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ÖNSÖZ
Preface
Değerli Akademisyen, Öğretmen ve Öğrenciler,
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz 3.Uluslararası Sınırsız
Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), 3rd International Symposium of
Limitless Education and Research (ISLER 2019), 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde Muğla
Bodrum’da yapılmıştır. Sempozyum Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulunda 127
akademisyen görev almıştır. Üç gün süren Sempozyumda, 6 panel, 2 konferans, 3
atölye ve 1 kapanış paneli gerçekleştirilmiş, 16 paralel oturumda 236 sunu
yapılmıştır. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak yedi farklı ülkeden 9
akademisyen, ülkemizdeki çeşitli üniversitelerden 300’den fazla akademisyen ile
öğretmen ve öğrenci katılmıştır.
Bu yıl “Öğrenme ve Araştırma” temasıyla düzenlenen Sempozyumda eğitim
alanında yapılan nitelikli araştırma ve uygulamaları paylaşmak, bilimsel üretime
katkı sağlamak, yeni düşünce ve çalışmalara ortam hazırlamak, sınırsız öğrenme,
eğitim ve araştırmaya dikkat çekmek, bilgi toplumuna uyum sağlamak amaçlanmıştır.
Bunun yanında akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirmek, bilimsel ve
sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, işbirliği ve eşgüdüm sürecini canlandırmak ön
plana alınmıştır. Bu anlayışla Sempozyumda okul öncesinden yükseköğretime kadar
20 den fazla konu alanına yer verilmiş ve gelen bildiriler hakemlerin görüşleri
doğrultusunda kabul edilmiştir. Böylece bilimsel ve nitelikli çalışmalara öncelik
verilmiştir.
Günümüzde ülkelerin gelişmesi, kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanması,
nitelikli eğitim uygulamaları ile bilimsel araştırmalara bağlı bulunmaktadır. Bu
süreçte öğrenme ayrı bir önem taşımaktadır. Bilindiği gibi öğrenme bireyi
değiştirmekte ve geliştirmektedir. Bu değişim önce zihinde başlamakta, giderek
davranış ve tutumlara yansımaktadır. Bu amaçla okullarda öğrenme, öğrenmeyi
öğrenme, sınırsız öğrenme becerilerini geliştirme üzerinde durulmalıdır. Diğer
taraftan bilginin sürekli artması, teknolojinin hızla gelişmesi ve değişmesi, bilginin
çeşitli kaynaklardan sunulması, bilgi toplumuna uyum sağlama gibi durumlar sınırsız
öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Sınırsız öğrenmeyi gerçekleştirmek, öğrenen bir
toplum ve dünya oluşturabilmek için eğitimin önündeki engeller aşılmalıdır. Özellikle
yer, zaman, araç gereç, ekonomik vb. engelleri aşmak için sistemli çalışmalar
yapılmalıdır. Böylece sürekli öğrenen, düşünen, araştıran, sorgulayan ve ülkemizin
geleceğine yön veren bireyler yetiştirilmelidir.
Sempozyumun ikinci teması olan “Araştırma” ile ülkemizde bilimsel ve nitelikli
araştırmalara dikkat çekilmiştir. Bilimsel araştırmanın temel amacı sorulara cevap
aramak, sorunları çözmek ve bilimsel bilgi üretmektir. Bu amaçla nicel ve nitel
araştırmalar yapılmaktadır. Son yıllarda eğitim alanında nitel araştırmalar giderek
artmaktadır. Bu araştırmalarla birlikte nesnellik, geçerlik ve güvenirlik ile genelleme
sorunları da sürekli dile getirilmektedir. Üç-beş kişiden görüş alınan, yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanan, öğretmen görüşlerine dayalı araştırmalar
hızla çoğalmaktadır. Bazı nitel araştırmalar teorik arka plandan yoksun ancak
istatistik harikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazıları birbirinin tekrarı niteliğinde
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olduğundan bilimsel bilgi üretimi düşmektedir. Bazı araştırmalarda ise uygulanabilir
sonuçlar ortaya çıkmamaktadır.
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz 3. Uluslararası Sınırsız
Eğitim ve Araştırma Sempozyumunun (USEAS 2019) ülkemizdeki eğitim ve araştırma
çalışmalarının niteliğini artırmaya katkı getirmesini umuyoruz.
Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılan ve destek veren Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Bilal DUMAN’a, Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ahmet
ATAÇ’a ve Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer
ADIGÜZEL’e teşekkür ederiz.
