Araştırmaya katılan öğrencilerin %97,5’i “şiddetli bir yağmur”, “takvim yaprakları” ve 
“demli çay” tamlamalarını; %95’i “kahverengi örgü şal”, “tan yeri”, “kalp krizi”, “kutup yıldızı” ve “taze kır çiçekleri” tamlamalarını; %92,5’i 
“karamelli akide şekeri” ile “toz bulutu” tamlamalarını yakın bağdaştırma olarak belirlemiştir. 

Tablo 5: Dördüncü sınıf öğrencilerine göre oranı en yüksek uzak bağdaştırmalar 

 n f (YB) f (UB) % (YB) % (UB) 

21. Damla damla korku 40 0 40 0,0 100,0 

48. Kahvenin ak gönlü 40 0 40 0,0 100,0 

61. Beyaz ölüm 40 0 40 0,0 100,0 

88. Bulutları gütmek 40 0 40 0,0 100,0 
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14. Nesillerin başları üstünde 
çağlayan çınar 

40 1 39 2,5 97,5 

20. Serseri kaldırımlar 40 1 39 2,5 97,5 

22. Kaldırımların emzirdiği çocuk 40 1 39 2,5 97,5 

35. Küskün kirazlar 40 1 39 2,5 97,5 

39. Beyaz düşünce mabedi 40 1 39 2,5 97,5 

47. Tekniğin dev nabzı 40 1 39 2,5 97,5 

50. Islak masal 40 1 39 2,5 97,5 

58. Rüzgârların saçı 40 1 39 2,5 97,5 

77. Kızıl kıyametin serpintisi 40 1 39 2,5 97,5 

81. Gözlerle kucaklamak 40 1 39 2,5 97,5 

23. Sel gibi akan fenerler 40 2 38 5,0 95,0 

36. Zamanın tokadı 40 2 38 5,0 95,0 

45. Bilgi ve kültürün engin kanatları 40 2 38 5,0 95,0 

70. Rüzgârların Meleği 40 2 38 5,0 95,0 

96. Renk sofrası 40 2 38 5,0 95,0 

8. Taze öğütler 40 3 37 7,5 92,5 

13. Çelik mısralar 40 3 37 7,5 92,5 

31. Sünger avcısının vurgunla 
mühürlenen kaderi 

40 3 37 7,5 92,5 

37. Belleğimin kuytu köşeleri 40 3 37 7,5 92,5 

54. Gölgenin salkımları 40 3 37 7,5 92,5 

59. Kıpkızıl birkaç satır (dize/mısra) 40 3 37 7,5 92,5 

32. Ateş Kadehi 40 4 36 10,0 90,0 

56. Sofamın lafları 40 4 36 10,0 90,0 

64. Sevginin gölgesi 40 4 36 10,0 90,0 

66. Kelimeler dini 40 4 36 10,0 90,0 

 

Tablo 5’de dördüncü sınıf öğrencilerine göre değeri en yüksek uzak bağdaştırmalar sıralanmıştır. Bu sıralama işleminde oranı %90 ve 
üstündeki uzak bağdaştırmalar ele alınmıştır. Öğrencilerin tamamı “damla damla korku”, “kahvenin ak gönlü”, “beyaz ölüm” ile bulutları 
gütmek” bağdaştırmalarını uzak bağdaştırma olarak belirlemiştir. Öğrencilerin %97’5’i “nesillerin başları üstünde çağlayan çınar”, “serseri 
kaldırımlar”, “kaldırımların emzirdiği çocuk”, “küskün kirazlar”, “beyaz düşünce mabedi”, “tekniğin dev nabzı”, “ıslak masal”, “rüzgârların saçı”, 
“kızıl kıyametin serpintisi” ile “gözlerle kucaklamak” kelime gruplarını uzak bağdaştırma olarak görürken %95’i “sel gibi akan fenerler”, 
“zamanın tokadı”, “bilgi ve kültürün engin kanatları”, “Rüzgârların Meleği” ile “renk sofrası”nı; %92,5’i “taze öğütler”, “çelik mısralar”, “sünger 
avcısının vurgunla mühürlenen kaderi”, “belleğimin kuytu köşeleri”, “gölgenin salkımları” ile “kıpkızıl birkaç satır”ı; %90’ı ise “Ateş Kadehi”, 
“sofamın lafları”, “sevginin gölgesi” ile “kelimeler dini” tamlamalarını uzak bağdaştırma olarak görmüştür. 

Tablo 6: Dördüncü sınıf öğrencilerine göre yakınlık ve uzaklık derecesi birbirine denk sayılabilecek bağdaştırmalar 

 n f (YB) f (UB) % (YB) % (UB) 

57. Çıplak ağaçlar 40 20 20 50,0 50,0 

62. Onur işi 40 20 20 50,0 50,0 

74. Tek yüreğin heyecanı 40 20 20 50,0 50,0 

87. Gök dolusu leylek 40 20 20 50,0 50,0 

4. Tarihin derinlikleri 40 21 19 52,5 47,5 

16. Sağlam düşünceler 40 21 19 52,5 47,5 

51. Ateş pahası 40 19 21 47,5 52,5 
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6. Boş sözcükler 40 18 22 45,0 55,0 

17. Atatürkçe bakışlar 40 18 22 45,0 55,0 

52. Diş bilemek 40 18 22 45,0 55,0 

 

Tablo 6’da dördüncü sınıf öğrencilerine göre yakınlık ve uzaklık durumu birbirine denk sayılabilecek kelime grupları verilmiştir. Oranı %44 ile 
%56 arasında olan bağdaştırmalar bu ulamda yer almıştır. “Çıplak ağaçlar”, “onur işi”, “tek yüreğin heyecanı” ve “gök dolusu leylek” 
tamlamalarını araştırmaya katılan öğrencilerin yarısı yakın bağdaştırma olarak görürken diğer yarısı uzak bağdaştırma olarak görmüştür. 
“Tarihin derinlikleri” ile “sağlam düşünceler”i öğrencilerin %52,5’i yakın bağdaştırma olarak nitelerken %47,5’i uzak bağdaştırma olarak 
nitelemiştir. “Ateş pahası” deyimini ise öğrencilerin %52,5’i uzak bağdaştırma olarak görürken %47,5’i yakın bağdaştırma olarak görmüştür. 
“Boş sözcükler”, “Atatürkçe bakışlar” ve “diş bilemek”i öğrencilerin %45’i yakın bağdaştırma şeklinde yorumlarken %55’i uzak bağdaştırma 
şeklinde yorumlamıştır. 

Şekil 1, 2, 3 ve 4’te birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerin veri toplama aracında yer alan bağdaştırmalara yönelik algıları karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. Şekil 1’de, 1 ile 25 numaralı bağdaştırmalar; şekil 2’de, 26 ile 50 numaralı bağdaştırmalar; şekil 3’te, 51 ile 75 numaralı 
bağdaştırmalar; şekil 4’te ise 76 ile 100 numaralı bağdaştırmalar yer almaktadır. Şekil 1’deki “Barış idealinin simgesi” ile “mutlu ezgiler”; şekil 
2’deki “kahvenin ak gönlü”; şekil 4’teki “tarhana çorbası” ile “dünya gözü” her iki sınıf düzeyinde de aynı orana sahip bağdaştırmalar olarak 
dikkati çekmektedir. Dolayısıyla sözü edilen bu bağdaştırmalar her iki grupta da benzer şekilde algılanmıştır yorumu yapılabilmektedir.  

 

Şekil 1: İlk 25 bağdaştırmanın sınıflar düzeyi görünümü 
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Şekil 2: 26-50 numaralı bağdaştırmaların sınıflar düzeyi görünümü 

 

 

Sekil 3: 51-75 numaralı bağdaştırmaların sınıflar düzeyi görünümü 
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Şekil 4: 76-101 numaralı bağdaştırmaların sınıflar düzeyi görünümü 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Tartışma 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, Tokdemir (2011); Kayadibi (2011); Onan & Tokdemir (2012) Türkçe ders kitabındaki metinleri 
bağdaştırmalar yönünden incelemiştir. Dinçer (2004); Dinç Yıldırım (2005); Demirel (2006); Naz (2012); Keklik (2013); Türkoğlu (2013) ise 
çalışmasının başlığında adı geçen şairlerin eserlerini uzak bağdaştırmalar yönünden incelemiştir. Öztekin (2009), uzak bağdaştırmaların 
meydana getirilmesinde zıtlıkların payına/karşıtların birliğine değinerek divan şiir için önemini açıklarken Balcı (2012) da sapma ve uzak 
bağdaştırma içeren Türkçe ve Almanca şiirlerin sanatlı dil kullanımlarının/vurgu ve etkileyiciliklerinin çevrilebilirliğini irdelemiş, uzak 
bağdaştırma çevirisinin sapmaya göre daha mümkün olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Alanyazın incelendiğinde yapılan çalışmaların daha çok yakın ve uzak bağdaştırmaları betimlemeye yönelik doküman incelemesi olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin bağdaştırma algılarını belirlemeye yönelik ulaşılabilen herhangi bir çalışmanın yeterli düzeyde olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle bu araştırma, Türkçe Eğitimi Bölümü lisans öğrencilerinin bağdaştırma algılarını belirlemeye yönelik yapılmıştır.  

Sonuçlar 

Birinci ve dördüncü sınıf olmak üzere çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı “tarhana çorbası”nı yakın bağdaştırma olarak algılarken yine 
çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı “kahvenin ak gönlü”nü uzak bağdaştırma olarak algılamışlardır. “Tarhana çorbası” dışında çalışmaya 
katılan birinci sınıf öğrencilerinin tamamı “demli çay”ı, dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı ise “Adana İstasyonu”nu yakın bağdaştırma 
olarak görmüşlerdir. “Kahvenin ak gönlü” dışında birinci sınıf öğrencilerinin tamamı başka bir bağdaştırmayı uzak bağdaştırma olarak 
görmezken dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı “damla damla korku”, “beyaz ölüm” ve “bulutları gütmek”i uzak bağdaştırma olarak 
görmüşlerdir.  

Yakınlık ve uzaklık derecesi birbirine denk sayılabilecek bağdaştırmalar değerlendirildiğinde; “sağlam düşünceler” ve “uzay çağı çocukları”nı 
birinci sınıf öğrencilerinin yarısı yakın, diğer yarısı uzak bağdaştırma olarak algılamışlardır.  “Çıplak ağaçlar”, “onur işi”, “tek yüreğin heyecanı” 
ve “gök dolusu leylek”i ise çalışmaya katılan dördüncü sınıf öğrencilerinin yarısı yakın, diğer yarısı uzak bağdaştırma olarak algıladığı ortaya 
çıkmıştır.  Ayrıca “barış idealinin simgesi”, “mutlu ezgiler”, “kahvenin ak gönlü”, “tarhana çorbası” ile “dünya gözü” her iki sınıf düzeyinde de 
aynı orana sahip bağdaştırmalar olmuştur.  

Öneriler 

Alanyazında bağdaştırmalara yönelik uygulamalı çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bağdaştırmalara yönelik 
uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır. Öğrencilerin çok boyutlu; soyut, derin ve geniş düşünmelerini geliştirecek etkinlikler düzenlenmelidir. 
Yaratıcı düşünme ve yaratıcı yazma çalışmaları yapılmalı; derslerde bunlara yönelik yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.  

Uzak bağdaştırmaların anlam yapısını anlayabilmek için kelimelerin görünür anlamları dışında gökyüzlerini de keşfetmek gerekir. Bu nedenle 
kavramlaştırma becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmalı ve kavramlaştırma eğitimi verilmelidir. Uzak bağdaştırmalara yönelik anlam 
çalışmalarının çıkış noktası metnin bağlamı olmalı, kelimeler yaşam alanı içerisinde yorumlanmalıdır. 
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ÖZET 

Öğretmen eğitiminde nitelik ve nicelik, ülkemizde her zaman önemini koruyan bir sorun olmuştur. Nitekim tarihsel süreç içerisinde, Türk 
eğitim sistemine nitelikli ve sayıca yeterli öğretmen girdisinin sağlanması amacıyla birçok düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemelerden biri, 
öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan ve eğitim fakültesi mezunu olmayanların öğretmen olmasını sağlayan pedagojik 
formasyon eğitimi sertifika (PFES) programlarıdır. Ancak, PFES programları zamanla istihdamına ihtiyaç bulunmayan öğretmen sayısının 
artmasına neden olmuştur. Ayrıca uygulanan programlardan yetişen aday öğretmenlerin mesleki yeterlikleri tartışılır hale gelmiştir. 
Dolayısıyla PFES programının yeterliği ve niteliğinin değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Nitekim böyle bir değerlendirmenin, PFES 
programının daha etkili bir biçimde yürütülebilmesi için yeniden yapılandırılması sürecinde araştırmacılar ile politika yapıcılara bir ışık tutacağı 
ve sağladığı farklı bakış açılarıyla ilgili literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, yapılan araştırmada, Eisner’ın Eğitsel 
Uzmanlık ve Eleştiri Modeli temele alınarak PFES programının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma kapsamında yürütülen bu 
araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunun oluşturulmasına ve araştırmanın sorularına yanıt bulmaya yönelik 
çalışmalarda, Eisner’ın Eğitsel Uzmanlık ve Eleştiri Modelinden yararlanılmış ve bulgular, modelde yer alan betimleme, yorumlama, 
değerlendirme ve temalaştırma boyutları temele alınarak sunulmuştur. Araştırmaya uzman olarak kabul edilen Eğitim Bilimleri Bölümünde 
çalışan 6 öğretim üyesi dahil edilmiştir. Öğretim üyelerinin belirlenmesinde, ölçüt örnekleme yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırma 
kapsamında veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, 
bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analzinde ve yorumlanmasında, betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgular, iki önemli sonuç ortaya koymuştur. Birincisi, Türk eğitim sistemi ve öğretmen eğitiminin mevcut yapısı 
içerisinde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ihtiyaç yoktur. İkincisi, şu an uygulanan program, öğretmen adaylarına mesleki 
yeterlikleri kazandırma açısından nitelikli ve yeterli değildir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, PFES programının kaldırılması 
önerisi getirebilir. Bununla birlikte, eğer programın uygulamasına devam edilecekse mevcut program, ciddi bir planlama çerçevesinde 
yeniden yapılandırılmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: öğretmen eğitimi, eğitim programı, program değerlendirme, Eisner modeli 

 

 

Evaluation of Pedagogical Formation Certificate Program Using Educational Connoisseurship and Criticism Model 

 

Abstract 

The quality and quantity in teacher education has been among the most important issues in Turkey for years. Historically, there have been 
many regulations in education to provide well-qualified and adequate number of teachers into teaching profession. One of them has been 
the implementation of the pedagogical formation certificate programs, which give almost all university graduates, regardless of their 
departments and faculties, an opportunity to become a teacher, in order to solve the shortage of teachers. In time, the pedagogical formation 
certificate programs have led to an increase in the number of redundant and poor quality of teachers. Consequently, there has been a need 
for the evaluation of the quality and efficiency of these programs. Indeed, such an evaluation will be helpful to both researchers and politicians 
in revising these programs and it will make a considerable contribution to the existing literature. Thus, the present research aims to evaluate 
the pedagogical formation certificate program using Eisner’s educational connoisseurship and criticism model. Case study, one of qualitative 
research models, was adopted in the study. Eisner’s educational connoisseurship and criticism model was also used in the formulation of 
research questions and in the selection of participants. Moreover, the dimensions of the model (description, interpretation, evaluation, and 
thematics) were utilized in the presentation of research findings. The research was conducted with six faculty members working in the 
Department of Educational Sciences. They were identified through the criterion sampling method. A semi-structured interview form developed 
by the researcher was employed as the data collection instrument. The semi-structured interviews were held individually in a private setting. 
The research data were analyzed via descriptive and content analyses. The results of the present research led to two major conclusions. 
First, the faculty members stated that there was no need for the pedagogical formation certificate program within the current structure of 
Turkish education system and teacher education. Second, they asserted that the current program was not qualified enough to get candidate 
teachers adopt professional teaching competencies. In line with the research results, abolishment of the pedagogical formation certificate 
program could be recommended. If the current program continues to exist, it should be revised with proper planning.  

Keywords: teacher education, curriculum, program evaluation, Eisner model 
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Giriş 

Öğretmen eğitimi, dünyanın pek çok ülkesinde üzerinde önemle durulan konular arasındadır. Nitekim öğretmen niteliğinin öğrenci 
başarısında sınıf, okul, ulusal ve uluslararası düzeyinde fark yaratacağını düşünen ülkeler, koydukları standartlarla öğretmen eğitimi, 
sertifikasyonu, ataması veya mesleki gelişimi alanlarının iyileştirilmesine önem vermektedir (Darling-Hammond, 1999; Delandshere ve Arens, 
2001). Benzer şekilde, nitelikli öğretmen yetiştirme konusu, ülkemizde her zaman önemini koruyan bir alan olmuştur (Alkan, 2000). Türk 
eğitim sisteminin niteliğinin artırılmasında, sisteme nitelikli öğretmen girdisinin sağlanması önemli görülmüş ve bu amaca yönelik olarak 
öğretmenlerin hem hizmet öncesi hem de hizmet içinde yetiştirilmeleri için öğretmen eğitiminde birçok düzenlemeye gidilmiştir (Grossman 
ve Sands, 2008). Bu düzenlemeler, öğretmen eğitiminin yükseköğretim düzeyine alınması, üniversitelere devredilmesi, öğretmenlik eğitiminin 
süresinin dört yıla çıkarılması, öğretmen eğitimi programlarında standart geliştirme çalışmaları gibi kapsamlı değişiklikler aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir  (Sağlam ve Kürüm, 2005).   

Türkiye’de öğretmen yetiştirme uygulamalarındaki aksaklıklar dikkate alınarak yapılan bu düzenlemeler ile öğretmen eğitiminde nitelik ön 
plana çıkarılmaya çalışılsa da öğrenci sayısında yıllar itibariyle ortaya çıkan artışlar öğretmen açığını gündeme getirmiştir (Azar, 2011). Artan 
öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere farklı dönemlerde eğitim fakültesi mezunu olmayanların öğretmen olmasını sağlayan çeşitli sertifika 
programları açılmıştır (Eraslan ve Çakıcı, 2011). Bu şekilde, eğitim fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin, başta fen ve edebiyat 
fakülteleri olmak üzere diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarından yararlanılması amacıyla, bir tür öğretmenlik sertifika programı olan 
“pedagojik formasyon eğitimi sertifika (PFES) programı” ile öğretmen yetiştirilmeye başlanmıştır (Tepeli ve Caner, 2014).  

Yapılan bu düzenlemeyle, ortaöğretim kademesinde branş öğretmeni olarak istihdamına ihtiyaç bulunmayan öğretmen sayısının artmış ve 
öğretmen eğitiminde nitelik sorunu tekrar gündeme gelmiştir (Azar, 2011). Uygulanan programdan yetişen aday öğretmenlerin mesleki 
yeterlikleri, öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri, öğretmenlik uygulamasıyla ilgili görüşleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına 
kadar pek çok konu tartışılır hale gelmiştir (örneğin, Eraslan ve Çakıcı, 2011; Gülşen ve Seyratlı, 2014; Nayır ve Taneri, 2013; Polat, 2013; 
Şenel, 1999; Tepeli ve Caner, 2014; Yüksel, 2011). Dolayısıyla PFES programının yeterliği ve niteliğinin değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.  

Konuyla ilgili literatürde, söz konusu ihtiyacı karşılamaya yönelik araştırmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir (Aykaç, Bilgin ve 
Toraman, 2014; Güven, Sever ve Çam Aktaş, 2011; Yüksel, 2011). Örneğin, Aykaç ve arkadaşları (2014), 36 öğretmen adayından katıldıkları 
PFES programını değerlendirmelerini istemiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları pedagojik formasyon eğitiminin lisans eğitimiyle 
birlikte verilmesi ve bu eğitimin süresinin 2-3 yıl gibi bir sürece yayılması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Benzer şekilde, Güven ve 
arkadaşları (2011), PFES programının etkililiğini, bu programda yer alan 10 öğretmen adayının görüşleri doğrultusunda değerlendirmiştir. 
Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcıların programın öğretmenlik mesleğine dönük yeterlikleri kazandıracak nitelikte bulmadıklarını 
göstermiştir.  

Yüksel (2011) ise, 12 fen-edebiyat fakültesi öğretim üyesiyle yaptığı çalışmasında, öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin 
düşüncelerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmada öğretim üyeleri, ortaöğretime fen-edebiyat fakültelerince öğretmen yetiştirilmesinin ve 
pedagojik formasyon derslerinin alınmasının gerektiğini ve bu derslerin lisans esnasında alınmasının önemli olduğunu ifade etmişlerdir. 
Ayrıca araştırmadan elde edilen bulgular, öğretim üyelerinin, eğitim fakültesinde görev yapan fen-edebiyat kökenli öğretim elemanlarını 
yetersiz bulduğunu, bunun bir yansıması olarak da eğitim fakültelerini olumsuz algıladıklarını göstermiştir.  

Yukarıda bahsi geçen araştırmalardan elde edilen bulgular, PFES programının değerlendirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak bu 
araştırmalar, öğretmen adayı ve fen-edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin görüşleriyle sınırlandırılmıştır. Diğer yandan, ilgili literatürde PFES 
programının niteliğinin programda ders veren öğretim üyeleri tarafından sorgulandığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Böyle bir araştırma, 
Türkiye’de öğretmen yetiştirmede kendisine yeniden bir yer bulan PFES programının daha etkili bir biçimde yürütülebilmesi için yeniden 
yapılandırılması sürecinde araştırmacılar ile politika yapıcılara bir ışık tutacak ve sağladığı farklı bakış açılarıyla ilgili literatüre katkı 
yapacaktır. Buradan hareketle, bu araştırmada, uzman odaklı program değerlendirme yaklaşımından Eisner’ın Eğitsel Uzmanlık ve Eleştiri 
Modeli temele alınarak PFES programının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Metot 

Araştırma Deseni 

Nitel araştırma kapsamında yürütülen bu araştırmada durum çalışması kullanılmıştır. Creswell (2007)’e göre durum çalışması, 
sınırlandırılmış (zaman, bağlam, ortam vb. ile) bir veya birkaç durumun çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, 
görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı temaların betimlendiği nitel bir araştırma 
yaklaşımıdır. Gerçek durum çalışması (intrinsic case study) (Stake, 1995) olarak desenlenen bu araştırmada elde edilen verilerle program 
değerlendirilirken, bir program değerlendirme modeli olan Eisner’ın Eğitsel Uzmanlık ve Eleştiri Modeli temele alınmıştır. Uzman yönelimli 
yaklaşımın temsilcilerinden Eisner’a göre, program değerlendirme, değerlendiricinin, bir uzman gibi program üzerinde çalışması yoluyla 
olabileceği gibi program hakkında bilgi sahibi olan kişilerin programın niteliği hakkında görüş belirtmesi aracılığıyla da yapılabilir (Fitzpatrick, 
Sanders ve Worthen, 2004). Bu araştırmada, araştırma grubunun oluşturulmasına ve araştırmanın sorularına yanıt bulmaya yönelik 
çalışmalarda, Eisner’ın Eğitsel Uzmanlık ve Eleştiri Modelinden yararlanılmış ve bulgular, modelde yer alan betimleme, yorumlama, 
değerlendirme ve temalaştırma (Eisner, 1998) boyutları temele alınarak sunulmuştur. 

Bağlam ve Araştırma Grubu 

Araştırma, 2014-2015 öğretim yılında Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın amacı doğrultusunda, araştırma grubuna, PFES programının uygulayıcısı konumunda olan ve Eisner’ın Eğitsel Uzmanlık ve 
Eleştiri Modeli çerçevesinde uzman olarak kabul edilen Eğitim Bilimleri Bölümünde görevli öğretim üyeleri dahil edilmiştir. Öğretim üyelerinin 
belirlenmesinde, ölçüt örneklemeden yararlanılmış ve PFES programında öğretmenlik meslek bilgisi (ÖMB) derslerini halen yürütüyor olmak 
ile birden fazla derse giriyor olmak ölçüt olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, bu ölçütleri karşılayan 16 öğretim üyesinden altısı gönüllü olarak 
araştırmaya dahil edilmiştir.  



                                                   2016 Bildiri Kitabı                                                        

  

675 

Katılımcılar, Eğitim Programları ve Öğretim (iki), Eğitim Yönetimi ve Denetimi (iki), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (bir) ile Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma Eğitimi (bir) alanlarındaki beş doçent ve bir yardımcı doçentten oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 34 ile 47 arasında 
değişirken; kıdemleri 11 yıl ile 25 yıl arasında yer almaktadır. Katılımcılardan dördü kadın, ikisi ise erkektir. 

Veri Toplama Aracı  

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Form, 
görüşme formu hazırlama ilkeleri (Karasar, 2011; Yıldırım ve Şimşek, 2013) temele alınarak oluşturulmuştur. Formun iç geçerliği, Eğitim 
Bilimleri alanında uzman üç öğretim üyesinden alınan uzman görüşü yoluyla sağlanmış ve alınan dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler 
yapılarak görüşme formuna son biçimi verilmiştir. Görüşme formunun son hali, beş kişisel ve altı açık uçlu sorudan oluşmaktadır.  

Veri Toplama Süreci ve Analizi 

Araştırmanın verileri, 2014-2015 öğretim yılının bahar döneminde toplanmıştır. Görüşmeler, araştırmacı ve öğretim üyeleri tarafından 
belirlenen yer ve zamanlarda bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Ortalama 15-21 dk süren ve 2 hafta içerisinde tamamlanan görüşmeler, bir 
katılımcı hariç diğer katılımcıların izni ile ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Bir katılımcıyla yapılan görüşmenin verileri, yazılı olarak kayıt 
altına alınmıştır.  

Araştırma kapsamında görüşmelerden elde edilen verilerin yorumlanmasında nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz ve içerik 
analiziden yararlanılmıştır (Strauss ve Corbin, 1990) kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların gizliliğinin korunması için adları yerine 
kendilerine verilen kodlar (örneğin, Uzman 1) kullanılmıştır.  

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümü, Eisner’ın Eğitsel Eleştiri ve Uzmanlık Modeli temele alınarak düzenlenmiştir.  

Betimleme 

Bu boyutta, Eisner modelinde önerildiği gibi, okuyucunun var olan durumu bütün açıklığıyla görebilmesi için programın gerekliliği ile hedef, 
içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme öğelerine yönelik öğretim üyelerinin görüşleri hiçbir yorum eklenmeksizin yansıtılmıştır.  

Programın gerekliliğine ilişkin uzman görüşleri. Uzmanların büyük çoğunluğu, atama bekleyen mevcut öğretmen aday sayısının fazla olması 
nedeniyle bu programa ihtiyaç olmadığını dile getirmiştir. Ayrıca programı, adaletsiz ve gereksiz bir uygulama olarak nitelendiren katılımcılar, 
Eğitim Fakültesi (EF) öğrencilerinin iş imkanlarının kısıtlanmasına dikkat çekmiştir. 

 “Türkiye’de yetişmiş öğretmen sayısı, mezun sayısı oldukça fazlayken dışarıda atanmayı bekleyen, artı bu kişiler EF mezunuyken farklı 
alanlardan gelenlerin dört yıllık bir eğitime karşılık bir dönemlik alınacak formasyonla öğretmen olarak göreve başlamalarını çok uygun 
görmüyorum. Ayrıca bu kişilerin yapılan KPSS’ye girmeye hak kazanması, sayısal birtakım becerileri olanların bu sınavda başarılı olup EF 
öğrencilerinin önüne geçerek atanmalarını adaletsizlik olarak görüyorum. Bana göre, adaletsiz ve gereksiz bir uygulama. Çünkü öğretmene 
ihtiyacımız yok bizim şu anda.” (Uzman 4) 

Uzmanlardan biri ise, bu programa, belirli alanlarda ihtiyaç olabileceğini; ancak her alanda ihtiyaç olmadığını ifade etmiştir. İhtiyaç duyulan 
alanlarda programın uygulanabileceği yönünde görüş bildirmiştir.  

“Belirli öğretmenlik alanlarında ihtiyaç olabilir, her konuda ihtiyaç olmayabilir. Bunun için planlama yapılması gerekir bana göre hangi 
alanlarda ne kadar öğretmene ihtiyaç var hangi alanlarda ihtiyaç fazlası var. İhtiyaç duyulan öğretmenlik alanlarıyla ilgili sertifika programı 
uygulanabilir.” (Uzman 1) 

Programın amaçlarına ilişkin uzman görüşleri. PFES programı, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK, 2014) tarafından belirlenen bir program olup, 
sadece ders isimleriyle bu derslerin kuramsal ve uygulama yapılarına, zorunlu veya seçmeli olma durumlarına ve kredilerine il işkin bilgileri 
kapsamaktadır. Programda, genel amaçlara ve derslerin hedeflerine yer verilmemiştir. Dolayısıyla, uzmanlara programın amaçlarının neler 
olabileceğine yönelik görüşleri sorulmuştur.  

Uzmanların bu konudaki görüşleri incelendiğinde, programın farklı amaçları olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Uzmanlardan biri, 
programın yetiştirmek istediği öğretmen özelliklerini belirten, kendine özgü amaçlarının bulunmadığını,  bu nedenle programın MEB 
tarafından belirlenen öğretmen niteliklerini kazandırmayı amaçlıyor olabileceğini ifade etmiştir. Bazı uzmanlar da amacın, FEF mezunu olup 
iş bulamayan bireylere öğretmenlik sertifikası vermek, dershaneler kapatıldığı veya özel okula dönüştürüldüğü için dershanelerde çalışanlara 
istihdam yaratmak olabileceğini ileri sürmüştür. Diğer uzmanlar ise, amacın kaliteli öğretmen yetiştirmek ya da eğitim sisteminin amaçlarını 
gerçekleştirmek olmadığını, eğitimi siyasetin bir aracı olarak kullanarak günü kurtarma politikaları çerçevesinde herkesi sertifika sahibi kılmak 
olabileceğini dile getirmiştir.  

“Günü kurtarma politikaları diyorum. Sürekli bir politikanın olmaması, yani siyasete bir nevi araç olarak alınıyor eğitim. Seçim dönemine yakın 
atamaların da çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu kişilerden oy alma kaygısı, işe yerleştirmeyi beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Amaç 
gerçekten Türk eğitim sisteminin amaçlarını gerçekleştirmek değil bana göre.” (Uzman 4).  

Programın içeriğine ilişkin uzman görüşleri. Uzmanlar, programın süresinin uygun ve yeterli olmadığı, bu sebeple program içeriğinin üç 
açıdan sorunlu olduğu konusunda hem fikirdir. İlk olarak, programda Eğitim Bilimleriyle ilgili dersler olmasına rağmen bu derslerin süresi 
(kredisi) öğretmenlik lisans programlarında olduğundan daha azdır. Bu durum, ders içeriklerinin kısa zamanda yoğun bir şekilde öğrenciye 
verilmesini zorunlu kılmakta, öğretim üyesinin yükünü de artırmaktadır. İkincisi, en az yedi haftalık iki dönemden oluşan programda 
öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamalı ÖMB derslerini üst üste alması gerekmektedir. Dolayısıyla, ön koşul dersler tam yerine 
yerleştirilememektedir. Bu şartlarda, öğrencilerin öğrenmeleri güçleşmekte, aynı zamanda programın etkililiği ve niteliği olumsuz yönde 
etkilenmektedir.   
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“Bence programın süresi uygun değil, yeterli değil. Eğitim Bilimleriyle ilgili dersler var ancak bu dersler yoğunlaştırılmış bir şekilde 
uygulanıyor. Yani iki dönem içerisinde öğrencinin hem öğretmenlik mesleği ile ilgili dersleri alması hem de uygulama yapması mümkün değil 
bence.” (Uzman 1) 

Son olarak, öğretmenlik lisans programlarında zorunlu olan derslerin bir kısmının seçmeli olarak programda yer alması, öğrencilerin alması 
gereken temel dersleri almamasına yol açmaktadır. Bunun yanı sıra, seçmeli derslerin açılmasında öğretmen mesleğinin yeterliklerini 
kazandırmak değil, programda hocalara ders çıkarmak ya da var olan hocaların alanlarına göre ders açmak gibi uygulamalara neden 
olmaktadır.  

 “Derslerin hiçbiri yeterli değil. YÖK en son uygulamasında seçmeli ders kapsamına çevirdi bütün dersleri ve o zamanda fakültelerde hangi 
hocalar varsa hangi dersi verebiliyorsa buna dönüştü formasyon. Alması gereken temel dersleri almak yerine öğrenciler, temel dersler de 
seçmeliye geçti ve öğrenciler ihtiyacı olan esas dersleri almıyorlar.” (Uzman 6) 

Programın uygulama sürecine ilişkin uzman görüşleri. Program süresinin kısa ve yetersiz olması, öğrencilerin birçok kavramı aynı anda 
öğrenmek zorunda kalmasına ve derslerde öğrendikleri bilgileri yapılandıramamasına neden olmaktadır. Bu ise, eksik ve yanlış öğrenmelere 
yol açmaktadır.  

“Derslerin çok yoğun bir biçimde üst üste verilmesi, öğrencilerin birçok kavramı aynı anda öğrenmelerini gerektiriyor. Bunları da çok sağlıklı 
yapamıyor tabi öğrenciler. Kavramlar birbirine giriyor, eksik ve yanlış öğrenmelere yol açıyor. Derslerdeki öğrenmeleri zor oluyor. Bence bu 
açıdan uygulama süreci çok verimli geçmiyor.” (Uzman 1).  

Ayrıca ders sürelerinin az olması bu derslerin kuramsal olarak sunulmasına, uygulamanın eksik kalmasına neden olmaktadır.   

“Biz lisans gruplarında test geliştirme çalışmaları yapıyoruz, bunlarla ilgili geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapıyoruz. Ufak gruplarda ön eleme 
yaptırıyoruz, madde analizi yaptırıyoruz. Uygulaya dönük bizim derste etkinliklerimiz var ama şu anda formasyon grubunda böyle bir 
uygulamamız yok.” (Uzman 3) 

Bir diğer sorun, derse girecek öğretim üyelerinin seçiminde yaşanmaktadır. Öğretim üyesinin yetersizliği gibi nedenlerden dolayı her öğretim 
üyesi alanı olduğu derse girememektedir. Derslere ilişkin yeterli uzmanlığı bulunmayan öğretim üyeleri ise, o derslerin içeriğini yansıtmaktan 
çok bildiği konularda ders vermeyi tercih etmektedir. Bu durum, öğrencilerin, eksik öğrenmelerle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır.  

“Dersler birbirleriyle ilişkili. Sınıfa gittiğimde şu derste bunu görmüş olmanız lazımdı diyorum biz bunları görmedik diyorlar. Örneğin,  sınıf 
yönetimi dersinin bir kısmının temelleri, eğitim bilimine giriş dersinde atılması lazım. İşte kuramlara gidiyorum ya da eğitim bilimiyle ilgili temel 
kavramlara gidiyorum karşıma çıkan öğrenciler bunları görmediklerini söylüyorlar. Bu da alan uzmanı olmayan kişilerin derse girdiğinin bir 
göstergesi.” (Uzman 5)   

Programın uygulama sürecinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretim materyalleri, gerçekleştirilen etkinlikler göz önüne 
alındığında, uzmanlar çoğunlukla düz anlatım yöntemini kullandıklarını, uygulama yapmaya, örneklendirmeye, tartışmaya imkân 
yaratamadıklarını, powerpoint sunumlar aracılığıyla dersi işlediklerini dile getirmektedir.  

“Sınıflar çok kalabalık. 70-75 kişilik gruplarla ders işliyorum. Sadece sözel olarak anlatıyorum, düz anlatım yöntemini kullanabiliyorum. Yani 
düz anlatım yöntemiyle ne kadar öğrenciye ulaşabilirsin ki. Yapılandırmacı yaklaşım diyoruz, bunlar gidecekler okullarda yapılandırmacı 
yaklaşımı uygulayacaklar. Bireyselleştirilmiş öğretimin öneminden bahsediyoruz ama kendimiz burada ne yazık ki bunu uygulayamıyoruz...” 
(Uzman 5) 

 Uzmanlar, programın uygulama sürecinde yer alan öğrencilerin tutum, motivasyon, derse katılım gibi duyuşsal özelliklerinin 
dersine girdikleri bölümlere göre değişiklik gösterdiğini belirtmiştir. Uzmanlardan biri, özellikle dershanede öğretmenlik yapan öğrencilerin 
ilgilerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerken diğerleri, çoğu öğrencinin hazırbulunuşlukları ile derslere olan ilgi ve katılımlarını çok alt 
düzeyde bulmaktadır. Öğrencilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) odaklı olmaları, devamsızlık yapma ya da derslerde sohbet etme 
eğiliminde olmaları, öğrenmeye direnç göstermeleri, ödev ve materyal geliştirme gibi uygulamaları yapmaya isteksiz olmaları, programın 
uygulamasında karşılaşılan güçlükler olarak ön plana çıkmaktadır.  

“Öğrenciler çok ilgisiz, motivasyon düzeyleri çok düşük. Uygulamalar yapacak mıyız hocam, yapmayalım, çabucak bitsin, hocam siz KPSS’de 
çıkacak kısmı anlatın, KPSS sorusu çözelim diyorlar. O yüzden nitelik düşüyor. Niceliğe bakıyorlar. Kaç tane net yapabilirim. Bunun ilerisine 
gitmiyor formasyon eğitimi. Sonuç odaklılar.” (Uzman 3) 

 Uzmanların dersler için sağlanan altyapı ve donanıma yönelik görüşleri incelendiğinde, tamamının derslik, bilgisayar, projektör, 
kablosuz ağ bağlantısı gibi teknolojik ve fiziksel alt yapıdan memnun oldukları görülmektedir. Ancak, uzmanların hiçbiri sınıf mevcutlarından 
memnun değildir. Uzmanlar, kalabalık grupların hem öğretimin niteliğini hem de öğrencilerin derslerdeki ilgi ve motivasyonlarını olumsuz 
yönde etkilediğini dile getirmektedir.  

“Çok kalabalık gruplar. O da olumsuz yönde etkiliyor hem öğretimin niteliğini hem de dersteki motivasyonu. Yani şimdi 60-70 kişilik gruplar 
var bu niteliği olumsuz yönde etkiliyor. Belki onların da 35-40 kişilik gruplar olsa daha verimli ve nitelikli dersler olabilir. Çok öğrenci alınıyor 
o kadar öğrenci alınmamalı bence. 1000-1500 öğrenci için altyapı oluşturmak da zor, ona yönelik sınıf bulmak, dershane bulmak, öğretmen 
bulmak, materyal bulmak da mümkün değil.” (Uzman 1) 

Programın değerlendirme sürecine ilişkin uzman görüşleri. Uzmanlar, programın farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini 
kullanmaya elverişli olmadığını, yapılan ölçme ve değerlendirmelerin genellikler ürüne dönük olduğunu, sadece çoktan seçmeli testleri 
kullandıklarını ve vize sonrası dönüt sağlama imkânı bulduklarını dile getirmektedir.  

“Bu sayıyla ilgili, olanaklarla ilgili problem değerlendirmeye de yansıyor tabi. Şimdi bir dönemde yoğunlaştırılmış bir şekilde aldıkları için 
sürece yönelik değerlendirme yapmak mümkün olmuyor. Bir vize sınavı yapıyoruz belki ama proje hazırlamaları veya uygulama yapmaları 
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yine sınıf mevcudu ve süre açısından mümkün olmuyor. Sadece sonunda ürünü ölçmeye yönelik bir test uyguluyorsunuz ve test sonuçlarına 
bakarak karar veriyorsunuz.” (Uzman 1) 

Programın mesleki yeterlikleri kazandırmadaki etkililiğine ilişkin uzman görüşleri. Uzmanların tamamı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği 
bilgi ve becerileri kazandırma ve öğretmen kimliği oluşturmada programın oldukça yetersiz kaldığı görüşünü paylaşmaktadır. Programın 
sadece öğrencilere özel okullarda öğretmen olmak, KPSS sınavına girmek gibi çeşitli amaçlar için kullanabileceği bir sertifika sağladığını ileri 
sürmektedir.  

“Kimlik kazandırmaya çalışıyoruz ama program süresi, derslerin niteliği, içeriği, süreleri, gerekli gereksiz ders ayrımı gibi  olumsuz faktörler, 
bu kimliğin gelişmesine çok katkı sağlamıyor. Çünkü öğretmen kimliği fakültede 4 yıllık bir lisans sürecinde verilecek bir kimlik diye 
düşünüyorum. Sonradan kursla, hizmet içi kurslarla kazanılacak bir kimlik değil. Mesleğe başlarken planlanan amaçlanan bir kimlik olduğunu 
düşünüyorum. O yüzden tam anlamıyla gerçekleşmez çünkü bu insanların çoğu bankacı olmak için lisans hayatına başladı. Bir kısmı işletme 
okudu, bir kısmı hemşire olmak için dört yıl okudu. Sonra sırf ekonomik nedenlerden dolayı öğretmen kimliği kazanmaya çalışıyor. Bu biraz 
yüzeysel geliyor.” (Uzman 2) 

Yorumlama 

Eisner modelindeki ikinci boyut olan yorumlamada, birtakım temalara ulaşılmıştır. Bu temalar altında, PFES programının niçin bu şekilde 
yürüdüğü, sürece etki eden nedenlerin neler olduğu verilmiştir. Bir anlamda, ilk boyutta ortaya konulan durum açıklanmış, uzmanlar ve 
araştırmacının yorumlarıyla birlikte verilmiştir.  

Planlama. Uzmanların programa ihtiyaç olmadığı yönündeki görüşlerinin arkasında planlama sorunun olduğu görülmektedir. Türk eğitim 
sisteminde yanlış planlama sürecinin sonucu atanmayı bekleyen yetişmiş öğretmen sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle, programın ihtiyaç 
duyulan alanlarda uygulanabileceği anlaşılmaktadır.  

 “Ülkede hangi alanlarda öğretmen açığı var, hangi alanlarda EF bu ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor bunların belirlenip öğretmen sertifika 
programları bu alanlara yönelik açılabilir ve uygulanabilir. Örneğin, okulöncesi konusunda olabilir, İngilizce öğretmenliği konusunda olabilir, 
ama bir matematik öğretmenliği konusunda çok fazla ihtiyaç yok bildiğim kadarıyla. Bu alana yönelik sertifika programının açılması buradaki 
birikimi daha da artıracaktır. Bu da gereksiz yere insanların yetiştirilmesi anlamına gelir; hem ülke açısından hem de kişiler açısından bir 
kayıp olur bu. Zaman, emek, para kaybına yol açar. Bence bir planlama yapılması lazım.” (Uzman 1) 

Siyasi araç. Programın siyasi amaçlarının olabileceği, uzmanların ortak kanısı olarak ortaya çıkmaktadır. Sürekli bir eğitim politikanın 
olmaması, eğitimin siyasi bir araç olarak kullanılması ve bu programın politik, siyasi, günü kurtarmaya dönük bir uygulama olması, programın 
kendine özgü amaçlarının belirlenmemesinin arkasında yatan neden olarak görülmektedir. 

“Bu programı, öğretmen yetiştirmeye yönelik olarak sürekli bir politikamızın olmaması, günü kurtarmaya yönelik olarak siyasetçilerin 
uyguladıkları politikaların sonucu diye değerlendiriyorum.” (Uzman 5) 

Yoğunlaştırılmış program. PFES programının süresinin kısa olması, yoğunlaştırılmış bir program uygulanmasını beraberinde getirmektedir. 
Ders saatlerinin daha az olması, zorunlu olması gereken birçok dersin seçmeli konumuna getirilmesi, birbirinin ön koşulu olabilecek derslerin 
aynı anda alınması gibi sorunların yoğunlaştırılmış bir program uygulamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, derslerin 
teorik kalması, uygulamanın yapılamaması, yapılan ölçme ve değerlendirmelerin sınırlı kalması, daha çok ürün odaklı bir değerlendirme 
yaklaşımının benimsenmesi, dolayısıyla dönüt ve düzeltmenin yüzeysel bir şekilde verilmesi diğer sorunlar olarak öne çıkmaktadır.   

Ayrıca, derslerin bir-iki günde verilmesi ve bir günde yaklaşık 10 saat dersin işlenmesi sonucunda, öğrencilerin ilgi ve derse katılımlarının 
olumsuz yönde etkilendiği ve öğrencilerin devamsızlık yapma eğiliminde oldukları görülmektedir.  Son olarak, kısa sürede hızlı bir şekilde 
uygulanan programın, mikro düzeyde mesleki yeterlikleri kazandırmada, makro düzeyde ise Türk eğitim sistemine nitelikli öğretmen gird isi 
sağlamada yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.  

“Bu kadar kısa sürede hızlı bir şekilde öğretmen kimliği pek oluşturmuyor. Ama daha uzun süreli olursa öğretmen olmayı tercih edenler gelir 
o zaman, meslek ya da iş bulma yolu olarak görmez de öğretmen olmak için öğretmenlik sertifika programına katılır. Bu da daha uzun süreli 
1,5- 2 yıllık bir süreç içerisinde uygulandığı takdirde öğretmenlikle ilgili mesleki değerler oluşur, bilgi ve beceriler de oluşur.” (Uzman 1) 

Alt yapı. PFES programına sağlanan altyapının, sınıf mevcutları ve öğretim üyeleri açısından sorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sorunların 
yaşanmasında, programa alınan öğrenci sayısının oldukça etkili olduğu görülmektedir. Program için ayrılan kontenjanların fazla olması ilk 
olarak sınıf mevcutlarının 70-75 kişi olmasına yol açmaktadır. Bu durum ise, çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretim materyallerinin 
kullanımının sınırlı olmasına ve öğretim üyeleri tarafından sıklıkla düz anlatım yöntemi ile Powerpoint sunumların kullanılmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin derslere yönelik ilgi ve katılımlarının azaldığı da anlaşılmaktadır.  

Program kontenjanlarının fazla olması aynı zamanda öğretim üyelerinin seçimi sorununu oluşturmaktadır. Öğretim üyelerinin alanı olduğu 
derslere girmediği görülmektedir.  

“Sıkışık bir program olduğu için ve öğrenci sayısı çok olduğu için ve yeterli sayıda alan uzmanı öğretim üyesi olmadığı için derslere tam 
isabetli hocalar giremiyor. Bu da hocaların birbirlerinin ders konularını anlatmalarına neden oluyor. Öğretim üyesi neyi biliyorsa onu anlatıyor.” 
(Uzman 2) 
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Değerlendirme 

Eisner modelinin üçüncü boyutu değerlendirmede, PFES programının yapısı ve uygulanışı açısından öğretmen yetiştirme sürecine kattığı 
eğitsel değer, ilgili literatür yardımıyla sorgulanmaktadır.  

Uygulamadaki programın en büyük sorununun programın süresi olduğu söylenebilir. Eldeki bulgu, programın öğretmen adayları tarafından 
değerlendirildiği araştırma bulgularıyla da örtüşmektedir (Aykaç vd., 2014; Güven vd., 2011). Nitekim bu araştırmalardan elde edilen bulgular 
da, öğretmen adaylarının programda verilen eğitimin 2-3 yıl gibi bir sürece yayılması gerektiği yönünde görüş belirttiğini göstermiştir. 
Programda karşılaşılan sorunlarından bir diğeri, derslerin sürelerinin az olması, zorunlu olması gereken derslerin seçmeli olarak verilmesi ve 
dersler arasındaki ön koşulluk ilkesine uyulmamasıdır. Benzer şekilde, Yüksel’in (2011) yaptığı çalışmada da formasyon programındaki 
derslerin kalitesinin yüksek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bunun yanı sıra, programının etkili olmasını engelleyen durumların başında, derslerinin sadece kuramsal olarak işlenmesinden, uygulamaya 
ise yer verilememesinden kaynaklanan sorunlar olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin süreci kavrayamamalarına ve edindikleri 
bilgileri yaşama geçirememelerine neden olmaktadır. Yine konuyla ilgili literatürde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular, derslerinin 
yeterli olmadığını ve derslerdeki uygulama imkanının az olduğunu göstermektedir (Aykaç vd., 2014; Yüksel, 2011).  