Sempozyuma 7 farklı ülkeden davetli konuşmacı olarak katılan;
• Prof. Dr. M. Ali AKINCI, Rouen Normandy University, France,
• Prof. Dr. Thomas GILPATRICK, Portland State University, USA,
• Prof. Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis, USA,
• Assoc. Prof. Dr. Carol GRIFFITHS, University of Leeds, United Kingdom,
• Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, Lithuania,
• Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University, UAE,
• Assist. Prof. Dr. Nurcan KÖSE, American Universty (AUM), Kuwait,
• Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA,
• Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen-Hasselt, Belgium,
bilim insanlarına teşekkür ederiz.
Sempozyuma çeşitli üniversitelerden panelist olarak davet edilen ve katılan;
• Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi
• Prof. Dr. Meliha YILMAZ, Gazi Üniversitesi
• Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL, Ankara Üniversitesi
• Prof. Dr. Selahattin TURAN, Uludağ Üniversitesi
• Prof. Dr. Serap BUYURGAN, Başkent Üniversitesi
• Prof. Dr. Turan PAKER, Pamukkale Üniversitesi
• Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi
• Doç. Dr. Feryal BEYKAL ORHUN, Pamukkale Üniversitesi
• Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi
• Doç. Dr. Meltem KATIRANCI, Gazi Üniversitesi
• Doç. Dr. Necdet AYKAÇ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
• Doç. Dr. Recep Şahin ARSLAN, Pamukkale Üniversitesi
• Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
• Doç. Dr. Tolga ERDOĞAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
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• Doç. Dr. Yalçın BAY, Anadolu Üniversitesi
• Dr. Öğrt. Üyesi D. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
• Dr. Öğrt. Üyesi Selami OK, Pamukkale Üniversitesi
bilim insanlarına teşekkür ederiz.
Sempozyum sonunda gönderilen bildiri tam metinleri gerekli düzeltmelerden
geçirilmiş, USEAS 2019 Bildiri Kitabında alanlara ve alfabetik sıraya göre verilmiştir.
Sempozyumun gerçekleştirilmesi ve USEAS 2019 Bildiri Kitabının yayınlanmasında
emeği geçen bütün düzenleme, bilim, danışma ve hakem kurulu üyelerine, SEAD
üyelerine, yurt içi ve yurt dışından katılarak bilimsel destek veren araştırmacı, bilim
insanı ve eğitimcilere, maddi destek sağlayan sponsorlara, haber yapan yayın
organlarına Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği adına teşekkür ederim.
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
SEAD Başkanı
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
nevin_akkaya@yahoo.com
Özet: İlk kez 1918’de Znaniecki tarafından sosyal bilimler alanına kazandırılan “değer” kavramı, Latince”
değerli olmak” veya “güçlü olmak” anlamına gelen “valere” sözcüğünden türetilmiş bir sözcüktür. Değerler bir
yaşam tarzı, belirli bir davranış biçimiyle ilgili güçlü bir inançtır. Eğitim gelecek kuşaklara değer aktarımının
yapıldığı bir süreçtir. Temel değerlerin kazandırılması amacı Türk Millî Eğitim Temel Kanunu ve ders
programlarının amaçları incelendiğinde de açıkça görülür. Temel Kanun’un başlangıcında Millî Eğitim’in amaçları
sayılırken ahlaki, manevi değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı
bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,
insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli kişiler yetiştirilmekten bahsedilmektedir.
Bu araştırma Türkçe öğretmen adaylarının değer tercihlerini belirlemek, çeşitli değişkenlere göre
inceleyerek bu değerleri seçme nedenlerini ortaya koymaktadır. Araştırmanın evreni ve örneklemi DEU. Buca
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği bölümünden rastgele seçilmiş 1.,
2., 3. ve 4. sınıflardır. Araştırmanın verilerini toplamada Güngör’ün Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerden
en önem verdiklerinden başlayarak değerleri sıralamaları istenmiştir. Rastgele seçilen bazı öğrencilerden neden
bu şekilde sıralama yaptıklarına dair bir yazı yazmaları istenmiştir. Yapılan çözümlemelerde araştırmaya katılan
öğretmen adaylarının ahlaki değerlere öncelikle yer verdiği son sırada ise dini değerlerin yer aldığı görülmüştür.
Toplumsal yaşantılar bu sonuçlarda etkilidir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim Fakültesi, Öğretmen Adayları, Değer Tercihleri.

Turkish Teacher Candidate’s Value Preferences
Abstract: The concept of value that was first introduced to the social sciences by Znaniecki in 1918 is a
word derived from the word valere, which means Latin being valuable or being powerful. Values are a strong
belief in a lifestyle, a particular behavior. Education is a process of transferring value to future generations. The
purpose of gaining the basic values is clearly seen when the objectives of the Turkish National Education Basic
Law and the curriculum are examined. At the beginning of the Basic Law, the objectives of National Education
are considered as having the moral and spiritual values, and have a well-developed personality and character,
free and scientific thinking power, a wide worldview, balanced and healthy in terms of body, mind, morality,
spirit and emotion. who respects human rights, values personality and enterprise, and is responsible towards
society; We are talking about cultivating creative, creative and productive people.
This research is to determine the value preferences of Turkish teacher candidates and to determine the
reasons for choosing these values by examining them according to various variables. The population and sample
of the research DEU. Buca Faculty of Education, Department of Turkish and Social Sciences, is the first, second,
third and fourth class in Turkey. In order to collect the data of the study, Güngör's Values Scale was used. The
students were asked to rank the values starting from the most important ones. Some randomly selected students
were asked to write an article about why they were ranked this way. In the analyzes, it was seen that the
preservice teachers included moral values primarily and religious values took the last place. Social experiences
are effective in these results.
Keywords: Faculty of Education, Teacher candidates, Value Preferences.
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1. Giriş
Değerler antropoloji, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi olmak üzere çeşitli disiplinler
tarafından farklı kuramsal temelde ele alınmaktadır. McDonald’a (1993) göre antropologlar,
geleneksel bir bakış açısıyla, değerleri örgütün özü olarak görmektedirler. Felsefeciler, idealleri
tanımlamak için değer kavramını kullanmışlardır. Sosyolojide değerler, toplum karakteristiğinin temel
normatif standartlarını temsil etmektedir. Psikolojik perspektifte değerler, bireyin kişiliğinde anahtar
unsur olup, tutum ve davranışların önemli belirleyicileridir. Ekonomistler ise, yarar işlevlerini
anlamada değer kavramlarını görmektedirler.
İlk kez 1918’de Znaniecki tarafından sosyal bilimler alanyazınına kazandırılan ‘’değer’’ kavramı,
Latince ‘’değerli olmak’’ veya ‘’güçlü olmak’’ anlamına gelen ‘’valere’’ sözcüğünden türetilmiştir
(Bilgin,1995). Lewis’e göre bir değer, belirli bir davranış biçimi veya yaşam tarzıyla ilgili dayanıklı bir
inançtır. Değerler, biz belirli bir davranış türüne ve yaşam tarzına sevk eden ‘’iyi’’, ‘’adaletli’’ ve
‘’güzel’’ hakkındaki kişisel inançlarımızla eş anlamlıdır. Hall ve diğerleri, değerlerin bir kişi veya
örgütün dünya görüşünü yansıttığını öne sürmüşlerdir. Rokeach’a göre değerler, bütün insanların
etkinliklerinde farkında olarak veya olmayarak dışa vurulurlar (Akt. Razik ve Swanson, 1995). Rokeach,
değeri, belirli bir davranış ve varoluş amacının kişisel ve toplumsal olarak karşıtlarına tercih
edilmesine ilişkin kalıcı bir inanç (Akt. İmamoğlu ve Aygün Karakitaboğlu, 1999); değer sistemini de
görece önemi süresince varoluş amacı veya tercih edilen davranış biçemleriyle ilgili inançların kalıcı
bir örgütü olarak tanımlamıştır (Akt. Sağnak, 2004).
Schwartz (1999), değerleri toplumsal aktörlerin (örneğin; örgütsel liderler, politika yapıcılar)
eylemleri seçme, insan ve olayları değerlendirme ile kendi eylem ve değerlendirmelerini açıklama
yollarına yardım eden, arzu edilen kavramlar olarak tanımlamıştır. Bu açıdan değerler, içinde
bulunulan durum her ne olursa olsun, yaşama rehberlik eden ilkeler olarak önemine göre sıraya
koyulan, ölçüt ya da hedeflerdir (örneğin; güvenlik, zevk).
Williams’a göre kültürel değerler, bir toplumda iyi, doğru ve arzu edilen şeyin ne olduğuna ilişkin
olarak paylaşılan soyut fikirlerdir. Bu kültürel değerler (örneğin; özgürlük, refah, güvenlik), çeşitli
durumlarda insanlara neyin uygun olduğunu söyleyen belirli normlar için temeller oluştururlar.