Ayrıca, programın uygulama sürecinde, öğretim üyelerinin slaytlar yardımıyla ve düz anlatım yoluyla dersleri işlemelerinin derslerde 
vurguladıkları yapılandırmacı yaklaşım ve bireyselleştirilmiş öğretim gibi anlayışlarla büyük ölçüde çeliştiği görülmektedir. Bu durum, daha 
çok öğrenci gruplarının kalabalık olmasından ve programın kısa sürede 
tamamlanmasından kaynaklanmaktadır.  Bu araştırma bulgusu,  araştırma grubunu öğretmen adaylarının oluşturduğu araştırmalardan elde 
edilen bulgularla paralellik göstermektedir (Aykaç vd., 2014; Güven vd., 2011).  

Program için sağlanan teknolojik ve fiziksel alt yapı dikkate alındığında, araştırma bulguları, uzmanların sağlanan olanaklardan memnun 
olduklarını göstermiştir. Ancak bu bulgu, Aykaç ve arkadaşlarının (2014) öğretmen adaylarıyla yaptıkları araştırma bulgularıyla çelişmektedir. 
Nitekim bu araştırmada, öğretmen adayları sıraların çakılı olması sebebiyle öğrenci merkezli eğitim anlayışında vurgulanan ‘U’, yarım daire 
ve çember gibi aktif öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlayan sınıf düzenlerinin yapılamadığını; EF’lerde yalnızca 
projeksiyon cihazı bulunduğunu, uygulamaya gittikleri okulların neredeyse tümünde mevcut olan akıllı tahtaların EF’lerde bulunmadığını ve 
bu nedenle okullara gittiklerinde bu araçları kullanmakta zorluk çektiklerini belirtmiştir.  

 Tüm bunların yanında, araştırmadan elde edilen bulgular, programda gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının 
yetersiz olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, Güven ve arkadaşlarının (2011) araştırmasında, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu, 
uygulanan ölçme ve değerlendirme biçimlerinin derslerde kazandırılması öngörülen davranışları ölçebilecek ve derslerin içeriğine uygun 
nitelikte olmadığını dile getirmiştir. 

Son olarak, programın süresinin kısa olması, hem içeriğin bilgi ağırlıklı olması hem de öğretimin sürecin uygulamalı olarak yürütülememesi 
programın mesleki yeterlikleri kazandırmadaki etkililiğini oldukça azaltmıştır. Bu bulgu, PSEF programının değerlendirilmesine ilişkin yapılan 
diğer araştırma bulgularıyla da örtüşmektedir (Güven vd., 2011; Yüksel, 2011) Nitekim söz konusu araştırmalarda, programın öğretmenlik 
mesleği yeterliklerini tam anlamıyla kazandıramadığı ortaya çıkmıştır.   

 

Temalaştırma 

Eisner modelinin son boyutu temalaştırmada, PFES programının değerlendirilmesine ilişkin elde edilen temalar şunlardır: 

1. Planlama 

- Öğretmen ihtiyacı 

2. Siyasi Araç 

- Programın amaçları 

3. Yoğunlaştırılmış Program 

- Program süresi 

- İçerik 

- Uyguma 

- Ölçme ve değerlendirme 

- Öğretmenlik mesleği yeterlikleri 

4. Alt yapı 

- Sınıf mevcudu 

- Öğretim üyeleri 
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Sonuç ve Öneriler 

Eisner’ın Eğitsel Uzmanlık ve Eleştiri Modeli temele alınarak PFES programının öğretim üyelerinin görüşlerine göre değerlendirilmesinin 
amaçlandığı bu araştırmadan elde edilen bulgular, iki önemli sonuç ortaya koymuştur. Birincisi, Türk eğitim sistemi ve öğretmen eğitiminin 
mevcut yapısı içerisinde, PFES programına ihtiyaç yoktur. İkincisi, şu an uygulanan program, öğretmen adaylarına mesleki yeterlikleri 
kazandırma açısından nitelikli ve yeterli değildir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, PFES programının kaldırılması önerisi 
getirebilir. Bununla birlikte, eğer programın uygulamasına devam edilecekse mevcut program, herkesin belge aldığı bir sistem olmaktan 
çıkarılmalı ve daha ciddi bir planlama çerçevesinde yeniden yapılandırılmalıdır.  

Bu yeniden yapılandırma sürecinde, ilk olarak, öğretmen arzı ve talebine ilişkin çalışmalar yapılmalı, ihtiyaç analizi sonucunda toplumun 
öğretmen ihtiyacı belirlenmelidir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan programa kabul ölçütleri gözden geçirilmeli ve program 
kontenjanları azaltılmalıdır. Program, en az iki yıl ya da daha fazla sürede uygulanmalıdır. Programda yer alan derslerin süreleri, zorunlu-
seçmeli olma ve ön koşulluk özellikleri gözden geçirilmelidir. Programın uygulama sürecine ilişkin olarak öğretim üyelerinin seçiminde 
uzmanlığa dikkat edilmeli, öğretim sürecinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretim materyalleri çeşitlendirilmeli, farklı ölçme ve 
değerlendirme biçimleri kullanılmalıdır. Son olarak, programın daha etkili bir biçimde uygulanabilmesi için sınıf mevcutları düşürülmeli, 20-
30 kişilik küçük gruplar oluşturulmalıdır.  

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırmanın tek bir üniversitenin Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleriyle ve gerçek durum çalışması 
olarak gerçekleştirilmiş olması gibi sınırlılıkları nedeniyle gelecekte yapılacak araştırmalarda dikkatle yorumlanmalıdır. Gelecek 
araştırmaların farklı katılımcılarla, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıma olanak sağlayan program değerlendirme modelleri çerçevesinde 
yapılması önerilebilir. 
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ÖZET 

Rekabet koşulları, örgütlerin hızla değişen dinamik çevresi ve beklentilerin yükselmesi ve değişmesi, örgütleri daha önce olmadığı kadar 
stratejik düşünmeye itmektedir. Geleceğe yönelik stratejiler geliştirilmesi ve gelecek için stratejik planların yapılması örgütsel anlamda çok 
önemlidir (Arabacı, 2007, s.2). Son yıllarda yöneticiler çeşitli nedenlerden dolayı geleneksel planlamanın problemler için çözüm sunamadığı 
kanısına vararak; stratejik planlamanın devlette, örgütlerde, toplumda, okullarda gerekli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Strateji, sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme şeklinde ifade edilebilir (Dinçer, 2007,s.16). Planlama, kamu veya özel sektör 
olsun, örgütlerin kısa, orta ve uzun dönemde ulaşmak istedikleri tüm hedefleri ortaya koyan yazılı ya da yazısız belge ve bilgilerdir. Stratejik 
planlama, örgütün oluşturduğu vizyona uygun ulaşılabilir stratejik amaç ve hedefler belirleme, eylem planı yardımıyla ölçülebilir göstergeler 
geliştirip süreli olarak başarıyı gözden geçirme izleme ve iyileştirme sürecini anlatan katılımcı, şeffaf ve esnek bir planlama yaklaşımı olarak 
da ifade edilmektedir (Arslan, 2009, Meshayekh, 2010,s.62,Khoshkhabar, 2007,s.97).  

Eğitim faaliyetlerin yürütüldüğü ortamlar olan okullar eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirirken birçok etkinlikleri de gerçekleştirmektedir. 
Bu etkinliklerden biri stratejik planlama çalışmalarıdır. Okullar çok yönlü bir çevresel değişimle karşı karşıya olduğundan bu durum stratejik 
planlama çalışmalarının önemini arttırmaktadır (Zincirli, 2012, Halajiyan, 2001,s.8). 

Bryson (2004)’a göre stratejik planlamanın dört temel yararı vardır. Birincisi, stratejik düşünce ve davranışı geliştirir. İk incisi, karar vermede 
iyileştirmeler sağlar. Üçüncüsü, Temel geliştirmeleri ve sonrasında ortaya çıkan kararları, düzeyler ve işlevler üzerinden koordine etmelerine 
yardım eder. Dördüncüsü, değişen şartlara uyumu kolaylaştırır.(Aydın ve Aksoy,2007,s.319).  

Yelken,Kılıç ve Üredi (2010) yaptıkları “Stratejik planlama uygulamalarına ilişkin ilk ve ortaöğretim okul müdürlerinin görüşleri ”adlı 
çalışmalarında, ilk ve orta öğretim okul müdürlerinin stratejik planlama kavramına ve amaçlarına ilişkin bilgilerinin yeterliği olduğunu 
belirlemişlerdir. Ancak uygulamada eğitim eksikliğinden ve ekonomik yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar olduğu; bu sorunların da hizmet 
içi eğitimler ve finansal destek ile çözülebileceği yönünde görüş bildirdikleri sonuçlarına ulaşmışlardır. 

Memduhoğlu ve Uçar (2012) yaptıkları “Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Planlama Algısı ve Okullarda Mevcut Stratej ik Planlama 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi ”adlı çalışmalarında; yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama konusunda olumlu bir algıya sahip 
oldukları, buna karşın mevcut stratejik planlama uygulamalarının amacına uygun olarak yürütülmediğini düşündükleri; ayrıca yönetici ve 
öğretmenlerin stratejik planlama algıları (inançları) ile okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında zayıf 
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu araştırmanın amacı aşağıdaki sorulara cevaplar bulmak içindir. 

1- Ortaokul yöneticilerinin stratejik planlamaya yönelik algıları nasıldır? 

2- Ortaokul yöneticilerinin stratejik plan algıları kıdemlerine göre değişir mi? 

3- Ortaokul öğretmenlerinin stratejik planlamaya yönelik algıları nasıldır? 

4- Ortaokul öğretmenlerinin stratejik plan algıları kıdemlerine göre değişir mi? 

5- Ortaokul yönetici ve öğretmenleri stratejik planlama algılarına göre değişirler mi? 

Bu araştırma tarama modeli betimsel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmada ortaokullarda çalışan öğretmen ve yöneticilerin stratejik 
planlamaya yönelik algılarının açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2015–2016 yılında Erzurum’da ki tüm ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın 
evreni, Erzurum merkezde (Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçeleri) toplam 2001 öğretmenin ve 171 yöneticinin görev yaptığı 83 ortaokulda 
ki eğitimcilerden oluşmaktadır. Araştırmanın evreni üzerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem seçilmiştir. Anketin 
çalışması, Erzurum’daki 20 ortaokulda gerçekleştirilmiştir.  

Dağıtılan anketlerden, 295’i öğretmenlerden (158 kadın, 137 erkek) 88’i (2 kadın, 86 erkek) yöneticilerden oluşmaktadır. SPSS 22,0 paket 
programı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak Çetin (2012) tarafından geliştirilen “Stratejik Planlamaya Yönelik Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada stratejik 
planlama tutum ölçeği için KMO analizi değeri 0,78, Barlett’s Test of Sphericity analizi sonucu veri toplama aracı için 9671,064’dür. Taslak 
sonucu da P=0,000 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur.  

Çetin (2012) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda Stratejik Planlama Algı Ölçeği, 4 boyut (Stratejik Planlama 
hakkında bilgi, Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum, Stratejik Planlama İnancı, Stratejik Planlamada Etkin Rol) ve 14 maddeden 
ibarettir. Ölçek beşli likert tipindedir.Çetin (2012) tarafından yapılan güvenirlik analizinde güvenirlik katsayısı Cronbach’s α= ,763 olarak 
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belirlenmiştir.Bu araştırmanın verileri normal dağılımdan bir sapma göstermediğini ortaya koymaktadır (Cameron, 2004). Bundan dolayı 
analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre Yöneticilerin stratejik planlamaya yönelik algılarına ilişkin dağılımlar incelendiğinde en yüksek puanların 
stratejik planların uygulama sürecinde en etkin rol yöneticilerindir. En düşük puan ise stratejik planlama konusunda yeterli eğitim aldığımıza 
inanmıyorumdur.  

Yöneticilerin stratejik planlama hakkında olumsuz tutumlarının olmadığı söylenebilir. Stratejik plan uygulama süreci rol paylaşımı hakkında 
orta düzeyde tutuma sahiptirler.  

Yöneticiler ve öğretmenlerin stratejik planlama inançları hakkında olumsuz yönde bir inanç görülmemektedir.  

Daha önce yapılmış çalışmalarda elde edilen sonuçlara bakıldığında; Arslan ve Küçüker (2016), Yıldırım(2015), ), Ekici (2015), Ayrancı 
(2013), Çetin (2012), Akdoğan (2012  ( ,Balcı, Çanakcı ve Tan (2012), Zincirli (2012), Memduhoğlu ve Uçar (2012) , Kocatepe(2010), Yelken, 

Kılıç ve Üredi (2010), okul yöneticilerinin stratejik planlama konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları, olumlu bir tutum geliştirdikleri ve 
gerekliliğine inandıkları sonuçlarına ulaşılmaktadır. Bu sonuçların mevcut çalışmanın sonuçları ile karşılaştırıldığında benzerlik gösterdiği 
görülmektedir. Öğretmenler ise stratejik planlama konusunda kendilerini yeterli bilgiye sahip görmedikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuç 
mevcut çalışmanın sonucuyla uyumludur. 

Yönetici ve öğretmenlerin Kıdem yıllarına göre Stratejik planlama hakkında bilgi, Stratejik Planlamada Etkin Rol ve Stratejik Planlama ölçeği 
boyutlarında farklılaşma olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarında kıdem arttıkça stratejik planlama daha etkin görülmektedir. Stratejik 
planlama kıdem yıllarına göre katılımcılarda farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Öğretmenlerin stratejik planlama algılarına ilişkin en düşük puan ortalaması “bu konuda yeterli eğitim aldığımıza inanıyorum” ifadesinde 
ortaya çıkmıştır. Buda okulların stratejik planlama ile ilgili iş başı eğitim gerekliğini göstermektedir. Öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik 
algılarında da en yüksek puan stratejik planların uygulama sürecinde en etkin rol idare ve yönetim ekibinindir.  

Anahtar Kelimeler: Stratejik planlama, ortaöğretim, okul yönetimi, öğretmen. 

Abstract  

Strategic thinking is becoming increasingly popular among the organizations as they face challenges associated with competition, rapid 
change in dynamic environments of the organization, and evolving expectations. In order for an organization to fully live up to its fundamental 
values, the importance of developing prospective strategies and implementing strategic plans can never be overemphasized (Arabacı, 2007). 
Recently, managers have come to the conclusion as to traditional planning is increasingly failing to provide solutions to the organizational 
problems and must give way to strategic planning (SP).  

SP can be described as a synergistic, transparent and flexible planning approach that involves setting achievable strategic goal appropriate 
to the organizational prospect and using action plan to develop quantifiable indices that can monitor, explain and improve the long-term 
organizational successes (Arslan, 2009, Meshayekh, 2010,s.62, Khoshkhabar, 2007,s.97).  

Arguably, activities taking place in the schools are, but not limited to, education and training. Study of SP is one of the numerous activities 
that can take place in the schools. Since schools invariably experience versatile environmental changes, the importance of conducting 
studies of SP in the schools cannot be overemphasized (Zincirli, 2012, Halajiyan, 2001,s.8).  

The present study focuses on finding answers for the following questions: 

1- What are the perceptions of principals and teachers toward SP? 

2- Does the work experience of the principals and teachers influence their perceptions toward SP? 

3- Do the principals/teachers differ in terms of their perceptions toward SP?  

The present study was designed as a descriptive study and focused on clarifying the perceptions of secondary education teachers and 
principals toward SP. 

Society of the study included 2001 teachers and 171 principals who served in the total 83 secondary schools of Erzurum during 2015-2016 
school years; out of which 295 teachers and 88 principals from 20 schools were selected as sample by using simple random sampling 
method. “Strategic planning perception scale” developed by Çetin (2012) was used as the data collection tool. 

Based on the results, the highest and lowest scores belonged to “principals play the most effective role in implementation process of strategic 
plans” and “I haven’t received sufficient training in strategic planning”, respectively.  

As for “beliefs of the principals and teachers in strategic planning”, none of them expressed any negative belief. Dimensions  such as 
knowledge on the SP, effective role in SP and SP scale differed in terms of the work experience.  

Keywords: strategic planning, secondary education, school management, teacher.  

 
1. Problem Durumu 

Rekabet koşulları, örgütlerin hızla değişen dinamik çevresi, ve beklentilerin yükselmesi ve değişmesi, örgütleri daha önce olmadığı kadar 
stratejik düşünmeye itmektedir. Bu nedenle örgütlerin geleceğe yönelik stratejiler geliştirilmesi ve gelecek için stratejik planların yapılması 
önem arzetmektedir (Arabacı, 2007, s. 86). 
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Hızlı değişimin olduğu bir çevrede her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Bu nedenle, stratejik plan ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, bir 
takım beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda gerektiği halde planda değişiklik yapmak üzere sürekli bir izleme ve değerlendirme 
oluşturulması gerekir. İzleme ve değerlendirme süreci yöneticilere ve plan yapıcılara yardımcı olan ayrıca hesap verme sorumluluğunu da 
beraberinde getiren sistemli bir faaliyettir. Objektif olarak yapılan bir raporlamada kurumun hedefe ulaştığı konular olduğu gibi hedefe 
ulaşamadığı konularda yer almalıdır. İzleme ve değerlendirme raporuna göre kurumlar stratejik planlarını tekrar gözden geçirmelidirler (DPT, 
2006 ) 

Değişen dünya koşullarıyla birlikte geleneksel yönetim yapısının günümüz örgütleri için işlevini yitirdiği ortaya çıkmıştır. Dünyada sınırların 
ortadan kalkması, insanlar arasında doğru olarak Kabul edilen dogmaların yeni ve farklı anlayışlara yenik düşebileceğini göstermiştir. Bu 
değişimden kamu ve eğitim yönetimi anlayışı da payın almıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı şeffaflık, hesap verebilirlik, performans 
değerlendirilmesi, denetim gibi araçları kullanmaya başlamıştır. 

Strateji, kelime anlamı itibariyle, sevketme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme demektir (Dinçer, 2007, s. 35). Planlama, kamu olsun, 
özel sectör olsun, sivil toplum olsun, örgütlerin kısa, orta ve uzun dönemde ulaşmak istedikleri tüm hedefleri (amaçları) (personel, bütçe, 
araçgereç, mal, hizmet, vb.) ortaya koyan yazılı ya da yazısız belgeler ve bilgilerdir. 

Stratejik planlama, örgütün oluşturduğu vizyona uygunulaşılabilir stratejik amaç ve hedefler belirleme, eylem planı yardımıyla ölçülebilir 
göstergeler geliştirip süreli olarak başarıyı gözden geçirme izleme ve iyileştirme sürecini ifade eden katılımcı, şeffaf ve esnek bir planlama 
yaklaşımı olarak da ifade edilmektedir (Arslan, 2009).  

Stratejik yönetimin ana görevi bir işin misyonunu baştan sona düşünmek ve “Bizim işimiz nedir, ne olmalıdır?” sorularını sorarak, belirlenen 
amaçlar doğrultusunda, belirlenen kararların yarınki sonuçlar vermesini sağlamaktır (Drucker, 1999, Akt; Güçlü, 2003, s. 62 ). Eğitim 
kurumlarının ihtiyaçlara cevap verebilmesi her şeyden once çalışan personelin stratejik bilince sahip olması ve yöneticilerin stratejik yönetim 
iradesini ortaya koymasıyla olanaklıdır. Eğitim kurumlarının değişimlere karşı esnek özelliklere sahip olması ve eğitim kurumlarının daha 
etkin ve ihtiyaçlara cevap verebilen bir düzeye ulaşması için stratejik planlama ve stratejik yönetim yaklaşımları kurumlara olumlu katkı 
sağlayabilecektir.  

Eğitim faaliyetlerin yürütüldüğü ortamlar olan okullar eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirirken birçok etkinlikleri de gerçekleştirmektedir. 
Bu etkinliklerden biri stratejik planlama çalışmalarıdır. Günümüz okulları çokyönlü bir çevresel değişimle karşıkarşıya olduğundan bu durum 
stratejik planlama çalışmalarının önemini arttırmaktadır (Zincirli, 2012). 

Stratejik planlama kuruluşun bugünü ile istediği yer arasındaki yolu ifade eder. Stratejik planlama uzun dönemli ve geleceğe dönük bakış 
açısı taşır. Stratejik planlama örgütün ne olduğunu ortaya koyan, yol gösteren bir disiplindir (Narinoğlu, 2009). Bu bağlamda düşünüldüğünde 
stratejik planlama örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından bir zorunluluk oluşturmaktadır. 

Kaufman ve Jacobs (1987) stratejik planlamanın daha çok eyleme, sonuçlara ve uygulamaya yönelik olduğu; planlama sürecinde daha çeşitli 
katılımı öngördüğü; yarışmacı bir davranış benimsediği; bir topluluğun dış çerçeve içinde anlaşılmasına daha fazla vurgu yaptığı, çevreye 
dair bir taramadan sonar fırsatları ve tehditleri belirlemeye çalıştığı; bir topluluğun güçlü ve zayıf yönlerinin fırsatlar ve tehditler bağlamında 
değerlendirilmesine vurgu yaptığı gibi özelliklerle geleneksel planlamadan farklandığını göstermişler.  

Gürer (2006)’e göre popüler yönetim literatürü stratejik planlamanın önemini misyon, vizyon ve tüm örgütler için yön belirleme kavramları 
üzerine odaklanmasıyla açıklamaktadır. Örgütlerin çevresinde belirsizliklerin artması stratejik planlamanın önemini artıran unsurlardan biridir 
(Çalık, 2003, s. 252). 

Bir kuruluş için stratejik planlama sürecinin oluşturulması: neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 
Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? olmak üzere 4 teme sorunun cevaplandırılmasıyla gerçekleşebilmektedir. 

Bryson (2004)’a göre stratejik planlamanın dört temel yararı vardır. Birincisi, stratejik düşünce ve davranışı geliştirir. İkincisi, karar vermede 
iyileştirmeler sağlar. Temel geliştirmeleri ve sonrasında ortaya çıkan kararları, düzeyler ve işlevler üzerinden koordine etmelerine yardım 
eder. Üçüncüsü, değişen şartlara uyumu kolaylaştırır. Stratejik planlama çabası içindeki örgütler, temel örgütsel sorunları açığa çıkarma ve 
ele almaya cesaretlendirilir; Son olarak, örgütsel duyarlılığı geliştirir. Politika belirleyiciler ve kritik karar vericiler kendi rollerini daha iyi 
oynayabilir; sorumluluklarını yerine getirebilir; örgüt üyeleri arasındaki takım çalışması ve uzmanlık daha da güçlenebilir. Örgüt içinde alt ve 
üst birimler arasında koordinasyon sağlayarak alt kademe çalışanların örgütün hedeflerinden sapmasını önler. (Aydın ve Aksoy, 2007, s. 
294). 

Teknolojik ve çevresel değişmeler eğitim sisteminin değişmesini zorunlu kılmaktadır. Okullar bulunduğu çevrenin, toplumun değişimine 
katkıda da bulunurlar (Çelik, 1994, s. 29). Okulların işlevsel olma özelliğini sürdürebilmeleri için stratejik plan yapmaları kaçınılmazdır (Arslan, 
2009). Eğitim planlaması, okulun eğitimsel, örgütsel ve yönetimsel amaçlarına ulaşmasını sağlamak için gereken girdilerin sağlanması ve 
kullanılması yollarının kararlaştırılması sürecidir (Başaran ve Çınkır, 2012). 

Yelken, Kılıç ve Üredi (2010) yılında yaptıkları “Stratejik planlama uygulamalarına ilişkin ilk ve ortaöğretim okul müdürlerinin görüşleri ”adlı 
çalışmalarında, ilk ve orta öğretim okul müdürlerinin stratejik planlama kavramına ve amaçlarına ilişkin bilgilerinin yeterliği olduğunu 
belirlemişlerdir. Ancak uygulamada eğitim eksikliğinden ve ekonomik yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar olduğu; bu sorunların da hizmet 
içi eğitimler ve finansal destek ile çözülebileceği yönünde görüş bildirdikleri sonuçlarına ulaşmışlardır. 

Memduhoğlu ve Uçar (2012) yaptıkları “Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Planlama Algısı ve Okullarda Mevcut Stratejik Planlama 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi “adlı çalışmalarında; yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama konusunda olumlu bir algıya sahip 
oldukları, buna karşın mevcut stratejik planlama uygulamalarının amacına uygun olarak yürütülmediğini düşündükleri; ayrıca yönetici ve 
öğretmenlerin stratejik planlama algıları (inançları) ile okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında zayıf 
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ortaokullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik algılarını belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
Çalışma boyunca aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1- Ortaokul yöneticilerinin stratejik planlamaya yönelik algıları nasıldır? 

2- Ortaokul yöneticilerinin stratejik plan algıları kıdemlerine göre değişir mi? 

3- Ortaokul öğretmenlerinin stratejik planlamaya yönelik algıları nasıldır? 

4- Ortaokul öğretmenlerinin stratejik plan algıları kıdemlerine göre değişir mi? 

5- Ortaokul yönetici ve öğretmenleri stratejik planlama algılarına göre değişirler mi? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma tarama deseninde betimsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmada eğitim kurumlarında çalışan öğretmen ve yöneticilerin 
stratejik planlamaya yönelik algılarının açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Karasar (2006) betimsel çalışmaları, olayların, objelerin, 
varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu betimleyen ve açıklayan araştırmalar olarak nitelendirmiştir. Betimsel ya 
da tarama (survey) çalışmalarda mevcut olan durum belirlenmek istendiğinden, bu tür çalışmaların genellikle doğal ortamda 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tarama araştırması bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan 
çalışmalardır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013). 

2.2. Evren ve Örneklem/Araştırma Grubu 

Araştırmanın evrenini 2015–2016 eğitim öğretim yılında Erzurum merkezindeki tüm ilkokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler 
oluşturmaktadır. 

Araştırmanın evreni, Erzurum ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerden oluşmaktadır. 
Erzurum merkezde (Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçeleri) toplam 2001 öğretmenin ve 171 yöneticinin görev yaptığı 83 ortaokul 
bulunmaktadır. Araştırmanın evreni üzerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem seçilmiştir. Basit seçkisiz örneklemede 
tüm bireylerin seçilme olasılığı aynıdır. Başka bir deyişle, bir kişinin seçimi diğer kişilerin seçimini etkilememektedir (Aypay, 2015, s. 175; 
Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. 2004). Anketin saha çalışması, Erzurum İl Merkezinde bulunan 20 ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Erzurum 
merkez ortaokullardaki öğretmen ve yöneticilerden oluşan toplam 2172 eğitim çalışanının örneklem sayısı, %95 güven seviyesi ve %5 hata 
payı ile yapılan hesaplamada, öğretmenler için 322, yöneticiler için 118 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda 330 anket 
öğretmenler için, 120 anket yöneticiler için olmak üzere toplam 450 örneklemin araştırmanın güvenirliği açısından yeterli olacağı 
düşünülmüştür (Aypay, 2015, s. 175). 

Dağıtılan anketlerden, 295’i öğretmenlerinki 88’i yöneticilerinki olmak üzere geri dönüşü sağlanmış toplam 383 geçerli anket üzerinde SPSS 
22.0 paket programı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak Çetin (2012) tarafından geliştirilen “Stratejik Planlamaya Yönelik Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin gerekli yapı ve 
kapsam geçerliliği çalışmaları da ölçeğin geliştiricisi tarafından yapılmıştır.  

Verilerin toplanmasında kullanılan ölçek formu iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerinin 
(cinsiyet, çalıştıkları kurum türü, görev ve çalışma süresi) belirlenmesine yönelik ifadelere, ikinci bölümünde ise stratejik planlama algılarına 
yönelik sorulara yer verilmiştir.  

Veri araçlarının yapı geçerliliği çalışması Çetin (2012) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada stratejik planlama tutum ölçeği için KMO analizi 
değeri 0,78, Barlett’s Test of Sphericity analizi sonucu veri toplama aracı için 9671,064’dür. Taslak sonucu da P=0,000 önem düzeyinde 
anlamlı bulunmuştur. Güvenirlik analizi ise güvenirlik katsayısı Cronbach’s α= 0,763 olarak belirlenmiştir. 

Çetin (2012) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda Stratejik Planlama Algı Ölçeği, 4 boyut ile 14 maddeden ibarettir. 

Stratejik Planlama Algı Ölçeği’nin alt boyutları bunlardır: Stratejik Planlama hakkında bilgi, Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum, 
Stratejik Planlama İnancı, Stratejik Planlamada Etkin Rol. Ölçek beşli likert tipindedir.  

2.4. Veri Analizi 

Araştırma sırasında edinilen veri ve bilgiler SPSS22.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıntılı olarak, veri çözümlenmesi Yüzde, 
Artimetik Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) miktarları, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), T-testi ve 
Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılarak yerine getirilmiştir.  

Tablo 1. Uç Değer Analizi 

Boyutlar Çarpıklık(Skewnes)  Basıklık (Kurtosis), Kolmogorov-
SmirnovP 

Stratejik Planlama Hakkında Bilgi  0.13  0.25 0.00 

 Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum 0.13 0.25 0.00 
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 Stratejik Planlamada Etkin Rol  0.13  0.25 0.00 

 Stratejik Planlama İnancı 0.13 0.25 0.00 

Stratejik Planlama Ölçeği   0.13  0.25 0.00 

Toplanan verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin belirlenebilmesi için, veri setine ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayıları 
incelenmiştir. Çarpıklık katsayısının her iki ölçekten elde edilen veriler için ±1, basıklık katsayısının ise ±1 arasında değiştiği belirlenmiştir. 
Çarpıklık ve basıklık katsayılarının +2 ile -2 aralığında olması, verilerin normal dağılımdan bir sapma göstermediğini ortaya koymaktadır 
(Cameron, 2004). Normal dağılıma ilişkin elde edilen değerler değerlendirildiğinde veri setinin normal dağılım gösterdiğine karar verilmiş ve 
analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. 

Tablo2- Örneklemdeki yönetici ve öğretmenlerin demografik değişkenler açısından dağılımı 

 (f)Sıklık (%)Yüzde 

Cinsiyet   

Erkek 223 58,2 

Kadın 160 41,8 

 383 100 

Eğitim Düzeyi   

Önlisans 11 2,9 

Lisans 328 85,6 

Yüksek Lisans 41 10.7 

Kayıp veriler 3 0,8 

 383 100 

KıdemYılı   

15veAşağısı 161 42 

16-20 95 24,8 

21-Üzeri 127 33,2 

  383   100 

Görevi   

Yönetici 88 23 

Öğretmen 295 77 

 383 100 

Görev değişkeni 158’i kadın (%53,5) ve 137’si erkek (%46,5) olmak üzere toplam 295 öğretmenden; ve 2’si kadın (%2,3) ve 86’sı erkek 
(%97.7) olmak üzere toplam 88 yöneticiden oluşmaktadır.  

Öğretmenlerin eğitim durumu değişkenini 7’si erkek (%2,4) 3’ü kadın (%1,0) olmak üzere toplam 10 (%3,4) kişiyle ön-lisans; 113’ü erkek 
(%38,3) 139’u kadın (% 47,1) toplam 252 (%85,4) kişiyle lisans; 17’si erkek (%5,8) 16’sı kadın (%5,4) toplam 33 (%11,2) kişiy le lisans-üstü 
dereceleri oluşturmaktadır.  

Öğretmenlerin kıdem yılı değişkenini ise 69’u erkek (%23,4) 71’i kadın (%24,1) olmak üzere 140 (%47,5) kişiyle 15 ve aşağısı kıdem yılı; 
olan 24’ü erkek (%8,1) 37’si kadın (%12,5) toplam 61(%20,7) kişiyle 16-20 arası kıdem yılı; ve 44’ü erkek (%14,9), 50’si kadın (%16,9) 
toplam 94 (%31,9) kişiyle 21 ve üzeri kıdem yılı oluşturmaktadır.  

Yöneticilerin eğitim durumu değişkenini, toplam yönetici sayısının 3’ünden yanıt alınmamak üzere, 1 erkek yöneticiyle (%1,2) ön-lisans, 
74’ü erkek (%87,1) 2’si kadın (% 2,4) olmak üzere toplam 76 kişiyle lisans, tamamı erkek olmak üzere 8 (%9,4) kişiyle de lisans-üstü 
dereceleri oluşturmaktadır. Yöneticilerin toplam 2’si kadım, 86’sı erkektir. 

Yöneticilerin kıdem yılı değişkenini ise 20’si erkek (%22,7) 1’i kadın (%1,1) olmak üzere toplam 21 kişiyle 15 ve aşağısı kıdem yılı, 33’ü 
erkek (%37,5) 1’i kadın (%1,1) toplam 34 kişiyle 16-20 arası kıdem yılı, ve tamamı erkek olmak üzere 33 (% 37,5) kişiyle 21 ve üzeri kıdem 
yılı oluşturmaktadır. 
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Tablo3- Kıdemlerin Eğitim Durumu açısından dağılımı 

Kıdem Kötü % Orta % İyi % Toplam % 

 

 

15 yıl veaşağısı 27 7.1 60 15.7 72 18.9 159 41.7 

16-20 yıl 22 5.8 58 15.2 15 3.9 95 24.9 

21 yıl ve üzeri  38 10 61 16 28 7.3 127 33.3 

Toplam 87 22.8 179 47 115 30.2 381 100 

P=0,000 Samers’ d =-0,23 

Kıdem açısından değerlendirildiğinde aralarında ters bir ilişki olduğu görülmektedir. Başka deyişle, kıdem yılları arttıkça eğitim durumunun 

niteliğini daha düşük görmektedirler. 

 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Ortaokul Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya Yönelik Algıları 

 

Tablo 4. Yöneticilerin Stratejik Planlama Algı Düzeyleri 

Maddeler  N    S 

5018 sayılı kamu yönetim ve kontrol kanunu hakkında yeterli bilgiye sahibim 88 3,07 0,87 

Stratejik planlama hakkında yeterli bilgiye sahibim 88 3,78 0,88 

Kurumumuzun stratejik planının gerçek anlamda amaca hizmet ettiğine inanıyorum 88 3,85 0,74 

Bir eğitimci olarak stratejik planlamanın yararına inanarak yeterli desteği veriyorum. 88 3,95 0,73 

“Stratejik Plan” belgesi kağıt üzerinde kalacak bir belgedir 88 3,73 1,003 

Stratejik Planlamayı kırtasiye işi olarak görüyorum 88 3,95 0,86 

Stratejik Plan hazırlama aşamasında görüşlerim alınmadı 88 3,81 0,68 

Stratejik Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol İl Milli Eğitim Müdürünündür 88 3,06 0,58 

Stratejik Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol idarenindir 83 4,73 0,44 

Stratejik Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol okul gelişim yönetim 
ekibinindir 

83 4,60 0,58 

Stratejik Planlama sonucunda yapılan değerlendirmelerin gerçekçi olduğuna 
inanıyorum 

83 3,66 0,63 

Stratejik planlamanın eğitim kurumlarında gerekliliğine inanıyorum 83 3,73 0,56 

Stratejik planlama anlayışı kurumumuza yeni bir bakış açısı getirdi 83 3,02 0,54 

Stratejik planlama konusunda yeterli eğitim aldığımıza inanıyorum 83 2,56 0,97 

    

 

Tablo 4’da yöneticilerin stratejik planlamaya yönelik algılarına ilişkin dağılımlar incelendiğinde en yüksek puanların, “Stratejik Planlamanın 
uygulama sürecinde en etkin rol idarenindir” ( =4,73, S=0,44),“Stratejik Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol okul gelişim yönetim 
ekibinindir” ( =4,60, S=0,58) maddelerine ait olduğu görülmektedir. 



                                                   2016 Bildiri Kitabı                                                        

  

687 

Tablo 5’da yöneticilerin stratejik planlamaya yönelik algılarına ilişkin dağılımlarda en düşük puanların, “Stratejik planlama konusunda yeterli 
eğitim aldığımıza inanıyorum”( =2,56, S=0.97) maddelerine ait olduğu görülmektedir. Bu bulgu Stratejik planlama konusunda okulların 
yeterince bilgilendirilmediği sonucunu ortaya koyabilmektedir. 

Tablo 5. Yöneticilerin Stratejik Planlama Algı Düzeyleri Alt Boyut Ortalamaları 

Boyutlar  N Madde Sayısı    S 

Stratejik Planlama Hakkında Bilgi 88 4 14,66 2,72 

Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum 88 3 6,51 2,10 

 Stratejik Planlamada Etkin Rol 83 3 12,96 1,78 

Stratejik Planlama İnancı 88 4 11,86 2,50 

Stratejik Planlama Ölçeği 83 14  46,53 3,60  

 

Tablo 5’de, Yöneticilerin stratejik planlama hakkındaki bilgi düzeyleri boyutundaki algı ortalamaları açısından ( 14.66, S=2.72), onlar 
kendilerini yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını belirtmektedirler. 

Yöneticilerin stratejik planlama hakkındaki olumsuz tutum düzeyleri ile ilgili görüşleri incelendiğinde ( 6.51, S=2.10), onların stratejik 
planlama hakkında olumsuz düşüncelerinin olmadığı söylenebilir. 

Yöneticilerin stratejik planlama uygulama süreci rol paylaşımı hakkındaki tutum düzeyleri ile ilgili görüşleri ( 12.96, S=1.78), tutumlarının 
orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Yöneticilerin stratejik planlamaya olan inançları hakkındaki tutum düzeyleri ile ilgili görüşleri incelendiğinde ( 11.86, S=2.50), onlar stratejik 
planlamaya olan inançlarının olumlu yönde olduklarını belirtmektedirler. 

Yöneticilerin Stratejik Planlama Ölçeği ile ilgili görüşleri ise ( 46.53, S=3.60) olarak değerlendirilmektedir.  

 

Araştırmaya katılan yöneticilerin kıdem değişkenine göre stratejik planlama algılarında farklılaşma olup olmadığını test etmek amacıyla 
yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçları Tablo 6’de verilmiştir. 

Tablo 6. Kıdem Değişkenine Göre Ortaokul Yöneticilerinin Stratejik Planlama Algılarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Boyutlar Kareler 

Top. 

 sd  Kareler 

Ort. 

 F  P 

Stratejik planlama hakkında bilgi 

 G.A.220,82 2 110,41 22,08 0,000 

 G.İ.424,95 85 4,99   

 T.645,77 87    

Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum 

 G:A:12,07 2 6,04 1,38 0,26 

 G.İ.371,92 85 4,37   

 T.383,99 87    

Stratejik Planlamada Etkin Rol 

 G.A.31,14 2 15,57 5,47 0,006 

 G.İ.227,75 80 2,85   

 T.258,89 82    

 

Stratejik Planlama İnancı 

 

 

G.A.27,91 

G.İ.516,45 

T.544,36 

2 

85 

87 

13,96 

6,08 

 

2,30 

 

 

0,11 

 

 

 

Stratejik Planlama ölçeği 

 

 

G.A.327,07 

G.İ.717,60 

T.1044,675 

2 

80 

82 

163,54 

8,97 

 

18,23 

 

 

0,000 

 

 

      

p<.05  
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Kıdem değişkenine göre Stratejik planlama hakkında bilgi, Stratejik Planlamada Etkin Rol ve Stratejik Planlama ölçeği boyutlarında 
farklılaşma olduğu görülmektedir. Aralarında anlamlı fark bulunan faktörler için Post- Hoc analizi uygulanmıştır. Post-Hoc analizinde Tukey 
testi kullanılmıştır .Burada varyansların homojen olması (Equal variances Assumed) yapılacak testlerden, genellikle "Tukey" testi tercih 
edilmektedir.  

 

Stratejik Planlama ölçeğinin Stratejik Planlama Hakkında Bilgi boyutuna göre; 15 yıl ve aşağı kıdeme sahip olanların 16-20 yıl (-2.37)* 
(*ortalamalar arasındaki fark) ve 21 yıl ve üzeri (-4.14) kıdeme sahip olanlara göre stratejik planlama hakkında bilgilerinin daha az olduğu 
görülmektedir. 

Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum boyutuna göre; 21 yıl ve üzeri (0.96) kıdeme sahip olanların 15 yıl ve aşağı kıdeme sahip 
olanlara göre stratejik planlama hakkında daha olumlu tutuma sahip oldukları görülmektedir. 

Stratejik Planlamada Etkin Rol boyutuna göre; 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlar 15 yıl ve aşağı kıdeme sahip olanlara göre 
stratejik planlamayı daha etkin bir rol olarak görmektedirler. 

Stratejik Planlama İnancı boyutunda gruplar arasında bir farklılık bulunmamıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre kıdem yılı arttıkça Stratejik Planlama Ölçeği daha etkili bir faktör olarak görülmüştür. 

Cinsiyet (2 kadın, 86 erkek) ve Eğitim düzeyi (76 lisans, 8 lisans-üstü ve 1 ön lisans) değişkenleri üzerinde, karşılaştırma yapılabilecek 
sayıların bulunmadığı nedeniyle, analiz yapılmamıştır. 

Tablo 7. Öğretmenlerin Stratejik Planlama Algı Düzeyleri 

Maddeler  N    S 

5018 sayılı kamu yönetim ve kontrol kanunu hakkında yeterli bilgiye sahibim 295 2,13 1,40 

Stratejik planlama hakkında yeterli bilgiye sahibim 295 2,42 1,44 

Kurumumuzun stratejik planının gerçek anlamda amaca hizmet ettiğine inanıyorum 293 3,27 0,75 

Bir eğitimci olarak stratejik planlamanın yararına inanarak yeterli desteği veriyorum. 295 3,61 0,74 

Stratejik Plan” belgesi kağıt üzerinde kalacak bir belgedir 294 2,67 1,19 

Stratejik Planlamayı kırtasiye işi olarak görüyorum 295 2,98 1,22 

Stratejik Plan hazırlama aşamasında görüşlerim alınmadı 295 2,83 1,82 

Stratejik Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol İl Milli Eğitim Müdürünündür 295 3,19 0,73 

Stratejik Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol idarenindir 294 4,38 0,48 

Stratejik Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol Okul gelişim yönetim 
ekibinindir 

294 4,25 0,52 

Stratejik Planlama sonucunda yapılan değerlendirmelerin gerçekçi olduğuna 
inanıyorum 

294 3,24 0,55 

Stratejik planlamanın eğitim kurumlarında gerekliliğine inanıyorum 293 3,22 0,41 

Stratejik planlama anlayışı kurumumuza yeni bir bakış açısı getirdi 293 2,85 0,70 

Stratejik planlama konusunda yeterli eğitim aldığımıza inanıyorum 294 1,93 1,29 

    

Tablo 7’da öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik algılarına ilişkin dağılımlar incelendiğinde; en düşük puan ortalamalarının, “Stratejik 
planlama konusunda yeterli eğitim aldığımıza inanıyorum” ( =1,93, S=1.29) ve “5018 sayılı kamu yönetim ve kontrol kanunu hakkında yeterli 
bilgiye sahibim”( =2,13, S=1.40) maddelerine ait olduğu görülmektedir. 

Tablo 7’e göre öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik algılarına ilişkin dağılımlarında; en yüksek puan ortalamalarının, “Stratejik 
Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol idarenindir” ( =4,38, S=0.48),” Stratejik Planlamanın uygulama sürecinde en etkin rol Okul 
gelişim yönetim ekibinindir”( =4,25, S=0.52) maddelerine ait olduğu görülmektedir. 
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Tablo 8. Öğretmenlerin Stratejik Planlama Algı Düzeyleri Alt Boyut Ortalamaları 

Boyutlar  N    S 

Stratejik Planlama Hakkında Bilgi   295  11,41 11,33 

 Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum  295  9,50 5,56 

Stratejik Planlamada Etkin Rol  292  11,22 7,13 

Stratejik Planlama İnancı  295  11,79 2,17 

    

Tablo 8’da, Öğretmenlerin stratejik planlama hakkındaki bilgi düzeyleri boyutundaki algı ortalamaları açısından ( 11.41, S=11.33), onlar 
kendilerini orta bilgi düzeyine sahip olduklarını belirtmektedirler. 

Öğretmenlerin stratejik planlama hakkındaki olumsuz tutum düzeyleri ile ilgili görüşleri incelendiğinde ( 9.50, S=5.56), onların stratejik 
planlama hakkında olumsuz düşüncelerinin olmadığı söylenebilir. 

Öğretmenlerin stratejik planlama uygulama süreci rol paylaşımı hakkındaki tutum düzeyleri ile ilgili görüşleri ( 11.22, S=7.13), tutumlarının 
orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlerin stratejik planlamaya olan inançları hakkındaki tutum düzeyleri ile ilgili görüşleri ise ( 11.79, S=2.17), onların stratejik 
planlamaya olan inançlarının olumlu yönde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 9.Kıdem Değişkenine Göre Ortaokul öğretmenlerin Stratejik Planlama Algısılarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin stratejik planlama algıları kıdem değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan ANOVA testi 
bulguları Tablo 9’de verilmiştir.  

 

Boyutlar  Kareler 

Top. 

sd  Kareler 

Ort. 

 F  P 

Stratejik Planlama Hakkında 
Bilgi 

 G.A.480,60 2 240.30 24,61 0,00 

 G.İ.2850,95 292 9,76   

 T.3331,55 294    

Stratejik Planlama Hakkında 
Olumsuz Tutum 

 G.A.47,24 2 23,62 4,34 0,01 

 G.İ.1588,50 292 5,44   

 T.1635,74 294    

Stratejik Planlamada Etkin Rol 

 G.A.237,48 2 118,74 18,69 0,00 

 G.İ.1835,93 289 6,35   

 T.2073,41 291    

Stratejik Planlama İnancı 

 G.A. 9,01 2 4,51 2,10 0,13 

 G.İ 630,53 292 2,16   

 T. 639,55 294    

Stratejik Planlama Ölçeği 

 G.A. 746,83 2 373,42 14,21 0,00 

  G.İ 7595,15 289 26,28   

 T. 8341,99 291    

 

Araştırmaya katılan Ortaokul öğretmenlerin stratejik planlama ve alt boyutları, Kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek için tekyönlü varyans analizi(ANOVA) sonucunda stratejik planlama hakkında bilgi(F=24,61;p=0,00), Stratejik 
planlama hakkında olumsuz tutum(F=4,34;p=0,01), Stratejik planlamada etkin rol (F=18,69;p=0,00)ve Stratejik planlama 
ölçeği(F=14,21;p=0,00) boyutlarında farklılaşma olduğu görülmektedir. 
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Sonuçlara göre Stratejik Planlama Hakkında Bilgi, Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum, Stratejik Planlamada Etkin Rol ve Stratejik 
Planlama Ölçeği boyutlarında kıdem yılı 15 yıl ve daha az olan öğretmenler ile kıdem yılı 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri olanlar arasında anlamlı 
bir farklılık (p<0,05) çıkmıştır. Ancak, Stratejik Planlama İnancı boyutunda kıdem yılı açısından anlamlı bir farklılık (p>0,05) söz konusu 
olmamıştır. 

Stratejik Planlama Hakkında Bilgi boyutunda 15 yıl ve aşağı kıdemi olanlar diğer kıdem yılına sahip olanlardan anlamlı bir fark (p<0,05) 
göstermişlerdir. Stratejik Planlama Hakkında Olumsuz Tutum boyutunda da 15 yıl ve aşağı kıdemi olanlar 21 yıl ve üzeri kıdem yılına sahip 
olan öğretmenlerden anlamlı bir fark (p<0,05) göstermişlerdir. Stratejik Planlamada Etkin Rol boyutunda diğer kıdem yıllarına sahip 
olanlardan anlamlı bir fark gösteren (p<0,05) 15 yıl ve aşağı kıdemi olanlardır. Buna karşın, 16-20 ile 21 yıl ve üzeri kıdem yıllarına sahip 
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık (p>0,05) çıkmamıştır. Stratejik Planlama Ölçeğinde 15 yıl ve aşağı kıdemi olanların diğer kıdem 
yılına sahip olanlardan anlamlı bir farklılık (p<0,05) gösterdiği belirlenmiştir. Ancak, 16-20 ile 21 yıl ve üzeri kıdem yıllarına sahip olan 
öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık (p>0,05) görülmemiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1. Sonuçlar 

Daha önce yapılmış çalışmalarda elde edilen sonuçlara bakıldığında; Arslan ve Küçüker (2016), Yıldırım (2015), Ekici (2015), Ayrancı (2013), 
Çetin (2012), Akdoğan (2012), Balcı, Çanakcı ve Tan (2012), Zincirli (2012), Memduhoğlu ve Uçar (2012) ,Kocatepe(2010), Yelken, Kılıç ve 
Üredi (2010), okul yöneticilerinin stratejik planlama konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları, olumlu bir tutum geliştirdikleri ve gerekliliğine 
inandıkları sonuçlarına ulaşılmaktadır. Bu sonuçların mevcut çalışmanın sonuçları ile karşılaştırıldığında benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

Arslan ve Küçüker(2016), Ekici(2015), Yıldırım(2015), Ayrancı(2013), Çetin(2012, Akdoğan(2012), Balcı, Çanakcı ve Tan(2012), 
Zincirli(2012), ve Memduhoğlu(2012) Kocatepe(2010), Dökmeci(2010), Yelken, Kılıç ve üredi(2010), tarafından aynı konuda yapılan 
çalışmaların sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin stratejik planlama konusunda kendilerini yeterli bilgiye sahip görmedikleri sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu sonuç mevcut çalışmanın sonucuyla uyumludur. 

Bulut(2014)’tarafından yapılan "Yöneticilerin Milli eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri" Tekirdağ 
örneği adlı araştırma sonuçlarına göre; mevcut çalışmayla benzer şekilde çalışma süresi değişkenine göre herhangi bir farklılık yoktur. 
Yıldırım (2015) ”İlk ve Ortaokullarda Yöneticiler ve Öğretmenlerin Stratejik Plan Algıları ”adlı çalışmasında da hizmet süresinde herhangi bir 
farklılık olamadığı sonucu çıkmıştır.  

Bu konuda Zincirli (2012)’nin yapmış olduğu ‘İlköğretim Okullarında Stratejik Planlamanın Uygulanabilirliğinin Yönetici-öğretmen Görüşleri 
ve İzleme Raporlarına Göre Değerlendirilmesi ‘adlı çalışmada yönetici ve öğretmenlerin meslekteki hizmet süreleri arttıkça stratejik 
planlamaya karşı görüşlerinde farklılıkların olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.  

Ekici (2015) yılında yaptığı çalışmada meslekte kıdem yılı arttıkça stratejik planlamaya karşı algıda olumlu manada artıyor sonucuna 
ulaşmıştır. Bu sonuç mevcut çalışmayla farklılık göstermektedir. Çetin (2012)‘in araştırmasında, öğretmenlerin kıdem yılları onların stratejik 
planlama ile ilgili bilgilerini istatistikî olarak anlamlı bir şekilde etkilemekte olduğunu belirlemiştir. Meslek deneyimi 30 yıl ve üzeri olan ve 21-
30 yıl olan öğretmenlerin stratejik planlama ile ilgili bilgileri daha az yıl deneyimi olan öğretmenlerin bilgilerinden istatistiki olarak düşük olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır ve aynı çalışmada kıdem yılı arttıkça stratejik planlamaya karşı olumsuz tutumlarının da arttığını tespit etmiştir. 

Eğitim düzeyi (252 lisans, 33 lisans-üstü ve 10 ön lisans) değişkenlerine göre karşılaştırma yapılabilecek sayılarda olmadığından analizleri 
yapılmamıştır.  

Çetin (2012), Bulut (2014), Yıldırım (2015)’ın yaptıkları çalışmalarda, bu çalışmayla benzer şekilde cinsiyet değişkenin katılımcılar üzerinde, 
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. 

4.2. Öneriler 

* Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planlamayı daha çok gündemde tutabilir. 

* İl milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulmuş bulunan ARGE ya da stratejik planlama ekibinin dışında her an okulların stratejik planlama 
etkinlikleriyle ilgilenecek uzman personelin okullarda durum tespitinde bulunulabilir. 

* Okul yöneticilerinden başlanarak okullardaki stratejik planlama ve okullarda bu konuda daha bilgili olanların öğretmenlere çeşitli konferans, 
seminer, hizmet içi eğitim yoluyla stratejik planlama bilgisi ve inancı artırılabilir. 

* Okullarda amaçlara uygun bir şekilde stratejik planlama ekipleri ve stratejik planlama üst kurulları kurulmalı ve etkin bir şekilde çalıştırılmalı. 

* Stratejik planlama dönemsel değil uzun dönemli bir uygulama olduğu için yönetici ve öğretmenleri bu uygulamalar süresince devamlı motive 
edilebilmelidir. 

* Eğitim Örgütlerinde stratejik planlama uygulamalarına katılıp özverili bir şekilde çalışan personeller ek ödeme ya da özlük haklarında 
iyileştirme gibi araçlarla ödüllendirilebilir. 

* Okullarda velilerinde stratejik planlama uygulamalarına ilişkin görüşlerinden yararlanılabilir. 
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Özet 

Problem durumu: Eğitim sistemimizde ön görülen kazanımların bireylerde ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için sınavlar 
yapılmakta ve bu sınavlar neticesinde alınan puanlarla öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna yerleştirilmesi sağlanmaktadır.  Türkiye’de 
ortaöğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinde temel belirleyici merkezi sınavlardan biri olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) Sınavı da Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, başarı değerlendirmesini sürece yaymak, eğitim 
sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak gibi gerekçelerle uygulamaya koyduğu sınavdır. Bu araştırmada öğrencilerin 
gelecekleri için önemli bir yere sahip olan TEOG sınavına ilişkin algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çizdikleri karikatürler aracılığıyla 
sınava yönelik görüşleri ve öğrencilerin bu durumdan ne derece etkilendiği ortaya konmuştur. 

Araştırmanın amacı: Bu araştırma, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin TEOG sınavı algılarını yaptıkları karikatürler aracılığıyla incelemeyi 
amaçlamaktadır. 

Araştırmanın yöntemi: Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden sanat temelli araştırma deseni kullanılmıştır. Bu araştırmada, sanat temelli 
yaklaşım modeline uygun olarak karikatürize etme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli İli’nde bir devlet 
ortaokulunda öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden 
ölçüt örnekleme (criterion sampling) kullanılmıştır. Öğrencilerin çizdikleri karikatürü yazılı olarak betimlemeleri amacıyla, onlardan çizdikleri 
karikatürde ne anlatmak istedikleri, ne hissettiklerini içeren açık uçlu sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin karikatürleri ve yazılı 
görüşleri analiz edilmiştir. 

Bulgular ve Sonuç: Araştırma bulgularına göre öğrencilerin, TEOG sınavına ilişkin çok fazla kaygı duydukları görülmektedir. Öğrenciler bu 
kaygılarını, çok zor, stres, korku, heyecan sözcükleri ile ifade etmişlerdir. 

Araştırmanın sonuçları ve önerileri: Karikatürlerinde ölüm meleği, kara bela, korkulu rüya, psikopat gibi sözcüklere de yer veren öğrenciler, 
TEOG sınavına ilişkin var olan durumu eleştirel bir bakış açısıyla yansıtarak kimi zaman abartı ve benzetmeler kullanmışlardır. Öğrencilerin 
TEOG sınavına yönelik yaşadıkları kaygı durumunun öğrencileri nasıl etkilediğinin saptanması ve bu durumun çözüme yönelik önlemler 
alınması sağlanabilir. TEOG sınavına ilişkin öğrencilerin algılarının belirlenmesinin yanı sıra velilerin, öğretmenlerin de algılarının 
belirlenmesi için araştırma yapılabilir. Bu araştırmanın amacı, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin TEOG sınavı algılarını yaptıkları karikatürler 
aracılığıyla incelemektir. 

Anahtar Sözcükler: TEOG Sınavı, karikatür, sanat temelli araştırma, öğrenci, ölçüt örnekleme 

 
 

TEOG THROUGH THE EYES OF STUDENTS 

Abstract 

Problem statement: In our education system, some exams are done to determine whether projected educational attainments have occured 
in individuals and to what extent they have occured and with the scores got from these exams, students are provided to enroll to a higher 
school. Transition From Primary Education To Secondary Education Exam (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş – TEOG) which is one of 
the key determinant central exams in the process of student selection and placement in Turkey is an exam that has been introduced by the 
Ministry of Education with the grounds like; strengthening the relationship among student, teacher and school, stringing out the success 
assessment to a period, dynamizing the role of teachers and school during the education process. This research has tried to determine the 
perceptions on TEOG exam that has an important place for the future of students. For this purpose, students’ ideas about this exam and to 
what extent they are affected have been revealed with the caricatures by them. 

Purpose of the study: This research aims to examine the perceptions of 7th and 8th grade students on TEOG exam through their own 
caricatures. 

Method: In this research art-based research design was used out of qualitative research designs. In this research, caricaturing method was 
used in accordance with art-based approach. 20 students who study in a public secondary school in Denizli province consisted the sample 
of this research.  In order to determine the included students, criterion sampling was used out of purposeful sampling methods. For the 
purpose of describing their caricatures in written form, students were asked to answer some open ended questions querying what they felt 
and what they wanted to tell. Students’ caricatures and their written opinions were analyzed. 

Result and Findings: According to the findings of the research, students feel an enormous anxiety about TEOG exam. Students expressed 
their anxiety with the words like “very hard”, “stress”, “fear”, “excitement”.  

Conclusion and Recommendations: Using some words like “angel of death”, “black plague”, fearful dream”, “psychopat”, students  reflected 
the situation about TEOG exam in a critical view and sometimes exaggerated and drew analogies. How the  anxiety which originates from 
TEOG exam affects students can be determined and some precautions can be taken in order to find a solution to the situation. Some more 
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researches can be conducted to determine  the perceptions of parents and teachers on TEOG along with  students’ perceptions. The aim of 
this research is to determine the 7th and 8th grade students’ perceptions on TEOG exam through their own caricatures. 

Key words: The Exam of TEOG, cartoon, art-based research, student, criterion sampling 

 

Giriş 

Eğitim-öğretim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan ölçme-değerlendirmeden; öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme 
gereksinimleri, hazır oluş düzeyleri ve öğrenme eksikliklerinin neler olduğu gibi birçok şeyi belirlemek amacıyla yararlanılır. Ölçme- 
değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarılarını belirlemek amacıyla sınavlar yapılmaktadır. Üstüner ve Şengül'e (2004) göre bu sınavlar, 
öğrenci başarısı hakkında bilgi verdiği gibi başarılı öğrencileri güdüleme, öğretim programlarının verimliliği hakkında bilgi verme, 
öğretmenlerin öğrenci hakkında alacağı kararlara dayanak oluşturma ve öğretmenin kendi yöntemlerinin ne kadar etkili olduğu konularında 
da yardımcı olur. 

Eğitim sistemimizde öngörülen kazanımların bireylerde ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için sınavlar yapılmakta ve bu 
sınavlar neticesinde alınan puanlarla öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna yerleştirilmesi sağlanmaktadır (Kutlu ve Karakaya, 
2007).Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
yapılmaktadır. Ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemini ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’de ortaöğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinde temel belirleyici merkezi sınavlar olmasına rağmen, sınavların, yapısı, 
içeriği, puan hesaplama yöntem gibi konularda bir istikrar sağlanamamıştır (Çelik, 2011). Yapılan bu merkezi sınavlar, 2006 yılına kadar 
Liselere Giriş Sınavı (LGS), 2007-2009 yılları arasında Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS), 2010-2013 yılları arasında ise Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS), gibi adlar altında uygulanmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise 4+4+4 eğitim sistemine geçişle beraber Temel 
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi uygulamaya konmuştur. Bu sınavın uygulamaya konulma gerekçesini MEB öğrenci, öğretmen 
ve okul ilişkisini güçlendirmek, başarı değerlendirmesini sürece yaymak, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak 
gibi nedenlerle ifade etmektedir (MEB, 2013a).  

MEB tarafından yapılan TEOG sınavı 8. sınıf öğrencilerine ilk dönem Kasım ayı ikinci dönem Nisan ayında iki farklı günde olmak üzere ilk 
gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi; ikinci günde Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil 
testlerinden olmak üzere kırkar dakikalık toplam altı oturumdan oluşmaktadır. Sınavda yer alan sorular çoktan seçmelidir ve sınav, yanlış 
cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek şekilde düzenlenmiştir. İki ayrı dönemde yapılan bu sınav sonuçları iki sınavı olan derslerde 
birinci, üç sınavı olan derslerde ise ikinci sınav yerine geçmektedir (MEB, 2013b). 

TEOG sınavı kapsamında yer alan derslerin yanında, öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimini ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 
resim, onların bilişsel, duygusal ve sosyal düzeyinin anlaşılmasında önemli bir araç olarak görülebilir. Isbel ve Shirley’e (2003) göre ise resim 
çizmek, öğrenciler için önceden öğrenilmiş bazı sözcük ve ifade biçimlerinden daha etkili, yalın ve samimi bir anlatım dilidir. Öğrencilerin 
resimlerinde kullandıkları simgeler, onların önceden öğrenmiş oldukları sözcüklerin, ifade biçimlerinin, gördükleri, bildikleri, dokundukları ve 
algılayıp kavradıkları olguların artistik-çizgisel betimlemeleridir. Öğrenciler resimlerinde sadece dış dünyaya ilişkin görsel algılarını ortaya 
koymazlar, aynı zamanda duygusal ve düşünsel yaşamlarıyla ilgili imgelerini, gerçek dünya ile ilgili çelişkilerini, isteklerini, hayal kırıklıklarını, 
korkularını, sevinçlerini ifade ederek kendi iç dünyaları hakkında birçok ipucu verirler. 

Karikatürler de birer görsel imgedir (Açıkgöz, 2008; Delp ve Jones, 1996). Karikatürlerdeki görsel unsurlar vasıtasıyla öğrenciler zihinsel 
düşünme sürecine girer. Karikatür, güncel olay ya da konularla ilgili bir durumu iğneleyici, istihza edici veya abartıcı çizgi resimlerdir. 
Okumaya göre çok daha hızlı mesaj veren karikatürler, peşin hüküm taşıyabileceğinden ön yargıları anlamaya ve eleştirel düşünmeye 
yardımcı olur (Özden, 1997). Eulie (1969), karikatürlerin, öğrencilerin güncel olayları, sosyal ve aile çevrelerini, toplumdaki değerleri ve ahlaki 
durumları düşünmelerine olanak sağladığını belirtmektedir. Karikatürlerin diğer mizahi eserler gibi bilimsel ve teknik konularda da daha çok 
ilgi görmesi verilmek istenen bilgi ve mesajların kolayca yerine ulaşmasını ve kalıcı olmasını sağlayan unsurlardandır (Arıkan, 2004). 

Alan yazında kavram karikatürleri ile ilgili çalışmaların son zamanlarda arttığı görülmektedir (Yıldırım ve Uğur, 2011, Seçgin, Yalvaç ve Çetin, 
2010, Ersoy ve Türkkan, 2010, Balım, İnel ve Evrekli, 2008; Ekici, Ekici ve Aydın, 2007; Oluk ve Özalp, 2007; Rule ve Auge, 2005; 
Stephensonve Warwick, 2002). Karikatürlerin öğretim materyali olarak kullanıldığı araştırmalara daha sık rastlanmaktadır. Sosyal bilgiler 
öğretiminde (Gökkaya, 2006), tarih eğitiminde (Köseoğlu, 2008), fen eğitiminde (Kabapınar, 2005; Oluk ve Özalp, 2007), Türk Dili ve 
Edebiyatı dersi yazılı anlatım becerisi eğitiminde (Üstün, 2007), Türkçe dil bilgisi eğitiminde (Yaman, 2010), matematik eğitiminde (Uğurel 
ve Moralı, 2006) kullanımı üzerine çalışmalara rastlanmıştır. 

Öğrencilerin kendi çizdikleri karikatürler,onların çevrelerindeki olaylara yükledikleri anlamları ve sahip oldukları değer, norm ve kurallara 
ilişkin iç dünyalarından elde edilen bilgileri vererek eğitimcilere önemli ipuçları sunarlar (Ersoy ve Türkkan, 2010). Bu bağlamda öğrencilerin 
gelecekleri için önemli bir yere sahip olan TEOG sınavına ilişkin algılarını onların karikatürleri aracılığıyla incelemek, TEOG sınavının olumlu 
ve olumsuz yönlerine ışık tutması ve öğrencilerin bu durumdan ne derece etkilendiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. İlgili 
araştırmalara bakıldığında, sınav sistemine yönelik araştırmaların daha çok lise (Karslı ve Üstüner, 2001; Altun ve Çakan, 2008; Öksüzler 
ve Sürekçi, 2010) ve yükseköğretim  (Erözkan, 2011; Şahin, 2013) öğrencilerini kapsadığı görülmektedir. Bu nedenle ortaokul öğrencilerini 
ilgilendiren sınav sistemine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin TEOG sınavı algılarını yaptıkları karikatürler aracılığıyla incelemektir. Araştırmada bu 
genel amaca dayalı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğrencilerin karikatürize ettikleri TEOG sınavına ilişkin algıları nelerdir? 

2. Öğrenciler TEOG sınavı algılarını karikatürlerine nasıl yansıtmaktadırlar? 

3.Öğrencilerin karikatürlerindeki TEOG algısı ile yazılı görüşleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? 
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Bu araştırma, çocukluktan gençliğe geçiş döneminde geleceklerini önemli ölçüde etkileyecek olan TEOG sınavına ilişkin öğrencilerin 
algılarını belirlemesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca TEOG sınavının yeni uygulanan bir sınav olması nedeniyle bu konuda araştırma 
sayısının az olması, karikatürize etme yönteminin bu konuda hiç kullanılmamış olması araştırmanın önemini arttırmaktadır. 

Yöntem 

Araştırma deseni 

Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden sanat temelli araştırma deseni kullanılmıştır. Sanat temelli araştırma; bilimsel araştırmalarda 
sanat ya da tasarım süreçleri ile gerçekleştirilen anlatımlar ile araştırmayı ilişkilendiren bir desendir (Denzin ve Lincoln, 2005). Bu desende, 
öğrencilerin sanatsal anlatımları yoluyla çeşitli durumlara ilişkin algıları ve bakış açıları, kendi izlenimlerinden yola çıkarak ortaya konulmaya 
çalışılmaktadır (Eisner, 2002). 

Bu araştırmada, sanat temelli yaklaşım modeline uygun olarak karikatürize etme yöntemi kullanılmıştır. Görsel açıdan güçlü bir araç olan 
karikatürdeki mizah ile olaylar, durumların ya da kişilerin eleştirisini sert değil, komiklik unsurunu da içerecek biçimde eleştirel yaklaşımda 
ele alınır (Durualp, 2006). Bu özelliği ile karikatür,  öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme becerisini geliştirirken, onların kendini 
ifade edebilmesine, özgürce düşünebilmesine ve düşleyebilmesine, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak anlatabilmesine olanak 
sağlar (Uslu, 2007).Bu bağlamda, bu araştırmada, öğrencilerin TEOG sınavı hakkında çizmiş oldukları karikatürlerin çözümlenmesi yoluyla 
eğitim sistemimizdeki ölçme değerlendirme süreçlerine ilişkin öğrenci algıları çok yönlü ve derinlemesine ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılı, Denizli İli Pamukkale İlçesi’nde bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 14’ü 
kız, 6’sı erkek toplamda 20, 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 
Bu amaçla şu ölçütler temel alınmıştır:  

1) Öğrencilerin 7. ve 8. sınıfta öğrenim görüyor olması, 

2) Öğrencilerin araştırmaya gönüllü olarak katılması. 

Verilerin Toplama Aracı ve Uygulama 

Nitel araştırmalarda veriler, gözlem notları, görüşme kayıtları, dokümanları, resimler ve diğer grafik sunumları (çizimler, tablolar, vb.) gibi 
kaynaklardan toplanabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada, uygulamaya katılan öğrencilere “TEOG sınavı dendiğinde ne 
algılıyorsunuz ve ne hissediyorsunuz?” odak sorusu yöneltilmiş, bu doğrultuda öğrencilerden TEOG sınavını karikatürize etmeleri istenmiştir. 
Bu süreçte, resim kâğıdı ve boya kalemi kullanmalarında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Öğrencilerin çizdikleri karikatürü yazılı olarak 
betimlemeleri amacıyla, onlardan çizdikleri karikatürde ne anlatmak istedikleri, ne hissettiklerini içeren açık uçlu sorulara yanıt vermeleri 
istenmiştir. Öğrencilerin karikatürleri ve yazılı görüşleri analiz edilmiştir. Öğrencilerin karikatürize ettikleri görsel anlatımlarına dayalı yazılı 
ifadelerinden elde edilen veriler doküman incelemesi yoluyla incelenmiş, betimsel analiz yoluyla çözümlenip yorumlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesi aşamasında, öğrencilerin çizmiş oldukları karikatürler ve açık uçlu sorulara vermiş oldukları yanıtlar araştırmacı 
tarafından analiz edilmiş ve alan uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Alan uzmanıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda 12 tane karikatür 
açık ve net bir şekilde çizilmemesinden ve konuyu tam olarak yansıtamamasından dolayı araştırmadan çıkarılmıştır. Karikatürler, çizilen 
görsel öğelere göre değerlendirilmiş, herhangi bir psikolojik tahlilde bulunulmamıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde ortaokul öğrencilerinin TEOG sınavına yönelik sorularla ilgili çizdikleri karikatürler ve görüşlerine ilişkin bulgulara 
yer verilmiştir. 

Karikatür 1 

TEOG sınavına ilişkin karikatürünü (Karikatür 1), Ayşegül şöyle açıklamıştır: “TEOG’dan bir gün önce öğrencilerin ne kadar aklının karıştığını 
ve rüyasına kadar girdiğini düşünerek çizdim”. 

Ayşegül, TEOG sınavına ilişkin hissettiklerini “kara bela” ve “öğrencilerin korkulu rüyası” şeklinde karikatürize etmiştir. TEOG sınavını, yılan, 
yarasa, böcek figürleriyle anlatmış, ders kitapları ve ansiklopedilerin yığılı olduğu odasında düşüncelere dalan bir öğrenci çizmiştir. 
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Karikatür 1 

Karikatür 2 

Karikatüründe TEOG sınavını anlatırken nehrin iki yanında kalan öğrencileri çizen Ayşenur, (Karikatür 2), nehrinde içinde matematiksel 
sembollere yer vermiştir. Ayşenur karikatürünü, “Bilgi nehrinden faydalananlar TEOG sınavında başarılı olur. Ama nehirden 
faydalanamayanlar yani kendine engel koyanlar TEOG sınavında başarısız olurlar” biçiminde açıklamıştır. 

 

 Karikatür 2 

Karikatür 3 

Karikatüründe TEOG sınavını protesto eden cümlelere yer veren Gülden, (Karikatür 3), TEOG sınavını “çok zor bir sınav, çok stresli, korkunç 
bir rüya” (yazılı görüş) olarak açıklamaktadır. Karikatüründe “TEOG’a inanmıyorum, Teogistim ben”, “TEOG acısı dinmiyor», “TEOG’a Hayır” 
ve “TEOG şaşırma, sabrımızı taşırma” pankartlarını taşıyan öğrencileri çizmiştir. 
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Karikatür 3 

Karikatür 4 

Karikatüründe, TEOG sınavını “psikopat TEOG” diye nitelendiren Ayşegül, (Karikatür 4), bir öğrenciye “meslek lisesi, ezik!” diyen insan 
şeklindeki bir TEOG figürü çizmiştir. Ayşegül karikatürünü “öğrencinin sınavının çok iyi geçmesine rağmen … hayaller= Fen Lisesi, hayatlar= 
Meslek Lisesi” (yazılı görüş) şeklinde açıklamıştır. 

 

 Karikatür 4 

Karikatür 5 

Beyza’nın karikatüründe (Karikatür 5), sınava devam eden öğrenciye “süre doldu, ha ha ha” diyen bir öğretmen çizmiştir. Beyza karikatürünü 
“öğrenciler sınavdan çok korktukları için öğretmenleri bile ölüm olarak görmektedir” (yazılı görüş) şeklinde açıklamıştır. 
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Karikatür 5 

Karikatür 6 

Merve karikatüründe TEOG sınavındaki bir öğrenciyi çizmiştir. Çizdiği bu öğrencinin aklında “ya sorular yanlış çıkarsa” (Karikatür 6) 
düşüncesi yer almaktadır. Merve karikatürünü “bu çocuk sınavda doğru işaretlediği soruyu stresten yanlış yapıyor sorular da yanlış oluyor” 
şeklinde açıklamıştır. 

 

Karikatür 6 

Karikatür 7 

Nurcan karikatüründe iki kapı çizmiştir (Karikatür 7). Bu iki kapıdan birisi ilkbahar mevsimini diğer kapı ise sonbahar mevsimini 
yansıtmaktadır. Ayrıca karikatürde TEOG sınavında soruları çözen bir öğrenci ve saat bulunmaktadır. Nurcan karikatürünü “sınavda zamanla 
yarışıyoruz saat bunu anlatıyor. Sınavdan ya iyi not alırız ya da kötü not. Kapılarda bunu anlatıyor” şeklinde açıklamıştır. 
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Karikatür 7 

Karikatür 8 

Fatmanur karikatürünü (Karikatür 8) “TEOG sınavının stresiyle kaygıya düşüyor. Anne babasının kızmasından, arkadaşlarının dalga 
geçmesinden, okuyamadığı için temizlikçi olmasından ve karanlık bir geleceğe sahip olmaktan korkuyor” şeklinde açıklamıştır. 

 

Karikatür 8 

Karikatür 9 

Esra karikatürünü (karikatür 9) şöyle açıklamıştır: “Annelerimiz ve babalarımız bizlere nasihat vermeyi çok isterler. Ama bazende olup 
olmayacak yerlerde bizlere nasihat verirler. Kısacası yaptığım resimde bir annenin kızı ders çalışırken annesinin kızına nasihat vermesini 
anlatıyor”. 

Karikatürde annesi öğrenciye «kızım sınav kağıdına iyi bak kimse senden kopya çekmesin», «kızım yarın TEOG sınavına girerken besmele 
çekerek gir», «kızım TEOG sınavında telaş yapma», «kızım sana diyorum derslerine çok çalış» diye söylenmektedir. Diğer taraftan babası 
anneye «hanım böyle yaparak kızı daha çok telaşlandırıyorsun» demektedir. 
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Karikatür 9 

Karikatür 10 

Asya karikatürünü (karikatür 10) şöyle açıklamıştır: “Ben TEOG deyince stres, sürekli bir heyecan, sürekli soru çözmek geliyor aklıma. Bol 
bol soru çözersem TEOG sınavını kazanırım. Sınavı kazandığımda Erbakır Fen Lisesi’ne giderim”. 

Karikatürde masa başında ders çalışan bir öğrenci, ders kitapları, derslere ilişkin terimler, kazanmak isteği liseyi (Erbakır Fen Lisesi) çizmiştir. 

 

Karikatür 10 

Karikatür 11 

Beyza karikatürünü şöyle açıklamıştır: “Ben bu resimde öğrencilerin TEOG sınavına karşı farklı duygular hissettiklerini anlatmaya çalıştım. 
Aynı zamanda iyi bir sonuç almak için çaba göstermemiz gerektiğini anlatmaya çalıştım”. 

Karikatürde pek çok öğrenci bulunmaktadır. “çalışmasam da yaparım”, “iyi bir lise hayali için bu çabalar”, “hepsini okumalıyım”, “Allah'ım 
sınavım iyi geçsin”, “daha fazla çalışmalıyım”, “hepsini karıştırdım” diyen öğrenciler bulunmaktadır. 
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Karikatür 11 

Karikatür 12 

Mustafa karikatürünü (karikatür 12); “Bir öğrenci TEOG sınavını düşünmektedir. Bu öğrenci çalışmazsa, başarısız olursa lisede kötü yerlere 
gider. Çok çalışırsa, başarılı olursa iyi yerlere gider” şeklinde açıklamıştır. 

 

Karikatür 12 

Karikatür 13 

İlknur karikatüründe (karikatür 13), TEOG sınavına girerek puanına göre hangi liseye gideceğini gösteren bir çizim yapmıştır. Öğrenci 
karikatürde, yüksek ve düşük puanla öğrenci alan iki lise çizmiştir. İlknur karikatürünü, “TEOG sınavını düşününce puanımın yüksekliğine 
göre gidebileceğim lise aklıma geliyor” şeklinde ifade etmiştir. 
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Karikatür 13 

Karikatür 14 

Aleyna karikatürü (karikatür 14) ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştır: “Aklıma ilk olarak meslek okulları geldiği için istediğim mesleği yani 
hemşireyi çizdim.” 

 

Karikatür 14 

Karikatür 15 

Abdurrahman karikatürünü şöyle açıklamıştır: “Ben bu resmimde TEOG deyince stres, heyecan, panik ve korku aklıma gelir. Resmimde ise 
TEOG günü benim içimdeki hava, ateş havası gibi kötüdür. Ama TEOG’dan sonra içimdeki hava yeşil, mavi, huzurlu bir lise hayatını 
anlatıyor.” 
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Karikatür 15 

Karikatür 16 

Arif karikatürünü şöyle açıklamıştır: “Burada çocukların korktuğunu ve sorulardan bıktıklarını artık rahatlamak istediklerini anlatmak istedim.” 

 

Karikatür 16 

Karikatür 17 

Barış karikatürünü şöyle açıklamıştır: “Sınavdan önce annesini dinlemeyip çalışmayan çocuk. Pişman oldu ve sınavda zorlandı. Ama son 
pişmanlık fayda etmez. Aynı sınıfta giren başka bir öğrenci çalıştığı için hiç zorluk çekmedi.” 

 

Karikatür 17 
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Karikatür 18 

Mehmet Selim karikatürünü şöyle açıklamıştır: “TEOG sınavı öncesi sınav hakkında babasıyla konuşan heyecanlı öğrenci ve aynı zamanda 
sınav hakkında babasından hangi konulara çalışacağını ve babasının oğluna öğüt vermesi.” 

 

Karikatür 18 

Karikatür 19 

Melike karikatürünü şöyle açıklamıştır: “TEOG demek çok çalışmak demek. TEOG sınavına girmeden önce internetten ve kitaplardan 
çalışmak gerektiği için bu resmi çizdim.” 

 

Karikatür 19 

Karikatür 20 

Ali karikatürünü; “TEOG sınavı denilince, gitmek istediğim Fen Lisesi aklıma geliyor. Ayrıca doktor olmayı çok istiyorum” şeklinde açıklamıştır. 
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Karikatür 20 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulgularına göre öğrencilerin, TEOG sınavına ilişkin çok fazla kaygı duydukları söylenebilir. Öğrenciler bu kaygılarını,  çok zor, 
stres, korku, heyecan sözcükleri ile ifade etmişlerdir. 

Karikatürlerinde ölüm meleği, kara bela, korkulu rüya, psikopat gibi sözcüklere de yer veren öğrenciler, TEOG sınavına ilişkin var olan durumu 
eleştirel bir bakış açısıyla yansıtarak kimi zaman abartı ve benzetmeler kullanmışlardır. Araştırmanın bu bulgusu, Keogh ve Naylor’ın (1999) 
araştırmasındaki öğrencilerin kendi karikatürlerini çizmelerinin, çevrelerinde yaşadıkları ya da gözledikleri sorunlara ilişkin kendi anlamlarını 
yaratıcı ve cesur bir biçimde yorumlamalarında etkili olduğu bulgusuyla örtüşür niteliktedir. Ayrıca TEOG ile ilgili öğrenci görüşlerinin 
incelendiği benzer bir araştırmada Şad ve Şahiner (2016) ile Öztürk ve Aksoy'un (2014) yaptıkları araştırmalarda başlı başına sınavların 
varlığının bir stres kaynağı olarak algılandığı sonucuna varılmıştır. Farklı sınav sistemleri ile ilgili araştırmalar incelendiğinde sınavların 
öğrencilerde stres ve kaygı yarattığı (Yavuz, 2010; Ocak, Akgül ve Yıldız, 2010; Şahin, Uz, Şahin ve Sucuoğlu., 2012; Dinç, Dere ve Koluman, 
2014) belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulgusu, Karadeniz, Er ve Tangülü'nün (2014)yaptıkları araştırmada bulguları ile paralellik 
göstermektedir. Söz konusubu araştırmada da öğrenciler sınavları ve sınavda başarısızlığı “işkence, eziyet, ölüm, ölüm korkusu” gibi 
metaforlar ile açıklamışlardır.  

Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin TEOG sınavına ilişkin algılarında TEOG sınavının geleceklerini önemli ölçüde etkilediği görüşü yer 
almaktadır. Öğrenciler karikatürlerinde meslek lisesi, fen lisesi farkına dikkat çekmişler aynı zamanda gelecekte olmak istedikleri meslekleri 
vurgulamışlardır.Araştırma sonucunda, öğrencilerin bir kısmının meslek lisesine dair olumsuz algılarının bulunduğu söylenebilir. 
Araştırmanın bu bulgusu, Bahçeşehir Üniversitesi- Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi’nin (2014) yapmış olduğu araştırmanın 
öğrencilerin meslek liselerindeki eğitimin kalite yönünden yetersiz olduğunu düşündükleri bulgusuyla örtüşmektedir. 

Araştırma bulgularına göre öğrencilerin TEOG sınavına ilişkin kaygılarında anne baba tutumlarının da önemli rol oynağı söylenebilir. 
Karikatürler incelendiğinde, anne ve babaların TEOG sınavına ilişkin baskılarının öğrencilerin sınava ilişkin kaygılarını önemli ölçüde 
etkilediği anlaşılmaktadır. Aileler tarafından oluşturulan bu kaygının giderilmesi için ailelere de çok önemli görevler düşmektedir. 

Araştırma bulgularına göre TEOG sınavına ilişkin zaman kavramının da öğrenciler için önemli olduğu görülmüştür. Öğrencilerin sınav 
sorularını gereken zaman da çözememe kaygısını taşıdıkları çizdikleri karikatürlerdeki saat figüründen anlaşılmaktadır. Öğrencilerin zaman 
yönetimi konusunda sorun yaşadıkları söylenebilir.  

Araştırma sonuçlarından bir diğeri de, TEOG sınavına ilişkin öğrencilerde çok çalışmaları gerektiği algısının bulunmasıdır. Karikatürlerde bol 
soru çözen, masa başında, odasında ders çalışan öğrenci figürlerinden bu sonuca ulaşılabilir. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan bir 
diğeri de öğrencilerin TEOG sınavına ilişkin karikatürlerinde, içinde bulundukları sosyo-ekonomik durumun etkilerinin görülebiliyor olmasıdır. 
McGhee (1971), bireylerin mizah algısının biçimlenmesinde sosyal etkenlerin önemli rol oynadığına dikkat çekmektedir. Bu çalışmada da 
öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının çizimlerine yansıdığını görmek mümkündür. 

 

Öneriler 

Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, öğrencilerin TEOG sınavına yönelik yaşadıkları kaygı durumunun öğrencileri nasıl etkilediğinin 
saptanması ve bu durumun çözüme yönelik önlemler alınması sağlanabilir. 

TEOG sınavına ilişkin öğrencilerin algılarının belirlenmesinin yanı sıra velilerin, öğretmenlerin de algılarının belirlenmesi için araştırma 
yapılabilir.Ayrıca, diğer öğretim kademelerindeki öğrencilerin girdikleri sınavlara yönelik algılarının sanat temelli yaklaşım (karikatürize 
etme)kullanılarak belirlenmesi için araştırma yapılabilir. 

Öğrencilerin TEOG sınavına ilişkin algılarının belirlenmesinde farklı araştırma desenleri kullanılarak da araştırma yapılabilir. 
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Özet 

Problem durumu: Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de öğrenciler, günün önemli bir bölümünü öğretmenleriyle birlikte geçirmektedirler. 
Hatta ailesinden daha çok öğretmeniyle birlikte olduğunu, onlarla daha çok zaman geçirdiğini söylemek de mümkündür. Öğretmenler 
çocukların gözünde önemli bir rol modeldir. Birçok öğrenci, sevdiği, saygı duyduğu bir öğretmenin çoğu davranışlarını kendine örnek alır. 
Öğrencisi tarafından sevilen bir öğretmenin öğrenci üzerindeki etkisi, anne babanın etkisinden daha üst seviyededir. Öğretmenler gerek 
kişilik özellikleriyle, gerekse meslekî özellikleriyle öğrenciler üzerinde büyük etkiler yaratmaktadırlar. Dolayısıyla öğretmenin çocuk gözünde 
farklı, çok özel bir yeri vardır. 

Öğrenciler, öğretmenleri en iyi değerlendirebilecek taraflardan biridir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin öğrenciler tarafından nasıl 
algılandığını ve nasıl bir öğretmen tipini arzu ettiklerini resimler aracılığıyla ortaya koymak, önemli bir veri kaynağının elde edilmesine 
yardımcı olacaktır. Ayrıca bu araştırma, çocuklukların öğrenim hayatlarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerine ilişkin öğrenci algısının 
belirlenmesi ve öğrenme sürecinin önemli bir unsurlarından biri olan öğretmenin, öğrencilerin gözüyle incelenmesine olanak sağlaması 
açısından önem taşımaktadır. 

Araştırmanın amacı: Bu araştırmanın amacı 4. sınıf öğrencilerinin hayalindeki öğretmen algısını, yaptıkları resimler aracılığıyla incelemektir. 

Araştırmanın yöntemi: Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden sanat temelli araştırma deseni kullanılmıştır. Bu araştırmada, sanat temelli 
yaklaşım modeline uygun olarak resimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli İli’nde bir özel okulun 4. sınıfında 
öğrenim gören 62 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin çizdikleri resimleri yazılı olarak betimlemeleri amacıyla, onlardan çizdikleri resimde 
ne anlatmak istedikleri, ne hissettiklerini içeren açık uçlu sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin resimleri ve yazılı görüşleri analiz 
edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde ve frekans değerleri alınmıştır. 

Bulgular: Araştırma bulgularına bakıldığında öğrenciler, hayalindeki öğretmene ilişkin algılarını, mesleki ve fiziksel açıdan betimlemişler.  

Araştırmanın sonuçları ve önerileri: Öğrencilerin yaptıkları resimler ve yazılı anlatımları incelendiğinde, dersleri oyunla işleyen bir öğretmen 
profili çizmişlerdir. Öğrencilere göre; öğretmenler, öğrencilerin ilgilendikleri aktiviteleri yakından takip etmelidir. Ayrıca az ödev veren, neşeli, 
güler yüzlü, öğrencilerle espri yapabilen, onları daha iyi anlayabilen ve adaletli öğretmenler hayal etmektedirler. Araştırma bulgularından 
anlaşıldığı kadarıyla öğrenciler daha çok dersle ilgili veya ders dışında oyunlar oynatabilen öğretmenleri olsun istemektedirler. Bu bulgu 
ışığında öğretmenlerin oyun odaklı ders tasarımları yapması önerilebilir. Bu çalışmada öğretmen algısı, ilkokul 4.sınıf öğrencileriyle 
çalışılmıştır. Benzer çalışmalar farklı düzeyde öğrenim gören öğrencilerle de yapılabilir. 

Anahtar Sözcükler: Hayal, resimleme, sanat temelli araştırma, öğrenci, öğretmen. 

 

Abstract 

Problem statement: In Turkey as well as many other countries, students spend  a significant part of the day with their teachers. And it is also 
possible to say that they are together with their teachers more than with their families and spend more time with them. Teachers are an 
important role model in the eyes of the children. Many students take most behaviours of their teacher, who they like and respect, as an 
example. The effect of a teacher, who is loved by his students, on a student is at a higher level than the effect of parents. Teachers have 
significant effects on students both with their personality characteristics and with their Professional characteristics. Thus, teacher has an 
important and different place in the eyes of the child. 

Students are one of the sides to evaluate the teachers best. When viewed from this aspect, revealing how teachers are perceived by students 
and what kind of teacher they desire by means of drawings will help to obtain an important data source. This research is also important in 
determining the perception of children on their teachers who play an important role in their education life and also in enabling the examination 
of teacher, one of the important factors in learning process, from the view point of students. 

Purpose of the study: This research aims to examine the perceptions of 4th grade students on teaher through their own pictures. 

Method: In this research art-based research design was used out of qualitative research designs. In this research, limning method was used 
in accordance with art-based approach. 62 students who study in a private primary school in Denizli province consisted the sample of this 
research.  For the purpose of describing their pictures in written form, students were asked to answer some open ended questions querying 
what they felt and what they wanted to tell. Students’ pictures and their written opinions were analyzed. In the analysis of data, percentage 
and frequency values are extracted. 

Findings: Considering the results of the research, students have described their perceptions of the teachers of their dreams in terms of 
Professional and physical characteristics. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/limning
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Conclusion and Recommendations: When the drawings and written expressions by students were examined, it was seen that students drew 
a teacher profile who teaches with games. According to students, teachers should follow the activities that students are interested in closely. 
They also dream a teacher who gives less homework, has a sense of humour, is cheerful, smiling, fairand can understand the students 
better. The findings of the research show that students want teachers who are much more interested in the lesson or who can provide games 
apart from lesson. In the light of this finding, it can be recommended that teachers had better plan game-based lessons. In this study, teacher 
perception was examined with primary students in 4th grade. Similar studies can be conducted with different grade students. 

Key words: Dream, limning, art-based research, student, teacher. 

 

Giriş 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de öğrenciler, günün önemli bir bölümünü öğretmenleriyle birlikte geçirmektedirler. Hatta ailesinden 
daha çok öğretmeniyle birlikte olduğunu, onlarla daha çok zaman geçirdiğini söylemek çok da yanlış bir söylem olmayacaktır. Öğretmenler 
çocukların gözünde önemli bir rol modeldir. Birçok öğrenci, sevdiği, saygı duyduğu bir öğretmenin çoğu davranışlarını kendine örnek alır. 
Öğrencisi tarafından sevilen bir öğretmenin öğrenci üzerindeki etkisi, anne babanın etkisinden daha üst seviyededir. Öğretmenler gerek 
kişilik özellikleriyle, gerekse meslekî özellikleriyle öğrenciler üzerinde büyük etkiler yaratmaktadırlar. Dolayısıyla öğretmenin çocuk gözünde 
farklı, çok özel bir yeri vardır. 

Öğretmen ve öğrenci, eğitim öğretimin en önemli ögelerindendir. Bu iki öge arasındaki ilişkinin niteliği eğitim öğretimin kalitesinin 
belirleyicisidir. Başaran’a göre (2005) öğretmen öğrenci ilişkileri “dostça ve biçimsel ilişkiler” olmak üzere iki boyutta düşünülebilir. Dost 
öğretmen boyutu, öğrenciye ilgi boyutu olarak da adlandırılan ve öğrenciye önem ve değer veren bir boyuttur. Biçimsel öğretmen boyutunda 
ise göreve ilgi yüksektir ve bu boyutta öğretmen dersini her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu iki boyut arasında daha çok öğretmen davranışı 
ya da tarzı belirlemek de mümkündür. Ancak ne olursa olsun önemli olan öğretmen ile öğrenci arasında olumlu bir ilişki oluşturmaktır.  

Jones ve Jones (2001) öğretmenlerin öğrencilerine karşı açık ya da kapalı oluşuna göre üç farklı öğretmen öğrenci ilişkisi olduğunu ifade 
etmektedir. Öğretmenin öğrencilerle sadece eğitim ve öğretimle ilgili şeyleri paylaştığı, kişisel duygu ve düşüncelerini öğrencilere hiç 
yansıtmadığı bir ilişki. 2) Öğretmenin öğrencilerle sadece okulla ve okul çevresiyle ilgili konuları paylaştığı; ancak, okul dışı konuları 
öğrencilerle paylaşmaktan kaçındığı bir ilişki. 3) Öğretmenin, okul içi ve okul dışı tüm kişisel ilgi ve değerleri paylaşarak öğrencilere her 
yönüyle açık olduğu bir ilişki. Öğretmenlerin kendi kişisel özellikleri, öğrencilerin yaş ve cinsiyeti gibi özellikleri, öğretmenlerin öğrenci lerle 
benzer duygu, düşünce ve değerleri paylaşıyor olup olmadıkları, bu ilişki türlerinden hangisini tercih edeceğinde etkilidir. Öğrencilerine açık 
olan öğretmenler, öğrencilerde, onlarla olmaktan memnun oldukları, onları sorun olarak görmedikleri hissi doğururlar. Kendilerine kapalı 
olduğunu düşündükleri öğretmenlere karşı ise öğrenciler, olumsuz tutum ve davranış sergilerler (Akt. İpek ve Terzi, 2010). 

Bir ülkenin kalkındırılmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin 
sosyalleştirilmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler önemli 
görevler üstlenmişlerdir. Eğitim ve öğretim de hedefler ne kadar iyi belirlenirse belirlensin, dersin içeriği ne kadar işlevsel seçilip organize 
edilirse edilsin, o hedefler öğretmenler elinde yürütülmedikçe, eğitimden beklenen sonucun alınması mümkün değildir (Orhan, 2013). 

Öğretmenleri en iyi değerlendirebilecek taraflardan biri de öğrencilerdir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin öğrenciler tarafından nasıl 
algılandığını ve nasıl bir öğretmen tipini arzu ettiklerini resimler aracılığıyla ortaya koymak, önemli bir veri kaynağının elde edilmesine 
yardımcı olacaktır. Ayrıca bu araştırma, çocuklukların öğrenim hayatlarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerine ilişkin öğrenci algısının 
belirlenmesi ve öğrenme sürecinin önemli bir unsurlarından biri olan öğretmenin, öğrencilerin gözüyle incelenmesine olanak sağlaması 
açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışma öğrencilerin hayallerindeki öğretmen algısı resimlerle anlatılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimini ve 
yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan resim, onların bilişsel, duygusal ve sosyal düzeyinin anlaşılmasında önemli bir araçtır. Isbel ve 
Shirley (2003) resim çizmenin, öğrenciler için önceden öğrenilmiş bazı sözcük ve ifade biçimlerinden daha etkili, yalın ve samimi bir anlatım 
dili olduğunu ifade etmektedir. Öğrencilerin resimlerinde kullandıkları simgeler, onların önceden öğrenmiş oldukları sözcüklerin, ifade 
biçimlerinin, gördükleri, bildikleri, dokundukları ve algılayıp kavradıkları olguların artistik-çizgisel betimlemeleridir. Öğrenciler resimlerinde 
sadece dış dünyaya ilişkin görsel algılarını ortaya koymazlar, aynı zamanda duygusal ve düşünsel yaşamlarıyla ilgili imgelerini, gerçek dünya 
ile ilgili çelişkilerini, isteklerini, hayal kırıklıklarını, korkularını, sevinçlerini ifade ederek kendi iç dünyaları hakkında birçok ipucu verirler.Bu 
anlamda öğrencilerin geleceklerinin şekillenmesinde önemli bir yeri olan öğretmenlerin, öğrencinin hayal dünyasında nasıl bir profilde olması 
gerektiğine ilişkin algılarını onların resimleri aracılığıyla ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, gerek öğretmen yetiştiren kurumların, gerekse 
öğretmenlerin kendilerini yeniden değerlendirmesi açısından önemli olabilir.  

Bu araştırmanın amacı 4. sınıf öğrencilerinin hayalindeki öğretmen algısını, yaptıkları resimler aracılığıyla incelemektir. Araştırmada bu genel 
amaca dayalı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 Öğrencilerin hayalindeki öğretmen algıları nelerdir? 

 Öğrenciler, hayalindeki öğretmene ilişkin algılarını resimlerine nasıl yansıtmıştır? 

 Öğrencilerin resimlerinde çizdikleri öğretmen algısı ile yazılı görüşleri arasındaki öğretmen algısı arasında benzerlikler ve 
farklılıklar nelerdir? 

 
  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/limning
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Yöntem 

Araştırma Deseni 

Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden sanat temelli araştırma deseni kullanılmıştır. Sanat temelli araştırma; bilimsel araştırmalarda 
sanat ya da tasarım süreçleri ile gerçekleştirilen anlatımlar ile araştırmayı ilişkilendiren bir desendir (Denzin ve Lincoln, 2005). Bu desende, 
öğrencilerin sanatsal anlatımları yoluyla çeşitli durumlara ilişkin algıları ve bakış açıları, kendi izlenimlerinden yola çıkarak ortaya konulmaya 
çalışılmaktadır (Eisner, 2002). Bu araştırmada, sanat temelli yaklaşım modeline uygun olarak resimleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmalarda resimleri ve resimsel anlatımlara dayalı verileri kullanmak özellikle ilköğretim sürecinde öğrenci merkezli bir süreçtir ve aynı 
zamanda yine öğrenci merkezli değerlendirme aracıdır (MacPhail ve Kinchin, 2004). 

Resimlerle anlatım, görsel açıdan güçlü bir kendini ifade etme aracıdır. Resimler aracılığıyla öğrenciler, kendini daha özgür ve yalın bir 
biçimde ifade edebilir. Bu bağlamda, bu araştırmada, öğrencilerin hayallerindeki öğretmen hakkında çizmiş oldukları resimlerin 
çözümlenmesi yoluyla öğretmenlere ilişkin öğrenci algıları çok yönlü ve derinlemesine ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılı, Denizli İli Pamukkale İlçesi’nde bir özel okulun 4. sınıfında öğrenim gören 31’i 
kız, 31’i erkek toplamda 62 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı okulda bulunan üç ayrı sınıfta öğrenim gören tüm 4. sınıf 
öğrencileri çalışma grubuna dahil edilmiştir. 

Verilerin Toplama Aracı ve Uygulama 

Nitel araştırmalarda veriler, gözlem notları, görüşme kayıtları, dokümanları, resimler ve diğer grafik sunumları (çizimler, tablolar, vb.) gibi 
kaynaklardan toplanabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada, uygulamaya katılan öğrencilere “Hayalinizdeki öğretmen 
nasıldır?” odak sorusu yöneltilmiş, bu doğrultuda öğrencilerden hayallerindeki öğretmenin özelliklerini resimlemeleri istenmiştir. Bu süreçte, 
resim kâğıdı ve boya kalemi kullanmalarında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Öğrencilerin çizdikleri resimleri yazılı olarak betimlemeleri 
amacıyla, onlardan çizdikleri resimde ne anlatmak istedikleri, ne hissettiklerini içeren açık uçlu sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. 
Öğrencilerin resimleri ve yazılı görüşleri analiz edilmiştir. Öğrencilerin resimledikleri görsel anlatımlarına dayalı yazılı ifadelerinden elde edilen 
veriler doküman incelemesi yoluyla incelenmiş, betimsel analiz yoluyla çözümlenip yorumlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesi aşamasında, öğrencilerin çizmiş oldukları resimler ve açık uçlu sorulara vermiş oldukları yanıtlar araştırmacı 
tarafından analiz edilmiş ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlarla gerçekleştirilen çalışma sonucunda 2 tane resim açık 
ve net bir şekilde çizilmemesinden ve konuyu tam olarak yansıtamamasından dolayı çalışmadan çıkarılmıştır. Resimler, çizilen görsel öğelere 
göre değerlendirilmiş, herhangi bir psikolojik tahlilde bulunulmamıştır. Elde edilen veriler uzman görüşleri doğrultusunda öğretmenin 
mesleki ve fiziki özellikleri olmak üzere iki kategoride ele alınmıştır. Verilerin analizinden yüzde (%) ve frekanstan (f) yararlanılmıştır.   

Öğrencilerin hayal ettikleri öğretmen profiline yönelik yapmış oldukları resimler ve bu resimlere ilişkin yaptıkları açıklamalar analiz edildiğinde, 
54 öğrenci öğretmenin mesleki özelliklerine vurgu yaparken 8 öğrenci fiziki özelliklerini ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla araştırma verileri bu 
iki kategori (hayalimdeki öğretmenin mesleki ve fiziki özellikleri) üzerine temellendirilmiştir. Araştırma kapsamında 62 öğrenciden veri 
toplanmış; ancak tüm öğrencilerin çalışmasına yer vermek mümkün olmadığından ilginç ve dikkat çeken sekiz çalışmaya yer verilmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde öğrencilerin hayallerindeki öğretmen algısına yönelik sorularla ilgili çizdikleri resimler ve görüşlerine ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. 

Mesleki Özellikler (Öğretimsel) Açısından Hayalimdeki Öğretmen 

Resim 1 

Sude, yaşı gereği daha çok oyunlarla ders işleyen, derslik dışında çevre etkinliklerine önem veren bir öğretmen portresi çizmeye çalışmış. 
Hayalindeki öğretmene ilişkin resmini (Resim 1), Sude şöyle açıklamıştır: “Bence öğrencilerle arada sırada oyun oynayan, dersleri oyun 
oynayarak geçiren, gezi yaptıran bir öğretmen hayal ederdim.” 
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Resim 1 

Resim 2 

Ata, öğretmenin renkli bir kişiliğe sahip olmasını istiyor. Çizdiği öğretmen profiline bakıldığında daha çok genç, sportif, aynı zamanda dersine 
de gereken önemi veren bir öğretmen özlemi içerisinde olduğu anlaşılıyor.  Hayalindeki öğretmene ilişkin resmini (Resim 2), Ata:“Ben 
öğretmenimin çok sportif ve eğlenceli olmasını isterim. Dersi sıkılmadan, güzel bir şekilde anlatmasını isterim. Komik olmasını, her yerde 
sporla yaşamasını isterim.”şeklinde açıklamıştır: 

 

 

Resim 2 

Resim 3 

Lara, hayalindeki öğretmene ilişkin yaptığı resminden (Resim 3) de anlaşıldığı gibi öğretmenin her konuda bilgi sahibi, akademik ve pedagojik 
anlamda kendini iyi yetiştirmiş olması gerektiğine inanıyor. Bu düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor: “Her şeyi bilmeli öğretmen. Becerikli, 
güler yüzlü olmalı. Genç, yaşlı fark etmez. Bilgileri doğru aktarmalı.” 
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Resim 3 

Resim 4 

Can, hayalindeki öğretmeni anlatırken, öğretmenlerin sürekli ders anlatmasından yakındığını arada bir ders dışında da etkinliklere yer vererek 
öğrencileri rahatlatmasını resmine yansıtmış ve resmini (Resim 4) şöyle açıklamıştır: “Hep aynı konuyu anlatmak öğretmeni sıkmaz ama 
öğrenciyi sıkar. Ara sıra serbest kalıp sıkılmadan vakit geçirmek öğrenciye iyi gelir. Öğretmenini daha çok sever.” 

 

Resim4 

Resim 5 
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Görüşlerine başvurduğumuz Yaşar’ın hayalindeki öğretmene ilişkin düşüncelerine bakıldığında, öğretmenlerin güler yüzlü olmasını isterken, 
resminde arada sırada dersleri bahçede de yapan, sporla ilgilenen bir öğretmen profili çizmiştir (Resim 5), Yaşar resmini şöyle açıklamıştır: 
“Öğretmenimin neşeli, mutlu, özellikle de bahçeye çıkaran bir öğretmen olmasını isterdim. Sporu sevsin. Özellikle de bizimle oynasın.” 

 

Resim 5 

Resim 6 

M. Deniz’in hayalindeki öğretmene ilişkin resmine (Resim 6) ve açıklamalarına bakıldığında, sürekli dersliklerde ders işleyen öğretmenleri 
istemediği anlaşılıyor. Bu düşüncelerini şöyle açıklıyor: “Ödevlerden sıkıldığımızda bizi bahçeye çıkarmasını isterim. Bahçede oynarsak 
enerjimizi atabiliriz.”  

 

Resim 6 

Fiziki Özellikler Açısından Hayalimdeki Öğretmen 
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Resim 7 

Hayalindeki öğretmene ilişkin resminden (Resim 7) anlaşıldığı kadarıyla Özgür öğretmenlerin dış görünüşüne özen göstermesi gerektiğine 
inanıyor ve bu düşüncelerini şöyle açıklıyor: “Benim öğretmenim dış görünüşüne önem versin. Hatta her gün farklı kostümler giyerek sınıfa 
gelsin.” 

 

Resim 7 

Resim 8 

Sami de öğretmenin daha çok dış görünüşüyle ilgilenenlerden. Hayalindeki öğretmene ilişkin resminde gençlerin giydiği tarzda bir tişörtü 
giyen öğretmeni resmetmiş (Resim 8) Resminde de düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “İstediğim öğretmen 20-40 yaş arasında olmalı. Giydiği 
kıyafetler bizim tarzımıza yakın olmalı.” 

 

 

 

Resim 8 
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Sonuç ve Tartışma 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında öğrenciler, dersleri oyunla işleyen öğretmenler hayal etmektedirler. Öğrencilerin ilgilendiği 
aktiviteleri (basketbol, futbol, vb.) takip eden, derslik dışında çevre etkinliklerine önem veren, az ödev veren, neşeli, espirili, güler yüzlü, renkli 
bir kişiliğe sahip, sportif, akademik ve pedagojik anlamda kendini iyi yetiştirmiş, aynı zamanda dersine de gereken önemi veren, onları daha 
iyi anlayabilen ve adaletli öğretmenler istediklerini belirtmişlerdir. Mesleki anlamda böyle bir öğretmen profili çizen öğrenciler, fiziki anlamda 
da dış görünüşüne özen gösteren ve aynı zamanda gençler gibi giyinen öğretmenler arzu ediyorlar. Özabacı ve Acat (2005) tarafından 
yapılan çalışmada öğretmen adayları, ideal öğretmende bulunması gereken özellikler olarak; bilgilendirici, mesleğini seven, dile hakim, işini 
seven, güvenilir, bilgili, iletişim kurabilen, demokratik, dürüst, tarafsızlık özelliklerine sahip olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Miron’un (1983) 
üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada; katılımcılar, dersi açık ve anlaşılır bir şekilde sunan, dersi somutlaştıran, uygun öğretim 
yöntemlerini kullanan, bilgi iletiminde, güdülemede öğrencisine yardımcı olan, danışmanlık yapan, hoşgörülü, içten, dürüst, yardımsever, 
espirili, dış görünümüne dikkat eden, bilgili olan öğretmenlerin iyi bir öğretmen olduğunu belirtiyorlar (akt. Özabacı ve Acat, 2005). 
Tarafımızdan yapılan çalışmada da hayal edilen öğretmenlerde benzer özelliklerin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar, 
diğer araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Gordon (1999) sınıfta öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkilerin, öğrenmenin ve eğitimin temelini teşkil ettiğini ifade etmektedir. Söz ve eyleme 
dayalı bu ilişkilerin iyi olması, sınıfta olumlu bir öğrenme atmosferi olmasına; ilişkilerin kötü olması, sınıfta öğrenme atmosferinin giderek 
bozulmasına ve eğitimin amacına ulaşmasına engel teşkil eder. Sınıftaki eğitici ortam büyük ölçüde öğretmenin davranışlarına bağlıdır 
(Gordon, 1999). Bu çalışmada da öğrenciler, hayal ettikleri öğretmenlerin kendileriyle iyi ilişkiler geliştirmesini ve iyi bir iletişim diline sahip 
olması gerektiğini anlatan resimler çizmişlerdir. 

 

Öneriler 

Araştırma bulgularından anlaşıldığı kadarıyla öğrenciler, öğretmenlerin daha fazla oyun odaklı öğreticiler olmasını istediklerini ifade 
etmişlerdir. Bu bulgu ışığında öğretmenlerin, ders tasarımları yaparken bu unsuru göz önüne alabilirler. Bu çalışmada öğretmen algısı, 
ilkokulun son yılı olan 4.sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır. Benzer çalışmalar farklı düzeyde öğrenim gören öğrencilerle de yapılarak öğretmen 
algısında farklılaşan unsurlar üzerine karşılaştırmalar yapılabilir. Öğrencilerin öğretmene ilişkin algılarının belirlenmesinde farklı araştırma 
desenleri kullanılarak da araştırma yapılabilir. 

 

 
 

Kaynakça 

Başaran, İ. E. (2005). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (2005). Thesage handbook of qualitative research. (3rd Ed.). Thous and Oaks, CA: Sage Publications 

Eisner, E. W. (2002). From epistemetophronesis to artistry in the study and improvement of teaching. Teaching and Teacher Education, 
18(4), 375-385. 

Gordon, T. (1999). Etkili öğretmenlik eğitimi, E. Aksay (Çev.), İstanbul: Sistem Yayıncılık. 

Isbel, T. R.,Shirley, C. R. (2003). Creativityandtheartswithyoungchildren. Canada: Delmar Learning. 

İpek, C. ve Terzi, A. R. (2010). İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen-öğrenciilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi: Van ili 
örneği. Kuramve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16(3), 433-456. 

MacPhail, A., Kirk, D., & Kinchin, G. (2004). Sport education: Promoting team affiliation through physical education. Journal of Teaching in 
Physical Education, 23, 106-122. 

Orhan, N. (2013). Aday öğretmenlerin mesleki tutumları ve iş doyumu düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Özabacı, N. ve Acat, B. (2005). Öğretmen adaylarının kendi özellikleri ile ideal öğretmen özelliklerine dönük algılarının karşılaştırılması. 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 42, 211-236. 
  



                                                   2016 Bildiri Kitabı                                                        

  

716 

Öğretmenlerin Boş Zaman Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 

Evaluation of Leisure Times Habits of Teachers 

 

 Türkay N. TOK Ece BALÇIK 
 (Corresponding Author) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi /Denizli 
 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi /Denizli ece_balcik@yahoo.com.tr 
 turkaytok@gmail.com 

 

Özet 

Problem durumu: Zaman, herkesin eşit olarak sahip olduğu, fakat aynı şekilde kullanamadığı son derece değerli, eşsiz bir kaynaktır. Ama 
para gibi toplanamaz, hammadde gibi depolanamaz, bir pasta gibi başkasına ikram edilemez, bir araç gibi durdurulamaz, bir mal gibi 
kullanılamaz ve hiçbir şekilde yeri doldurulamaz. Belli sınırlar içinde, bir kaynağın yerine bir başkasını koyabiliriz, örneğin, insan gücü yerine 
makine kullanabiliriz. Ancak, zamanın yerini alabilecek başka hiçbir kaynak yoktur. O nedenle zaman eşittir yaşam denilebilir. Zamanı boşa 
geçirmek de yaşamı boşa geçirmek anlamına gelir. İnsanların boş zaman aktivitelerini, içinde bulunulan dünya düzeninin getirdiği şekilde, 
bir sosyal statü göstergesi olarak değerlendirmeleri ihtiyaçlarının olmadığı halde daha iyi bir araba kullanmak ya da daha gösterişli kıyafetler 
almak gibi algılanmaktadır. Boş zaman değerlendirme şekilleri bir sosyal statü göstergesi olarak belirtildiği gibi aynı zamanda bir sosyal 
ortam oluşturma için de kullanılmaktadır.  

Araştırmanın amacı: Bu araştırmanın amacı, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin boş zaman alışkanlıklarının belirlenmesi ve bazı 
bağımsız değişkenlere göre boş zaman aktivitelerine yüklenen anlamın farklılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır.  

Araştırmanın yöntemi: Öğretmenlerin boş zaman alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik yapılan bu araştırma, tarama modelindedir. Bu 
çalışmada elde edilecek veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketle toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans değerleri 
alınmıştır. Araştırma grubuna alınan öğretmenleri belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan maksimum çeşitlilik örnekleme 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli ilindeki devlet ortaokullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu günlük 7-8 saat çalıştığını ve günlük 1-2 saat boş zamanları olduğunu söylemişlerdir. 
Öğretmenlerin çoğunluğu günde 1-2 saat arası internette vakit geçirdiğini ifade etmiştir. Boş zamanlarında kitap okuduklarını, televizyon 
izlediklerini ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini, boş zaman aktivitelerine katılmama nedeni olarak çoğunlukla yeterli boş  zamanlarının 
olmadığını belirtmişlerdir.  

Araştırmanın sonuçları ve önerileri: Öğretmenler çoğunlukla boş zamanı dinlenmek için iyi bir fırsat ve sosyal ve kültürel etkinliklere katılma 
fırsatı olarak gördüğünü belirtmişlerdir. Gelecekte benzer konuda yapılacak çalışmalar için benzer konu farklı değişkenler ve daha geniş 
örneklem grubuyla nitel ve nicel bir arada, karma desenli bir çalışma şeklinde gerçekleştirilebilir. Örneklem grubunun çeşitlendirilmesi ve 
yapılacak çalışmaların düzenli aralıklarla yinelenmesi, alınacak sonuçlar için önemli olabilir.  

Anahtar Sözcükler: Öğretmenler, boş zaman alışkanlıkları, okuma alışkanlığı, çalışma süresi 

 

Abstract 

Problem statement: Time is an unique source which everyone has equally but they couldn’t use in the same way. Yet, it can’t be saved as a 
money, it can’t be stored  as a raw material, it can’t be offered like a cake to somebody, it can’t be stopped as a vehicle and it is irreplaceable 
in any way, shape or form. Within limits, we could replace a source with another, such as machine instead of human power. Therefore, it can 
be said that, time is equal to life. It ‘s mean that dawdle away the time is wasting life. The leisure time activities of people are perceived as 
an indicator of social status such as driving more expensive car or wearing flamboyant clothes without necessity, as a result of today’s world. 
Recreation activities are not only stated as an social position indicator but also they are used to create a social circle. 

Purpose of the study: The aim of this study is to determinate the leisure time activities of public school teachers and to reveal by comparison 
the meaning that attributed to leisure time activities whether or not differentiate according to some independent variables. 

Method: This study which is aimed at determination of leisure time activities of teachers is in survey model. Datas which were obtained in 
this research were gathered with the questionnaire which was reformed by the researchers. In the analysis of data, percentage and frequency 
values are extracted. To determine the teachers that attend the research, one of the purposeful sampling methods, maximum variation 
sampling, is used. The study group of this research is public school teachers of secondary school degree in the city of Denizli. 

Findings: Most of the teachers which are attending the research said that they work 7-8 hours by day and they have 1-2 hours leisure time 
by day. Most of the teachers expressed that they spend 1-2 hours on the web everyday. They notifed that they read a book, they watch a 
TV and spend some time with friends in theit leisure time. As an excuse of not attending the leisure time activities, they indicated that they 
don’t have enough time. 

Conclusion and Recommendations: Mostly, teachers indicate that they regard the leisure time activities as an opportunity to take a rest and 
an opportunity to attend the social and cultural activities. In the time to come, for the studies with the similar topic, different variables and 
broader sample group and conjunction of the qualitative and the quantitative study could be realised. Diversified sample group and repeated 
studies at regular intervals could be important for the results that are going to be gathered.   

Key words: Teachers, leisure time activities, reading habit, working time 
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Giriş 

Zaman, herkesin eşit olarak sahip olduğu, fakat aynı şekilde kullanamadığı son derece değerli, eşsiz bir kaynaktır. Ama para gibi toplanamaz, 
hammadde gibi depolanamaz, bir pasta gibi başkasına ikram edilemez, bir araç gibi durdurulamaz, bir mal gibi kullanılamaz ve hiçbir şekilde 
yeri doldurulamaz. Belli sınırlar içinde, bir kaynağın yerine bir başkasını koyabiliriz, örneğin, insan gücü yerine makine kullanabiliriz. Ancak, 
zamanın yerini alabilecek başka hiçbir kaynak yoktur. O nedenle zaman eşittir, yaşam denilebilir. Zamanı boşa geçirmek de yaşamı boşa 
geçirmek anlamına gelir (Sabuncuoğlu, Paşa ve Kaymaz, 2010; Adair, 2006). İnsanların zaman kullanma biçimlerinde benzerlikler vardır. 
Zamanın bir kısmı mal veya hizmet üretmek için yani çalışma zamanı olarak kullanılır. Bir kısmı ev ve aile sorumlulukları, bir kısmı toplumsal 
sorumluluklar için ayrılırken; bir kısmı yemek yeme, uyuma gibi yaşam işlerine harcanır. Bunlardan geriye kalan zaman ise serbest zamandır.  

Serbest zaman etkinlikleri “kişinin zorunlu uğraşıları dışında kalan ve kullanma biçiminde tamamen özgür olduğu serbest zamanlarında, 
maddi kazanç sağlama amacı gütmeyen, herkese göre değişen amaç ve yöntemlerle ve tamamen kişisel tercihlerle yapılan etkinliklerdir” 
(Arslan, S., 2010, 22, 29). Bireylerin boş zamana sahip olmaları ve boş zamanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler, doğrudan veya dolaylı 
olmak kaydı ile hayatlarının diğer boyutlarını ve değerlerini de etkileyen bir durumdur. Bu durumu Karaküçük (2008), “Boş zamanları iki tarafı 
keskin bir kılıca benzetmek mümkündür.” ifadesi ile özetlemektedir. Olumlu kullanılırsa, kişisel ve toplumsal gelişim, olumsuz kullanılırsa 
bunalım, başıbozukluk gibi problemler doğurabilmektedir. Bu durum da toplumun önemli bir kesimini oluşturan ‘gençlik’ için çok daha 
önemsenmesi gereken bir olguyu ortaya koymaktadır (Akgül ve Karaküçük, 2015).  

Antik Yunan’da boş zaman, iyilik, hakikat ve bilgi gibi dünyanın üstün değerleriyle uğraşmak, bunlar üzerine düşünmek olarak anlaşılmıştır. 
Bu düşünceye göre, boş zaman, bir şey yapılmayan zaman değildi, aksine, seçkinlik, derin düşünme, estetik hazlar ve beğeni oluşturma 
zamanıydı. Bir bakıma, ruhun arındırılması ve derin düşünümsellik ifade ediyordu. Bu yüzden, boş zaman, çalışmayla ilişkilendirilmekten 
uzak idi. İş-boş zaman farklılığı, ancak, sınıfsal düzeyde ortaya çıkıyordu ve farklı değerler/anlamlar alıyordu. Çalışma alt sınıfa aidiyet 
içeriyorken, boş vakit, seçkinlere/iktidar çevrelerine ait bir ayrıcalık olarak görülüyordu. Seçkinler (aristokratlar) ile az okumuşların ve kölelerin 
boş zamandan anladıkları ve bu zamanı kullanma biçimleri farklıydı. Her sınıf, kendi konumuyla eş düşen algılama, beğeni ve estetik hazza 
sahipti ve tüm yaşam deneyimlerinde sınıflara özgü kıstaslar, tercihleri ve pratikleri belirliyordu (Kelly-Freysinger, 2000). Antik Yunan’da 
gözlenen boş zaman algısının aksine Roma döneminde, boş zaman sınıfsal bir hak değildi ve dolayısıyla bir sosyal statü ve bir yaşam tarzını 
ifade etmiyordu. Romalılar, eğlenceli boş vakit etkinlikleri için iş dışı zaman oluşturmuşlardı. Boş zaman üretici aktivitelerden sonraki bir 
zamandı ve işin/çalışmanın yeniden üretimi için gerekliydi. Bir bakıma işi destekleyici, onu takviye edici bir kullanıma sahipti ve 
yönetsel/toplumsal gönenç açısından da bir işlevsellik taşıyordu. Bu yüzden de, yönetici kesim tarafından boş vaktin değişik eğlenceler 
yoluyla optimal şekilde geçirilmesi teşvik edilmekteydi. Kitle boş zaman türleri (oyunlar, sporlar, gladyatör dövüşleri vs.) bu dönemde 
yaygınlaştı ve gündelik yaşamın bir parçası haline geldi (Juniu, 2000). 

İlkel kültürlerde; gıda, güvenlik ve temel ihtiyaçların karşılanması için yapılan avcılık gibi faaliyetlerden sonra kutlama şeklinde ortaya çıkan 
boş zaman soyluluk ve yüksek sınıf imtiyazlarıyla nitelendirilmiştir. Boş zamanın siyasi kültürle ilişkilendirilmesi ve tarımın gelişmesiyle 
yöneten sınıfla toplumun geri kalanı arasındaki boşluk artmıştır. Çalışma rolleriyle birbirinden açıkça ayrılan eski gelişmiş toplumlar 
kültürlerde elit sınıflar oluşturularak boş zaman yüksek kültür, sosyal kalkınma ve siyasi statü ile ilişkilendirilmiştir. Mısır, Asur ve Babil 
medeniyetlerine bakıldığında birçok boş zaman aktivitesi görülmektedir. Fakat bu aktiviteler öncelikli olarak üst sınıfa ait aktivitelerdir. Bu üst 
düzey sınıf ise soylular, askerler ve dini liderlerdir (Torkildsen, 2005: 11). 

Klasik görüşe göre boş zamanın çalışma zamanının tam tersi olduğunu, dinlenmenin, yenilenmenin çalışma için olmadığı savunulmaktadır. 
Modern toplumlarda ayrıcalıkların olmadığı yan yana çalışan insanların karşılıklı saygı içinde olmaları gerektiği ve boş zaman değerlendirme 
faaliyetlerinin toplumun geneline yayılmasını savunmaktadır. Sosyal sınıfın sembolü olduğunu savunan görüşe göre ise boş zamanın 
kullanım haklarının (Avrupa’da Feodal dönem) yüksek sınıflara ait olduğunu savunmaktadır. Seyahat, eğlendirmek, sanat ve himaye özel ve 
yüksek sosyo ekonomik sınıfı içermektedir. Bir aktivite şekli olduğunu savunan görüşe göre de aile ve topluma karşı yükümlülüklerden ayrı 
olarak, kişinin kendisinin rahatlaması, kendini eğlendirmesi, bilgisini arttırması, vb. aktiviteleri gerçekleştirdiği bir olgu olduğu 
savunulmaktadır. Yükümlülük dışı zaman olduğunu savunan görüşe göre boş zaman, çalışma zamanı, iş ile ilgili işlerin gerçekleştirildiği 
zaman (seyahat, ders çalışma, sosyal sorumluluklar gibi) ve hayatımızın ana aktiviteleri olan yeme-içme, uyuma ya da kişisel bakım gibi 
aktivitelerini gerçekleştirdiğimiz zamanın dışında kalan zamandır. Var olma durumu – var olma mevkii olduğunu savunan görüşe göre 
(bütünsel bir bakış); Kişisel gelişime, memnuniyete ve öz zenginleşmeye yardımcı olan ve aktivite esnasında fark edilen özgürlüğün önemine 
olan psikolojik yakınlaşmayı savunmaktadır (Kurar ve Baltacı, 2014). 

Boş zaman, genelde iş/çalışmayla ilintili görülmüştür. İşten artan, geriye kalan, bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak 
tanımlanmıştır. Bu zaman dilimi, kişinin özgür iradesiyle, kendi istenciyle kullanacağı, tasarrufta bulunacağı bir zaman dilimidir. Ancak 
zamanla çalışmanın önceliği sorgulanmaya başlandığından bugün birçok sosyolog, boş zamanın kendi bağlamıyla ilintili tanımlanması 
gereğinden söz etmektedir (Aytaç, 2002). 

Boş vaktin ve bu alandaki değer üretiminin hayatın merkezi ögesi haline gelmesi (ki bugün, eğlence, tüketim, kültür mekanları, turistik 
aktiviteler, statü/gösterge/imaj üretim alanları vs.) durumunda, toplumsal yapı ve yaşam alanları boş vaktin anlam çerçevesine uygun tarzda 
bir dönüşüm gerçekleştirecektir. Bu durumda, yerleşik yapısal ögeler biçim değiştirecek; kimlik, politika, toplumsal cinsiyet, kentsel alan ve 
mekanlar, üretim/tüketim ilişkileri, altyapı/üstyapı ögeleri, sınıfsal ve tüketimsel performans ölçüleri, zihinsel paradigmalar vb. her bir 
toplumsal öge, yeni altüst oluştan etkilenecektir. Bu yeni toplumsal yönelim, hiç kuşkusuz yerleşik/kurulu değer örgülerini dıştalama üzerine 
kurulduğundan, kendisi yerleşik/sabit kimlik inşa eğiliminden uzak gözükmektedir. Postmodernist görüntü, boş vakit ve buna dayalı mekan 
ve etkinlik alanlarında dönüştürücü bir çizgi tutturacak gibidir (Aytaç, 2002) .  

İnsanların boş zaman aktivitelerini, içinde bulunulan dünya düzeninin getirdiği şekilde, bir sosyal statü göstergesi olarak değerlendirmeleri 
ihtiyaçlarının olmadığı halde daha iyi bir araba kullanmak ya da daha gösterişli kıyafetler almak gibi algılanmaktadır. Boş zaman 
değerlendirme şekilleri bir sosyal statü göstergesi olarak belirtildiği gibi aynı zamanda bir sosyal ortam oluşturma için de kullanılmaktadır. 
Bunun yanında araştırmamızda da yer bulan boş zaman değerlendirme aktivitesi olarak kullanılan televizyon izleme etkinliği, insanlar için 
ortak bir konu oluşturmaktadır.  
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Ortak aktiviteler insanları bir araya getirmektedir. Sosyal medyaya ayrılan zaman araştırmamızda da büyük bir yer kaplamaktadır. Sosyal 
medyanın birleştirici gücü de boş zaman aktivitelerinin birleştiriciliğine örnek olarak gösterilebilir. Bunun dışında yalnız yapılan kitap okuma, 
film izleme gibi aktiviteler de ortak konuşma alanı yarattığı ve kişisel gelişime katkı sağladığından dolayı tercih edilmektedir. Özetle, boş 
zamanın statü gösterimi yönündeki evrimi, sosyal statü ve kimlik oluşumuna ilişkin etkinliklerin evde de üretileceğine ilişkin seçeneklerle 
(sosyal medya ve televizyon gibi) yeni bir boş vakit anlayışı öngörmektedir. Boş vakit, iş hayatında, sadece dinlenmek ve günlük yorgunluğu 
atmak adına geçirilmeyecek, aynı zamanda kişisel gelişim ve ortak bir nokta yaratmak için de bir avantaj sağlayacaktır. 

Russel’a göre, zorunlu çalışma, ancak boş zamanı zevkli kılacak ölçüde olmalıdır. Bitkinlik, yorgunluk meydana getirecek ölçüde olmamalıdır. 
Bu durumda insanlar çalışma yorgunu olmayacaklarından boş vakitlerinde edilgin ve yavan eğlencelerle yetinmeyeceklerdir. Boş vakit, istemli 
kamu yararı faaliyetlerine katılma şeklinde değerlendirilecek, bu da zorunluluk ve bağlayıcılık dışı özgürlükçü eğilimleri besleyecektir. Kadın 
ve erkekler daha mutlu yaşama imkanına sahip olacaklar, sevgi, özveri, hoşgörü vb. erdemler sosyal hayata egemen olacaktır. Çalışmanın, 
makinavari çalışmanın bireyden götürdüklerini ikame etme adına, boş zaman, insanın gelişimine kapı aralayıcı bir aylaklık içinde geçirilmelidir 
(Russel, 1990). 

Marxist kuram için boş zaman, toplumun temel bir sorunsalını oluşturmak yerine daha çok alt yapısal sorunların çözümü ile gerçeklik 
kazanacak bir boyutunu içerir. Çalışmaya yönelik sorunların aşılması dolaylı olarak bağımlı sınıfın lehine sonuçlanacaktır. Marx’a (1997) 
göre, “artı-emek yaratmak için gerekli emek-zamanı azaltmak değil, toplumun gerekli emeğini belirli bir asgari dereceye düşürmek söz 
konusudur artık. Bu azalmanın dolaylı sonucuysa, toplumun tüm üyelerinin, herkese tanınmış olan boş zaman ve olanaklar sayesinde, sanat, 
bilim vb. alanlardaki eğitimlerini geliştirebilmeleridir”. Marx (1997), boş vakti insan gelişiminin alanı olarak görür. O’na göre, “boş zamanı 
olmayan, tüm yaşamı uyku, yemek ve benzeri şeylerin getirdiği fiziksel kesintiler dışında kapitalist için çalışmakla geçen kişi, yük hayvanından 
bile aşağıdır. Kendi dışına yönelik zenginlik üreten bir makinedir yalnızca”. 

Boş zamanı verimli geçirmenin bir yolu okuma alışkanlığıdır. Bu verim kişisel gelişime katkı sağlamak şeklindedir. Türkiye’de öğretmen 
adaylarının ve dolayısıyla öğretmenlerin boş zamanlarında okuma alışkanlıklarının istenen düzeyde olmadığı yapılan çeşitli çalışmalarda 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar içinde, Arıcı (2008), Aydın (2006), Bozkurt ve Serin (2003), Geçgel ve Burgul (2009), Gömleksiz ve Telo ( 
2003), Odabaş, Pala ve Yıldız (2012), Odabaş ve Polat (2008), Sağlam, Suna ve Çengelci’nin (2007) çalışmaları sayılabilir.  

çalışmaları sayılabilir. Bu araştırmalarda öğretmen adaylarının yeterli düzeyde okumadıkları ve okuma alışkanlığına sahip olmadıkları; ancak, 
okumanın gerekliliğine de inandıkları ortaya çıkmıştır.  

Boş zamanın nasıl değerlendirildiğine yönelik yapılan başka araştırmalar da vardır. Örneğin Binbaşıoğlu ve Tuna (2015) tarafından yapılan 
araştırmada meslek yüksek okulunda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin boş zamanlarında kendi alanları ile ilgili okuma ve araştırma 
alışkanlıklarının çok düşük olduğu ve mesleki anlamda bilgi edinmek, okuma ve araştırma yapmak için yeterince çaba göstermedikleri 
belirlenmiştir. Gür (2014) tarafından yapılan çalışmada ise öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları, boş zamanlarını değerlendirme 
tercihleri ve okuma motivasyonları belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının az okuyan okur tipinde olduğu tespit 
edilmiştir. Öğrenciler kitap dışındaki teknolojik araç ve ortamlarda her gün okuma yaparken, kitap ve geleneksel okuma materyallerinin 
kullanımı nispeten azdır. Sabbağ ve Aksoy’un (2011) çalışması da yine üniversite öğrencilerinin yanısıra kamu-özel sektör çalışanlarının boş 
zaman alışkanlıkları, etkinlikleri, kentteki mevcut ve istenen tesisler hakkında isteklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Öğrenciler ve 
kadın çalışanların çoğu etkinlik yapabilecek boş zaman bulabildiklerini; ancak ekonomik nedenlerden boş zaman etkinliklerine 
katılamadıklarını belirtmişlerdir.  

Çolakoğlu’nun (2005) çalışmasında ise üniversite öğretim elemanlarının boş zaman alışkanlıklarını belirlenmiş ve hangi tür etkinliklere 
katıldıkları saptanmıştır. Araştırmanın sonunda, öğretim elemanlarının çalışma saatlerinin fazla olduğu, boş zaman aktivitelerine fazla zaman 
ayıramadığı, ortam ve şartlar oluştuğu takdirde çeşitli faaliyetlere katılabileceği yönünde görüş belirtmişlerdir. Aslan (2011) da çalışmasında 
serbest/boş zamanı, Türkiye’de bugüne kadar hiç üzerinde durulmamış olan sıradan ve sistemli serbest zaman etkinlikleri bağlamında, farklı 
boyutlarıyla incelemiştir. Çalışmada serbest zaman kullanımındaki farklılıklara yönelik bilgi verilerek, daha fazla getirisi olan sistemli serbest 
zaman etkinliklerine dikkat çekilmiş ve yaygınlaştırılması ile ilgili öneriler sunulmuştur.  

Bu araştırma da ise devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin boş zaman alışkanlıklarını belirlemek ve hangi tür etkinliklere katıldıklarını 
saptamak amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin boş zaman algısı nasıldır? 

2. Öğretmenlerin günlük çalışma süreleri ne kadardır? 

3. Öğretmenlerin günlük sahip oldukları boş zaman süreleri ne kadardır? 

4. Öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirme şekli nasıldır? 

5. Öğretmenlerin boş zaman aktivitelerine katılmama nedenleri nelerdir? 

6. Öğretmenlerin uygun ortam sağlanırsa katılabileceği etkinlikler nelerdir? 

7. Öğretmenlerin şehirlerinde yapılan etkinliklerden haberdar olma durumu nasıldır? 

8. Öğretmenlerin günlük haberlerde en çok ilgilerini çeken bölümler hangileridir? 

9. Öğretmenlerin yıllık okudukları kitap sayısı ne kadardır? 

10. Öğretmenlerin günlük internette harcadıkları zaman ne kadardır? 
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Metot 

Araştırma Deseni 

Öğretmenlerin boş zaman alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik yapılan bu araştırma, tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte 
ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya 
da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmaktadır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 
gösterilmez (Karasar, 2000, 77). Bu çalışmanın sonuçlarından hareketle öğretmenlerin boş zaman alışkanlıkları betimlenmiştir.  

Çalışma Grubu 

Araştırma grubuna alınan öğretmenleri belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. 
Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak 
tanır. Maksimum çeşitlilik örnekleme ise, evrende incelenen problemle ilgili olarak kendi içinde benzeşik farklı durumların belirlenerek 
çalışmanın bu durumlar üzerinde yapılmasıdır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014).  

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Denizli merkez ilçedeki devlet ortaokullarında görev yapan 86 öğretmen 
oluşturmaktadır. Öğretmenlere ilişkin kişisel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu kadın (58 kişi), 22-
40 yaş arasında (65 kişi), 1-14 yıl kıdemi olan (55 kişi), evli (65 kişi) ve kendi evinde (61 kişi) oturmaktadır.   

 

 

Tablo 1. 

Öğretmenlerin Kişisel Özellikleri 

Özellikleri f 

Cinsiyet Kadın 58 

Erkek 28 

Yaş 22-40 65 

41 ve üzeri 21 

Kıdem 1-14 55 

15 ve üzeri 31 

Medeni durum Evli 65 

Bekar 18 

Diğer 3 

Konut Kendi evi 61 

Kira 20 

Diğer 5 

 

Veri Toplama Aracı ve Uygulama 

Öğretmenlerin boş zaman alışkanlıklarının belirlenmesi ve hangi tür etkinliklere katıldıklarını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada 
elde edilecek veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketle toplanmış ve bu anket yoluyla elde edilen verilerle araştırmanın 
problemine çözüm aranmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin kişisel bilgilerine ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırmanın ikinci 
bölümünde ise öğretmenlere, boş zaman kavramını nasıl algıladıkları, günlük çalışma sürelerinin ve ortalama boş zamanlarının ne kadar 
olduğunu, boş zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, boş zaman etkinliklerine katılamama nedenlerini, boş zaman alışkanlıklarını ve hangi 
tür etkinliklere katıldıklarını, gerekli ortam ve şartlar oluşursa ne tür etkinliklere katılacaklarını saptamak amacı ile 10 sorudan oluşan bir 
anket uygulanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler uzman görüşü doğrultusunda önce kategorize edilmiştir. Anketten elde edilen verilerin frekans değerleri alınmış, buna 
göre verilerin analizi yapılmıştır. Elde edilen değerler tablolar haline dönüştürülmüştür. 

 

Bulgular ve Sonuç 

Araştırmanın bu bölümünde öğretmenlere boş zaman konusunda sorulan sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 
Bazı sorularda öğretmenlere birden fazla seçeneği işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. 
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Araştırmanın birinci sorusunda öğretmenlere boş zamandan ne algıladıklarına dair soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu 
günlük sahip oldukları işten arta kalan boş zamanlarını, dinlenmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir. Boş zamanı, ayrıca sosyal ve 
kültürel etkinliklere katılım fırsatı, iş yapmadıkları, derslerden arta kalan zaman olarak görenler de olmuştur. Bu soruya ilişkin bulgular Tablo 
2’de yer almaktadır. 

 

 

Tablo 2. 

Öğretmenlerin Boş Zaman Algısına İlişkin Veriler 

Boş Zaman Algısına f 

Dinlenmek için iyi bir fırsat 48 

Sosyal ve kültürel etkinliklere katılım fırsatı 41 

İş yapmadığım zaman  17 

Derslerden artakalan zaman 5 

Boşa geçirilen zaman 5 

Sevdikleriyle geçirilen zaman 2 

Hobiler ile geçirilen zaman 2 

 

Öğretmenlere günlük çalışma sürelerine ilişkin yöneltilen soruda; 4 öğretmen 4 saat ve altında çalışma sürelerinin olduğunu belirtirken, 
çoğunluğunun 5 saatin üzerinde çalıştıkları, 9 saat ve üzeri çalıştıklarını belirtenlerin de az sayıda olmadıkları anlaşılmaktadır (Tablo 3).  

 

Tablo 3. 

Öğretmenlerin Günlük Çalışma Süreleri 

Günlük Çalışma Süreleri f 

4 saat ve altı 4 

5-6 saat 27 

7-8 saat 29 

9 saat ve üstü 26 

 

Araştırmada, öğretmenlerin günlük çalışma sürelerinin ardından günlük sahip oldukları boş zamana ilişkin bir soru yöneltilmiştir.  
Öğretmenlerin çoğunluğu günlük sahip oldukları boş zaman sürelerinin 1 ila 2 saat arasında oldukları belirtmişlerdir. Bir kısmı 3-4 saat 
arasında boş zaman bulabildiklerini belirtirken, 10 öğretmen de hiç boş zamanının olmadığını belirtmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. 

Öğretmenlerin Günlük Sahip Oldukları Boş Zaman Süreleri 

Süre f 

1-2 saat 44 

3-4 saat 23 

5-6 saat 7 

7 saat ve üstü 

Hiç boş zamanım yok 

2 

10 
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Araştırmada öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirme şeklini soran soruya verilen cevapların dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir. 
Öğretmenlerin 44’ü boş zaman değerlendirme aktivitesi olarak kitap okuduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin 38’i boş zamanlarını televizyon 
izleyerek geçirdiğini belirtirlerken, bu sayıya yakın 37’si boş zamanlarını arkadaş ziyareti yaparak, 30’u sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak, 
yaklaşık 20’si spor yaparak boş zamanlarını geçirdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin beş tanesi hiç boş zamanlarının olmadığını belirtmiş 
ve bu alanı boş bırakmışlardır.  

 

Tablo 5. 

Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Şekli 

Değerlendirme Şekli f 

Kitap okuyarak 44 

Televizyon izleyerek 38 

Arkadaş ziyareti yaparak 37 

Sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak 

Spor yaparak 

Yürüyüş yaparak 

Sinema ve tiyatroya giderek 

Aile ile zaman geçirerek 

Dinlenerek 

Hiç boş zamanım yok 

29 

19 

13 

9 

6 

5 

5 

 

Araştırmanın bir diğer sorusunda öğretmenlere boş zaman aktivitelerine katılmama nedenleri sorulmuş, öğretmenler çoğunluğu bu soruya 
“yeterli boş zamanım yok” yanıtını vermiştir. Daha sonar sırasıyla “teşvik edici ortam ve koşullar yok, etkinlikler hakkında bilgiye 
ulaşamıyorum, ekonomik nedenler ve sağlık koşulları” seçeneklerini işaretlemişlerdir (Tablo 6).  

 

Tablo 6. 

Öğretmenlerin Boş Zaman Aktivitelerine Katılmama Nedenleri 

Etkinliklere Katılmama Nedenleri f 

Yeterli boş zamanım yok 53 

Teşvik edici ortam ve koşullar yok 22 

Etkinlikler hakkında bilgiye ulaşamıyorum 11 

Ekonomik nedenler 

Sağlık koşulları 

9 

1 

 

Araştırmanın takip eden sorusunda öğretmenlere uygun ortam sağlanırsa katılabileceği etkinliklerin hangileri olabileceği sorulmuş; 
öğretmenler, çoğunlukla sosyal ve kültürel etkinliklere katılabileceklerini belirtmişlerdir. Daha sonra sırasıyla sinema ve tiyatro, doğa aktivitesi, 
sportif etkinlikler ve konferans ve panellere katılabileceklerini ifade etmişlerdir (Tablo 7). 
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Tablo 7. 

Öğretmenlerin Uygun Ortam Sağlanırsa Katılabileceği Etkinlikler 

Etkinlikler f 

Sosyal ve kültürel etkinlikler 70 

Sinema ve tiyatro 47 

Doğa aktivitesi 37 

Sportif etkinlikler 

Konferans ve panel 

33 

21 

 

Araştırmada öğretmenlere bulundukları şehirdeki etkinliklerden haberdar olup olmadıklarını öğrenmek adına bir soru yöneltilmiştir. 
Öğretmenlerin çoğunluğunun şehirde yapılan etkinliklerden haberdar olduğunu, bir bölümü ise haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 
8).  

 

Tablo 8. 

Öğretmenlerin Şehirlerinde Yapılan Etkinliklerden Haberdar Olma Durumu 

Etkinlikler f 

Evet 52 

Hayır 34 

 

Araştırmada öğretmenlere haberleri takip etme, internet kullanımı gibi alanlarda da bir takım sorular yöneltilmiştir. Bu sorulardan ilki 
öğretmenlerin takip ettikleri haberlerde ilgilerini çeken bölümler ile ilgili olmuştur. Bu sorunun yanıtlarına göre öğretmenlerin büyük bir bölümü 
haberleri takip ederken daha çok siyasi haberlerle ilgilendiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun yanıtı bu yönde iken, 
spor, magazin ve kültür-sanat haberleri de ilgilerini çekmektedir. Bunun yanında bilim ve ekonomi başlıklarının nispeten daha az ilgi çektiği 
anlaşılmaktadır (Tablo 9).  

 

Tablo 9. 

Öğretmenlerin Günlük Haberlerde En Çok İlgilerini Çeken Bölümler 

Günlük Haberler f 

Siyaset 65 

Spor 23 

Magazin 20 

Kültür-Sanat 

Bilim 

Ekonomi 

20 

6 

6 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir yılda kaç kitap okuduklarına ilişkin soruda, dört öğretmen hiç kitap okumadığını belirtmiştir. 16 
öğretmenin 1 ile 4 arasında kitap okudukları, 32 öğretmenin 5-10 kitap okudukları, 28 öğretmenin 11-25 kitap okudukları anlaşılmaktadır.  
altı öğretmenin de bir yılda 26 ve üzerinde kitap okudukları görülmektedir (Tablo 10).  
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Tablo 10. 

Öğretmenlerin Yıllık Okudukları Kitap Sayısı 

Kitap Sayısı f 

0  4 

1-4  16 

5-10 32 

11-25  28 

26 ve üstü 6 

 

Araştırmanın son sorusunda öğretmenlere günlük internette ne kadar zaman harcadıkları sorulmuştur. Öğretmenlerin çoğunluğu günde 1-2 
saat internette vakit geçirdiklerini belirtmişlerdir. Yarım saat ile bir saat arasında internette zaman geçiren öğretmen sayısı ise 19 kişidir. Üç 
saatin üzerinde zaman geçirenler ise beş kişidir (Tablo 11). 

 

Tablo 11. 

Öğretmenlerin Günlük İnternette Harcadıkları Zaman 

İnternette Harcanan Süre f 

0 - 30 dakika 18 

30 dakika – 1 saat 19 

1 saat – 2 saat 39 

2 saat – 3 saat 

3 saat ve üstü 

5 

5 

 

 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Tartışma  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenler boş zamanı “dinlenmek için iyi bir fırsat” olarak algılamaktadırlar. Oysa Marx (1997), 
boş zamanı insanın gelişimi için önemli bir fırsat olarak görür. O,  tüm yaşamını uyku, yemek ve benzeri şeylerin dışında çalışmakla geçiren 
kişileri binek hayvanından bile daha aşağıda görmektedir. Kendi dışında başkalarına zenginlik üreten bir makineye benzetmektedir. Antik 
Yunan’da da boş zaman, iyilik, hakikat ve bilgi gibi dünyanın üstün değerleriyle uğraşılması gereken bir zaman dilimi olarak görülmüştür. Bir 
başka deyişle, boş zaman, hiç bir şey yapılmayan zaman olarak görülmemelidir; tam tersine insanların ilgi alanlarına göre kendilerini 
geliştirmesi, ruhunu arındırması gereken bir dönemdir (Kelly-Freysinger, 2000). Karaküçük (2008) de boş zamanın eğer iyi değerlendirilirse, 
kişisel ve toplumsal gelişim için önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etmektedir. Ancak araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan 
öğretmenlerin ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla, öğretmenlerin bu zaman dilimini çok da verimli geçirdiğini söylemek biraz zor görülmektedir. 

Öğretmenler boş zamanlarında daha çok kitap okuduklarını ifade etmektedirler. Ancak okudukları kitap sayısına bakıldığında çok fazla kitap 
okuduklarını söylemek biraz zor görünmektedir. Hatta dört öğretmen hiç kitap okumadığını ifade etmiştir. Yapılan bir başka çalışmada da 
öğretmenler boş zamanlarını değerlendirmede birinci önceliklerinin kitap okumak olduğunu belirtmektedirler. Ancak öğretmenler zaman 
darlığını ve maddi yetersizleri nedeniyle az okuduklarını ifade etmektedirler (Karaşahin, 2009). Benzer bir konuda öğretmen adayları üzerine 
yapılan araştırmalar (Arıcı, 2008; Aydın, 2006; Bozkurt ve Serin, 2003; Geçgel ve Burgul, 2009; Gömleksiz ve Telo, 2003; Odabaş, Pala ve 
Yıldız, 2012; Odabaş ve Polat, 2008; Sağlam, Suna ve Çengelci, 2007) bulunmaktadır. Bu araştırmalarda da geleceğin öğretmeni olacak 
olan öğretmen adaylarının kitap okumanın gerekliliğine inandıklarını belirtmelerine rağmen yeterli düzeyde okumadıkları anlaşılmaktadır.  

Son yıllarda teknoloji kullanımının hızla yaygınlaşması, okuma yazma alışkanlıklarını bir şekilde etkilemektedir. Sosyal medya kullanımı, 
akıllı telefonların yaygınlaşması, taşınabilir bilgisayarlar, internet ve diğer paylaşım araçları ve ortamlarıyla teknolojinin kullanıldığı yeni bir 
okuryazarlık türü gelişmiştir. Bütün bu etkenler kitap okuma oranlarını etkiliyor olabilir.  

 

Sonuç 

Öğretmenlerin boş zaman değerlendirme alışkanlıklarını tespit etme amacıyla yapılan bu çalışmada, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;  

Kamu kurum öğretmenleri arasında yapılan bu çalışmada öğretmenler çoğunlukla boş zamanı dinlenmek için iyi bir fırsat ve sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılma fırsatı olarak gördüğünü belirtmişlerdir.  Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu günlük 7-8 saat çalıştığını ve günlük 
1-2 saat boş zamanları olduğunu söylemişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu günde 1-2 saat arası internette vakit geçirdiğini 
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belirtmiş; boş zamanlarında sırasıyla kitap okuduklarını, televizyon izlediklerini ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Boş 
zaman etkinliklerine katılmama nedeni olarak çoğunlukla yeterli boş zamanlarının olmadığını, gerekli ortam ve koşul sağlandığında ise sosyal 
ve kültürel faaliyetlere katılacaklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun illerinde yapılan etkinliklerden haberdar 
oldukları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğunun günlük haberleri takip ederken en çok ilgilerini çeken bölümün “siyaset” olduğunu 
söylemiştir, bunu takip eden bölüm ise “spor”dur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir yılda kaç kitap okuduklarına ilişkin soruda dört 
öğretmenin hiç kitap okumadığı, çoğunluğunun 5 ila10 arasında kitap okudukları, 6 öğretmenin de 26 ve üzerinde kitap okudukları 
görülmektedir.  

Öneriler  

Gelecekte benzer konuda yapılacak çalışmalar için benzer konu farklı değişkenler, daha da zenginleştirilmiş sorularla ve daha geniş 
örneklem grubuyla, nitel ve nicel bir arada, karma desenli bir çalışma şeklinde gerçekleştirilebilir. Örneklem grubunun çeşitlendirilmesinin ve 
yapılacak çalışmaların düzenli aralıklarla yinelenmesinin alınacak sonuçlar için önemli olacağı düşünülmektedir. 

Bu bulgulardan hareketle, öğretmenlerin çalışma kadar dinlenmeye de ihtiyacı olduğu, okul dışında kalan zamanların verimli geçirilmesi için 
boş zaman yönetimi eğitimleri verilebileceği, öğretmenlere yönelik yapılan sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması, böylece bu tarz 
etkinliklere ortam sağlanması ve çeşitlendirilmesi daha etkin bir şekilde duyurulması ve böylelikle öğretmenlerin okuldaki etkililiğinin 
artabileceği söylenebilir. 
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Özet 

Problem durumu: Kaynaştırma eğitimi, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak, yetersizliği 
olmayan akranları ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan 
özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma uygulamasının başarılı veya başarısız olması öğretmenin tutumuna bağlıdır. Öğretmen, başarıyı 
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin, sınıflarında kaynaştırma yapmaya istekli ve bu özel öğrencileri 
kabul edici bir tutum içinde olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde başarısız oldukları görülmektedir. Başarısız 
olmalarının temel nedenlerinin başında, özel eğitim ve engelli çocukların özellikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları gelmektedir. 
Yönetici, öğretmen ve diğer personele doğru ve yeterli bilinçlendirmenin yapılması durumunda, bireylerin önceki olumsuz tavırlarını ve 
görüşlerini olumlu yönde değiştirdikleri görülmektedir. 

Araştırmanın amacı: Bu çalışmada, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının dışa vurum tespiti için tanımlanan 
metaforların karikatürize edilerek, öğretmen tutumlarının duyuşsal ve görsel algı düzeyinde anlamlandırılması amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın yöntemi: Çalışmada nitel araştırma desenlerinden ‘olgu bilim’ (phenomenology) deseni kullanılmıştır. İçerik analizi yapılarak 
öğretmenlerin kaynaştırma öğrencisine yönelik metaforlarından elde edilen veriler çözümlenmiştir. Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine 
yönelik tutumlarının dışa vurum tespiti için; “Kaynaştırma öğrencisi …………… gibidir; çünkü ……….. ” cümlesi yöneltilmiştir. Denizli İli’nde 
devlet okullarında görev yapan 53 öğretmen çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

Bulgular: Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik genel olarak olumlu metaforlar ürettikleri görülmektedir. 
Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile kişisel değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Araştırmanın sonuçları ve önerileri: Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerinin farklı ve özel olduklarının bilincinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 
öğretmenler, kaynaştırma öğrencilerinin kendilerine yetebilecek potansiyelde olduğunu ve keşfedilmesi gereken bireyler olduklarını 
düşünmektedirler. Öğretmelerin kaynaştırma eğitiminde başarılı olabilmeleri için üniversitelerin özel eğitim bölümleriyle işbirliği yapılarak bu 
alandaki eksikliklerin giderilmesine yönelik projeler geliştirilmelidir. Ayrıca eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarına derslerde 
bu konunun önemine yönelik bilinçlendirmeler yapılmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Kaynaştırma, metafor, karikatür, olgu bilim 

 

Abstract 

Problem statement: Mainstreaming training, is a special educational application based on the principle of maintaining educational support 
for individuals with special educational needs, alongside their typically developing peers in public and private; pre-school, primary, secondary 
and non-formal educational institutions. The success or failure of mainstreaming application depends on the teacher's attitude. Teacher is 
one of the most important factors of success. The teachers of mainstreaming class, need to be willing to mainstream in their classes and 
have positive attitude in accepting these special students. It would be said that, overall, teachers appeared to be failing in mainstreaming 
education. The leading cause resulting in the teachers’ failure is the lack of having enough knowledge about the special education and the 
skills of children with disabilities and special needs. As previously documented, negative attitudes and opinions of administrators, teachers 
and other personnel have changed to positive when they were provided with sufficient knowledge and awareness.  

Purpose of the study: In this study, it was aimed to reveal the attitudes of teachers at level of emotional and visual perception through 
visualization (cartoons) of metaphors defined to detect the expression of teachers’ attitudes towards mainstreaming students.  

Method: Phenomenology design, which is one of qualitative research design concepts was used in this study. Data were analyzed using 
content analysis for the obtained metaphors expressed by teachers to define students with special needs. The statement "Mainstreaming 
students ............... it is like; because ......... .. " is used to determine the attitudes of teachers towards mainstreaming students. 53 teachers 
working public schools in Denizli province were included in the study. 

Findings: Our findings showed that most of the teachers produced positive metaphors to define students with special needs. The difference 
between the attitudes of teachers towards mainstreaming students and their personal variables were not found to be significant. 

Conclusion and Recommendation: It is concluded that teachers were aware of the mainstreaming students are different and special. 
Furthermore, teachers think that mainstreaming students are individuals that need to be explored and have the potential to be self-sufficient. 
Collaborative projects should be developed to fill the gaps in this area in cooperation with the special education departments of the 
universities and also to achieve success of teachers in mainstreaming education. In addition, prospective teachers at faculties should be 
informed about the importance of mainstream education in class to raise their awereness. 

Key words: Mainstreaming, metaphor, cartoons, phenomenology 
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Giriş 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEHY) özel gereksinimi olan çocukları, “çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri 
ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2006, 2). 
ÖEHY özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri; ağır düzeyde zihinsel yetersizliği, birden fazla yetersizliği, çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği, 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü, duygusal ve davranış bozukluğu, görme yetersizliği, hafif düzeyde zihinsel 
yetersizliği, işitme yetersizliği, orta düzeyde zihinsel yetersizliği, ortopedik yetersizliği, otistik, özel öğrenme güçlüğü, serebral palsili, süreğen 
hastalığı, üstün yetenekli ve zihinsel yetersizliği olan bireyler olarak adlandırır (MEB, 2008, 1). MEB ÖEHY, 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede (ÖEHKHK) ise kaynaştırma eğitimi, özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde 
bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamlarını ifade etmektedir (ÖEHKHK, 
1997, 2). Kaynaştırma yoluyla eğitimin; “Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak 
yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri 
esasına dayanan özel eğitim uygulamaları” olarak tanımlandığı görülmektedir (Özaydın ve Çolak, 2011, 191).  

Kaynaştırma uygulamasının başarılı veya başarısız olması öğretmenin tutumuna bağlıdır (Schulz, 1991-1992, 19). Öğretmen, kaynaştırma 
uygulamasının başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Batu, 2000, 40). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin, sınıflarında 
kaynaştırma yapmaya istekli ve bu özel öğrencileri kabul edici bir tutum içinde olmaları gerekmektedir. Schulz, Carpenter ve Turnbull (1991) 
öğretmenlerin uygulamada başarısız olmasında büyük ölçüde özel eğitim ve engelli çocukların özellikleri konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmamalarından kaynaklandığını, bu nedenle entegrasyon çalışmalarının ilk adımı yönetici, öğretmen ve diğer personele doğru ve yeterli 
bilgilerin verilmesi olduğunu, araştırmalarında da yeterli derecede bilgilendirilmenin, bireylerin önceki olumsuz tavırlarını, görüşlerini olumlu 
yönde değiştirdiğini gösterdiğini söylemektedir (akt. Artan ve Balat, 2003, 67). Kırcaali-İftar’a (1998) göre kaynaştırma sınıfı öğretmeni 
kaynaştırmanın, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin hakkı olduğuna ve gerekleri yerine getirildiğinde başarıya ulaşacağına inanmalıdır 
(akt. MEB, 2010, 18). Sınıf öğretmeninin kaynaştırma öğrencisini kabul eder bir tutum içinde olması, sınıftaki diğer öğrencilerin kaynaştırma 
öğrencilerine tutumlarını da etkileyecektir (Batu, 2000, 40).    

Kaynaştırma uygulamalarının temel çerçevesi yasalarda ve yönetmeliklerde yerini almasına karşın Türkiye’de kaynaştırma herkes için kabul 
edilebilir bir düzeyde değildir. Sucuoğlu’na göre (2006), yönetmelikte kaynaştırma uygulamalarının temel ilkeleri açık olarak belirtilmiş olup, 
bu model Türkiye’de halen olması gerektiği gibi uygulanamamaktadır (akt. Altıntaş, 2014, 2). Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim 
Vakfı (TTOETEV), Türkiye’de bu alanda yapılan araştırmalarda, öğretmen, öğretmen adayları, idareci, kaynaştırma öğrencileri, akranları ve 
onların anne-babalarının kaynaştırma eğitimi ve özel gereksinimli öğrencilere ilişkin görüş, tutum ve bilgi düzeyleri incelendiğini 
belirtmektedir. Yapılan çalışmalara (Batu ve ark., 2004; Diken ve Sucuoğlu 1999; Uysal, 2003; Kuz, 2001, akt. TTOETEV, 2010, 28) göre, 
öğretmenler temel olarak kaynaştırma eğitiminin gerekli ve yararlı olduğunu düşünmektedirler; ayrıca, sınıflarındaki öğrencilerin sosyal 
kabullerinin, öğretmenlerin tutumlarıyla yakından ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anılan ve Kayacan’ın (2015) yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının genel olarak 
olumlu olduğu görülmektedir (Anılan ve Kayacan, 2015, 74). 

Öğretmenlerin “kaynaştırma öğrencisi” kavramına ilişkin algılarını, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Metaforlar 
elimizdekiler ile ötekiler arasındaki bağlantıyı kurar. Çeşitli deneyimler arasında köprü vazifesi görmek, bilgiyi tercüme etmek, metaforik 
düşünmenin doğasına göre dış dünyanın anlaşılmasını sağlamak gibi fonksiyonları vardır. Özellikle bilgiyi bir formdan diğerine dönüştürür 
(Koro-Ljungberg, 2001). Metafor, insanların dünyayı nasıl kavradığını gösteren düşünme ve görme biçimi olarak tanımlanmaktadır (Morgan, 
1998). Dil ile öğrenme arasındaki ilişkiyi açıklayan önemli bir araç olan metafor, yeni ve bilinmeyen durumları tanımlamak konusunda 
becerileri artırır (Woollard, 2004). Küçük ayrıntılarda gizli farklılıkları ve ayrılıkları örterek resmin bütününü gösterir (Yıldırım ve Şimşek, 
2005).  

Bilgi üretiminde metaforlar önemli bir işleve sahiptir. Metaforik bir analizin kullanılması ve metaforlardan hareketle düşüncelerin perde 
arkasının araştırılması mümkündür. Inbar, (1996), metaforlarla tesadüfi ve yüzeysel olmayan bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu 
belirtmektedir. Herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerimizi metafor kullanarak açıklarken, önceki yaşantılarımızın etkileri hakkında fikir 
vermekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel süreçleri de etkin olarak kullandığımız için daha güvenilir bilgiler veririz (Northcote ve Fetherston, 
2006). Morgan (1998) ve Lakoff ve Johnson’a  (2005) göre metaforlar bilgiyi destekler, gerçek dil-mecaz dil birbiri içine geçmiştir. Metafor 
kullanarak iki özne arasında bilişsel bir süreç yapılandırılır. Böylelikle düşünsel kalıplar oluşur. Bu sürecin sonunda metaforik bilgiden gerçek 
bilgi doğar. Sonuç itibariyle; kuram oluşturma ve bilimsel düşünceyi geliştirme metaforlarla mümkündür (Alpaslan, 2007). 

Goatly (2002), eğitim hakkındaki metaforların eğitimle ilgili yorum yapabilmeyi olanaklı kıldığını söylemektedir. Bu yüzden eğitim öğretim 
sürecine dahil olan bireylerin, araştırılan konu hakkındaki düşüncelerini belirlemek için metaforlardan yararlanmak etkili bir yöntem olabilir. 
Metaforları, bireylerin eğitimle ilgili düşüncelerinin göstergeleri olarak inceleyen Northcote ve Fetherston (2006), bireylerin kanaatlerini, 
algılayışlarını ve kişisel görüşlerini genellikle metafor kullanarak açıkladıklarını ve metaforların öğretmenlerin ve öğrencilerin öğretme ve 
öğrenmeyle ilgili düşüncelerini anlamada önemli araçlar olduğunu belirtmektedirler.      

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin “kaynaştırma öğrencisi” kavramına ilişkin algılarını, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. 
Bu amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğretmenler “kaynaştırma öğrencisi” kavramına ilişkin algılarını betimlemede hangi metaforları kullanmışlardır? 

2. Kullanılan metaforlara ilişkin yapılan açıklamalar nelerdir? 

3. Bu metaforlar, ortak özellikleri açısından hangi temalar altında toplanabilir? 

4. Öğretmenlerin ürettikleri metaforlar; 

 özel eğitim gerektiren çocuk tanıdığı olup olmaması,  

 özel eğitim ile ilgili eğitim alıp almadığı,  
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 özel eğitim gerektiren çocukla çalışıp çalışmadığı,  

 sınıfında özel eğitim gerektiren çocuk olup olmaması,  

 öğretmenin sınıfında özel eğitim gerektiren bir çocuğun entegre edilmesini isteyip istememesi değişkenlerine göre farklılık 
göstermekte midir?  

 

Metot 

Araştırma Deseni  

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden ‘olgu bilim’ deseni kullanılmıştır. Bize tümüyle yabancı olmayan, aynı zamanda da tam anlamını 
kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgu bilim uygun bir araştırma zeminini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 
2008). Öğretmenlerin, kaynaştırma öğrencisine yönelik metaforlarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde ‘içerik analizi’ kullanılmıştır. 
İçerik analizi, elde edilen ham verilerin anlamlandırılarak belirli bir çerçeve oluşturulması ve beliren durum netlik kazandıktan sonra 
düzenlenerek kod ve kategorilerin ortaya çıkarak somutlaşmasını sağlamaktadır (Patton, 2002).  

Çalışma Grubu 

Çalışma, Denizli İli sınırlarında yer alan devlet okullarında görev yapan sınıf, okul öncesi ve branş öğretmenlerinden gönüllü olanlar üzerinde 
uygulanmıştır. Aşağıda Tablo 1’de katılımcıların demografik özellikleri görülmektedir. Araştırmada 56 öğretmene ulaşılmış 3 anket 
katılımcıların metafor yazmamaları sebebiyle değerlendirme dışı tutulmuştur. 

Tablo1  

Katılımcıların demografik özellikleri   

Frekans (f) 

Cinsiyet  Kadın  44 

Erkek 9 

Yaş  20-29 13 

30-39 31 

40-49 5 

50-59 2 

60-69 2 

Medeni Durum Evli 42 

Bekar 8 

Diğer 3 

Mezuniyet Eğitim Fakültesi 41 

Diğer  12       

Mesleki Deneyim 1-5 yıl 12 

5-10 yıl 17 

10-15 yıl 11 

15-20 yıl 8 

20 yıl ve üzeri 5 

Branş Okul Öncesi Öğretmeni 17 

Sınıf Öğretmeni 22 

Branş Öğretmeni 14 

 

Veri Toplama Aracı ve Uygulama  

Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarını betimlemek için araştırmacılara iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı 
hazırlanmıştır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirtmeleri istenmiş, ikinci bölüm ise katılımcıların “Kaynaştırma 
öğrencisi…………gibidir/benzer; Çünkü………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Metaforların kendisi, tek başına metaforların betimsel 
ve görsel gücünü yeteri kadar ortaya çıkaramaz, mutlaka “niçin” veya “neden” sorusunun sorulması gerekmektedir. Metaforların gücü, asıl 
bu “sıfat”larla ilgili sorulardadır. Ayrıca her bireyin aynı metafora farklı anlamlar yükleyebileceği, yüklenen bu farkların veya metaforu 
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kullanırken hangi amaçla kullanıldığı ancak “niçin” sorusunun yanıtıyla elde edilebilecektir (Yıldırım ve Şimşek, 2005:213). Bu nedenle 
katılımcıların kullandıkları metaforları, "çünkü..." diye başlayan cümleyle hangi anlamda kullandıklarını açıklamaları istenerek, Kaynaştırma 
öğrencilerine yönelik algılarının daha güvenilir bir şekilde ortaya çıkarılabileceği düşünülmüştür.   

Verilerin Analizi 

Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Elde edilen metafor verileri içerik analizi yoluyla benzerliklerine göre gruplandırılarak belirli 
temalar altında toplanmıştır. Olumlu ve olumsuz metaforlar ve demografik özellikleri içeren veriler analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin kişisel özellikleri ve diğer değişkenler, frekans değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir.  

 

Bulgular 

 Araştırmadaki katılımcıların yaş, cinsiyet, mezuniyet durumu, mesleki deneyim, branş mesleki deneyim değişkenlerine göre 
olumlu ve olumsuz metafor oluşturma frekansları Tablo 2’de verilmiştir. Araştırmaya katılan 44 kadın öğretmenin 33’ünün, 30-39 yaş 
aralığındaki 31 öğretmenin 26’sının; 42 evli öğretmenin 32’sinin; 41 eğitim fakültesi mezunu öğretmenin 30’unun; 22 sınıf öğretmeninin 
14’ünün; mesleki deneyimi 5-10 yıl arasında olan 17 öğretmenin 13 tanesinin olumlu metafor oluşturduğu görülmüştür. 

Tablo 2 

Yaş, cinsiyet, mezuniyet durumu, mesleki deneyim, branş mesleki deneyim değişkenlerine göre olumlu ve olumsuz metafor oluşturma 
frekansları 

  Olumlu Metafor 

(f) 

Olumsuz Metafor 

(f) 

Cinsiyet Kadın 33 11 

Erkek 7 2 

Yaş 

 

 

20-29 yaş 9 4 

30-39 yaş 26 5 

40-49 yaş 1 4 

50-59 yaş 2 0 

60-69 yaş 2 0 

Medeni Durum Evli 32 10 

Bekar 5 3 

Diğer 3 0 

Mezuniyet 
Durumu 

Eğitim Fakültesi 30 11 

Diğer 10 2 

Branşlar Okul öncesi öğretmeni 15 2 

Sınıf Öğretmeni 14 8 

Diğer branşlar 11 3 

Mesleki 
Deneyim 

1-5 yıl 10 2 

5-10 yıl 13 4 

10-15 yıl 8 3 

15-20 yıl 4 4 

20 ve üzeri yıl 5 0 

 

Katılımcıların görüşleri ile bilgiler Tablo 3’te verilmiştir. Elde edilen verilere; göre özel eğitim gerektiren çocuk tanıdığı olan 40 öğretmenden 
31’inin;özel eğitim ile ilgili eğitim alan 28 öğretmenden 23’ünün; özel eğitim gerektiren öğrenci ile çalışan 40 öğretmenden 30’unun; sınıfında 
özel eğitim gerektiren öğrenci bulunmayan 29 öğretmenden 24’ünün; sınıfında özel eğitim gerektiren bir öğrencinin bütünleştirilmesini isteyen 
38 öğretmenden 32’sinin olumlu metafor oluşturduğu görülmektedir. 
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Tablo 3 

Katılımcıların görüşleri il ilgili bilgiler 

 Olumlu Metafor 

(f) 

Olumsuz Metafor 

(f) 

Özel eğitim gerektiren çocuk tanıdığınız var mı? Evet 31 9 

Hayır 9 4 

Özel eğitim ile ilgili eğitim aldınız mı? Evet 23 5 

Hayır 17 8 

Özel eğitim gerektiren öğrenci ile çalıştınız mı? Evet 30 10 

Hayır 10 3 

Sınıfınızda özel eğitim gerektiren öğrenci var mı?  Evet 16 8 

Hayır 24 5 

Sınıfınızda özel eğitim gerektiren bir öğrencinin 
bütünleştirilmesini ister misiniz? 

Evet 32 6 

Hayır 1 4 

Kararsız 7 3 

 

Katılımcıların kaynaştırma öğrencisini tanımlayan metaforlarından oluşan temalar Tablo 4’te belirtilmiştir. Verilere göre oluşturulan 
temalardan, bitki temasına ait 17 metaforun 14’ünün; hayvan temasına ait 2 metaforun 1’inin; hamur temasına ait 4 metaforun 2’sinin; doğal 
oluşumlar temasına ait 8 metaforun 7’sinin; diğer temasına ait 22 metaforun 16’sının olumlu olduğu görülmektedir. 

Tablo 4 

Katılımcıların kaynaştırma öğrencilerine yönelik metafor temaları 

Metafor Tanımları Olumlu Metafor 

(f) 

Olumsuz Metafor 

(f) 

Toplam 

(f) 

Bitkiler 14 3 17 

Hayvanlar 1 1 2 

Hamurlar 2 2 4 

Doğal Oluşumlar 7 1 8 

Diğer 16 6 22 

 

Tablo 5 

Bitki temasına ait metafor adlandırmaları ve karikatürleri 

Bitki Teması 

N Adlandırma Olumlu Olumsuz 

1 Tomurcuk x  

2 Fidan x  

3 Çiçek x  

4 Budaklı ağaç  x 

5 Çiçek x  

6 Açılmamış tomurcuk x  

7 Su ve gübresi eksik çiçek x  

8 Tohum x  

9 Ağacın meyveleri x  

10 Çiçek bahçesinde tek kalmış çiçek  x 

11 Kardelen çiçeği x  

12 Kardelen çiçekleri x  

13 Çiçek açmamış gül x  

14 Kurak topraktaki çiçek x  

15 Güldeki diken  x 

16 Gelincik çiçeği tomurcuğu x  



                                                   2016 Bildiri Kitabı                                                        

  

730 

 

Şekil 1. Ağacın meyveleri                Şekil 2. Kardelen Çiçeği                  Şekil 3. Güldeki Diken       Şekil 4. Gelincik çiçeği tomurcuğu 

  

Oluşturulan bitki temasının olumlu ve olumsuz metaforları Tablo 5’te verilmiştir. Bitki temasına ait bazı metafor adlandırmaları ve tanımlama 
cümleleri; “şekil 1, kaynaştırma öğrencisi ağacın meyvelerine benzer; çünkü öğretmen bir ağaç ise donanımlı bir öğretmenin iyi eğitimli birer 
öğrencileri olur; şekil 2, kaynaştırma öğrencisi kardelen çiçeğine benzer; çünkü Kendini en zor durumlarda ortaya çıkarabilir; şekil 3, 
kaynaştırma öğrencisi güldeki diken gibidir; çünküacısı da vardır tatlısı da; şekil 4, kaynaştırma öğrencisi gelincik çiçeği tomurcuğuna 
benzer; çünkü tomurcuğun içinden ne renk gelincik çiçeği çıkacağını bilemezsin, kaynaştırma öğrencisi farklı renkteki gelincik çiçeği gibidir.” 
şeklinde verilmiştir. 

Tablo 6 

Hayvan temasına ait metafor adlandırmaları ve karikatürleri 

 

 

                    Şekil 5.Tırtıl                                     Şekil 6. Çirkin ördek yavrusu 

 Oluşturulan hayvan temasının olumlu ve olumsuz metaforları Tablo 6’da verilmiştir. Hayvan temasına ait bazı metafor 
adlandırmaları ve tanımlama cümleleri; “şekil 5, kaynaştırma öğrencisi tırtıla benzer; çünkü kozasından çıkabilir, başarabilirse kelebek 
olacaktır, uçmayı öğrenecektir. Bağımsız olabilecektir. Kelebekler kanatsız doğarlar, biçimlerine ulaşmaları için belli aşamaları geçmeleri 
gerekir. Kaynaştırma öğrencisi de hayatının belli döneminde bu aşamaları başarabilirse tıpkı bir tırtıl gibi kelebek olabilecektir; şekil 6, 
kaynaştırma öğrencisi çirkin ördek yavrusuna benzer; çünkü önce dışlansa da sonra nasıl güzel bir varlığa ulaşacağını kimse kestiremez.” 
şeklinde verilmiştir. 

Hayvan Teması 

N Adlandırma Olumlu Olumsuz 

1 Çirkin ördek yavrusu  x 

2 Tırtıl x  
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Tablo 7 

Hamur temasına ait metafor adlandırmaları ve karikatürleri 

Hamur Teması 

N Adlandırma Olumlu Olumsuz 

1 Kurumaya başlamış sert hamur  x 

2 Oyun hamuru x  

3 Mayalanmış hamur x  

4 Hamur parçası  x 

 

Oluşturulan hamur temasının olumlu ve olumsuz metaforları Tablo 7’de verilmiştir. Hamur temasına ait bazı metafor adlandırmaları ve 
tanımlama cümleleri; “şekil 7, kaynaştırma öğrencisi mayalı hamura benzer; çünkü önce hamuru mayalarsın, kabarıp kabarmayacağı 
konusunda endişelenirsin, uygun ortam sağlarsın ve hamur kabarmaya başlar. İstenen kıvama gelince şekil vermen kolaylaşır. Kaynaştırma 
öğrencisine de emek verip uğraşırsan sonuçlarını mutlaka alırsın.” şeklinde verilmiştir. 

Tablo 8 

Doğal oluşumlar temasına ait metafor adlandırmaları ve karikatürleri 

Doğal Oluşumlar 

N Adlandırma Olumlu Olumsuz 

1 Rüzgar x  

2 Sığ Sular  x 

3 Gökkuşağı x  

4 Ay ışığı x  

5 Keşfedilmemiş gezegen x  

6 Mücevher x  

7 Tropikal Orman x  

8 İstiridyedeki inci x  

 

Şekil 8. Gökkuşağı                                             Şekil 9. Keşfedilmemiş gezegen       Şekil 10. İstiridyedeki inci 

Oluşturulan doğal oluşumlar temasının olumlu ve olumsuz metaforları Tablo 8’de verilmiştir. Doğal Oluşumlar temasına ait bazı metafor 
adlandırmaları ve tanımlama cümleleri; “şekil 8, kaynaştırma öğrencisi gökkuşağına benzer; çünkü gökkuşağı nasıl farklı renklerin 
diziliminden oluşuyorsa, kaynaştırma öğrencileri de bireysel farklılık ve özgünlükleriyle birer gökkuşağıdır; şekil 9, kaynaştırma öğrencisi 
keşfedilmemiş gezegen gibidir; çünkü keşfedilmeyi bekler; şekil 10, kaynaştırma öğrencisi istiridyedeki inci gibidir; çünkü inciyi elde 
edebilmek için istiridyeyi özenle açmanız gereklidir.” şeklinde verilmiştir. 
  

Şekil 7. Mayalı  Hamur 
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Tablo 9 

Diğer temasına ait metafor adlandırmaları ve karikatürleri 

Diğer Teması 

N Adlandırma Olumlu Olumsuz 

1 Pişirilen yemek x  

2 Hazine sandığı x  

3 Kanayan bir yara  x 

4 Okyanusta kaybolmuş gemi  x 

5 Özel x  

6 Kurşun kalem x  

7 Altın bilezik x  

8 İnce bir cam  x 

9 Pirinç çuvalındaki taş  x 

10 Prematüre bebek x  

11 Bir Can x  

12 Mavi göz x  

13 Puzzle deki eksik parça x  

14 Ayna x  

15 Sudaki zeytinyağı  x 

16 Okunmamış kitap x  

17 Sürpriz yumurta  x 

18 Boş bir tuval x  

19 Kalbimiz x  

20 Ana yol x  

21 Ctrl+c tuşu x  

22 Ayın aydınlık yüzü x  

23 Gül bahçesindeki menekşe x  

24 Gelincik lalesi tomurcuğu x  

                                                  

Şekil 11.Puzzle'daki eksik parça                          Şekil 12.Okunmamış kitap                                  Şekil 13. Boş bir tuval 
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Şekil 14. Okyanusta kaybolmuş gemi                Şekil 15. Hazine Sandığı 

Oluşturulan diğer temasının olumlu ve olumsuz metaforları Tablo 9’da verilmiştir. Diğer temasına ait bazı metafor adlandırmaları ve 
tanımlama cümleleri; “şekil 11, kaynaştırma öğrencisi puzzle’daki eksik parça gibidir; çünkü onlar hayatımızda yok gibi davrandığımızda 
bütün resmi eksiksiz göremeyiz. Eksik parça yerine oturduğunda yani kaynaştırma öğrencileri toplumdaki yerlerini aldığı zaman tam olabiliriz, 
yoksa eksiğiz; şekil 12, kaynaştırma öğrencisi okunmamış kitap gibidir; çünkü her sayfasında daha da merak ederek yeni şeyler keşfederek 
okursun ve bu seni diğer sayfaları da okumaya teşvik eder. Okurken bambaşka bir dünyada bambaşka bir hayatın içinde bulursun kendini, 
o kitabı yaşarsın kendi içinde; şekil 13, kaynaştırma öğrencisi boş bir tuval gibidir; çünkü iyi bir ressamın elinden çok değerli bir sanat eseri 
çıkabilir; şekil 14, kaynaştırma öğrencisi okyanusta kaybolmuş gemi gibidir; çünkü ne yapacağını, hayatına nasıl yön vereceğini bilemez; 
şekil 15, kaynaştırma öğrencisi hazine sandığına benzer; çünkü bulduğunuzda içinden ne çıkacağını bilemezsiniz. Doğru davranmazsanız 
içinde bulunan hazine zarar görebilir. Ya da her şeyi doğru yapsanız da içinden çıkanlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Önemli olan doğru 
davranışlarla sandığa zarar vermeden açmak ve içindeki değerleri ortaya çıkarmaktır.” şeklinde verilmiştir. 

 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Tartışma 

Bu araştırmada öğretmenlerin ürettikleri metaforlara bakıldığında genelde kaynaştırma öğrencilerine olumlu metaforlar ürettikleri 
görülmüştür. Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerinin farklı olduklarının bilincinde olduğu sonucuna varılmıştır. Artan ve Balat’ın (2003) 
okul öncesi öğretmeninin, entegrasyon hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin incelendiği araştırmasında da benzer sonuçlara ulaşılmış; 
öğretmenler yüksek oranda sınıfına engelli bir çocuğun entegre edilmesini isteyeceklerini belirtmişlerdir.  Yine  ilköğretim okullarında görev 
yapan ve kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirildiği bir 
araştırmada; öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin tutumlarının genelde olumlu olduğu görülmektedir (Cankaya ve 
Korkmaz, 2012, 1). Kaynaştırma uygulaması yapılmakta olan beş okulöncesi eğitim kurumunda görev yapan ve sınıflarında kaynaştırma 
öğrencisi bulunan öğretmenlerin, kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlendiği araştırmada, öğretmenler kaynaştırma eğitiminin gerekli 
olduğunu belirtmektedirler (Gök ve Erbaş, 2011, 66). Okulöncesi öğretmenlerinin engellilerin kaynaştırılması konusunda bilgilendirilmelerinin 
kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin değişmesindeki etkililiğini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, öğretmenlerin engelli öğrencilerin 
kaynaştırılmalarına olumlu baktığı görülmektedir (Kılıç, 2011, 50). Hong Kong’daki çalışmalar, özel öğrenme gereksinimi olan öğrencilerin 
normal sınıflarda başarıyla entegre edildiğinde başarının öğretmenlerin olumlu tutumlarına bağlı olduğunu göstermektedir. Hong Kong’daki 
orta dereceli okullarında görev yapan öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumları konusunda yapılan araştırmada, öğretmenlerin 
entegrasyon politikasına karşı olumlu ve destekleyici tutumda olduğu görülmüştür (Yuen ve Westwood, 2001, 1). Yeni Güney Galler’de işitme 
engelli öğrencilerin entegrasyonu ile ilgili tutumu üzerinde yapılan araştırmada, öğretmenlerin çoğunluğu işitme engelli öğrencilerin 
kaynaştırmasına karşı olumlu tutum gösterirken, bazıları işitme engelli öğrencilerin özel bir sınıfta eğitim almaları gerektiğini belirtmişlerdir 
(Paterson, 1994, 13). Ancak, İzmir‘de öğretmenlerin engellilere yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla yapılan araştırmada; öğretmenlerin 
engelli ve engellilik tutumlarının beklenilen düzeyin altında olduğu, öğretmenlerin ailede bir engellinin olması durumunda empati kurabilmesi 
ve engelli bireylerin günlük yaşamı olumsuz yönde etkilediğini düşündüğü görülmektedir (Çolak ve Çetin, 2014, 206). Bizim araştırma 
sonuçlarımıza göre; sınıflarında kaynaştırma öğrencisinin bütünleştirilmesini isteyen öğretmenlerin, olumlu metaforlar oluşturduğu 
görülmüştür. Çevresinde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler bulunan öğretmenlerin, kaynaştırma öğrencilerini sınıflarına kabulünü olumlu yönde 
etkilediği anlaşılmaktadır. 

Araştırmamızın sonuçlarına göre, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik görüşlerinin olumlu veya olumsuz olması durumu ile 
kişisel ve diğer değişkenler arasında bir fark bulunmamıştır. Ancak, Demir ve Açar (2010) tarafından kaynaştırma eğitimine ilişkin 
düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada öğretmenlerin görev yaptığı sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
bulunamazken, öğretmen cinsiyeti, kıdem, hizmetiçi eğitim alma ve kendini yeterli hissetme durumu değişkenlerine göre ölçeğin bazı 
maddelerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıktığı görülmektedir ve genel olarak sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi üzerine düşüncelerinin 
net olarak olumlu ya da olumsuz olarak belirtilemeyeceği anlaşılmaktadır Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle yapılan 
araştırmada, çalışma saati, aylık gelirinden memnun olma ve sınıfında engelli öğrenci bulunma durumuna göre öğretmenlerin kaynaştırma 
eğitimine yönelik tutumlarının farklılaştığı, bunun tersine medeni duruma göre farklılaşmadığını sonucuna ulaşılmıştır (Seçer, Çeliköz, Sarı, 
Çetin ve Büyüktaşkapu, 2010, 393). Hong Kong’da ilköğretim okulunda sınıf öğretmenleriyle yapılan engelli öğrencilerin entegrasyonu 
araştırmasının sonuçlarına göre, entegrasyonun öğretmenin istekliliği ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenin yaşı ve deneyimi 
entegre isteği ile ilişkili değildir. Öğretmenlerin % 64’ü destek hizmetlerinin mevcut olması durumunda, engelli öğrencilerin entegrasyonunda 
istekli olacaklarını belirtirken, diğer öğretmenler entegrasyon politikasına karşı karasız kalmıştır (Ma ve Hanrahan, 2002, 63).  

Yaptığımız bu araştırmada, öğretmenin sınıfında özel eğitim gerektiren bir çocuğun entegre edilmesini isteyip istememesi alt problemine 
ilişkin yapılan analiz sonuçlarına göre; sınıflarında kaynaştırma öğrencisinin entegrasyonunu isteyen öğretmenlerin, olumlu temalar ile 
metafor oluşturduğu görülmüştür. Özel eğitim ihtiyacı olan bir öğrenci tanıdığı olan öğretmenlerin, kaynaştırma öğrencilerine daha olumlu 
yaklaşım sergilemektedir. Çevresinde bu tür öğrencilerin bulunduğu öğretmenlerin, kaynaştırma öğrencilerini sınıflarına kabulünü olumlu 
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yönde etkilemektedir sonucuna varılabilir. Okulöncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla 
yapılan bir araştırmada özel eğitim ile ilgili eğitim almış olan, kaynaştırma ile ilgili eğitim almış olan, kaynaştırma tecrübesi olan, sınıfında 
özel eğitim gerektiren çocuk olmayan, kaynaştırma eğitimi konusunda bilgi edinmek isteyen ve sınıfında özel eğitim gerektiren çocuğu 
kaynaştırmayı isteyen okulöncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır. Ayrıca, okulöncesi 
öğretmenlerin yaşı ve meslekteki kıdemi arttıkça kaynaştırma uygulamasına ilişkin daha olumsuz tutum gösterdikleri belirlenmiştir (Özdemir, 
2010, I). Ancak, anaokulu öğretmenlerinin entegrasyonu hakkındaki görüşlerinin incelendiği bir araştırmada, mesleki deneyim, engelli 
çocukla çalışma, yaş ve ailede engelli çocuk bulunması ve entegrasyona olan tutum arasında önemli ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 
(Temel, 2000, 148). 

Sonuç 

Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin oluşturdukları metafor cümlelerinin genel olarak kaynaştırma öğrencilerine olumlu metaforlar 
ürettikleri görülmüştür. Öğretmenler kaynaştırma öğrencilerinin farklı olduklarının bilincinde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının olumlu veya olumsuz olması durumu ile; yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, branş, 
mesleki deneyim, özel eğitim gerektiren çocuk tanıdık olup olmaması, özel eğitim ile ilgili eğitim alıp almamak, özel eğitim gerektiren çocukla 
çalışıp çalışmamak ve sınıfında özel eğitim gerektiren çocuk olup olmaması arasında belirgin bir fark yoktur. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç da, sınıflarında kaynaştırma öğrencisinin entegrasyonunu isteyen öğretmenlerin, bu öğrencilerle 
ilgili olumlu metaforlar oluşturdukları görülmüştür. Özel eğitim ihtiyacı olan bir öğrenci tanıdığı olan öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine 
yaklaşımının daha olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, çevresinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin bulunduğu öğretmenler, 
kaynaştırma öğrencilerini sınıflarına daha kolay kabul etmektedirler. 

Araştırmada kaynaştırma öğrencisini olumlu olarak nitelendiren öğretmenlerin ürettikleri metaforlara bakıldığında, beklenmedik; ancak, 
insanlarda hayranlık uyandıracak temalarla ilişkilendirildiği ve kendilerine yetebilecek potansiyelde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
Sınıflarında kaynaştırma öğrencisinin bütünleştirilmesini isteyen öğretmenlerin, olumlu metaforlar oluşturduğu görülmüştür. Çevresinde özel 
eğitim ihtiyacı olan bireyler bulunan öğretmenlerin, kaynaştırma öğrencilerini sınıflarına kabulünü olumlu yönde etkilediği anlaşılmaktadır. 
Kaynaştırma öğrencisini olumsuz olarak nitelendiren öğretmenler ise, kaynaştırma öğrencileri için emek harcanması gerektiğini, ancak bu 
şekilde onların eğitimlerine katkıda bulunabileceğini düşünmektedirler.  

Öneriler  

Araştırma, velilerin ve kaynaştırma öğrencisi olan/olmayan öğrencilerin de görüşlerinin alındığı daha geniş bir çalışma grubu ile 
gerçekleştirilebilir. Araştırma kapsamına özel okullar da dahil edilip devlet okulları ile karşılaştırılabilir. Araştırma nicel ve nitel boyutu olan 
karma desenli bir yöntem izlenerek de yapılabilir. 
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A Matter of Education for Sustainable Development: Public Opinion about Nuclear Wastes 

  

 Arş. Gör. ŞULE ALICI Doç. ELVAN ŞAHİN 

 

Abstract 

This study was conducted to examine the reflections of a local issue about management of nuclear wastes in the context of sustainable 
development, especially environmental, social and cultural and economic perspectives. In this aspect, the local issue about a nuclear threat 
in Turkey was analyzed with respect to the opinions of residents’ (n=5) and expert’s (n=1) as well as the documents (such as news, 
declarations). The analyses of the data revealed that although there were various distinct views about this local issue to actualize effective 
action plan, it was noteworthy to pay attention all of the pillars of sustainable development in encouraging active citizenship.  

Key words: education for sustainable development, public opinion, local issue, nuclear waste 

 

Introduction  

Sustainability has been viewed as the endurance of ecological systems for very long time period while going on producing and being diverse. 
In addition, sustainability depends upon the conditions and the usage of natural sources (Baxter, Boisvert, Lindberg & Mackrael, 2009). 
Education  for sustainable development  is  very vital element and a necessity, it constitutes the  base  in addition  to the  elements  of  
economy, society  and  environment  that  support  the  sustainable  development  as  a  whole (Malotidi & Scoullos, 2004). To put it another 
way, education for sustainable development plays key role to explore the solution of problems (such as wasteful consumption, environmental 
degradation, urban decay, health related issues and abusing human right…etc.) menacing our collective future (Combes, 2005). To 
institutionalize education for sustainable development, effective political leadership is a requirement. In other words, it is a need to constitute 
leadership at the global, regional, national and local levels in order to create the setting necessary for change, supply resources to occur 
effective change and obtain support from all key players to research, venture, learn and adapt since by this way societies would follow the 
pathway toward sustainability (The SEED Initiative, 2012; UNESCO, 2012). At the national level, policies for sustainable development, 
alleviation and adaptation strategies and other initiatives generally cover the component of public communication to promote individuals to 
comprehend how their countries require to act against the challenges related to sustainability (UNESCO, 2014).  European Commission 
made a survey with its citizens in 2007, to identify their opinions, attitudes and behavior towards the environment and effective environmental 
policies according to the outcomes of survey. The results of this research indicated that approximately a fifth of Europeans stated that current 
environmental problems were related to the environment with pollution in towns and cities (22%) (European Commission, 2008).  In the light 
of this point of view, the present study focused on a local issue pertinent to the adverse consequences of an abandoned factory producing 
lead on human health and environmental quality around the factory in one of the districts of Izmir, Turkey. Some scientific evidences were 
reported indicating that a great amount of nuclear waste which is dangerous for the welfare of living things, was found to be buried in the soil 
at the area surrounding this factory (Turkish Atomic Energy Authority, 2012). In other words, this factory has become a nuclear threat for 
human and environmental welfare in its surroundings when it was established. According to Shcherbak (1996), Chernobyl is a well-known 
fact indicating that nuclear threat leads to serious outcomes in terms of human beings and the other components of environment such as 
plants and animals. For instance, radiation brings about a change in the genetic make-up of living things (Ratcliffe, 1996). Due to the fact 
that the residents living in that district have been exposed to the severe outcomes, there is a continuous debate whether government or 
governmental agencies such as local government have taken the required precautions or not. Some experts and residents claimed that 
except the punishment which is given by Ministry of Environment and Urban Planning to the factory owners, any crucial, reasonable and 
applicable resolutions have not been performed yet. Thus, the following questions were addressed in this study. These were (a) “what are 
the existing situation of the issue deriving from nuclear threat?”, (b) “what are the opinions related to the precautions taken to prevent the 
consequences of nuclear threat on their well-being and environmental quality?” and (c) “what precautions should be taken to prevent the 
consequences of nuclear threat on the health of residents and environment?” 

 

Method 

For this study, qualitative research design was adapted and data were gathered by conducting some interviews and making document 
analysis. 

 

Participants 

The participants of the study were the residents (5 females and 2 males) living in the surrounding of the factory at one of the districts of Izmir, 
Turkey and an expert at one of the state university. The participants were selected based on convenience sampling, which is one of the 
types of purposeful sampling (Merriam, 2009). The residents’ educational level ranged between primary school to university. Their age 
ranged between 27 and 64. Further, five of them had no occupation whereas one of them was retired from government agency. The residents’ 
dwelling duration in that area ranged between 4 and 29 years with an average of approximately 20 years.  
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Table 1.1 

General Characteristics of the Residents 

 Frequency 

Gender  

   Female 5 

   Male 2 

Age  

   0-18 0 

   18-30 1 

   30-40 3 

   40-50 1 

   50-60 1 

   > 60 1 

Family Type  

   Nuclear Family 4 

   Extended 3 

Educational Level  

   Primary school 5 

   High school 1 

   Graduate school 1 

Occupation  

   retired 1 

   student 1 

   unemployed 5 

Benefit Primary  

   yes 7 

   no 0 

House Type  

   Apartment 0 

   Family house 7 

Dwelling Duration  

   < 4 0 

   > 4 7 

 

On the other hand, the expert who was 63 years old held a university degree from medicine and had a 40-year working experience. His main 
research was public health and had been working in this area for 30 years. Moreover, his sub-research area was environmental health and 
had been dealing with this area for 25 years. In addition, he prepared scientific reports for various institutions as an expert. He has been 
studying on the issue regarding lead factory since 2012. 

 

Data Collection Instruments 

For this study, data were collected from two main sources. The first data obtained from interviews which were developed by the researchers 
for residents and experts. The interview protocol for residents included nine questions with two parts. While the first part was pertaining to 
demographic information, the other was on their opinion, attitude and behavior about nuclear threat. In the interview protocol for expert, there 
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were also two parts consisting of questions related to demographic information and opinion about nuclear threat, its consequences on 
residents and environment and attempts about these consequences. 

The second data were collected from documents which were comprised of news; and reports and declaration published by NGOs and 
academicians in the media (such as newspapers and internet). 

Data Analysis 

The data obtained from interview protocols were analyzed by pursuing an open coding procedure. In addition, the analysis of documents 
were made with content analysis. 

Results  

To examine the existing situation related to the local issue about nuclear threat, the documentary analysis was used. The findings of this 
analysis demonstrated that the issue about nuclear threat derived as a consequence of abandoned lead factory in one of the districts of 
Izmir, Turkey. This institution had been working for 70 years until it was closed three years ago. In 2007, while factory was working, Turkish 
Atomic Energy Authority (TAEA) found that there were radioactive waste that were buried at the factory garden. Burning have occurred in 
the soil because of the nuclear waste at the factory garden. This burning has also caused to appear dangerous gases that damaging human 
health and environmental quality around the factory. After a year, in 2008, Environment and Forestry Directorate found 200 tones nuclear 
waste at one of the storage of this factory. In the same year, researchers reexamined this factory and they found extra 180 tones hazardous 
waste at this factory. After that, TAEA sent an inscription about radioactively contaminated waste at the factory to its owner. Moreover, 
Governor of Izmir and Izmir Environment and Forestry Directorate sent an inspiration about the detection related to nuclear waste at the 
factory to the factory owners. What’s more, Çekmece Nuclear Research Center (ÇNRC), one of the institution associated with TAEA, made 
a research about the buried waste at the factory and found that the waste included a nuclear isotope, Europhium152.  

Apart from, when the issue about whether precautions taken were adequate for human and environmental health in that area were examined, 
it was seen that two distinct views about this issue. For instance, residents in that area and expert stated that any crucial, reasonable and 
applicable resolutions have not been made by the government yet except the punishment which was given by Ministry of Environment and 
Urban Planning to the factory owners. 

 On the other hand, government and its agencies made some resolutions such as throwing 10 200 tones soil into the factory garden and 
covering the factory’s surrounding with fences. However, the expert uttered that “these resolutions were provisional since there was a huge 
amount of nuclear waste at the factory garden and the influence of this waste could be controlled by only the nuclear waste disposal methods, 
not by ordinary methods.”   

Moreover, the analysis of participants’ responses revealed that nothing have been done to prevent the effect of lead factory in terms of the 
residents’ well-being and environmental quality.  

In addition expert pointed out that “the results of water analysis taken from that area reveal that there is an infiltration to Melez Stream 
connected to Izmir Bay. The analysis also shows that this waste water is dirtier than water pollution degree 4. This means that this water 
leads to severe health problems such as brain development deformation, respiratory insufficiency, malfunctioning of various organs…etc.” 

People dwelling in that area also support expert’s views. All participants perceived that the lead factory as a threat for their health. For 
instance, one of the residents (R, 2) said that “a new couple has lost their baby for a second time because of miscarriage”. The other residents 
(R, 5) also added that “his wife has an ailment related to glioma and emphasizes that most of residents in that region are also ill”. They also 
complained about bad smell and the smoke came from the factory while it was working. They also stated that from time to time, the bad 
smell occurs; and thus, they cannot open their windows. Moreover, they asserted that there was a yellow accumulation in the front of the 
windows. However, participants only explained nuclear threat or radiation as hazardous matters that affect human health negatively. They 
could not give specific examples except one of them. 

Lastly, when it comes to which precautions should be taken to prevent the consequences of nuclear threat on the health of residents and 
environment, the document analysis showed that academicians and NGOs summarized the things to do in the following: 

a) The measurement and detection of radioactivity of the water sources near this region should be made and public should be 
informed about the results of this investigation. 

b) Case analysis of that region should be made in terms of environment. 

c)  It should be detected the risk of groundwater pollution due to the water leaking from waste. 

d) Effective and reasonable regulations should be made in terms of waste management especially dangerous waste such as nuclear 
and chemical waste. 

e) Effective and reasonable regulations related to establishing and inspecting of recycling plants should be made. 

f) It should be made comprehensive health screening of not only residents at that region but also employees working at this factory. 

In addition, expert also proposed some solutions such as health screening of the residents and employees working at that factory with these 
words: “health screening of people living in that area should be done immediately as it is detected that there is an increase in  the frequency 
of  being cancer, miscarriage and premature birth in that region”. He also asserted that the residents were informed and encouraged to 
protect their rights. 

Although the residents submitted petitions to the governmental agencies such as Governor of Izmir and Izmir Metropolitan Municipality and 
protested the government, no precautions have been taken related to the effect of factory yet. They wanted that the waste is carried out from 
that region immediately. 
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Discussion and Conclusion 

This study revealed that the residents were not knowledgeable about nuclear threat and its impact on human health and environmental 
quality. It can be inferred that this situation is derived from residents’ educational background because the residents who made interview 
were generally graduated from primary school. Nonetheless, senior student was not also quite knowledge about nuclear threat and possible 
effects.  Moreover, they generally stated the effect of nuclear threat in terms of human well-beings, but, they did not mention about anything 
in terms of environmental quality. It can be interpreted that residents perceptive was egocentric as stated by Thompson and Barton (1994). 
In other words, they gave importance to their own individual needs and fulfillment (Hungerford, Litherland, Ramsey & Peyton, 2003). It can 
be derived from their low socio-economic status because according to Pulia (2008), individuals’ economic situation affects their environmental 
protection. Hence, the participants cannot gave importance to environmental issues. They only considered their well-beings. 

When it comes to their perceptions related to the lead factory and its effects, it was observed that they were also egocentric because they 
generally made explanations about the smell and smoke that disturbed them (Thompson & Barton, 1994). Moreover, they also stated that 
lead accumulation in front of the windows. However, they did not mention anything related to environmental quality again. This situation can 
be also be derived from their socio-economic status and educational background. 

On the other hand, the findings revealed that the residents have struggled with this issue actively for many years. However, they have not 
reached any effective and reasonable solutions. In these days, they also continue to advocate their rights. Because of this, they protest the 
government and submit petitions and take action to provide the government to do to its responsibilities related to this issue since the findings 
regarding this issue indicate that there is a negligence of the government and its agencies. For instance, the government can make the 
factory owners carry and transfer the waste at the factory to the safety places; but, it has not taken any concrete step about this issue. The 
residents also complained about this situation and wanted reasonable and effective precautions should be taken. Moreover, they stated that 
except some researchers and journalists, nobody have dealt with this issue. It was also very interesting because when the interview made 
with the expert, he said that they informed the people living in there and sometimes held informative meetings related to this issue. However, 
the participants asserted that nobody came there to inform them about this issue and the precaution should be taken by the governments. 
They said that they followed the existing situation from TVs similar with European Commission survey in 2007. However, they also uttered 
that people protest the government. In other words, it is seen that there is a controversial situation. It can be inferred that on the one hand 
the residents wanted that precautions should be taken on the other hand, they did not play an active role during this process. In other words, 
they preferred to play passive role and they continued to state their desire with words. 

When the expert’s views were examined, it is perceived that even though nuclear waste is detected at the lead factory, nothing have been 
done until now. According to the expert, this means that government and its agencies do not do their duty. However, things to do against 
this situation are definite. First of all, health screening of the residents and workers should be made. According to this screening results, the 
required precaution should be taken. Secondly, the waste at the factory should be carried, transported from the factory and stored at the 
safety places.  When the cost of these things is examined, it is seen that the carriage of nuclear waste at the factory costs a bomb. Therefore, 
the government and its agencies can try to escape this responsibility or underestimate the possible outcomes in terms of human and 
environmental health. In the light of these, the committee including the expert and the residents in local government decided to apply to the 
competent authorities and they took an action against to the government and its agencies because they have not done their duty within the 
laws. It is also crucial that the experts and NGOs and the residents act in a concert. In this process, the expert said that they went to local 
government and informed the residents about the lead factory, its effects and what to do against this situation. In other words, it is provided 
that the residents play active role to advocate their rights. It is also important for the residents that this process is also followed by the experts 
because they feel themselves in secure and they look to the future with hope.  In other words, active citizenship is also important part of 
education for sustainable development (Van Poeck &Vandenabeele, 2012). 

The analysis of documents also acknowledged that this issue was too complicated since it has lots of dimensions such as environmental, 
social, economic and political. To put it another way, many players such as Ministry of Environment and Urban Planning, Governor of Izmir, 
NGOs, expert and academicians from universities and the residents should have active role to solve this issue. Hence, it is too difficult to 
find precautions that are appreciated by all the players. When the players’ viewpoints are analyzed, it is observed that almost all players 
advocated that the precautions taken to prevent the effect of lead factory are not adequate; but, interestingly no concrete steps have been 
taken yet. The other interesting thing is generally except few players, the others did not emphasize the ecological dimension of this issue. It 
can be inferred that people firstly think themselves; and then the others. This means they have egocentric view. 

 

Recommendations 

When the conclusion and the analysis of documents are renewed, it seen that the ecological dimension of the environmental issue related 
to lead factory is underestimated by not only people having higher educational level but also that of low educational level. This means that 
they do not have any ecocentric perceptive related to this issue. This can be derived from our educational system since in our educational 
system there is no specific environmental education that promote individuals’ awareness, beliefs, attitude, values and behavior toward to 
environment.  

Moreover, as stated the previous part, this issue contains three dimensions of sustainable development, namely environment, socio-political 
and economic. Therefore, while precautions are determined, it should be given importance to these dimensions since without these 
dimensions the precautions are not effective and applicable as it was in this issue. It is important that all players that represent each dimension 
come together and find and apply effective precautions. For this issue, its economic dimension seems to be too expensive, but there is no 
alternative and effective solution can be suggested expect the disposal of nuclear waste at this factory. 

What’s more, the crucial part of this issue is that banned nuclear isotope was found at the factory. This situation draws attention to the 
political and legal parts of this issue and the lack of law and regulations related to the recycling plants. Therefore, it can suggested that the 
laws and regulations should be renewed and reconstructed by giving importance to three dimensions of sustainable development. 
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When it comes to recommendation for further studies, the participants of this study advocated that enough precautions are not taken by the 
government.  In other words, the data were not collected from the proponents. Thus, the data can be collected from participants having 
different viewpoints in the future studies.  In addition, in this study, the participants were determined by convenience sampling. Thus, for 
further studies, it can be suggested that different experts from distinct universities, institutions and NGOs will be selected as participants. 
Besides, in this study, data were gathered by interviews. To put it another way, the data were not supported by different data collection 
methods. Therefore, surveys can be used to promote the findings obtained from interviews in the subsequent studies. 
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Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Anne-Babalarının 

Aile Eğitim Gereksinimlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi 

 

 ** Doç. Dr. Ender DURUALP *** Yrd. Doç. Dr. Nazan KAYTEZ ****Öğr. Gör. Gül KADAN 

 

Özet 

Problem Durumu: İnsanoğlunun ilk altı yılı, gelişimin en hızlı, en etkili, içinde yaşanılan çevreyle etkileşiminin en fazla olduğu yıllar olarak 
bilinmektedir. Bu yıllarda çocuğa verilecek eğitimin, çocuğun özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilmesi de oldukça önemlidir. Okul 
öncesi dönemde kazanılan deneyimlerin çocuk üzerindeki etkisi daha güçlü ve kalıcıdır. Bu etkinin kalıcı olmasında anne-babanın çocuğa 
vereceği eğitim önemli bir etkendir. Aile eğitimi hem anne-babaların bilgisini arttırmakta, aile bağlarını güçlendirmekte hem de çocuğun 
gelişim ve eğitimini desteklemektedir.  

Araştırmanın Amacı: Bu bilgiler doğrultusunda, araştırmada okulöncesi eğitimden yararlanan 37-66 ay arasında çocuğu olan anne-babaların 
aile eğitimine ilişkin görüşlerinin sosyo-ekonomik düzey açısından belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın Yöntemi: Araştırmanın evrenini Çankırı il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı toplam altı bağımsız anaokuluna 
devam eden çocukların anne-babaları oluşturmuştur. Bağımsız anaokulları, il Milli Eğitim Müdürlüğündeki yetkililerin değerlendirmeleri ve 
okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda okulların yerleşim alanları, öğrenci profilleri dikkate alınarak bulundukları sosyo-ekonomik çevre 
bakımından alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzey olmak üzere farklı tabakalara ayrılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, 
araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ebeveynlerle çalışılmıştır. Araştırmada veriler “Genel Bilgi Formu” ve “Aile Eğitimi İhtiyaç 
Belirleme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılmıştır.  

Araştırmanın Bulguları ve Sonuçlar: Araştırma sonucunda, annelerin %56’sının, babaların %64’ünün 30-39 yaşları arasında, annelerin 
%37,1’inin lise, babaların %43,2’sinin üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada annelerin büyük çoğunluğunun çalışmadığı, 
babaların ise çalıştığı belirlenmiştir. Anne-babaların %51,4’ünün iki çocuğa sahip olduğu, %97’sinin evli ve bir arada yaşadığı, %89,2’sinin 
çekirdek aileye sahip,  %27,3’ünün aylık gelirinin 1000 lira ve altında olduğu saptanmıştır. Ailelerin%35,1’i orta (n=162), %34,1’i alt (n=157) 
ve %30,8’i üst (n=142)sosyo-ekonomik düzeyde (SED) yer alan okullara çocuklarını göndermektedir. Aile eğitimine gereksinimi olduğunu 
ifade eden anne-babaların çocukları %68,2’si alt, %61,1’i orta ve %28,9’u üst SED bulunan okullara devam etmektedir. Düzenli olarak aile 
eğitim programına katılmak isteyenlerin %72’si alt, %69,8’i orta, %69’u üst SED yer alan okullarda eğitim gören çocukların anne-babalarıdır. 
Çocukları alt ve üst SED bulunan okula giden anne-babalar, aile eğitiminin çocuklarının sosyalleşmelerine katkısı olacağını ifade ederken, 
çocukları orta SED bulunanlar aile eğitiminin çocuğun tüm gelişim alanlarına katkısı olacağını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan anne-
babaların tümü, yalnızca haftada bir gün eğitim almak istediklerini, aile eğitimlerinin konferans şeklinde verilmesini ve bulundukları çevrede 
anne-baba okullarının olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Tüm anne-babalar sırasıyla sosyal gelişim, ebeveyn çocuk iletişimi, bilişsel ve dil 
gelişimi ve olumsuz davranışlarla başa çıkma konularında eğitim verilmesini istemişlerdir.  

Araştırmanın Önerisi: Bu sonuçlar doğrultusunda aile eğitim programlarının uygulanması, programların anne-babaların ilgi, görüş ve eğitim 
gereksinimlerine uygun biçimde hazırlanması gerektiği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Anne-Baba Eğitimi, Eğitim Gereksinimi, Anne-Baba Katılımı, Sosyo-ekonomik Düzey 

 

EXAMİNATİON OF PARENTS’ EDUCATİONAL NEEDS AND OPINION OF PRESCHOOL CHİLDREN 

 

Abstract 

Problem Statement: The first six years of human beings are known to be fastest, most effective and most interdependent interaction of the 
environment. It is also important that the education given to the child in these years is given in accordance with the characteristics and needs 
of the child. The impact of pre-school experiences on children is stranger and more permanent. The permanent effect of this activity is a 
significant influence on the education your parents will give to the child. 

The Purpose of The Research: This information in accordance with the research, it was aimed to determine socio-economic level of the 
opinions of parents who have children between 37-66 months benefit from preschool education.  

Methods: The universe of the research was formed by the parents of the children who attended six independent kindergartens under Ministry 
of National Education located in the city center of Cankırı. Independent kindergartens are divided into different strata as the lower, middle, 
and upper socio-economic level in terms of the socio-economic environment in which the residential areas of the schools are taken into 
consideration by the professors of the schools in accordance with the evaluations of the authorities in the Provincial Directorate of the 
National Education and the opinions of the school administrators. The sample was not selected in the survey, but the volunteer families 
worked. The data were collected through the “General Information Form” and “Family Education Needs Form”.  
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Findings and Results: As a result of the research it was determined that 56% of the mothers, 64% of the fathers were between the ages of 
30-39; 37,1% of the mothers of high school and 43,2% of the fathers graduated from university. Parents who have children with lower and 
upper SEDs have indicated that family education contributes to the socialization of children, while children with moderate SEDs believe that 
family education will contribute to the child’s entire development. All parents want to be educated on social development, parental- child 
communication, coginitive and language development and coping with negative behaviors respectively. 

Suggestions: It may be suggested that the implementation of family education programs in line with these results requires that the programs 
be prepared in accordance with the parents’ interest, opinions and educational needs.  

Key Words: Pre-school period; Parent Education, Education Requirement, Parent Involvement, Socio- Economic Level.  

 

Giriş 

Okul öncesi döneminin yaşamın ilerleyen yıllarına temel oluşturduğu, bu dönemde yaşanabilecek herhangi bir olumsuz yaşantının kişinin 
tüm yaşamını etkileyeceği ve bu nedenle bu dönemin verimli geçirilmesi gerektiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda (Sarıtaş-Atalar ve 
Gençöz, 2015;  Yoleri ve Karçkay-Taşdelen, 2015) sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için okul öncesi dönemin verimli geçirilmesi ve eğitime 
erken başlanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Sarıtaş-Atalar ve Gençöz’e (2015) göre eğitim ailede başlamaktadır. Çocuğun mutlu, 
özgüvenli, fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ailenin etkisi büyüktür. Yoleri ve Karçkay-Taşdelen’e (2015) göre 
aile çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişiminde, okul başarısında ve olumlu davranışlar geliştirmesinde çok önemlidir. 
Bu nedenle anne-babaların çocuk bakımı ve eğitimi gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu da ancak sistemli bir 
şekilde hazırlanmış aile eğitim programlarıyla mümkün olmaktadır. Lee, Kim, Park ve Alcazar-Bejerano’a(2015) göre ailenin çocuğun 
hayatında merkez konumunda olması, aile eğitim programlarını zorunlu hale getirmiştir.Günümüz eğitim anlayışında da anne-baba eğitiminin 
önemi tartışılmaz kabul edilmektedir. 

Literatürde aile eğitiminin pek çok tanımı yapılmıştır. Ay’a (2015) göre aile eğitimi, 0-18 yaş arasında çocuğu olan anne-babalara yönelik 
olarak düzenlenen ve çocuk/gencin gelişim alanı ve özellikleri bu dönemde çocuk/gençle nasıl iletişim kurulabileceği gibi konuları içine alan 
ve alanında uzman olan kişiler tarafından hazırlanan eğitim programı olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ailelerin çocuklarını 
sağlıklı bir şekilde yetiştirmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen etkinliklerdir (Boyraz, 2015).Aile eğitim programları içerik, yapıldığı yer, 
kullanılan materyal ve ailelerin ihtiyaç duydukları konulara göre farklılık göstermesine rağmen temelde aynı amaca hizmet etmektedir. Aile 
eğitimiyle hedeflenen, aileleri çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirmek ve bu konuda kendilerine güven duymalarını 
sağlamaktır(Alkış, 2015).Dolayısıyla anne babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve çocuklarının eğitiminde etkin rol 
oynayabilmeleri anne babalara verilen eğitimle sağlanabilmektedir.  

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda aile eğitiminin önemini vurgulamaktadır. Aile eğitimleri ebeveyn çocuk ilişkisini olumlu etkilemekte, 
çocuğun gelişimine katkı sağlamakta, çocuğun özgüven ve okul başarısını artırmakta ve olumsuz davranışlarını azaltmaktadır (Skouteris, 
Watson ve Lum, 2012; Drajea ve O’Sullivan, 2014; Ay, 2015; Ertürk-Mustul, 2015; Lee vd.,2015; Lee ve Won, 2015; Silles, 2015; Whitaker 
vd, 2015; Ansari ve Gershaff, 2016).Minnes, Perry ve Weiss’e (2015)göre, aile eğitimlerinin başarılı olmasını etkileyen pek çok faktör 
bulunmakla birlikteen önemlisi aile eğitimlerinin anne-babaların ihtiyaçlarına göre hazırlanmasıdır. Huang, Q-Brien- Caughy, Genevra ve 
Miller (2004) çalışmalarında anne-babaların eğitim ihtiyaçlarını anne-babalık bilgisi olarak değerlendirmekte ve bu bilgileri etkileyen eğitim 
düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, çocuğun yaşı gibi pek çok değişkenin olduğunu belirtmektedir. Örneğin, Hess, Teti ve Hussey-Gardne’e 
(2004) göre çocukların gelişim özellikleri ve yaşadıkları sorunlar her yaş döneminde farklılık göstermektedir. Dolayısıyla anne-babaların 
gereksinim duydukları bilgilerde çocuğun yaş dönemine göre farklılık gösterebilmektedir. Kovess- Masfety vd’a (2016) göre çocuğun okul 
öncesi eğitimden yararlanıp yararlanmadığı da ailelerin eğitim ihtiyaçlarını etkilemektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, araştırmada okul öncesi 
eğitimden yararlanan 37-66 ay arasında çocuğu olan anne-babaların aile eğitimine ilişkin görüşlerinin sosyo-ekonomik düzeye göre 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma okul öncesi eğitimden yararlanan 37-66 ay arasında çocuğu olan anne-babaların aile eğitimine ilişkin görüşlerinin sosyo-ekonomik 
düzeye göre belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırma, Çankırı il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı toplam altı bağımsız anaokuluna devam eden çocukların anne-
babaları ile yürütülmüştür. Çankırı il merkezindeki bağımsız anaokulları bulundukları sosyo-ekonomik çevre bakımından, il Milli Eğitim 
Müdürlüğündeki yetkililerin görüş ve değerlendirmeleri, okulların yerleşim alanları, öğrenci profilleri ve okul yöneticilerinin görüşleri de dikkate 
alınarak alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzey olmak üzere farklı tabakalara ayrılmıştır. Buna göre, ailelerin%35,1’i orta (n=162), %34,1’i alt 
(n=157) ve %30,8’i üst (n=142) SED yer alan okullara çocuklarını göndermektedir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya 
gönüllü olarak katılmayı kabul eden 359 anne ve 102 baba olmak üzere toplam 461 anne-baba dâhil edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler “Genel Bilgi Formu” ve “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ile toplanmıştır.  

 Genel bilgi formu. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, doğum sırası, anaokuluna devam süresi, anne-babanın yaşı, öğrenim 
düzeyi, çalışma durumu, aile tipi ve aile aylık gelirine yönelik sorular yer almaktadır. 

 Aile eğitimi ihtiyaç belirleme formu; Anne-babaların aile eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 
hazırlanmıştır. Formda kişisel bilgiler ve aile eğitimine ilişkin görüşlerin belirlenmesine yönelik sorulardan oluşan iki bölüm bulunmaktadır. 
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Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada gerekli izinler alındıktan sonra okul yöneticilerinin uygun olduğu bir günde anne-babalar okula davet edilmiş, bilgilendirme 
toplantısı yapılmış ve anne-babalardan “Genel Bilgi Formu” ile “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu”nu doldurmaları istenmiştir.Formlar 
isteyen anne-babalara araştırmacılar tarafından okunularak doldurulmuştur.   

 

Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 
Araştırmanın amacına yönelik toplanan veriler değerlendirilmiş ve istatistiksel analizleri SPSS 16,0 istatistik programında yapılmıştır. 
Verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. 

Bulgular 
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaya Alınan Anne-Babaların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Demografik Özellikler 
 

n % 

Yakınlık   

Anne 359 77,9 

Baba 102 22,1 

Anne Yaş   

29 yaş ve altı 180 39 

30-39 yaş 258 56 

40-49 yaş 23 5 

Baba Yaş   

29 yaş ve altı 70 15,2 

30-39 yaş 306 66,4 

40-49 yaş 78 16,9 

50 yaş ve üzeri 7 1,5 

Anne Öğrenim Durumu   

Okuryazar değil 3 0,7 

Okur yazar- ilkokul 72 15,6 

Ortaokul mezunu 72 15,6 

Lise mezunu 171 37,1 

Üniversite mezunu 143 31 

Baba Öğrenim Durumu   

Okuryazar ve ilkokul mezunu 39 8,5 

Ortaokul mezunu 46 10,0 

Lise mezunu 177 38,4 

Üniversite mezunu 199 43,2 

Çocuk Sayısı   

Tek çocuk 144 31,2 

İki çocuk 237 51,4 

Üç ve daha fazla çocuk 80 17,4 

Birliktelik Durumu   

Beraber 447 97,0 

Boşandı/Ayrıldı 14 3,0 

Anne Çalışma Durumu   

Çalışıyor 
Çal 

165 35,8 

Çalışmıyor  296 64,2 

Baba Çalışma Durumu   

Çalışıyor 451 97,8 

Çalışmıyor 10 2,2 

Aile Tipi   

Çekirdek aile 411 89,2 

Geniş aile 50 10,8 

Aylık Gelir   

1000 TL ve altı 126 27,3 

1001-2000 TL 105 22,8 

2001-3000 TL 114 24,7 

3000 TL ve üzeri 116 25,2 

Toplam 461 100,0 
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Araştırma sonucunda veri toplama araçlarını dolduranların %77,9’unun anne; %22,1’inin baba olduğu,annelerin %56’sının, babaların 
%66,4’ünün 30-39 yaşları arasında, annelerin %37,1’inin lise mezunu, babaların %43,2’sinin üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmada annelerin büyük çoğunluğunun çalışmadığı, babaların çalıştığı belirlenmiştir. Anne-babaların %51,4’ünün iki çocuğa sahip, 
%97’sinin evli ve bir arada yaşadığı, %89,2’sinin çekirdek aile yapısına sahip ve %27,3’ünün aylık gelirinin 1000 TL ve altında olduğu 
saptanmıştır.  

Tablo 2.Araştırmaya Alınan Anne-Babaların Çocuklarını Gönderdikleri Okulların Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre Dağılımları 

 

Sosyo-ekonomik düzey 

 

n % 

Alt sosyo-ekonomik düzey 157 34,1 

Orta sosyo-ekonomik düzey 162 35,1 

Üst sosyo-ekonomik düzey 142 30,8 

Toplam 461 100,0 

 

Tablo 2’ye göre,araştırmaya alınan ailelerin %35,1’i orta (n=162), %34,1’i alt (n=157) ve %30,8’i üst (n=142) sosyo ekonomik düzeyde yer 
alan anaokullarına çocuklarını göndermektedir.  

Tablo 3.  Araştırmaya Alınan Anne-Babaların Çocukların Gelişim ve Eğitimleriyle İlgili Aile Eğitimine İhtiyaç Duyma Durumlarının Sosyo-
Ekonomik Düzeye Göre Dağılımı 

 

Aile eğitimi 
ihtiyacı 

Alt SED Orta SED Üst SED 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

Evet 107 68,2 99 61,1 41 28,9 

Hayır 50 31,8 63 38,9 101 71,1 

Toplam 157 100,0 162 100,0 142 100,0 

 

Tablo 3’e göre, çocukları alt SED okula devam eden anne-babaların %68,2’si, orta SED yer alan okula devam anne-babaların %61,1’i aile 
eğitimine gereksinim duyduğunu ifade ederken, üst SED yer alan okula devam eden anne-babaların yalnızca %28,9’u aile eğitimine ihtiyaç 
duyduğunu belirtmiştir.   

Tablo 4. Araştırmaya Alınan Anne-Babaların Aile Eğitimi Programına Katılmak İsteme Durumlarının Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre 
Dağılımları 

 

Aile eğitimine 
katılım 

Alt SED Orta SED Üst SED 

n % n %  % 

Evet 113 72,0 113 69,8 98 69,0 

Hayır 44 28,0 49 30,2 44 31,0 

Toplam 157 100.0 162 100.0 142 100.0 

 

Tablo 4’e göre, çocuklarınıalt SEDbulunan okullara gönderen ailelerin %72,0’si, orta SED bulunan okullara gönderen ailelerin %69,8’i ve üst 
SED yer alan okullara gönderen ailelerin %69,0’u aile eğitim programlarına katılmak istediklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 5. Araştırmaya Alınan Anne-Babaların Aile Eğitimi Programının Ebeveynlere ve Çocuklara Katkılarına İlişkin Görüşlerinin Sosyo-
Ekonomik Düzeye Göre Dağılımı 

Aile eğitiminin katkısı 
Alt SED Orta SED Üst SED 

n % n % n % 

Ebeveyne katkısı       

Çocuğumla daha iyi iletişim kurabilirim 48 30,6 48 29,6 - - 

Çocuğumun her açıdan daha sağlıklı gelişmesinde ona yardımcı 
olabilirim 

53 33,8 71 43,8 - - 

Çocuğumla ilgili bir sorun yaşandığında nasıl davranacağımı bilirim 56 35,7 52 32,1 53 37,3 

Kendime daha çok güven duyarım 12 7,6 13 8,0 8 5,6 

Aile içi ilişkilerimiz daha uyumlu-sağlıklı olur 56 35,7 52 32,1 35 24,6 

Hepsi 14 8,9 14 8,6 10 7,0 

Çocuğa katkısı       

Herhangi bir katkısı olmaz 6 3,8 2 1,2 2 1,4 

Bilişsel gelişimine katkı sağlar 31 19,7 37 22,8 31 21,8 

Dil gelişimine katkı sağlar 22 14,0 17 10,5 18 12,7 

Başkaları ile iyi iletişim kurmasına katkı sağlar 57 38,2 59 36,4 56 39,4 

İlköğretimde daha başarılı olmasını sağlar 54 34,4 33 20,4 35 24,6 

Hepsi 60 36,3 76 46,9 59 41,5 

 

Anne-babaların aile eğitiminin ebeveynlere sağlayacağı katkılara ilişkin görüşleri incelendiğinde; çocuklarını alt SED yer alan okullara 
gönderen ailelerin%35,7’sinin çocuğuyla bir sorun yaşadığında nasıl davranacağını bileceği ve aile içi ilişkilerinin daha uyumlu olacağını, 
orta SED yer alan okullara gönderen ailelerin %43,8’inin çocuğunun sağlıklı gelişmesinde yardımcı olacağı, üst SED bulunan okullara 
gönderen ailelerin %37,3’ünün çocuğuyla ilgili bir sorun yaşadığında nasıl davranacağını bileceğini ifade etmişlerdir.Anne-babaların aile 
eğitiminin çocuğa sağlayacağı katkılara ilişkin görüşleri incelendiğinde; çocukları alt SED bulunan okullarda eğitim alan anne-babaların 
%38,2’sinin çocuklarının başkalarıyla iyi iletişim kurmasına katkı sağlayacağını, çocuğu orta ve üstSED bulunan okullarda eğitim alan anne-
babaların çocuğun bilişsel, dil ve iletişim becerilerine katkı sağlayacağını ve ilkokulda daha başarılı olacağını belirtmişlerdir. 

Tablo 6. Araştırmaya Alınan Anne-Babaların Aile Eğitim Programının SıklığınınSosyo-Ekonomik Düzeye Göre Dağılımı 

 

Aile eğitiminin sıklığı 
Alt SED Orta SED Üst SED 

n % n % n % 

Bir gün/hafta 138 87,9 135 83,3 113 79,6 

İki gün/hafta 15 9,6 22 13,6 24 16,9 

Üç gün/hafta 4 2,5 5 3,1 3 2,1 

Beş gün/hafta - - - - 2 1,4 

Toplam 157 100,0 162 100,0 142 100,0 

 

Tablo 6 incelendiğinde, araştırmaya alınan tüm anne-babalarınbüyük çoğunluğunun aile eğitimlerinin haftada bir gün olmasını istediği 
görülmektedir.  
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Tablo 7. Araştırmaya Alınan Anne-Babaların Aile Eğitimi Programını İstedikleri Yöntemin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Dağılımı 

 

Aile eğitimi yöntemi 
Alt SED Orta SED Üst SED 

n % n % n % 

Eğitim ile ilgili konferanslar 73 46,5 63 38,9 57 40,1 

Küçük grup toplantıları 39 24,8 41 25,3 41 28,9 

Yazılı materyaller 31 19,7 41 25,3 30 21,1 

Görsel materyaller 44 28,0 58 35,8 40 28,2 

Hepsi  10 6,4 2 1,2 8 5,6 

Toplam 157 100,0 162 100,0 142 100,0 

 

 Anne-babaların aile eğitimi programının hangi yöntemleri içermesine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, eğitimle ilgili konferanslar 
verilmesini isteyen ailelerin %46,5’inin alt SED, %38,9’unun orta SED, %40,1’inin üst SED yer alan okullara çocuklarını gönderdikleri 
belirlenmiştir. Tüm yöntemlerin bir arada olmasını isteyen anne-babaların oranı ise düşüktür.   

Tablo 8.Araştırmaya AlınanAnne-Babaların Aile Eğitim Programında Yer Almasını İstedikleri Konuların Dağılımları 

 

Aile eğitimi konuları* Alt SED Orta SED Üst SED 

n % n % n % 

Bilişsel Gelişim 110 70,1 127 78,4 112 78,9 

Dil Gelişimi 110 70,1 118 72,8 102 71,8 

Motor Gelişimi 84 53,5 111 68,5 92 64,8 

Sosyal Gelişim 119 75,8 132 81,5 116 81,7 

Çocuk Bakımı 89 56,7 103 63,6 86 60,6 

Ebeveyn Çocuk İletişimi 118 75,2 127 78,4 114 80,3 

Olumsuz Davranışlarla Başa çıkma - - 126 77,8 112 78,9 

Kardeşlerle İlişkiler - - 99 61,1 91 64,1 

Kişisel Gelişim - - 122 75,3 106 74,6 

Cinsel Gelişim ve Eğitim - - 78 48,1 84 59,2 

Evde Yapılan Etkinlikler 78 49,7 83 51,2 78 54,9 

Oyun 64 40,8 66 40,7 61 43,0 

Disiplin 109 69,4 120 74,1 109 76,8 

Oyuncak-Kitap 69 43,9 82 50,6 77 54,2 

Çocuk Beslenmesi 94 59,9 - - 83 58,5 

Kazalar 60 38,2 61 37,7 64 45,1 

Çocuk Hastalıkları 69 43,9 71 43,8 77 54,2 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.  

Tablo 8’de araştırmaya alınan anne-babaların aile eğitimi programında yer almasını istedikleri konuların dağılımları görülmektedir. Anne-
babaların konulara ilişkin tercih sıraları incelendiğinde; çocuklarını alt SED bulunan okula gönderen ailelerin en fazla sosyal gelişim, ebeveyn-
çocuk iletişimi, bilişsel ve dil gelişimi hakkında bilgi edinmek istedikleri, orta SED bulunan okula gönderenlerin en fazla sosyal gelişim, bilişsel 
gelişim, ebeveyn-çocuk iletişimi ve olumsuz davranışlarla başa çıkma, üst SED bulunan okula gönderen ailelerin en fazla sosyal gelişim, 
ebeveyn-çocuk iletişimi, bilişsel gelişim ve olumsuz davranışlarla başa çıkma hakkında bilgi almak istedikleri saptanmıştır.  
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Tablo 9. Araştırmaya Alınan Anne-Babaların Yaşadıkları Yerlerde Kendilerinin ve Çocuklarının Gelişimi ve Eğitimi ile İlgili İstedikleri 
Çalışmaların Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Dağılımları 

 

Eğitim almak istedikleri yer tercihi 
Alt SED Orta SED Üst SED 

n % n % n % 

Gezici Anaokulu 17 6,23 22 8,1 19 7,54 

Anasınıfı Anaokulu  49 17,95 50 18,31 47 18,65 

Anne baba okulları  45 16,48 56 20,51 53 21,03 

Mahallede kurulan bir merkez 84 30,77 72 26,37 79 31,35 

Sağlık ve beslenme merkezleri 76 27,84 66 24,18 53 21,03 

Diğer 2 0,73 7 2,56 1 0,4 

Toplam 273 100 273 100 252 100 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.  

Araştırmaya alınan anne-babaların yaşadıkları yerlerde kendilerinin ve çocuklarının gelişimi ve eğitimi ile ilgili yapılmasını istedikleri 
çalışmalar incelendiğinde; çocuklarını alt, orta ve üst SED bulunan okullara gönderen anne-babaların çoğunluğunun mahallelerinde herkesin 
katılabileceği ve eğitim alabileceği bir merkezin olmasını istedikleri,  tercih ettikleri görülmüştür. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
 

Okulöncesi eğitimden yararlanan 37-66 ay arasında çocuğu olan anne-babaların aile eğitimine ilişkin görüşlerinin sosyo-ekonomik düzey 
açısından belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, annelerin %56’sının, babaların %64’ünün 30-39 yaşları arasında, annelerin 
%37,1’inin lise mezunu, babaların %43,2’sinin üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada annelerin büyük çoğunluğunun 
çalışmadığı, babaların büyük çoğunluğunun ise çalıştığı belirlenmiştir. Anne-babaların %51,4’ünün iki çocuğa sahip, %97’sinin evli ve bir 
arada yaşadığı, %89,2’sinin çekirdek aile yapısına sahip,  %27,3’ünün aylık gelirinin 1000 TL ve altında olduğu saptanmıştır.  Aral vd. (2006) 
de nne-babaların aile eğitimi hakkındaki görüşlerini inceledikleri çalışmalarında araştırmaya alınan anne-babaların çoğunluğunun 30-39 yaş 
aralığında ve iki çocuk sahibi olduğunu belirlemişlerdir. Demircioğlu (2012) ve Yalman (2014)ise annelerin çoğunluğunun 31-35 yaş 
aralığında olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırmada ailelerin çocuklarını çoğunlukla alt ve orta SED yer alan okullara gönderdiği belirlenmiştir. Araştırmaya alınan anne-babaların 
çoğunluğunun aylık gelirinin düşük olmasının ve annelerin genellikle çalışmıyor olmasının araştırma sonucunu etkilediği düşünülmektedir. 

Araştırma sonucuna göre aile eğitimine gereksinimi olduğunu ifade eden ve aile eğitimine katılmak istediğini belirten anne-babaların çocukları 
alt SED bulunan okullara devam etmektedir. Ülkemizde alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocukları okul öncesi eğitim kurumlarının 
yetersizliği ve genelde bu hizmeti veren kurumların özel ve ücretinin fazla olması nedeniyle okul öncesi eğitimden yeterince 
yararlanamamaktadır (Nicholson, Anderson, Fox ve Brenner, 2002). Bu nedenle alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin bilgi 
gereksinimlerinin daha fazla olduğu düşünülmektedir.Canpolat (2001) ve Nicholson vd. (2002) çalışmalarında alt sosyo-ekonomik düzeydeki 
ailelerin imkânlarının daha kısıtlı olduğunu ve aile eğitimlerine daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.Aral vd. (2006) da çalışmalarında 
aile eğitimine gereksinimi olduğunu ifade eden anne-babaların çocuklarının çoğunlukla alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan okullara devam 
ettiğini bulmuşlardır. 

Araştırmada çocukları alt ve üst SED yer alan okula devam eden anne-babalar, aile eğitiminin çocuklarının sosyalleşmelerine katkısı 
olacağını ifade ederken, çocukları orta SED bulunan aileler aile eğitiminin çocuğun tüm gelişim alanlarına katkısı olacağını belirtmişlerdir. 
Nitekim yapılan çalışmalar aile eğitimlerinin çocukların sosyal gelişimi ile birlikte diğer gelişim alanlarını da desteklediği yönündedir (Aral vd. 
2006, Cheng 2004, Demircioğlu 2012, Ekinci- Vural 2006, Simpkins, Weiss, McCartney, Kreider ve Dearing, 2006, Tuijl ve Leseman 2004).Bu 
araştırmada anne-babaların özellikle çocukların sosyal gelişimi ile ilgili eğitim almak istemeleri de bu bulguyu destekler niteliktedir. 
Kaya’nın(2002) çalışmasında da anne-babalar aile eğitimlerinin özellikle çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir. 
Günümüzde oyun alanlarının yetersiz olması, teknolojik araçların ve internetin yaygınlaşması, güvenlik endişesi vb. nedenlerle çocuklar 
evlerde büyümekte ve akranları ile yeterli düzeyde iletişime girememektedir (Yılmaz ve Bulut, 2002; Memik, 2004; Cinel- Özyaşar, 2006; 
Derman ve Başal, 2013). Bu nedenle anne-babaların çocuklarının sosyalleşmesini ön plana çıkardıkları düşünülmektedir.    

Araştırmada anne-babaların haftada bir gün eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. Babaların çoğunluğunun çalışması, ailelerin iki çocuk 
sahibi olması ve bu nedenle sorumluluklarının fazla olması gibi nedenler bu sonuca neden olabilir. Aral vd. (2006) ve Kılınç (2011)da 
çalışmalarında, anne-babaların haftada bir gün eğitim almak istediklerini belirlemişlerdir. Kaya’nın (2002)çalışmasında ise aileler haftada bir 
gün ve hafta sonu eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Burada eğitimin sıklığı kadar içeriğinin ailelerin eğitim gereksinimlerini karşılaması, 
eğitimlerin düzenli verilmesi ve anne-babaların eğitime düzenli katılması önemli görülmektedir. 

Araştırmada anne-babalar çoğunlukla aile eğitimlerinin konferans şeklinde verilmesini istediklerini belirtmişlerdir. Aileler, doğrudan iletişim, 
soru sorma imkânınınolması ve uzmanlar tarafından verilmesi gibi nedenlerden dolayı eğitimlerin konferans şeklinde yapılmasını istemiş 
olabilirler. Parlayıcı (2010), Kılınç (2011) ve Şeker’in (2013) çalışmalarında da aileler eğitimlerin konferans/seminerler şeklinde olmasını 



                                                   2016 Bildiri Kitabı                                                        

  

748 

istemişlerdir. Konferanslar aynı anda birden fazla bireye eğitim verme olanağı sağladığı için zaman ve maliyet açısından ekonomik olmakta 
ve tercih edilmektedir. 

Araştırmada tüm anne-babalar özellikle çocuklarda sosyal gelişimle ilgili eğitim verilmesini istemişlerdir.Sosyalleşme, gelişiminin önemli bir 
parçasıdır ve çocuğun ileride yaşadığı çevreye uyum sağlaması açısından önemlidir. Sosyalleşme, kendiliğinden oluşan bir süreç değildir 
ve bu konuda çocuğa mutlaka rehberlik edilmelidir. (Demircioğlu, 2012). Bu rehberliği yapabilecek en önemli kişilerde anne-babalardır. Bu 
nedenle aileler özellikle çocuklarda sosyal gelişim ile ilgili eğitim almak istemiş olabilirler. Sosyal gelişimden sonra ailelerin eğitim almak 
istedikleri diğer konular ise sırasıyla ebeveyn çocuk iletişimi, bilişsel ve dil gelişimi ve olumsuz davranışlarla başa çıkma yöntemleridir. Bu 
bulguyu destekler nitelikte Ayçiçeği’nin (1993) çalışmasında aileler özellikle çocuklarda sosyal gelişim, Aral vd.’nin(2006) çalışmasında, 
bilişsel gelişim, ebeveyn çocuk iletişimi ve dil gelişimi, Kılınç’ın (2011)çalışmasında sosyal gelişim ve olumsuz davranışlarla başa çıkma 
yöntemleri konularında eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte Bergman (1990) disiplin ve çocuklarda kişilik gelişimi, Güzel 
(2006) davranış yönlendirme, oyun ve oyuncak, Hamamcı ve Köksal-Akyol (2005) ve Öztop(1994) çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazandırma, Şeker (2013), Demircioğlu (2012), İnan (2010) ve Tezel-Şahin (1998) ise disiplin ve çocukla iletişim konularında anne-babaların 
eğitim almak istediklerini saptamışlardır. 

Araştırmada anne-babalar bulundukları çevrede çocuğun gelişimi vb. konularda bilgi alabilecekleri bir merkez kurulmasını istediklerini 
belirtmişlerdir. Bu sonuç anne-babaların ihtiyaç duydukları anda kolayca ulaşabilecekleri bir bilgi kaynağı arayışı içerisinde olduklarını 
göstermektedir.  Aral vd. (2006) ve Kılınç’ın  (2011) çalışmalarında da aileler,mahallelerinde herkesin katılabileceği ve eğitim alabileceği bir 
merkez istediklerini belirtmişlerdir. Ailelere çocuklarının gelişim ve eğitimlerini destekleyen eğitimler verilmesinin ve bu eğitimlerden tüm 
anne-babaların yararlanmasının sağlanması oldukça önemli görülmektedir.  

Öneriler 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. 

1. Aile eğitim programları hazırlanırken anne-babaların eğitim ihtiyaçları mutlaka dikkate alınmalıdır. 
2. Özellikle alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan aileler için eğitim programları planlanabilir. 
3. Eğitim programlarında özellikle sosyal, bilişsel, dil gelişim, ebeveyn çocuk iletişimi gibi konulara yer verilebilir. 
4. Eğitim gün ve saatleri anne-babaların birlikte katılabileceği şekilde düzenlenebilir. Hafta sonu grupları oluşturulabilir. 
5. Aile eğitim programları ülke genelinde yaygınlaştırılabilir. Konferans ve seminerler düzenlenebilir. 
6. Anne-babalara çocuk eğitimi vb. konularda rehberlik edebilecek aile eğitim merkezleri kurulabilir. 
7. Bu araştırma Çankırı il merkezinde bulunan ve çocuğu anaokuluna devam eden anne-babalarla yürütülmüştür. Aynı çalışma 
başka illerde yapılabilir ve araştırma sonuçları karşılaştırılabilir. 
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ABSTRACT 

Handwriting is considered one of the fundamental tools to assess the academics performance of students in schools. Quality handwriting 
affects the performance of students. The study was designed to find out variables for quality handwriting. Survey method was used. The 
data were collected with the help of a questionnaire which solved from teachers based on 5-Ponit Likert Scale. The variables of quality 
handwriting were identified by reviewing relevant literature with the help of handwriting experts. The sample was comprised of 60 (5 Male 
and 55 Females) primary school teachers with the age range 25-60 years old, who were involve in teaching of children with hearing 
impairment. The collected data was arranged and results were drawn through using means, frequencies, standard deviations, independent 
sample t-test, one-way ANOVA Test and chi square through SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 16. The results showed that 
all the variables of the questionnaire for teachers were equally important for good handwriting. There was no significant difference in the 
score for male and female teacher as well. The results showed that gender did not have effect on the legibility components of handwriting. 
An Analysis of Variance was conducted to compare the effects of handwriting on the institutions; hence there was a significant difference 
between legibility views between the different institutes. Data were evaluated whether the female and male teacher of the hearing impairment 
students at primary give the equal response on all the variables the data was analyzed. The null hypothesis was rejected. The results showed 
that all respondents thought that the selected variables are equally important for good quality handwriting. 

Key Words: Assessment, Quality of handwriting, Hearing Impairment 

 

INTRODUCTION 

Handwriting is an essential tool for communication which helps the children to develop the cognitive and motor skills. During the Pre-school 
and kindergarten years, children start to understand that writing is meaningful (Naidoo, Engelbrecht, Lewis, & Kekana, 2009). Many 
researches stated that learning how to write by hand is a necessary, early motor exercise for other cognitive and physical skills. It helps to 
develop eye-hand coordination skills and boosts brain development at a greater rate among young children (Berninger, 2012; Karin Harman 
James, 2012; Karin H James & Gauthier, 2006). Many researchers found that for getting higher grades in education, good handwriting is 
very essential. Those students, who took notes by hand, were shown good comprehension of what was said and had more continuous 
attention during the discussion (Mueller & Oppenheimer, 2014; Peverly, 2012). 

Handwriting developed independently in the old civilization as well as in recent. It is the mark of culture, education, communication and 
equally essential for the culture of each individual in past and present (Gaur, 1992). It is the sensory experience that connects the cognitive 
and physiological activities for the development of the fine motor skills (Levine, 2003). Handwriting is an important task that is used to 
communicate feelings and thoughts using written code and it required full participation from the students in the school activities because 
children spend up their half of time in paper, pencil activities on daily basis (Kushki, Schwellnus, Ilyas, & Chau, 2011). 

Handwriting is not only important activity for school going children but also important for any age group of people who belongs to any kind of 
culture and capacity (van Drempt, McCluskey, & Lannin, 2011). Formation of the letters and numerals in correct way is the key component 
of the motor learning and handwriting practice (Asher, 2006).  When the child’s fine motor skills are developed with the help of cognition, this 
will increase their writing speed and output (Graham & Harris, 2005; Graham & Weintraub, 1996). Six handwriting elements are letter 
formation, slant, size, spacing, alignment and neatness (Graham, Berninger, Weintraub, & Schafer, 1998). These are common factors for all 
the students including the students with hearing impairment.  According to the students, they may devote themselves more attentively to 
complete the complex task and improve written language when their handwriting becomes more automatic and fluent. Handwriting has its 
significance due to writing fluency and quality and it is important for the primary and intermediate students (Graham, Berninger, Abbott, 
Abbott, & Whitaker, 1997).  

Children with hearing impairment have different access to sound, which depends on their hearing levels. If the access to sound is impaired 
than their access to spoken language is also affected. History has shown that the students with hearing Impairment have difficulty with hand 
writing and develop writing skills at slower than their normal hearing peers. Gunning (2008) reported that writing develop gradually from pre 
speech gestures. Children make their language from what they hear and later us in their handwriting. But hearing impaired cannot do so.  

Researchers conducted their research on the teachers of special school. The reason to conduct this study on teachers is, teachers are the 
best source for communicating information of their students. Teachers can easily understand the handwriting and know about the eligibility 
of hand writing and day by day changes in handwriting of the students. In Pakistan, students are busy to learn and study about handwriting 
at early school level. 

The current study was designed to explore components of legibility which are important for legibility of handwriting in the schools of the 
hearing impaired students in Pakistan. The main objective was to find out legible components of the handwriting for the children with hearing 
impairment and research question was about identify essential components of the legibility of handwriting of the children with hearing 
impairment.   
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METHODOLOGY 

The current study was descriptive in nature and data were collected through survey method. 

Participants 

The 60 teachers of the students with hearing impairment were selected from Lahore district by using purposive sampling technique. The age 
was 11 to 14 years old. All the students had severe to profound degree hearing loss, some with Hearing Aids and some without it. 

Instrument for Evaluation of Handwriting 

A structured questionnaire on the basis of 5 points Likert Scale such as Excellent (5), Good (4), Average (3), Fair (2), Poor (1) for collecting 
specific information with reference of the legibility of handwriting of the students with hearing impairment according to the objectives and 
research questions was developed  

Handwriting assessment incorporates with observation of technique, style and legibility of handwriting. Techniques and styles include correct 
and consistent pencil holding, posture while writing and the formation of the letters. Handwriting legibility involves the readability of letters, 
as well as spacing within and between the words. Nevertheless, quality of the writing production such as legibility, neatness, uniform size 
and spacing is most commonly measured in writing activities that appose to measure handwriting automaticity and fluency, in whole speed 
and accuracy (Abbott & Berninger, 1993; Tucha, Tucha, & Lange, 2008). Table 1 indicated the important variables for the legibility of 
handwriting of the students with hearing impairment.   

Table 1: Variables for Legibility of Handwriting of Students with Hearing Impairment   

Sr.No Statements Variables 

1 Copying ability affects handwriting Copy 

2 Written letters are of acceptable size in all the directions Dimension 

3 Written letters are of consistent size Size 

4 Shapes of the words are appropriate Shape 

5 Spacing within words is adequate  Spacing 

6 Writing pressure is too hard Pressure 

7 Hand grip is troublesome Grip 

8 Sitting posture during handwriting  Posture 

9 Straight back and head up during writing   Straightness 

10 Words are facing suitable directions Direction 

11 Appropriate lighting in work area Lightening 

12 Place words on the baseline Baseline 

13 Irregular letter formation Irregularity 

14 Appropriate letter formation Formation 

15 Consistency in writing quality Consistency 

16 Style of pencil grasp during handwriting Grasp 

17 Secureness the paper in one place Paper 

18 Suitable seating position during writing Seat 

The measurement of percentage, frequencies, mean and standard deviation (S. D) was used to quantify the appropriate sitting posture, hand 
griping, legible components of handwriting for students. 

Data Collection 

Data were collected personally by researchers.  The researchers distributed the questionnaires personally in various schools with the 
explanation which kind of information they want to get and collected it after a week through the heads of schools. 
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Data Analysis  

Data collected from the questionnaires yielded descriptive statistics around the variables and inferential implications from them derived and 
recorded. Statistical significance of the data was determined through descriptive statistics by using Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 16. The researchers used frequencies, mean values, Standard deviation, Independent- Sample T-Test, One Way ANOVA Test and 
Chi Square Goodness of Fit Test for analyzing the results.   

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The study is set out to explore the legible components of handwriting and awareness that teachers have on the legible components of 
handwriting of students with hearing impairment. Handwriting is, a writing which is done by pen or paper (Rooney, 1999). The operational 
definition of handwriting is writing by hands including all types of alphabetic practice, print, pre-writing exercises, and any form of pen or 
pencil or paper that are used to strengthen the cognitive and motor skills.  

Table 2:  Analysis of teachers’ responses   

No Variable Excellent Good Average Fair Poor Mean ± S. D 

1 Copy 27(45.0) 33 (55.0) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 4.45 ± 0.50 

2 Dimension 10 (16.7) 40 (66.7) 8 (13.3) 0 (0.00) 2 (3.3) 3.93 ± 0.78 

3  Size 7 (11.7) 30 (50.0) 21 (35.0) 0 (0.00) 2 (3.3) 3.67 ± 0.82 

4 Shape   8 (13.3) 30 (50.0) 22 (36.7) 0 (0.00) 0 (0.00) 3.77 ± 0.67 

5 Spacing 3 (5.0) 32 (53.3) 25 (41.7) 0 (0.00) 0 (0.00) 3.63 ± 0.58 

6 Pressure  0 (0.00) 23 (38.3)  26 (43.3) 8 (13.3) 3 (5.0) 3.15 ± 0.84 

7 Grip  2 (3.3) 22 (36.7) 29 (48.3) 6 (10.0) 1 (1.7) 3.30 ± 0.77 

8 Posture  4 (6.7) 35 (58.3) 12 (20.0) 3 (5.0) 6 (10.0) 3.47 ± 1.05 

9 Straightness 2 (3.3) 25 (41.7) 17 (28.3) 9 (15.0) 7 (11.7) 3.10 ± 1.09 

10 Direction 9 (15.0) 29 (48.3) 16 (26.7) 0 (0.00) 6 (10.0) 3.58 ± 1.08 

11 Lighting 0 (0.00) 21 (35.0) 21 (35.0) 9 (15.0) 9 (15.0) 2.90 ± 1.05 

12 Baseline 6 (10.0) 21 (35.0) 28 (46.7) 3 (5.0) 2 (3.3) 3.43 ± 0.87 

13 Irregularity   0 (0.00) 10 (16.7) 40 (66.7) 2 (3.3) 8 (13.3) 2.87 ± 0.85 

14 Formation 0 (0.00) 20 (33.3) 35 (58.3) 4 (6.7) 1 (1.7) 3.23 ± 0.65 

15 Consistency 1 (1.7) 22 (36.7) 36 (60.0) 1 (1.7) 0 (0.00) 3.38 ± 0.56 

16 Grasp  3 (5.0) 25 (41.7) 22 (36.7) 10 (16.7) 0 (0.00) 3.35 ± 0.82 

17 Paper 0 (0.00) 26 (43.3) 26 (43.3) 6 (10.0) 2 (3.3) 3.27 ± 0.78 

18 Seat  9 (15.0) 32 (53.3) 18 (30.0) 1 (1.7) 0 (0.00) 3.82 ± 0.70 

Table 2 showed that all the variables were equally importance for the good handwriting. Copy from whiteboard is higher in the Mean which 
is 4.45. Standard deviation of two variable such as Straight back and feet on the floor while writing is 1.147, which is higher than other 
variables. The results of this study, revealed that the majority of teachers are agreed, that legible components of handwriting have equal 
importance for good handwriting. 
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Table 3: Analysis of different responses on different variable of Handwriting 

Variables df  Chi-Square Sig 

Copy 1 0.6 p > 0.05 

Dimension 3 57.87 p < 0.01 

 Size 3 32.93 p < 0.01 

Shape   2 12.40 p < 0.05 

Spacing 2 22.90 p < 0.05 

Pressure  3 25.20 p < 0.01 

Grip  4 53.83 p < 0.01 

Posture  4 59.17 p < 0.001 

Straightness 4 27.33 p < 0.001 

Direction 3 20.93 p < 0.001 

Lighting 3 9.60 p < 0.05 

Baseline 4 46.17 p < 0.001 

Irregularity   3 5.87 p < 0.001 

Formation 3 49.47 p < 0.001 

Consistency 3 58.8 p < 0.001 

Grasp  3 21.2 p < 0.001 

Paper 3 32.20 p < 0.001 

Seat  3 35.33 p < 0.001 

The above table indicated that there is no significance difference between female and male teachers’ responses on different given variables. 
It showed that the variables are playing their role in the development of legible handwriting of the hearing impaired students. 

Independent sample t-test was conducted to compare the male and female. on an average,  there was no significant difference among the 
male (M = 69.80, SE = 5.33) than to female (M = 64.91, SE = 1.01), t (58) = 1.28, p > 0.05 for legibility of handwriting. The results showed 
that gender does have effect on the perception of legible components of handwriting. An Analysis of Variance (ANOVA) was conducted to 
compare effects of handwriting on the institutions, there is a statistically significant difference between the mean numbers of words F (2,57) 
= 11.68, p < 0.001 An Analysis of Variance (ANOVA) was conducted to compare effects of handwriting on the age, there was no statistically 
significant difference between the mean numbers of words F (2,57) = 0.03, p > 0.05. 

 

CONCLUSIONS 

The results of this study revealed that all the respondent think that all three portions of the questionnaire are important for the good 
handwriting. Findings of the study also revealed that the participants believe sitting posture, hand grip and the legibility of the components 
are very necessary for good handwriting. Six handwriting elements are letter formation, slant, size, spacing, alignment and neatness 
(Graham, Berninger, Weintraub, & Schafer, 1998). Handwriting legibility found that children wrote more legibly while copying than creating, 
and that legibility declined when children were encouraged to write quickly.  The study also revealed that all factors are important for legibility 
of components of the handwriting.  

 

RECOMMENDATIONS 

Based on the results and conclusions of the study, the researcher put forth the underlying recommendations. Handwriting is an important 
place in the student’s life. Teachers may assign home task to their children in order to improve the efficacy and sense of mastery in legibility 
of components of the handwriting in them and parents should give them proper time and attention in order to improve their handwriting in 
the actual legible components of handwriting. Furthermore, the teachers and parents should select attractive ways to enhance handwriting 
capabilities of the students so they can become good in handwriting. This study might help the future researchers who may do the research 
on the large population. 
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Abstract 

Problem statement: In Turkey primary school students and teacher spend the quarter of a day, in other words six hours, in the classroom 
environment. It is concluded that the amount of the time spent in school is considerable when primary school students’ daily life is taken into 
account. When viewed from this aspect, it is possible to say that teachers and students do not consider the classroom environment only “a 
place of education”. The classroom is a circumstantial system of relatinships in teachers’ and students’ life, succeeding their families. To 
reveal how the classroom is perceived by teachers could give clues about how education activites are conducted and provide first-hand 
accounts about how a better education could be given in the classroom. In this context, by transmiting the results of a study conducted by 
researchers with students to teachers, the classrooms in students’ dreams have been depicted.  

Purpose of the study: The purpose of the research is to reveal primary school teachers’ opinions regarding the classroom in students’ dreams 
and the classrooms in teachers’ dreams by looking at the students’ opinions about the classrom in their dreams. 

Method: At a state school in the centre of Manisa in 2015-2016,  in a research including 31 female and 27 male primary school teachers, 58 
in total, phenomenologic method, one of the qualitative research methods, have been used. In the research, semi-structured interview have 
been made with teachers as data collection tool. Abiding descriptive analysis method,  the acquired data have been analysed in four phases 
as forming a frame for descriptive analysis, processing data according to thematic frame, identifying findings and rendering them.  

Findings: Expressing their opinions related to the classroom environment in students’ dreams where they want to take education positively, 
part of teachers have recognized students’ wish. part of teachers have found the classroom in students’ dreams suitable in terms of education 
activites. The classroom environment in part teachers’ dreams has several characteristics in common with that in students’ dreams.  

Conclusion and Recommandation: Teachers’ opinions support students’ substantially. Teachers who do not approve the classroom in 
students’ dreams have worries since they think what are necessary about teaching programmes may not be done. Besides, teachers dream 
about a value driven education instead of knowledge driven one and want clasrooms to be designed according to this view. 

Key words: Teacher, dream, educational environment, school. 

 

ÖZET  

Problem durumu: Türkiye’de ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri günün dörtte birini, diğer bir deyişle altı saatlerini okulda, sınıf ortamında 
geçirmektedirler. İlkokul öğrencilerinin günlük yaşayışları dikkate alındığında, okulda geçirilen bu zamanın azımsanmayacak ölçüde olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıf ortamına, yalnızca “eğitim-öğretim mekanı” olarak 
bakmadıklarını söylemek mümkündür. Sınıflar, öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamında ailesinden sonra gelen ikinci derecede önemli 
ilişkiler sistemidir. Sınıfların, öğretmenler tarafından nasıl algılandığının ortaya çıkarılması; eğitim-öğretim etkinliklerinin nasıl yapıldığı 
konusunda ipuçları verebilir ve nasıl bir sınıfta daha iyi eğitim-öğretim yapılabileceği konusunda ilk elden veri sağlayabilir. Bu bağlamda 
öğretmenlere, araştırmacılar tarafından öğrencilerle yapılan bir çalışmanın sonuçları aktarılarak, öğrencilerin hayal ettikleri sınıf ortamları 
betimlenmiştir.  

Araştırmanın amacı: Araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin hayallerindeki sınıflar ile ilgili görüşlerinden yola çıkarak; ilkokul 
öğretmenlerinin, öğrencilerin hayallerindeki sınıfa ilişkin görüşleri ve kendi hayal ettikleri sınıfları ortaya koymaktır.  

Metot: 2015- 2016 yılında Manisa il merkezindeki bir devlet ilkokulunda 31 kadın, 27 erkek olmak üzere toplam 58 ilkokul öğretmeni ile 
yapılan araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak öğretmenlerle yarı 
yapılandırılmış görüşme formu yapılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemine bağlı kalınarak; betimsel analiz için çerçeve 
oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması olmak üzere dört aşamada analiz 
edilmiştir.  

Bulgular: Öğretmenlerin 55’i öğrencilerin öğrenim görmeyi hayal ettikleri sınıf ortalarına ilişkin olumlu yönde görüş belirterek, öğrencilerin 
isteklerini haklı bulmuşlardır. Öğretmenlerin 41’i öğrencilerin hayal ettikleri sınıfları eğitim-öğretim etkinlikleri açıcından uygun görmüştür. 
Öğretmenlerin 49’unun hayal ettiği sınıf ortamı, öğrencilerin hayal ettiği sınıf ortamı ile benzer nitelikler taşımaktadır.  

Araştırmanın sonuçları ve önerileri: Öğretmenlerin görüşleri, büyük oranda öğrencilerin görüşlerini destekler niteliktedir. Öğrencilerin 
hayallerindeki sınıfları uygun bulmayan öğretmenler, öğretim programlarının gereklerinin yerine getirilemeyeceği gibi kaygılar 
taşımaktadırlar. Ayrıca öğretmenler bilgi odaklı bir eğitim sistemi yerine, değer odaklı bir eğitim sistemi hayal etmekte ve sınıfların bu 
düşünceye göre dizayn edilmesini istemektedirler.   

Anahtar sözcükler: Öğretmen, hayal, eğitim-öğretim ortamı, okul.   
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Giriş 

Sınıf, öğrencinin yaşamında ailesinden sonra gelen ikinci derecede önemi olan ortak bir yaşama alanıdır. Aynı zamanda eğitim-öğretim 
etkinliklerinin gerçekleştiği üretim yerleridir (Aydın, 2007). Türkiye’de ve dünyada öğrenciler yılın ve günün büyük bir kısmını bu sınıf 
ortamında geçirirler. Öğrenciler sınıf ortamında yalnızca eğitim-öğretim etkinliklerinden yararlanmak için bulunmazlar. Sınıf aynı zamanda 
öğrencinin sosyal yaşama katıldığı ve sosyal ilişkiler başlatıp geliştirdiği en önemli mekanların başında gelmektedir.  

Bennet de Marrais ve Le Compte (1999), okula gitmenin öğrenci için ev yaşamından keskin bir uzaklaşmaya işaret ettiğini belirterek, 
öğrencinin okulda çocuk rolünden çıkıp, öğrenci rolüne büründüğünü ifade etmiştir (Akt. Aydın, 2015). Zamanının büyük bir kısmını okulda, 
sınıf ortamında geçiren öğrenci, bu ortamda farklı bir kimlik edinerek, bu kimliğin gereklerini yerine getirmek durumundadır. Özellikle ilkokulun 
ilk yıllarında öğrencilerin bu ayrımı yapmakta zorlandıkları bilinmektedir. Bu nedenle sınıf ortamının fiziksel özelliklerinin çocuğun öğrenci 
rolüne adapte olmasını sağlayacak rahatlıkta olması gerektiği düşünülmektedir. Kıncal ve Genç’e (2002) göre okulların çocukların temel 
ihtiyaçlarını giderebilecekleri ve oyun oynayıp çeşitli etkinlikleri gerçekleştirecekleri şekilde düzenlenmesine gerek vardır. 

Öğretmen, sınıfta kendine tanınan süre içerisinde belirlenen amaçlara ulaşabilme çabası taşımaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için öğretmen 
yeterlikleri ile birlikte, sınıf ortamının eğitim öğretim etkinliklerine uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü iyi yapılandırılmış bir sınıf 
ortamı, öğrencilerin güdülenmesini kolaylaştırır, etkinliklerden yararlanmayı etkiler, öğrencilerde birlikte çalışma isteği oluşmasına katkıda 
bulunur. Bir başka deyişle sınıfın fiziksel çevresi, öğrenmeyi destekler ya da engelleyebilir. Bunun için de istenmeyen davranışları azaltmak 
için sınıfların ve materyallerin iyi düzenlenmesi gerekir. Erdoğan (2000) da, sınıfların fiziksel görünümlerinin yanısıra, mimari özelliklerinin de 
öğrenci davranışlarını etkileyebileceği; ayrıca sınıfın rengi, şekli, estetik görünümü ve ergonomik düzeni ile fiziksel özellikleri içinde bulunan 
kişilerin davranışlarını etkileyebileceğini belirtmektedir. 

Öğretmenler, eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanması, yürütülmesi ve sonlandırılmasında ilk sorumlu konumundadırlar. Bu nedenle, eğitim-
öğretime konu olan ortamların düzenlenmesinde öğretmenlerin düşüncelerine başvurulması gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı fazla 
nüfuslu ülkelerde öğretmenler kendi sınıflarını düzenleme konusunda özgür bırakılabilir. Teker (1989), okul ergonomisi kavramından yola 
çıkarak, öğretmenin sınıf içi koşulları ayarlayabileceğini, ancak okul binalarının yeri ve yapısı gibi şeyleri değiştiremeyeceğini ve bazı okul 
binaları ve dersliklerin moral bozucu etkileri olduğunu belirtmektedir (Akt. Karaküçük, 2010).  

Türkiye’de ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri günün dörtte birini, diğer bir deyişle altı saatlerini okulda, sınıf ortamında geçirmektedirler. 
İlkokul öğrencilerinin günlük yaşayışları dikkate alındığında, okulda geçirilen bu zamanın azımsanmayacak ölçüde olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıf ortamına, yalnızca “eğitim-öğretim mekanı” olarak bakmadıklarını 
söylemek mümkündür. Sınıflar, öğrenci ve öğretmenler için önemli bir yaşam alanıdır. O nedenle sınıfların, öğretmenler tarafından nasıl 
algılandığının ortaya çıkarılması; eğitim-öğretim etkinliklerinin nasıl yapıldığı konusunda ipuçları verebilir ve nasıl bir sınıfta daha iyi eğitim-
öğretim yapılabileceği konusunda ilk elden veri sağlayabilir.  

Bu araştırma, eğitim-öğretim etkinliklerinin üretildiği ortak bir yaşam alanı olan sınıflara ilişkin öğretmen algısının belirlenmesi ve öğrenme 
sürecinin önemli unsurlarından biri olan sınıfların, öğretmenlerin gözüyle incelenmesine olanak sağlaması açısından önem taşımaktadır. 
Araştırmanın amacı ise ilkokul öğrencilerinin hayallerindeki sınıflar ile ilgili görüşlerinden yola çıkarak; ilkokul öğretmenlerinin, öğrencilerin 
hayallerindeki sınıfa ilişkin görüşleri ve kendi hayal ettikleri sınıfları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır: Öğretmenlerin; 

1. Öğrencilerin hayallerindeki gibi sınıflarda öğrenim görmeyi isteme nedenlerine, 

2. Öğrencilerin hayallerindeki sınıfların çocuk eğitimine uygun olup olmamalarına, 

3. Kendi hayallerindeki sınıf ortamına ilişkin görüşleri nelerdir? 

Metot 

Araştırma Deseni 

Bu çalışma, öğretmenlerin, sınıflara ilişkin görüşlerinin ortaya konduğu nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma, anlamın nasıl yapılandırıldığı, 
insanların yaşamlarını ve dünyalarını nasıl anlamlandırdıklarıyla ilgilidir (Merriam, 2013). Creswell’e (2013) göre ise nitel araştırma yöntemi, 
bir ana olgu üzerine odaklanmakta ve katılımcıların görüşleri üzerine temellendirilmektedir.  

Araştırmada nitel paradigma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Cropley’e göre olgubilim çalışmaları farkında olduğumuz ancak 
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Akt. Büyüköztürk vd., 2014). Bu desende bir olguya 
ilişkin algı/deneyimlerin ve bu deneyimlerin meydana geldiği ortam ve koşulların neler olduğu sorularına yanıt aranır (Cresswell, 2013). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 yılında Manisa il merkezinde bulunan bir devlet okulunda görev yapan, 31 kadın ve 27 erkek 
olmak üzere toplam 58 öğretmen oluşturmaktadır. Lincoln ve Guba (1985), örneklem seçimindeki yeterli sayıyı belirlemeyle ilgili olarak 
“veride doyum noktası” (saturation) kavramını kullanmaktadır. Bunu da örneklem birimlerinden yeni ve farklı bilgilerin gelmediği, bilgilerin 
tekrarlanmaya başladığı noktada örnekleme dâhil edilmenin durdurulması gerektiği şeklinde açıklamaktadır (akt. Patton, 2014). Bu ölçüt 
doğrultusunda bu araştırmada da ilk etapta altmış öğretmenle derinlemesine görüşmeler yapılması planlanmış olup, gerekli verilerin 
toplanamaması durumunda doyum noktasına ulaşılana kadar görüşmelere devam edilmesi, yani örnekleme yeni katılımcıların eklenmesi 
düşünülmüştür. Görüşmeler sonunda 58 öğretmen yeterli bulunmuştur. Öğretmenlerin cinsiyetlerine ve sınıflara göre dağılımı Tablo 1’de 
verilmiştir. 
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Tablo 1 

Öğretmenlerin Cinsiyet ve Görev Yaptıkları Sınıflara Göre Dağılımı 

Değişkenler  1. Sınıf  2. Sınıf  3. Sınıf  4. Sınıf  

Kadın  4 9 8 10 

Erkek  6 6 6 9 

Toplam  10 15 14 19 

 

Veri Toplama Aracı ve Uygulama 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme, özel bir konuda 
derinlemesine soru sorma ve cevap eksik veya açık değilse tekrar soru sorarak durumu daha açık hale getirip cevapları tamamlama olanağı 
vermesi açısından avantajlıdır (Çepni, 2007). Ayrıca açık uçlu sorulardan oluşan bu tür görüşmelerde katılımcı, algıladığı dünyayı kendi 
düşünceleriyle anlatır (Merriam, 2013). Çalışma grubunun genellikle küçük olarak tutulduğu nitel araştırmalarda derinlemesine görüşme 
tekniği, zengin ve kapsamlı bilgi toplamak için kullanılır (Bryman, 2004, akt. Çelik ve Arıkan, 2012) ve nitel araştırmacıların insanların 
algılarını, hislerini ve görüşlerini anlamak için kullandıkları en önemli yöntemlerden birisidir (Patton, 2014).  

Yarı yapılandırılmış görüşme üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Görüşmenin birinci bölümünde öğretmenlere kişisel bilgilerine ilişkin sorular 
sorulmuştur. İkinci bölümde, araştırmacılar tarafından öğrencilerle yapılan bir çalışmanın sonuçları aktarılarak, öğrencilerin hayal etikleri sınıf 
ortamları betimlenmiştir. Öğretmenlere aktarılan çalışmanın sonuçları aşağıdaki gibidir: 

 Öğrenciler daha renkli ve süslü sınıflarda olmayı hayal etmektedirler. 

 Öğrenciler daha geniş, havadar ve içerisinde daha az sıra olan sınıflarda öğrenim görmeyi hayal etmektedirler.  

 Öğrencilerin hayallerindeki sınıflar okul dışı mekanlardadır (orman, deniz kenarı, uzay vb). 

 Öğrencilerin hayal ettikleri sınıflar az katlı binaların içindedir.  

 Sınıflar bir bina içinde olsa bile, öğrenciler hayallerindeki sınıfların içine ağaç (ağaçlar) ve çiçekler çizmişlerdir. 

 Araştırma sırasında öğrencilere kullanacakları kalem (siyah, renkli, boya) konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemesine karşın, 
öğrenciler şu an öğrenim gördükleri sınıfları siyah-beyaz, hayallerindeki sınıfları ise renkli olarak resmetmişlerdir.  

 Öğrencilerin hayallerindeki sınıflarda oyun köşesi, oyuncaklar, oyun oynayan çocuklar bulunmaktadır. 

 Öğrencilerin hayallerindeki sınıflar rahat döşenmiştir, içerisinde koltuk, yatak vb. bulunmaktadır ve yerlerde halılar vardır. 

 Öğrencilerin hayallerindeki sınıflarda herkes mutlu resmedilmiştir. 

Son bölümde ise öğretmenlere aşağıdaki sorular sorulmuştur: 

 Öğrenciler sizce neden hayallerindeki gibi sınıflarda öğrenim görmeyi istemektedirler? 

 Öğrencilerin hayallerindeki sınıflar sizce de çocuk eğitimine uygun mudur? 

 Sizin hayalinizdeki sınıf ortamı nasıldır? 

Öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplar, görüşme sırasında önceden hazırlanmış formlara kaydedilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizi için betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analizin dört aşaması bulunmaktadır. Bunlar; betimsel analiz için 
çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanmasıdır (Altunışık vd., 2010). 
İlk aşamada araştırma sorularından yola çıkarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeveye göre öğretmen görüşlerinin 
“olumlu”, “olumsuz” ve “kısmen” olmak üzere üç ana tema altında düzenleneceği belirlenmiştir. İkinci aşamada, oluşturulan temalara göre 
elde edilen veriler okunup, düzenlenmiştir. Bu temaların dışında kalan ya da önemli olmayan bazı veriler araştırmaya dahil edilmemiştir. Bu 
aşamada, daha sonra sonuçlar yazılırken kullanılacak doğrudan alıntıların seçimi yapılmıştır. Bulguları tanımlarken, neden-sonuç ilişkisi 
kurulmuş ve öğretmen görüşleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Tanımlanan bulguların açıklanması, ilişkilendirilmesi ve 
anlamlandırılması son aşamada gerçekleştirilmiştir. Görüşleri alınan öğretmenlere birer kod numarası verilerek (K1, K2… E1, E2…; K: Kadın; 
E: Erkek) açıklamalar yapılmıştır.  

Bulgular 

Görüşmelerden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, öğretmenlerin her üç soruya verdikleri cevaplarda yaş, kıdem, öğrenim durumu 
(yüksekokul, lisans, yüksek lisans) ve görev yapılan sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaşmadıkları; ancak cinsiyet 
açısından bakıldığında, kadın ve erkek öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu nedenle öğretmenlerin, 
öğrencilerin hayal ettikleri sınıflara ilişkin görüşleri cinsiyet açısından değerlendirilerek verilmiştir. Bu bölümde öğretmenlere yöneltilen 
sorulara verilen yanıtların dağılımı tablolaştırılmış ve öğretmen görüşlerinden örnekler sunulmuştur. 

Öğrenciler Sizce Neden Böyle Sınıflarda Öğrenim Görmeyi Hayal Etmektedirler? Sorusuna Yönelik Bulgular 
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Tablo 2’ye bakıldığında kadın öğretmenlerin 29’u, erkek öğretmenlerin 26’sının öğrencilerin hayal ettikleri sınıfları destekler nitelikte görüş 
belirttikleri görülmektedir. Başka bir deyişle öğretmenler öğrencilerin hayal ettikleri sınıfları destekler nitelikte ifadeler kullanmışlardır.  

Tablo 2 

Öğretmenlerin Öğrencilerin Hayallerindeki Sınıflara İlişkin Görüşleri 

Değişkenler  Kadın        Erkek Toplam  

Olumlu  29 26 55 

Olumsuz  1 1 2 

Kısmen olumlu 1 - 1 

 

Öğretmenlerin “Öğrenciler sizce neden böyle sınıflarda öğrenim görmeyi hayal etmektedirler?” sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin kendi 
ifadelerinden birkaçı aşağıdaki gibidir:  

“Çocuklar oyunla büyürler ve özgüven kazanırlar. Hayal dünyaları da geniştir. Somut şeylerle ilgilenirler. Çocukların hayal ettiği sınıflar biz 
öğretmenlerin de işlerini kolaylaştıracaktır. Öğrenciler de böyle ortamlarda daha iyi öğreneceklerdir. Kendilerini aile ortamındaymış gibi 
görmek istiyorlar. Yalnızlık duymak istemiyorlar. (K15)” 

“Bu yaş grubu çocuklar okuldaki ortamı ev ortamından uzak olarak görüyorlar. Sert zemin, sıkışık eşyalarla dolu bir sınıfta kim okumak ister 
ki! (K3)” 

“Kalabalık, monoton, etkileşimin az olduğu bir sınıf düzenimizin olmasından dolayı çocuklar böyle sınıflara özlem duymaktadırlar. 
Çocuklarımızın ilgilerini çekebilecek ders materyallerinin olmaması ve sadece kitabi bilgilerin çokluğu ile dolu bir eğitim bağlı kalmaktan 
dolayı öğrenciler sıkılmaktadırlar. Eğitimin geri plana atıldığı ve sadece öğretim odaklı bir sistemimiz olduğu için çocuklar, ruhlarını da 
doyurabilecekleri sınıfları hayal etmektedirler. (E4)” 

“Öğrenciler bu yaş grubunda genellikle sorumluluklarını ve görevlerini bulamamışlardır. O nedenle daha çok özgür olabilecekleri, kuralları 
kesin olarak konulan resmi sınıf yerine, daha çok özgür olduklarını hissettikleri sınıf ve okul şeklini hayal etmektedirler. (E21)” 

Öğrencilerin Hayallerindeki Sınıflar Sizce De Çocuk Eğitimine Uygun Mudur? Sorusuna Yönelik Bulgular 

Tablo 3’e bakıldığında erkek öğretmenlerin 24’ü, kadın öğretmenlerin 17’sinin öğrencilerin hayal ettikleri sınıfları çocuk eğitimine uygun 
buldukları görülmektedir. Öğretmenlerin 9’unun öğrencilerin hayal ettikleri sınıfları çocuk eğitimine uygun bulmadıkları, 8’inin de kısmen 
uygun buldukları dikkat çekmektedir.   

Tablo 3 

Öğretmenlerin Öğrencilerin Hayallerindeki Sınıfların Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Değişkenler  Kadın        Erkek Toplam  

Uygundur  17 24 41 

Uygun değildir 6 3 9 

Kısmen uygundur 8 - 8 

 

Öğretmenlerin “Öğrencilerin hayallerindeki sınıflar sizce de çocuk eğitimine uygun mudur?” sorusunaverdikleri yanıtlara ilişkin kendi 
ifadelerinden birkaçı aşağıdaki gibidir:   

“Sınırları kesin duvarlarla ayrılmayan, dışarıdan kopuk olmayan, doğal ortama yakın yerlerde bulunmak hem öğrencileri hem de öğretmenleri 
daha mutlu eder. Böylece eğitimin kalitesi artar, bence çok uygundur. (K17)”  

“Koltuk, yatak bulunması ikinci sınıftan itibaren uygun olmaz. Çocukların derse olan motivasyonlarını azaltır. Fakat sınıfta bitki beslemek ve 
bu sorumluluğun çocuklarda olması canlı hayata önem verme duygularını geliştirir (denediğim bir olaydır). Bahçedeki ağaçlara bakma, 
yenilerini dikme olumlu davranışlar geliştirmeleri için gereklidir. (K10)” 

“Bence uygundur. Bazı objeler dışında (koltuk, yatak) öğrencilerin hayal ettikleri sınıflar tam da olması gereken sınıf modelleri bence. Ama 
şehir merkezleri için sanırım imkansızı çizmişler. Çok katlı okullar, kalabalık sınıflar, yetersiz oyun alanlarıyla dolmuş durumda olan şehir 
merkezleri için, «keşke olsa» denilecek hayaller. (E1)” 

 “Çocukların hayallerindeki sınıflar çocuk eğitimine kısmen uygundur. Süslü, havadar, içinde az sıra olan sınıflar uygun olur. Fakat ormanda, 
deniz kenarında ya da sınıf olması uygun olamaz.  (E14)” 

“Çocukların hayallerindeki sınıfların oluşması bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için biraz zordur. Gerçekçi olarak düşünmek gerekirse, 
aslında eğitim ortamlarının oluşturulmasında çocukların hayal dünyalarından yararlanılabilir. (E18)” 

Sizin Hayalinizdeki Sınıf Ortamı Nasıldır? Sorusuna Yönelik Bulgular  
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Tablo 4’e bakıldığında kadın öğretmenlerin 25’i, erkek öğretmenlerin 24’ünün hayal ettikleri sınıfların, öğrencilerin hayal ettikleri sınıflarla 
benzer niteliklere sahip olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 9’u mevcut sınıflarından memnun oldukları ya da mevcut sınıflarına yapılacak 
ders araç-gereci takviyesi ile uygun sınıf ortamına kavuşacakları yönünde görüş belirtmişlerdir.   

Tablo 4 

Öğretmenlerin Hayallerindeki Sınıflar ile Öğrecilerin Hayallerindeki Sınıfların Benzerlik Durumu 

Değişkenler  Kadın        Erkek Toplam  

Benzer nitelikte  25 24 49 

Farklı  1 3 4 

Kısmen benzer  5 - 5 

 

Öğretmenlerin “Sizin hayalinizdeki sınıf ortamı nasıldır?” sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin kendi ifadelerinden birkaçı aşağıdaki gibidir:   

“Benim bir öğretmen olarak hayalim, öğrencilerinkinden farklı değil aslında. Onların eğlenerek öğrenebilecekleri ortamlarda öğretmenlik 
yapmayı isterdim. Hayallerimizin gerçek olması dileğiyle… (K8)” 

“Benim sınıfım sadece bana ait olmalı. Bahçesi büyük olsun, havyan besleyelim, çiçek yetiştirelim. Az katlı bina olsun dışarıda gürültü 
olmasın. Ormanın içinde, kuş seslerinin dolduğu bir ortam olsun. (K27)” 

“Kendime ve öğrencilerime ait bir sınıf olsun isterim. Teknolojiden uzak; kağıt, boya, kitap vb. araç gereçlerle dolu, rahat oturabileceğimiz, 
çiçeklerimizin olduğu, her çalışma için ayrı bölümlerin olduğu, geniş, ferah, temiz bir sınıf hayal ediyorum. Panoların alçak, çocukların istediği 
her şeyi asabileceği seviyede olmasını hayal ediyorum. Tüm sınıfların istediği anda, istediği şiddette ve türde müziğe (sözsüz, klasik) 
ulaşabileceği bir ortam hayal ediyorum. (K14)” 

“Metinde belirtilen konunun gerçekleşmesi bu koşullarda imkansızdır. Boşuna hayal kurmayalım. (K31)” 

“Hayalimdeki sınıf, en başta çocuklarımın rahat ve özgürce hareket edebilecekleri, tehlikesiz ve sadece bize ait olan bir sınıftır. Tabi ki tüm 
zamanlarımızı sınıfta geçirmediğimiz için çocukların gönüllerince, doya doya koşup oynayabileceği bir okul bahçesi. Çocuklar sınıfı evleri 
gibi görebilsinler ki sahip çıkabilsinler. Umarım böyle bir sınıfım olur. Her ne kadar mucize beklemesem de, belki bir gün olur, daha uzun 
senelerim var. (E1)” 

“Çocukların hayalini kurduğu sınıf ortamı benim için de net olarak birebir aynıdır. Unutulmamalıdır ki hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Sınıf 
öğretmenliğinin özünde de çocuğu anlama ve empati kurma yatmaktadır. (E12)” 

“Hayalimdeki sınıf renkli, resimli, kahramanların karikatürleri olan, bol materyalli, oyuncaklı, deney malzemesi bol, müzik yayını yapılan bir 
sınıf. Öğrencilerin de dediği gibi, içinde gökkuşağı da olsa fena olmaz aslında.  (E2)” 

“Böyle bir ülkede bu şartlarda bırakın sınıf hayal etmeyi, yarınımı bile hayal edemiyorum. (E9)” ,  

“Şu anki sınıfım gibi. (E51)” 

“Her türlü teknolojik imkanlara sahibiz. (E13)” 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

İlkokul öğrencilerinin hayallerindeki sınıflar ile ilgili görüşlerinden yola çıkarak; ilkokul öğretmenlerinin, öğrencilerin hayallerindeki sınıfa ilişkin 
görüşleri ve kendi hayal ettikleri sınıfları ortaya koymayı amaçlayan çalışmanın bu bölümünde, elde edilen sonuçlar tartışılmış ve önerilerde 
bulunulmuştur. 

Tartışma 

Sorulara verilen yanıtlar tek tek incelendiğinde, öğretmenlerin en çok birinci soruda, yani “Öğrenciler sizce neden böyle sınıflarda öğrenim 
görmeyi hayal etmektedirler?” sorusunda öğrenciler lehine cevaplar verdikleri görülmektedir. Öğretmenler, çocukların hayal ettikleri sınıfları, 
mevcut sınıflara nazaran çocuk gelişimine daha uygun bulmakta ve bunun öğrencilerin hayallerine yansıdığını düşünmektedirler. Fraser ve 
Fisher (1983), mevcut sınıf ortamı ile öğrencilerin olmak istedikleri sınıf ortamı arasında büyük oranda benzerliklerin olduğu durumlarda 
öğrenci başarısının daha da arttığını orta koymuştur (Akt. Özel vd., 2009). Bu bağlamda çocuğun gelişim özellikleri uygun ortamlarda yapılan 
eğitim-öğretim etkinliklerinin akademik başarıyı da artıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.  

“Öğrencilerin hayallerindeki sınıflar sizce de çocuk eğitimine uygun mudur?” sorusuna verilen yanıtlar değerlendirildiğinde öğretmenlerin 
büyük bir kısmı öğrencilerin hayal ettikleri sınıfları çocuk eğitimine uygun bulmakta ve öğrenciye göre sınıf tasarımları yapılması gerektiğine 
inanmaktadırlar. Öğrencilerin hayal ettikleri sınıfları çocuk eğitimine uygun bulmayan öğretmenler, öğrencilerin dikkatlerinin dağılacağı, 
öğretmen otoritesinin sarsılacağı ve öğretim programlarının gereklerinin yerine getirilemeyeceği gibi kaygılar taşımaktadırlar. Özellikle açık 
havada, yani sınıf dışında yapılacak öğretimin, öğretmeni sıkıntıya sokacağına ve öğrencilerin dersi anlamasını zorlaştıracağına 
inanmaktadırlar. Güven ve Karataş’ın (2004), ilköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf tasarımlarına yönelik yaptığı araştırmada, 
adayların derslerinde elektronik ve görsel materyaller kullanarak, sınıf düzenini değiştirerek, öğrenci sayısını azaltarak geleneksel sınıf 
ortamından farklı ortamlar oluşturmaya çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak araştırmada bu değişimlerin öğrenci merkezli uygulamalar 
için değil, öğretmen merkezli uygulamalar için tasarlandığı dikkat çekicidir. İki araştırma sonucu birlikte değerlendirildiğinde, aday öğretmenler 
ve kıdemli öğretmenlerin benzer kaygılar taşıdığı görülmektedir. Bu tip kaygıya sahip öğretmenler sınıf ortamında yapılacak bir 
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düzenlenmelerin öğretmenin işini kolaylaştırıcı olması gerektiğini düşünmekte ve öğrenci unsurunu göz ardı etmektedirler. Ancak Aydın’a 
(2007) göre eğitim türü ve düzeyi, dersin amacı gibi değişkenlere göre yapılandırılmış sınıf ortamı, öğrencilerin güdülenmesini kolaylaştırır. 

“Sizin hayalinizdeki sınıf ortamı nasıldır?” sorusuna verilen yanıtlar değerlendirildiğinde öğretmenlerin hayal ettikleri sınıfların, öğrencilerin 
hayal ettikleri sınıflarla benzer niteliklere sahip olduğu görülmektedir. Öğretmenler en çok sınıfların ikili öğretim nedeniyle ortak kullanımından 
şikayet etmekte ve bunu sınıf düzenleme çabalarının önünde bir engel olarak görmektedirler. Ayrıca öğretmenler bilgi odaklı eğitim sistemini 
eleştirmekte, bu sistemin çocuğun doğasına aykırı olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Mevcut sınıf düzenlerinden memnun olan öğretmenler 
ise sınıflarında teknoloji kullanımının artırılması ve sınıf mevcudunun azaltılması ile eğitimdeki sorunların giderileceği inancını 
taşımaktadırlar.   

Sonuç 

Öğretmenler, mevcut sınıfların çocuk ruhuna hitap etmediğini düşünmektedirler. Öğrencilerin hayallerindeki sınıfların eğitim-öğretime daha 
uygun olduğu kanısını taşımaktadırlar. Ancak sınıfların ortak kullanımı, okul yönetimi ve velilerin baskıları gibi nedenlerle sınıflarında küçük 
değişikler dahi yapmaktan kaçındıklarını ifade etmektedirler. Bu sorunları aşmak için öğretim programlarının yeniden gözden geçirilerek 
sadeleştirilmesi, sınıf mevcutlarının azaltılması, ders sürelerinin kısaltılması gibi öneriler sunmaktadırlar.  

Öğrencilerin hayallerini Türkiye’nin mevcut durumu bağlamında değerlendiren öğretmenler ise, söz konusu istekleri gerçekçi olmaktan uzak 
olarak değerlendirmektedirler. Bu gruptaki öğretmenler ders araç-gereçlerine ulaşımın kolaylaşması, teknoloji kullanımının artması ve 
yaygınlaşması, velilerin öğretmene uygulama konusunda destek olması gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca, öğrencilerin mevcut koşullarda, 
okulda ve sınıfta kendilerini mutlu ve okula ait hissetmediklerini ifade etmektedirler.  

Öneriler  

Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar göz önüne alındığında öğrenci ve öğretmenlerin hayallerinin kısa vadede gerçekleşmesinin zor olduğu 
görülmektedir. Ancak mevcut olanaklardan yararlanarak sınıf ortamları öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenebilir. 
Döş’ün (2013) de belirttiği gibi öğrencilerin kendilerini daha rahat hissedecekleri, dersliklerin genişliği, araç-gereç donanımın olması, okulun 
fiziksel yapısının öğrencilerin gelişimlerine ve duygularına uygunluğu, okulu daha sevilir ve mutlu bir ortam haline getirebilir. Ayrıca sınıfların 
fiziksel düzenlemeleri sınıf düzeylerine göre farklılaştırılabilir. Özellikle küçük yaş gruplarının kullandıkları sınıflar daha renkli hale getirilerek 
öğrencilerin okulu benimsemelerine yardımcı olunabilir.  

Nitel araştırmalar, elde edilen sonuçları evrene genelleme kaygısı taşımazlar. Ancak bir kişinin ya da grubun görüşlerinden yola çıkarak konu 
ile ilgili bir perspektif oluştururlar. Bu bağlamda benzer araştırmalar daha çok katılımcı ile yeniden yapılabilir, yalnızca sınıflar yerine eğitim-
öğretime konu olan tüm mekanlar için öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine başvurulabilir. 
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Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması 
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ÖZET 

Problem Durumu: Öğrenci başarısı kaliteli bir eğitim, kaliteli eğitim ise nitelikli öğretmenler sayesinde gerçekleşmektedir. Öğretmenlerin 
niteliklerinin arttırılabilmesi için de birtakım standartlara ihtiyaç duyulmaktadır ki bu da bize öğretmen yeterliklerini işaret etmektedir. 
Öğretmen yeterlikleriyle bağlantılı olarak öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda neler yapılabildiği de üzerinde durulan önemli bir konu 
olmuştur. Mesleki gelişim konusunda araştırmalar incelendiğinde ön sıralarda Japonya’da başlayan ve yaygınlaşan Ders Araştırması (Lesson 
Study) modeli olduğu görülmektedir. Bu modelde öğretmenler dersler üzerinde uzun süre çalıştıkları ve dersin öğretimini sorguladıkları için 
öğretmenlerin nitelikleri ve dolayısıyla da (genel ve özel alan) yeterlikleri artmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de Ders Araştırması ile ilgili 
çalışmalarının arttırılarak öğretmen niteliklerinin geliştirilmesine ve bu yolla Ders Araştırması modelinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. 
Ayrıca ülkemizde mesleki gelişim uygulamalarının eksikliği, öğretmen yeterlikleri ve bu bağlamda öğretmenler üzerine yapılan 
araştırmalarının yetersizliği bu konulara odaklanmanın gerekliliğini ortaya çıkarılmaktadır. Mesleki gelişim modeli olan Ders Araştırmasının 
üç matematik öğretmeni ile çalışılmış olması, üç döngüde gerçekleşmesi ve öğretmenlerin özel alan yeterliklerinin bu süreç içerisinde ciddi 
bir derinlik kazanması önemi ile söz konusu bu çalışmanın özgün olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı:  Bu araştırmanın amacı Ders Araştırması ile ortaokul matematik öğretmenlerin özel alan yeterliklerinin dersin öğretimine 
nasıl yansıdığını incelemek ve Ders Araştırması modelini değerlendirmektir.  

Araştırmanın Yöntemi: Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’nin güney illerinden bir ilçede üç ortaokul matematik 
öğretmeni ile yürütülmüştür.  Örneklem grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel analiz uygulanmıştır.   

Araştırmanın Bulguları: Araştırmada matematik özel alan yeterlikleri (Bilgiyi aktarabilmek için ders planı yapmanın önemi,  plan yaparken 
matematik dersi öğrenme yeterlikleri ve öğrenci becerilerini geliştirmeye dikkat edilmesi, teknolojik yeterliklerinin öğretmen yeterliklerinin 
ayrılmaz bir parçası olması) hakkında olumlu yönde bulgular elde edilmiştir. Ayrıca Ders Araştırmasının öğretmenlere (Zümreyle iletişim 
kurma, bilgi ve deneyimleri paylaşma, öğrenciyi aktif hale geçirme, klasik yöntemden uzaklaşma, doğru ders planı hazırlama, yaparak 
yaşayarak öğrenme) çok büyük katkıları olduğunu gösteren bulgulara ulaşılmıştır.  Bunun yanında çalışmada öğretmenlerin teknolojik kaynak 
kullanımında yetersiz oldukları şeklinde olumsuz bulgulara da rastlanmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğretmenlerin Ders Araştırması yöntemini kullanmalarının mesleki gelişimlerine 
çok büyük katkısı olduğu ve bu yöntem sayesinde Matematik Özel Alan Yeterliklerini öğretimlerine yansıtabildikleri görülmüştür. Bunun 
yanında öğretmenlerin süreç boyunca yapılan çalışmalarda teknolojik kaynak kullanımında sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 
bu durumu aşabilmeleri için uzman birinden seminer almak yerine bir Ders Araştırması çalışmasının yapılarak teknolojiyi etkin 
kullanmalarının sağlanabileceği önerilmektedir. Ayrıca benzer bir çalışma zümreler arasında gerçekleştirilerek öğretmenlerin genel 
yeterliklerinin öğretimlerine nasıl yansıdığı başka çalışmalarda araştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Gelişim, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Nitelikleri, Teknolojik Yeterlikler  

 

Abstract 

Problem Statement: Academic achievement requires qualified education and then qualified education needs qualified teachers. In order to 
increase teachers’ qualification there is a need of some standards which leads us to teachers’ professional competences. Teacher’s 
vocational improvement is obviously related to the professional competences of teachers and it is a point which is discussed as an important 
topic. When teachers’ vocational improvement studies are being investigated Lesson Study Model which has started in Japan then become 
widespread all over the world. In this model teachers work for a long time on lessons and then questioning to teaching of lessons thereby 
these two features makes teacher improved. Because of the reason which is discussed above there is a need for more Lesson Study Model 
Studies to make it widespread in Turkey. Moreover the deficiency of implementation of teachers’ vocational improvement, teachers’ 
competences and the deficiency of research on these issues in Turkey lead us to focus on Lesson Study Model. This study is important and 
novel in different ways; first three mathematics teachers had participated then it took three session and finally during the research the 
participants have been considerably improved in teaching mathematics.Purpose of Study: This study aims to investigate how secondary 
school math teachers’ professional competences are being reflected and to assess “Lesson Study” model.  

Method: A qualitive approach was used in the study. The participants are three math teachers from a distinct area of one of the Turkey 
southern cities. Criterion sampling method has been used as a sampling choosing and then to collect data a semi structure interview form 
has been used. Descriptive analysis was used for data analysis. 

Findings and Results:  There are affirmative findings about   the professional competences of teaching math such as the importance of 
lesson preparing, considering the field requirements and improving students’ skill and then technology using is an integral part of teaching 
qualification.  It is found that lesson study model has very positive effect on professional development. Professional teaching skills such as 
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sharing experience with each other and getting good communication with the fellow teachers. However, there are some negative findings 
about lesson study such as the participants thought that they failed using technological sources. 

Conclusions and Recommendations: If the result of this study are examined it can easily be seen using Lesson Study Model has very 
affirmative effect on teachers’ vocational improvement and teachers’ professional competences can be reflected in their teaching. During 
sessions teachers had a problem with using technologic sources. To overcome this issue instead of attending a seminar lesson study model 
is recommended. Moreover, lesson study model can be applied other subject.  

Keywords: Professional Development, Teaching Profession, Professional Competences, Technological Competences 

Giriş 

Başarılı öğrencilerin yetişmesi eğitim sisteminin, eğitim sisteminin gelişmesi ise öğretmen yetiştiren kurumların sorumluluğundadır. Öyle ki 
öğretmenlerin istenilen nicelik ve nitelikte olabilmeleri için öğretmen yetiştiren kurumların sürekli kendilerini güncellemeleri gerekmektedir. 
Bu nedenle öğretmen yetiştirme, tüm ülkelerde eğitim araştırmacılarının her zaman üzerinde durdukları bir konu olmuştur (Erbilgin, 2013). 
Öğretmen yetiştirmenin temelinde nitelikli öğretmenler yetiştirmek olduğu için buradaki değişim öğrenci başarısını dolayısıyla da eğitimin 
verimliliğini etkilemektedir. Bu konuda uluslar arası literatür incelendiğinde birçok ülkenin öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirici 
arayışlar içerisinde olduğu ve bu arayışlar içerisinde en göze çarpan modelin Japon araştırmacılar tarafından ortaya konulan “Lesson Study” 
modeli olduğu anlaşılmaktadır (Baki, 2012).  Lesson Study, Jugyokenkyu kelimesinden türemektedir. “jugyo” ders, “kenkyu” çalışma veya 
araştırma anlamına geldiği için Ders Araştırması olarak da çevrilebilir. Ayrıca ülkemizde Ders İmecesi kavramı bu ifadeyi karşılamaktadır. 
Bu çalışmada ise Ders Araştırması ismi tercih edilmiştir.  

Ders araştırması bir grup öğretmenin sistematik ve işbirliğine dayalı olarak dersler üzerinde çalıştıkları ve dersleri geliştirdikleri uzun süreli 
bir mesleki gelişim şeklidir. Japonya’da yürütülen Ders Araştırması döngüsü genel olarak sekiz adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar şöyledir 
(Baba, 2007): i) Problemi tanımlama, ii) Dersi planlama, iii) Dersi öğretme, iv) Dersi değerlendirme ve yansıtma, v) Dersi gözden geçirme, 
vi) Gözden geçirilen dersi öğretme, vii) Değerlendirme ve yansıtma ve viii) Sonuçları paylaşma. Öğretmenin mesleki gelişimini arttıran bu 
uygulama Japonya’da başlamış ve buradan dünyaya yayılmıştır.  

Araştırma derslerinin hem öğretmenlere hem de eğitime çok büyük katkı sağladığı bilinmektedir. Örneğin öğretmen; profesyonel anlamda 
bir gelişim sağlar, öğrencinin nasıl düşündüğünü anlamada fikri değişir, yeni yaklaşımlar hakkında bilgi edinir ve bu bilgilerin yayılmasını 
sağlar. Ayrıca öğretmen arkadaşlarıyla hangi konu nasıl öğretilir öğretmenlerle birlikte karar vererek işbirliği yapar ve böy lece bireysel 
ilişkilerini geliştirir. Bunun yanında Ders Araştırması okul amaçlarının gerçekleşmesine yardım eder, ulusal eğitim politikalarına şekil verir ve 
en önemlisi yeni görüşlere fırsat vererek eğitimin gelişmesi için bir talep ortaya koyar.  

MEB, okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme 
ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımladığı Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Kılavuzu 
hazırlamıştır. Eğitim sistemlerinin niteliksel gelişiminde kilit faktör öğretmenler olduğu için mesleki gelişim ile öğretme ve öğrencilerin 
potansiyellerini arttırmak amacıyla gerekli bilgi ve becerileri geliştirmekte ve onların kişisel niteliğini ortaya çıkarmaktadır (Bayram, 2010). 
Buna göre Türkiye’de de OTMG ile öğrenen öğretmen mesleki gelişim modeli benimsendiği bilinmektedir.  

Öğretmenlerin nitelikli öğrenciler yetiştirebilmesi için sürekli olarak öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri gerekir. Şişman’ın da (2009) 
ifadesiyle öğretmenlik mesleği, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edildiğine göre, bu mesleği tercih eden 
insanların, mesleğin gereklerini tam olarak yerine getirebilmeleri için bir takım yeterliklere sahip olması gerekir. Öğretmen yeterlikleri, 
öğretmenin kendi gelişim alanlarını belirleyip, bu alanda gelişimlerini sağlamak için sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları 
içermektedir.   

Öğretmen yeterlikleri genel ve özel alan yeterlikleri olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.  Bu çalışmada özel alan yeterlikleri esas alınmıştır. 
MEB (2008) Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerini, öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için alanlara özgü 
olarak sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlamaktadır. Buna göre ilköğretim alanında 16 tane özel alan 
yeterlikleri oluşturulmuştur ve ilköğretim düzeyindeki matematik bunlardan biridir. DA, öğretmenin mesleki özelliklerini tamamlayıcı bir süreç 
olduğu için öğretmenlerin belli özellikleri kazanmalarını sağlamada çok önemli bir role sahiptir (Budak vd., 2011). Zira Kahyaoğlu ve Yangın’ın 
(2007) öğretmen yeterlikleri tanımı da DA konusundaki görüşü destekler niteliktedir. Buna göre öğretmen yeterlikleri: 

i) Öğretmenin her bir ana görev kapsamında kendi içinde bütünlüğü olan,  
ii) Meslek içinde tekrarlanan, 
iii) Daha alt işlem basamaklarına ayrılabilen, 
iv) Başkalarıyla bir araya gelerek farklı görevlerin yapılmasını sağlayan, 
v) Süresi tam olarak belirlenmese de dakikalarla sınırlı bir zaman diliminde yapılabilen, 
vi) Gerektiğinde bir başkasına devredilebilir nitelikte olan alt görevleri anlatacak şekilde belirlenmiştir  

Bu çalışmada matematik öğretmenlerinin mesleki yeterlik bilgilerinin öğretime nasıl yansıttıklarını incelemek için MÖAY bileşenlerini ayrıntılı 
olarak açıklayan MEB’nin (2008) çalışmaları temel alınmıştır. Buna göre çalışmada kullanmak için uzman ve katılımcı öğretmenler tarafından 
güncellenen ve sonuç olarak 5 ana bileşen ile 19 alt bileşenden oluşan MÖAY kullanılmıştır. 

Çalışmada aynı zamanda Yoshida (1999), Lewis, Perry ve Murata (2006) ve Stigler ve Hiebert (1999) tarafından benimsenen 5 aşamalı 
Ders Araştırması süreci kullanılmıştır. Kısacası döngü (1) Araştırma ve planlama, (2) Araştırma dersini uygulama, (3) Araştırma dersini 
yansıtma ve geliştirme, (4) Revizyon dersini uygulama ve (5) Revizyon dersini yansıtma ve geliştirme olarak ifade edilebilir. Ayrıca ilköğretim 
matematik öğretmeni özel alan yeterlikleri kapsamındaki matematik öğretim durumlarını planlama ve düzenlemede yeterliğinde de 
öğretmenlerin öğrencilerin becerilerini ve matematiksel gelişim düzeylerini dikkate alarak derslerini planlamaları ve düzenlemeleri gerektiğini 
vurgulamaktadır (Özdemir ve Altay, 2016). Bununla birlikte Türkiye’de mesleki gelişim uygulamalarının eksikliği, öğretmen yeterliklerinin 
incelenmesi ve bu gibi durumlar bağlamında öğretmenler üzerine  
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MÖAY  

Ana Bileşenleri 

 

MÖAY Alt Bileşenleri 

 

 

Matematik Öğretim Durumlarını 
Planlama Ve Düzenleme 

Öğretimine uygun plan yapabilme 

Öğretimine uygun öğrenme ortamları hazırlama 

Öğrenme ve öğretme süreçlerini zenginleştirmek için uygun araç-gereç ve kaynaklardan 
yararlanma 

Matematik öğretiminde teknolojik kaynakları kullanabilme 

Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini geliştirebilme 

Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar 
yapabilme 

 

 

Matematik Dersi Öğrenme 
Alanlarına İlişkin Yeterlikleri 

Sayılar alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme  

Geometri alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme 

Ölçme alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme 

Olasılık ve istatistik alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme 

Cebir alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme 

Atatürk’ün, bilim ve matematikle ilgili düşünce, görüş ve çalışmalarını öğretim sürecindeki 
uygulamalara yansıtabilme 

 

Matematik Dersi Becerilerini 
Geliştirme 

Öğrencilerin problem çözebilme becerilerini geliştirebilme 

Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirebilme 

Öğrencilerin ilişkilendirme becerilerini geliştirebilme 

Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilme  

Matematik Öğretiminin 
İzlenmesi, Değerlendirilmesi Ve 

Geliştirilmesi 

Düzenlediği öğrenme ortamlarının etkililiğini değerlendirebilme  

Matematik öğretimine ilişkin izleme ve değerlendirme uygulamalarını yapabilme 

Öğrencilerin matematiksel gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme ve değerlendirme 
sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilme 

 

Okul, Aile Ve Toplumla İşbirliği 
Yapma 

Öğrencilerin matematik bilgi, becerilerinin geliştirilmesinde aile ve toplumla işbirliği yapabilme  

Okulun bilim, kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde aile ve toplumla işbirliği 
yapabilme 

 

Mesleki Gelişim Sağlama 

Mesleki yeterlikleri belirleyebilme 

Matematik eğitimine ilişkin bilgisini kullanabilme 

Matematik öğretmeni olarak mesleki gelişim sağlayabilme 

 

Tablo 1 

Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri (MEB, 2008)         

yapılan araştırmalarının yetersizliği de bu konulara odaklanmanın gerekliliğini ortaya çıkarılmaktadır. 

Bu doğrultuda araştırmanın temel problemi Ders Araştırması mesleki gelişim modeli ile matematik öğretmenlerinin özel alan yeterliklerinin 
öğretimlerine yansımasını incelemektir. Çalışmada aşağıdaki alt problemlere cevap aranacaktır: 

1. DA sonrasında matematik öğretmenlerinin özel alan yeterliklerinin öğretime yansıması nasıldır? 
2. Matematik öğretmenlerin özel alan yeterliklerinin gelişimi amacıyla tasarlanan DA modeli öğretmenler tarafından nasıl 

değerlendirilmektedir?  

 

Yöntem 

Akademisyen, öğretmen ve araştırmacı katılımıyla gerçekleştirilen Ders Araştırması çalışması sürecinde dış uzmanların ortama katkılarını 
incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın doğası gereği araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Kanbolat, 
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2015). Araştırmanın amaçları doğrultusunda öğretmenlerle MÖAY ve DA ile ilgili görüşlerini öğrenmek için nitel araştırma yöntemlerinden 
biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı görüşme sorularını önceden hazırlar; 
ancak görüşme sürecinde de araştırılan kişilere kısmi esneklik sağlayarak oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesi sağlanabilir (Ekiz, 
2013, s.63). Bu doğrultuda yarı yapılandırılmış görüşme soruları gerek görüşme öncesinde gerekse görüşme sırasında güncellenerek 
katılımcıya sorulmuştur. 

Araştırma Grubu 

Araştırma, 2015–2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde Türkiye’nin güney illerinden bir ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki 
ortaokulda görev yapmakta olan 3 öğretmen ile ilgili mercilerden resmi izin alınarak yürütülmüştür. Örneklem grubu ölçüt örnekleme yöntemi 
ile oluşturulmuştur. Araştırmada yer alacak öğretmenlerin belirlenmesinde ortaokul matematik öğretmeni olmaları ve gönüllü katılımcı 
olmaları ölçüt olarak alınmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin gerçek isimleri gizli tutulmuş bunun yerine kodlar kullanılmıştır. Katılımcı 
öğretmenlerin cinsiyetleri, öğrenim durumları ve deneyim yılları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Kişi ve 

Cinsiyet 

Öğrenim Durumu Mezun Olduğu  

Bölüm 

Deneyim Yılı 

1KÖ L S 11 

2KÖ L İM 4 

3KÖ L İM 5 

EÖ: Erkek Öğretmen, KÖ: Kadın Öğretmen, İM: İlköğretim Matematik, L: Lisans, S: Sınıf 

 

Tablo 2 

Katılımcı Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 

Buna göre çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin ikisinin mesleklerinin ilk üç yılını ve diğerinin de ilk on yılını tamamlamış oldukları 
gözlenmektedir. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin hepsinin kadın olduğu anlaşılmaktadır.  

Uygulama Süreci 

Çalışma iki araştırmacı tarafından, toplamda altı ayda, farklı zamanlarda ve üç ayrı bölümde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çalıştığı 
okullarda tam gün eğitimin olması sebebiyle çalışma saatleri AD ve RD haricinde, öğretmenlere danışılarak öğle aralarında yapılmasına 
karar verilmiştir. Öğle arasındaki gerçekleşen her bir çalışma 16-56 dakika, AD, ADY, RD ve RDY çalışmaları 3 h 41 dk-4h 21 dakika, çalışma 
öncesi ve sonrasındaki yarı yapılandırılmış görüşmeler ise ortalama 35 dakika sürmüştür.  

Birinci bölümde; öğretmenlere iki günde DA modelini ve surecini tanıtan seminerler verilmiştir. Bu seminer ile öğretmenlere çalışma kapsamı 
boyunca gerçekleştirecekleri aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak amaçlanmıştır. Araştırmacının bu bölümde rolü gerekli 
bilgilendirmeleri sunmak ve süreci kayıt altına almak olmuştur.  

İkinci bölümde; MÖAY ve DA ile ilgili bilgilendirilen öğretmenlerin Ders Araştırması mesleki gelişim modelini uygulayarak MÖAY’i 
öğretimlerine nasıl yansıdığı gözlenmeye çalışılmıştır. Bunun için bu bölümde üç döngü gerçekleştirilmiştir.  

Birinci döngüde; döngünün ilk safhası olan problem belirlemeye yer verilmiştir. Öğretmenler uzun fikir alış verişleri ve tartışmalar neticesinde 
bir kazanım belirlemişlerdir. Öğretmenler problemi belirlerken öğretiminde ya da öğrenci tarafından anlaşılmasında güçlük çekilen kazanımlar 
üzerinde durmuşlardır. Yapılan tartışmalardan sonra 7. sınıf düzeyinde “Gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli 
denklemleri kurar” kazanımı seçilmiştir. Katılımcı öğretmenler bu problem hakkında kendi araştırmalarını yaparak bireysel planlarını 
hazırlamışlardır. Bireysel planlar tamamlandıktan sonra öğretmenler bir araya gelip kendi planlarını tek tek anlatmışlardır. Daha sonra bu 
planları sentezleyerek amaçlarına en uygun olduğunu düşündükleri yeni bir ders planı üzerinde hemfikir olmuşlardır. Ortak planı uygulamak 
için öğretmenlerden 3KÖ gönüllü olmuştur. AD ve RD’nin hangi sınıflarda yapılması gerektiğine araştırmaya katılan öğretmenlerin ders 
programına bakarak ve okul idaresine haber verilerek karar verilmiştir. Gönüllü öğretmen hazırlanan ortak planı dersine girmediği bir sınıfta 
uygulayarak AD’ni tamamlanmıştır (2 ders saat). Gönüllü öğretmen ortak planı uygularken araştırmaya katılan diğer öğretmenler gözlemci 
konumunda olmuşlardır. Bu bölümde bir akademisyen de uzman kişi olarak gözlemler yapmıştır. Araştırmacı, uzman ve öğretmenler alan 
notlarını uygulayıcının MÖAY ders öğretimine ne derecede yansıttığını ve ortak plana ne kadar uyduğunu gözlemlemeyerek almışlardır. 
Uygulamadan hemen sonra öğretmenler uzman kişi ile birlikte dersin yansımalarına bakıp değerlendirmeler yaparak ortak ders planını revize 
etmişlerdir (50 dakika). ADY ardından revize edilen ders yine aynı gönüllü öğretmen tarafından başka bir sınıfta tekrar uygulanmıştır. Aynı 
şekilde ve aynı kişiler tarafından gözlemler yapılmıştır (2 ders saat).  Akabinde RDY’na bakılmıştır (11 dakika). Bu kısımda daha çok ortak 
planı toparlamaya ve plana son şeklini vermeye dayalı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu yüzden ADY’na göre daha kısa sürmüştür. Bu 
aşamadan sonra uzman kişi ve öğretmenlerin ders planının en ideal ve uygulanabilir seviyeye ulaştığını düşünmeleri üzerine ders 
araştırmasının birinci döngüsü tamamlanmıştır.  

Birinci döngünün AD sabah 3. ve 4. derslerde ve ADY ise 4. ders sonrasındaki bir saatlik öğle arasında uygulanmıştır. Aynı gün 5. Ve 6. 
derslerde RD ve 7. saatte de RDY gerçekleştirilmiştir. İlk DA döngüsü sonrası araştırmacılar tarafından katılımcı öğretmenlere MÖAY 
bileşenlerini derslerine yansıtma durumları hakkında dönütler verilmiştir.   

İkinci döngüde; problem belirlemek için tekrar bir araya gelinmiştir. Uzun değerlendirmeler sonucunda 8. Sınıf seviyesinde “Pythagoras 
(Pisagor) bağıntısını oluşturur” kazanımı olması uygun görülmüştür. Problem saptamasından sonra öğretmenler kendi planlarını 
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yapmışlardır. Hazırlanan bireysel planlar tek tek anlatılmıştır. Uzun süreli çalışmalar sonrasında ortak plan hazırlanmış ve bu kez başka bir 
gönüllü öğretmen aracılığıyla belirlenen zaman ve sınıfta uygulanmıştır. İkinci döngüde de AD sabah 3. ve 4. derslerde, ADY ise 4. ders 
sonrasındaki bir saatlik öğle arasında, aynı gün RD 5. Ve 6. derslerde ve RDY da 7. saatte gerçekleştirilmiştir.  

Üçüncü döngüde; bir aylık uzun aradan sonra problem belirlemek için tekrar bir araya gelindiğinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 6. 
Sınıf seviyesinde “Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur” kazanımı olmasında 
öğretmenler hemfikir olmuşlardır. Belirlenen problem ile öğretmenler kendi planlarını hazırlamışlardır. Bu bireysel planlar öğretmenlerle 
paylaşılmış ve yoğun çalışmalar ve işbirliği sonucunda ortak plan oluşturulmuştur. Bu döngüde de başka bir öğretmen uygulamak için gönüllü 
olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine öğretmenlerin ders programlarına göre belirlenen zaman ve sınıfta ortak plan uygulanmıştır.  

Üçüncü döngü diğer döngülerden farklı olarak AD sabah 3. ve 4. derslerde ADY ise 4. ders sonrasındaki bir saatlik öğle arasında, RD ve 
RDY da ertesi gün 5, 6 ve 7. derslerde gerçekleştirilmiştir. MÖAY’nin öğretime yansımasına ilişkin gelişim sağladıklarını düşünen öğretmenler 
bu üç döngü sonunda DA sürecini sonlandırmaya karar vermişlerdir ve DA süreci bu şekilde tamamlanmıştır. Bu bölümde araştırmacı, 
uygulamalarda gözlemci olarak ve tüm süreçte yapılanları kayıt altına almak için de video çekimlerini gerçekleştirerek sürece dâhil olmuştur. 

Üçüncü bölümde; tüm bilgilendirme ve DA mesleki gelişim modeli uygulamalarından sonra öğretmenlerin MÖAY ve DA hakkındaki görüşlerini 
almak için her biri ile ortalama 35 dakikalık yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirerek görüşmeleri video kamera ile kayıt altına almıştır.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada nitel veri toplama araçlarından biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 
formunu hazırlamak için MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (OYEGM)’nün ortaokul matematik öğretmeni için hazırladığı 
ilköğretim matematik öğretmeni özel alan yeterliklerinden yararlanılmıştır. Görüşme soruları hazırlarken geçerliliği sağlamak için uzman 
kişilerin görüşleri alınmış, onların önerileri doğrultusunda sorular düzenlenmiştir. Araştırma verileri, araştırmaya gönüllü olarak katılan 
ortaokul matematik öğretmenlerinden 9-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Görüşmeler ortalama 35 dakika sürmüştür. 
Görüşmede öğretmenlerden alınan sözlü cevaplar bilgisayar ortamına aktarılmış ve görüşmeye katılan öğretmenlerden belirttikleri görüşlerin 
doğru aktarılıp aktarılmadığı teyit ettirilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada verilerin analizi için nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analizden yararlanılmıştır. Bu yaklaşıma göre veriler daha önceden 
belirlenen temalara göre yorumlanabilirken görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da 
düzenlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.256). Aynı zamanda veri analizinde betimsel analizde görüşmeye katılanların görüşlerini çarpıcı 
bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.256). Belirlenen temalara görüş bildiren 3 
öğretmen (n=3) şeklinde kısaltmaya, alıntılar yapılırken de öğretmenlerin isimlerini vermek yerine kodlamalar kullanılmıştır. Öğretmenlerin 
görüşme sorularına verdiği yanıtlar araştırmacı ve bir alan uzmanı tarafından ayrı ayrı incelenerek kodlanmış ve gerekli düzenlemeler 
yapılmıştır.  

Bulgular ve Yorumlar  

Bu bölümde ortaokul matematik öğretmenlerinin araştırma sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgular bulunmaktadır. Çalışmanın 
daha anlaşılır olacağı düşünüldüğü için yorumlar kısmı bulgular ile birlikte sunulmuştur. Görüşme soruları doğrultusunda iki ana temada 
toplanmıştır.  Bu bölümde sık sık katılımcı öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir.     

1. Ders Araştırması Sonrasında Öğretmenlerin Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması İle İlgili Bulgular 

Burada öğretmenlerin DA sonrasında MÖAY hakkında genel olarak ne düşündüklerini ortaya koymak için bazı sorular sorulmuştur:  Buna 
göre sorular ve onlara verilen cevaplar aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

a. Artık bu çalışmadan sonra bir öğretmenin MÖAY’ye sahip olmasının neyi bilmesini gerektirdiğini düşünüyorsunuz? MÖAY bileşenleri 
nelerdir? 

Öğretmenlerin hepsi (n=3) öğretmenin MÖAY’ne sahip olabilmesi için ders planı yapması gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardır.  Bu 
konudaki görüşler incelendiğinde (KÖ1)’in “Derse planlı girme kesinlikle [çok önemli].”  ifadesi, (KÖ2)’nin “MÖAY’de biraz daha plan 
yapabilme [var]” ifadesi ve (KÖ3)’ün “…aktarabilmek için plan yapmanın öneminden bahsettik süreç boyunca.” ifadesi ile ders planı yapma 
alt temasına değinildiği görülmektedir. Bunun yanında (n=2) öğretmen, öğrenme alanlarına ilişkin yeterlikleri bilmenin MÖAY için çok önemli 
olduğunu vurgulamışlardır. 
(KÖ1)’in “…sayılar arasındaki becerisi, cebir alanındaki becerisi, geometri alanındaki becerisi yani Atatürk ile ilgili vardı…” ifadesi, (KÖ2)’nin 
“… bir konuyla ilgili olsun sayılar bilgisini, cebir bilgisini artı istatistik bilgisini aktarabilme…” ifadesi ile öğrenme alanlarına ilişkin yeterlilikler 
alt temasına değinildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca MÖAY bileşenlerinin zaman yönetimi, sınıf hâkimiyetini sağlama, öğrencilerin dikkatini çekme, 
özel gereksinimli öğrencileri dikkate alma, alan hâkimiyeti, öğretmenin bilgisini aktarabilme yeteneği, öğrenme alanlarının düzenlenmesi ve 
öğretim sürecinde teknolojiden faydalanma olduğu konusunda farklı öğretmenler birer kez görüş belirtmişlerdir.   
Buna göre araştırmaya katılan ve görüş belirten tüm öğretmenler ders araştırması modeli ile MÖAY’nin öğretimlerine olumlu yönde 
yansımalarının olduğunu düşünmektedirler. Görüşlerin büyük bir çoğunlukla bir araya gelerek ortak plan hazırlama ve öğrenme alanlarına 
ilişkin yeterlikler olduğu görülmektedir. Baki, Erkan ve Demir’ e (2012) göre, öğretmenlerin bir araya gelip oluşturduğu bir plan tekil olarak 
oluşturduğundan kusur olarak oldukça geridedir, bir başka deyişle öğretmenlerin araştırma yapması, araştırmaların sonucu bir araya gelip 
bir plan oluşturmaları ve bunları meslektaşları ile paylaşmaları kendilerini sonuca götürmede oldukça etkili olacaktır. Elde edilen bulguların 
Baki ve arkadaşlarının bu saptamasını desteklediği söylenebilir. 

b. Matematik öğretim durumlarını planlama ve düzenleme için bundan sonra neler yaparsınız? 

Bütün öğretmeneler (n=3) MÖAY ana bileşeni olan matematik öğretim durumlarını planlama ve düzenleme için grup çalışması yapma, dersin 
öğretimi sırasında akıllı tahta kullanma ve özel gereksinimli öğrencilerini dikkate alma konusunda olumlu görüşler bildirmişlerdir.  
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 (KÖ1)’in “En çok, daha doğrusu şöyle söyleyeyim yaptığımız çalışmada en fazla bana [katkıda bulunan] bu, zaman yönetimi. İkincisi de 
öğrenci seviyelerine uygunluk ve bir de grup çalışması.” ifadesi, (KÖ2)’nin “Grup çalışması yapıyordum. Hem seviyorlardı rekabet etme gibi 
bir yarışmayı hem de çok şikâyet ediyorlardı. O şikâyetin olumsuz tarafını ortadan kaldırmak için grup artık yapmıyoruz. Yani sürekli grup 
yapmıyoruz artık her derste. İhtiyaç olan derste ve şey olmuyor grup etkinliğinde rekabet tarzında bir şey olmuyor. Yani “en iyi grup, en kötü 
grup, kim önce yaptı” şeklinde bir etkinlik yapıyoruz.” ifadesi ve (KÖ3)’ün “Süreç boyunca şunu gördük bazı kazanımlar için grup 
çalışmalarının çok daha verimli olduğunu gördük.” ifadesi ile grup çalışması yapma alt temasına değinildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca (KÖ1)’in 
“…hiç uygulamadığım bir şey EBA ve şu Fatih projesi ile gelen akıllı tahtalar yani arkadaşlarımın uygulamalarında gördüğüm kadarıyla ben 
hani bayağı bir çekiniyordum ondan.” ifadesi, (KÖ2)’nin “Akıllı tahtayı artık kullanıyoruz, internetimiz sorunlu ama program indirdik, oradan 
görseli açıyoruz. Çocuklar tahtaya çıkarak, kendileri dokunarak yazıyorlar, hoşlarına gidiyor.” ifadesi ve (KÖ3)’ün “…okulumuz müsait olduğu 
için akıllı tahta kullanımına önem vermek istiyorum. [Akıllı tahta] daha dikkat çekici, ilgi çekici ya da ilk başta bu şekilde kullanılmasa bile 
öğrencileri bir şekilde kazanımdan, dersten geri kaldığı ya da hani dikkatlerinin dağıldığı zamanlarda kullanmak güzel olacaktır diye 
düşünüyorum” ifadesi ile akıllı tahta kullanma alt temasına değinildiğini göstermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere ülkemizde yapılan 
araştırmalarda da öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknoloji okur-yazarı olmayı bir öğretmenin önemli bir niteliği olarak gördükleri 
anlaşılmaktadır (Seferoğlu, 2004). Bununla birlikte öğretmen yeterlilikleri konusunda özellikle batılı ülkelerdeki literatür incelendiğinde 
teknoloji yeterliliklerinin öğretmen yeterliliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğu göze çarpmaktadır.  

Öğretim durumlarını planlama ve düzenleme konusunda plan yapma, öğrenme ortamlarını düzenleme, pergel ve cetvel kullanmanın katkı 
sağladığı konusunda öğretmenlerin çoğu (n=2) görüş bildirmişlerdir. (KÖ1)’in “…her sınıfta sınıf seviye farkı farkları var çocuklar için. Kimisi 
çok üstün bir örnek yetiyor kimisi işte daha farklı örnekler çözmen[iz] gerekebiliyor anlayabilmesi için ya da daha farklı yo llar denemen[iz] 
gerekebiliyor. Bazı öğrencilere bilgiyi verdin[iz] mi hemen alıyor deminki söylediğimiz şekilde ama bazı öğrencilere daha fazla bilişsel 
özelliklerini harekete geçirecek daha fazla çalışma yapman[ız] gerekebiliyor. Materyal vermen[iz] gerekebiliyor, görsel vermen[iz] 
gerekebiliyor, anlatman[ız] gerekebiliyor, çizdirmen[iz] gerekebiliyor... ” ifadesi, (KÖ2)’nin “ Onların yapabileceği tarzda soruları [soruyorum], 
onları kaldırmaya [çalışıyorum]. Hem başarı şeyini tatsınlar hem de uygulayabilsinler, öğrendiklerini uygulayabilsinler. Onun haricinde işitme 
engelli filan, onları daha alt düzey sorularda kaldırıyorum basit sorularla başladığımız için.” ifadesi ve (KÖ3)’ün “…Buna ek olarak özellikle o 
öğrenciler için farklı bir çalışma diye düşündüğüm için ben onu yapamıyoruz ama bu teker teker ilgilenme ve kontrolü arttırabiliriz. Ya da 
oturma planını düzenlediğimiz zaman bazen de arkadaşlarına akran öğreticiliği için görev veriyorum, yardımcı olması adına ders esnasında.” 
ifadesi ile özel gereksinimli öğrencileri dikkate alma alt temasına değinildiğini göstermektedir. 

Buna karşılık öğretim sürecini planlama ve düzenleme konusunda dikkat çekme, zaman yönetimi, öğrencilerin aktif olması, sınıf düzeyini 
dikkate alma, akran öğreticiliği ve diğer öğretmenlerden materyal temin etme gibi görüşlerin birer defa öğretmeneler tarafından ifade edildiği 
bilinmektedir.   

c. Matematik dersi öğrenme alanlarına ilişkin yeterliklerini ileride nasıl kullanırsınız? 

Öğretmenler (n=3) kazanıma göre öğrenme alanı yeterliklerini kullanma yönünde ortak görüş bildirmişlerdir. (KÖ1)’in “…konu hangi alanı 
gerektiriyorsa onu [o öğrenme yeterliliğini] kullanmayı düşünüyorum. Mesela Pisagor bağıntısı ile ilgili neler vardı işte [öğretmenin] sayısal 
bilgisi, geometri bilgisi ve cebirle ilgili bilgisi vardı. Yani Pisagor’da olasılıkla ilgili hiçbir şey yapamayacağımız için o alanı vermeye çalışmam.” 
ifadesi, (KÖ2)’nin “ [Matematik öğrenme alanı yeterliliklerini] kazanıma göre belirliyorum… bunlara dikkat etmeliyim falan diye öyle bilincinde 
değildim. Şimdi daha önce yaptığımız bir kazanımda şunları, şunları kullandım diyebilirim ama.” ifadesi ve (KÖ3)’ün “Kazanıma bağlı olarak 
hepsinin yeri ve sırası geliyor. [Çalışmadan önce] İsim olarak “Bunların olması gerekiyor, bunların geçmesi gerekiyor” şeklinde farkında 
değildim. ” ifadesi ile kazanıma göre öğrenme alanı yeterliliklerini kullanma alt temasından bahsedildiği görülmektedir. Özaltun’a (2014) göre 
öğretmenler ders araştırması boyunca planlama aşamalarında kavramlar üzerine tartışmışlar, birbirleriyle fikirlerini paylaşarak alana özgü 
bilgilerini genişletme imkânı bulmuşlardır ve kavramların nasıl öğretilmesinin daha uygun olacağı üzerine konuşarak alan bilgilerini alan 
öğretimi bilgileri ile bütünleştirmişlerdir. 

d. Çalışmadan sonra Matematik dersi becerilerini geliştirmek için neler yaparsınız? 

Öğretmenlerin hepsi (n=3) matematik becerilerini geliştirmek için iletişim, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirdik lerini ifade 
etmişlerdir. Bununla birlikte öğretmeneler, matematik dersi becerilerini geliştirmek için öğrencilerle grup çalışması yapmanın ve onların 
ilişkilendirme becerilerini geliştirmenin de katkıları olduğunu dile getirmişlerdir. (KÖ1)’in “Grupla çalışmada iletişim olacak çocuklar arasında 
sonuçta. Problem çözme olacak kendiler çözecek. Yani onların önüne bir problem, bir sorun vereceğim çünkü. Onu çözmeye çalışacaklar. 
İlişkilendirme olacak diğer konularla ilişkilendirecekler [soruyu] çözmek için. Yani grupla çalışmada [öğretim becerilerinin] hepsi işin içerisine 
giriyor.” ifadesi ile grupla çalışma, iletişim kurma, akıl yürütme ve problem çözme alt temalarından bahsedildiği görülmektedir.  Aynı şekilde 
(KÖ2)’nin “Grup etkinliklerinde genelde onlara bir şey ürettireceğim zaman öğrencilere zaten söylediğimi yapabilmek için akıl yürütme, 
ilişkilendirme, iletişim becerileri gerekiyor beraber çalıştıkları için.” ifadesi ve (KÖ3)’ün “…arkadaşlarıyla bir sorun üzerinde düşünmeleri, bir 
problem üzerinde düşünmeleri, açıklama yapmaları birazcık daha önem kazandı. İletişim becerisi kesinlikle giriyor, hani iki beynin aynı anda 
bir şeye odaklanması akıl yürütmeyi daha da ilerletmiş oluyor.” İfadesinin de grupla çalışma, iletişim kurma, akıl yürütme ve problem çözme 
alt temalarından bahsedildiği görülmektedir. Beypınar ve Kıncal’a (2015) göre Ders araştırması matematik eğitiminde öğrencilerin öğrenmesi 
üzerinde etkilidir. Ayrıca Ders araştırması ile öğrencinin öğrenme seviyesini ve kalitesini, akıl yürütme becerisini, öğrenme sürecine etkin 
katılımını, problem çözme becerisini olumlu yönde etkilediğini söylemektedirler. Bununla birlikte Yıldırım, Tarım ve İflazoğlu’nun (2006) 
çalışmalarında grup çalışmasının (kubaşık öğrenmenin) akademik başarı üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyduğu görülmektedir. Bu şekilde 
öğrenme ile akademik başarının yanı sıra, benlik saygısı, akran desteği, dersliği ve derslikteki arkadaşlarını sevme, işbirliği yapma, özürlü 
ve özürlü olmayan öğrenciler ile farklı etnik kökenden olan öğrenciler arasındaki ilişkiler açısından daha çok olumlu etkileri olduğu 
belirtmektedirler. 

e. Matematik öğretiminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

Bu konuda grup çalışması ile gözlemleme ve değerlendirme yapma ve önceki sınıfta uygulanan planı geliştirerek diğer sınıflara uygulama 
şeklinde farklı öğretmenler birer görüş belirtirken tüm öğretmenler (n=3) öğrenciyi ve/veya ders planını değerlendirme yönünde olumlu görüş 
bildirmişlerdir. (KÖ1)’in “Bundan sonraki ölçme değerlendirme kısımlarında da sanırsam bende de aynısı olur. Yani ölçme değerlendirmeyi 
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yaparım, sonra “Nasıl bir başarı yakaladım? Başarı mı yakaladım başarısızlık mı var?” Ona göre kendime bir yol çizer devam ederim yani. 
Diğer kazanımlarda da “Acaba daha farklı yöntemler [kullanırım]. Aynı yöntemler her zaman uygulanmayacaktır. Çünkü konu değişecek “o 
konuya göre en uygun yöntem hangisi olabilir?” diye daha titiz bir araştırma yaparım diye düşünüyorum.”     ifadesi, (KÖ2)’nin “çocuklara 
soru sorarak yapabiliyorum. Hani “Bu dersin sonunda ne anladık? Ne aklımızda kaldı?”.  ” ifadesi ve (KÖ3)’ün “Bizim en iyi artımız bu oldu. 
Bu yüzden ölçme değerlendirme yaptıktan sonra olan eksikleri kapatmak adına planlarımızı düzenleyebiliriz.” ifadesi ile öğrenciyi ve/veya 
ders planını değerlendirme alt temalarından bahsedildiği görülmektedir. Sönmez ve Taşgın’ın (2013) ‘‘ Öğretmenlik Mesleği Genel 
Yeterliklerinin Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ’’ adlı çalışmalarında sınıf 
öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme süreci ile öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme yeterliklerine ilişkin görüşlerinin genellikle olumlu 
yönde olduğunu ve bu yeterlik maddelerinin öğretmenlik mesleği için önemli bulunduğunu tespit etmişlerdir. 

f. Matematik öğretmeni olarak mesleki gelişim sağlamak adına ileride neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

Konuyla ilgili kaynak kitaplardan araştırma yapma şeklinde yalnızca bir öğretmenden görüş bildirirken internetten araştırma, eğitim 
seminerlerine katılma, matematik zümresiyle Ders Araştırması yapma ve yine zümre içinde özel paylaşım grubu oluşturma yönünde tüm 
öğretmenler görüş belirtmişlerdir. (KÖ1)’in “[Birbirimizle bilgi alış verişi nerdeyse] yapmıyoruz denecek kadar azdı. Bundan sonra daha [çok] 
dikkat ederiz diye düşünüyorum. Mesela Ö3 hocamızla daha fazla bir etkileşim kuruyoruz.” ifadesi, (KÖ2)’nin “Aklımıza takılan bir şeyi hemen 
whatsapp grubundan soruyoruz zaten yanlış bir şey öğretmeyelim diye. Zaten bu çalışmadan dolayı bir grubumuz vardı, onun üzerinden 
hareket ediyoruz.” ifadesi ve (KÖ3)’ün “Bizim yaptığımız bu çalışmanın özellikle zaten sosyal açıdan buna [bilgi ve deneyimleri paylaşmaya] 
yararı oldu. Çünkü okula yeni gelmiştim ve çok fazla birbirimizi tanımıyorduk. Bu çalışmanın en güzel yanlarından birisi de bu oldu. Artık 
birbirimizi tanıyoruz ve daha rahat daha kolay bir şekilde yardımlaşabileceğimize artık inanıyorum” ifadesi ile zümreyle iletişim kurma ve bilgi 
alış verişi yapma alt temalarına karşılık geldiği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler ders araştırması ve işleyişi hakkında belirttikleri görüşlerden genel olarak öğretmenlere çok büyük katkıları 
olduğu anlaşılmaktadır. Jacobs’a (2012) göre; ders araştırmasında öğretmenler, okuldaki her öğrencinin bilgilerini gözden geçirerek, dersleri 
planlayarak, başka öğretmenlerin derslerine katılarak ve onları gözlemleyerek, günlük konuşmalarla ve öğretimi geliştirme konusunda diğer 
öğretmenlerle iletişim kurarak, onlarla işbirliği yaparak öğrencilerin nasıl en iyi öğrendiğine dair daha iyi bir bakış açısı geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere araştırmada elde edilen bulgular ile bu bulgular arasında benzerlik olduğu görülmektedir.      

2. Öğretmenlerin Özel Alan Yeterliklerinin Gelişimi Amacıyla Tasarlanan Ders Araştırması Modeli Hakkındaki Görüşleri İle İlgili Bulgular 

        Burada öğretmenlerin özel alan yeterliklerinin gelişimi amacıyla tasarlanan ders araştırması modeli hakkında genel olarak ne 
düşündüklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun için aşağıdaki şu sorular sorulmuş ve buradan elde edilen cevaplar da ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır.  

a. Bundan sonra meslektaşlarınızla bilgilerinizi ve deneyimlerinizi nasıl paylaşmayı düşünüyorsunuz? Neden? Ders araştırması modelinin 
size katkısının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?  

Bu soru hakkında diğer zümreyle iletişim kurma adı altında (n=1) öğretmen görüş belirtmiştir. Zümreyle iletişim kurma ile bilgi ve deneyimleri 
paylaşma konusunda ise öğretmenlerin hepsi görüş belirtmiştir. DA modelinin katkısı hakkında (n=2) öğretmen öğrenciyi aktif hale getirdiğini 
söylerken, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme, doğru ders planı hazırlama, öğretmenleri klasik yöntemden uzaklaştırma be öğrencinin bilgiyi 
unutmasındaki etkenleri öğretmenin araştırması şeklinde birer tane görüş bildirildiği anlaşılmaktadır. (KÖ1)’in “Derste daha etkin nasıl 
davranırım, öğrencilere bir şey aktarırken [onları] daha etkin, çocukları konuya daha iyi katabilme ya da çocukların dersten sıkılmamalarını 
sağlayacak yöntemler [ararım]. [Ders araştırmasının] bana katkısı bu.” ifadesi ve (KÖ2)’nin “Sen tahtaya geç sınıfa anlat filan [olmuyor]. En 
biraz daha çocuklara yük bindirmeye başladım. Mesela hazır halde derse gelmedikleri için önceden ödevlendirme filan araştırma için ödev 
veriyorum. Birazcık yorulsunlar, derste onları biraz tahtaya kaldırıyorum. Yani biraz daha renkli, güzel oluyor.” ifadesi ile öğrenciyi aktif hale 
getirme alt temasına denk geldiği görülmektedir. 

b. Bu çalışmada Ders araştırması modelini kullanmanın MÖAY’yi öğrenme açısından nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? 

Sadece bir öğretmen DA ile bilgilerin kalıcı olacağı yönünde görüş bildirirken (n=2) öğretmen ise Da ile MÖAY’ni yansıtabildiklerini ve DA ile 
farkındalık kazandıklarını ifade etmişlerdir. Bütün öğretmenler ise DA ile yaparak yaşayarak öğrenme sağlandığı için DA’nın bu süreçte 
kendilerine büyük katkıları olduğunu söylemişlerdir. (KÖ1)’in “Bize bu yeterlilikler seminerde verilseydi belki o alt başlıkları aklımızda kaldığı 
kadar öğrenirdik ama uygulamaya geçmediğimiz için bize ne kadar yaralı olacağını öğrenemezdik.” ifadesi, (KÖ2)’nin “Kesinlikle faydalı oldu. 
Çünkü hani öğrenciye de yaptığımız gibi sözel bir konuyu düz anlatıp aklınızda ne kaldı deyip geçmektense uygulamak, işin içine koşmak, 
kesinlikle yaşayarak öğrenmek daha faydalı oldu.” ifadesi ve (KÖ3)’ün “Birebir yaşadığımız için bence bir seminere bir bilgilendirme olayına 
göre böyle bir şey daha da iyi oldu. Görmek, bazı arkadaşlarımızın anlatması bizim için daha da yararlı olmuştur.” ifadesi ile DA ile yaparak 
yaşayarak öğrenme alt temasına değinildiği anlaşılmaktadır. DA yaklaşımı sorgulama, planlama, eyleme dönüştürme, gözlemleme, yansıtma 
ve tekrar planlama yaparak öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlar ve bu tür etkinlikler öğretmenlere mesleki beceri düzeylerini ve 
öğrencilerle ilişkilerini geliştirme fırsatları sunar (Matoba ve Arani, 2005). Bu alt temadaki görüşlerin Matoba ve Aranin’nin görüşleri arasında 
paralellik olduğu söylenebilir.   

 (KÖ1)’in “Ders araştırmasının MÖAY’yi öğrenmeye kesinlikle katkısı oldu. [MÖAY’yi] uyguladık, kaç tane ders uyguladık, etkisi[ni] de orda 
[gördük]. Çünkü zaten ilk yaptığımızda mesela hani revizyonun olması da burada çok önemli. Mesela ilkinde yapıyorsun, yaptığın aksaklıkları 
revizyonda düzeltiyorsun. E bunları gördükçe tabi ki bunun katkısını görüyorsun.” ifadesi, (KÖ2)’nin “Yaptığım şeyin [MÖAY’nin] ne 
olduğunun farkına vardım mesela. Nerede neyi kullanmışım, neyi kullanmam gerekiyor veya ne ile ilgili olduğunu şu an daha iyi biliyorum.” 
ifadesi Ders Araştırması ile MÖAY’yi öğretime yansıtabilme alt temasından bahsedildiği anlaşılmaktadır. Bu alt temanın öğretmenlerin 
gelişmesinde yansıtma önemli görülmektedir yani yansıtma, öğretmenin “öğreten kişi olarak öğretmen” ve “öğrenen kişi olarak öğrenci” 
arasındaki ilişkiyi kurabilmesi için, öğrencilerin fikirlerini belirtmelerine olanak tanıması, düşüncelerdeki farklılıkları vurgulaması açılarından 
önemlidir (Jacobs, 2012) düşüncesiyle örtüştüğü anlaşılmaktadır. Özaltun (2014), öğretmenlere Öğrenci Düşünce Bilgisinin her bileşenin 
ayrı ayrı önemli olduğuna ilişkin farkındalık kazandırılması için Ders Araştırmasını önermektedir. Buna paralel olarak Lewis, Perry ve Hurd 
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(2004) öğretmenlerin matematiğe ve matematiğin öğretimine ilişkin bilgilerini geliştirmek için ders araştırmasını kullandıklarını 
belirtmektedirler. 

Sonuçlar 

Sonuç olarak araştırmanın bulguları incelendiğinde bu çalışmada öğretmenlerin Ders Araştırması yöntemini kullanmalarının mesleki 
gelişimlerine çok büyük katkısı olduğu ve bu yöntem sayesinde MÖAY’yi öğretimlerine yansıtabildikleri görülmüştür. Bir mesleki gelişim 
programların etkili olabilmesi için öğretmenlerin bizatihi kendilerinin karar verme süreçlerine katılımları gerekmektedir. Çünkü sorunu yaşayan 
öğretmenler iken yine sorun için çözüm önerebilecek en uygun kişiler de öğretmenlerdir. Bu yüzden bu çalışmada öğretmenlerin yaparak 
yaşayarak öğrenmesi ile çalışmanın kalıcı ve sürekli olmasına önemli katkı sunulduğu anlaşılmaktadır.  

Öneriler 

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında bazı öneriler sunulabilir. Öğretmenlerin teknolojik kaynak kullanımında yetersiz olduklarını 
düşündükleri ve bu durumu aşabilmek için seminer almak yerine bir ders araştırması çalışmasının yapılabileceği araştırmaya katılan 
öğretmenler tarafından önerilmiştir. Bu şekilde öğretmenlerin teknolojiyi etkin kullanması sağlanabilir. Ayrıca benzer bir çalışma zümreler 
arasında gerçekleştirilerek ÖMGY’nin ortaokul öğretmenlerinin öğretimlerine yansıması başka çalışmalarda araştırılabilir. 
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