Buradan hareketle toplumsal kurumların (örneğin; aile, eğitim, ekonomik, politik, dinsel sistemler)
işlevi, kendi hedefleri ve işlem modelleri kültürel değer önceliklerini açıklar. Örneğin bazı toplumlarda
bireysel hırs ve başarı oldukça önemli değer olarak görülür; ekonomik örgüt ve hukuk sistemlerinin ise
rekabete dayalı (örneğin; kapitalist pazarlar) olması olasıdır (Schwartz, 1994).
Rokeach’a göre değerler, davranışa farklı arzlarda kılavuzluk eden çok yönlü standartlardır.
Değerler (Akt. Bilgin, 1995);
1. Bireyi, toplumsal konularda belli bir pozisyonu almaya sevk eder,
2. Bireyi, belirli bir politik veya dini ideolojinin bir diğerine tercihi yönünde etkiler,
3. Bireyin kendini sunmasında kılavuzluk eder,
4. Bireyin kendini ve diğerlerini değerlendirmesinde ve yargılamasında, kendini ve diğerlerini
övmesi veya kusurlar bulmasında ölçüt rolü oynar,
5. Karşılaştırma sürecinde merkezi konumu nedeniyle bireyin kendini diğerleri kadar ahlaklı veya
yeterli olup olmadığını değerlendirmesinde ölçüt olarak kullanılır.
6. Diğerlerini etkilemede veya ikna etmede kullanılır.
7. Psikoanalitik anlamda kişisel ve toplumsal olarak kabul edilemez inanç, tutum veya eylemlerin
nasıl ussallaştırılabileceğini gösterir.
İnsan davranışını, önemli ölçüde, sahip olduğu değerler biçimlendirir. Bu doğrultuda değerler
bireylerin hem işbirliği düzeyini, seçici algısını ve bilgiyi yorumlama gücünü etkiler; hem vizyon alanını
belirler; hem de alternatifler arasından seçim yapmasında, karar vermesinde, sorun ve çatışmaları
çözümlemesinde temel bir araç olarak rol oynar (Russell, 2001).
Küreselleşen dünyada milletlerin kendilerine özgü değerlerin giderek kaybolduğu bir gerçektir.
Bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması bilinçli ve devletine bağlı bireyler yetiştirmek
açısından önemlidir. Günümüzde eğitim-öğretimin öğretim kısmına verilen değer kadar ihmal edilen
eğitim kısmına da değer verilmeye çalışıldığı görülmektedir. 13 Ocak 2017 tarihinde kamuoyunun
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görüşlerine sorulan öğretim programlarında da programların yenilenme ve geliştirilme nedeni olarak
milli ve manevi değerlerimizin kazandırılmasına verilen önemin arttırılması gösterilmiştir. Her ders
için verilen programın giriş kısmında öğretim programında değerler eğitimi başlığı altında değerler
eğitimine vurgu yapıldığı görülmektedir. Geleceğin mimarı olan öğretmenlerin de değer tercihlerinin
araştırılması önem arz etmektedir.
2. Araştırma Modeli Yöntem
Tarama modelinin esas alındığı bu araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılmıştır.
Araştırmada eğitim fakültesi öğrencilerinin değerlerle ilgili görüşleri hiçbir değişikliğe uğratılmadan
olduğu gibi betimlenmiştir. Bu araştırmada; olgu veya olgular hakkında bilgi içeren ve yazılı
materyallerin analizini kapsayan, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri olan “doküman
inceleme” (Yıldırım ve Şimşek, 2004) kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
tekniği uygulanmıştır.
2.1. Evren ve Örneklem
Bu araştırma 2018-2019 öğrenim yılında Buca Eğitim Fakültesinin Türkçe ve Sosyal Alanlar Eğitimi
Bölümünde öğrenim gören 143’ü kız, 98’i erkek olmak üzere toplam 241 öğrenci üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem, basit tesadüfi örneklemeyle belirlenmiştir. Örneklem
grubunu oluşturan öğrencilerin 73’ü 1. Sınıfta, 57’si 2. ,31’i 3. 82’si 4. Sınıfta öğrenim görmektedir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin değer tercihlerini belirlemek üzere Değerler, Suç Anlayışı ve Ahlaki
Hüküm Ölçeği (Güngör, 1998) kullanılmıştır.
Değerler, Suç Anlayışı ve Ahlaki Hüküm Ölçeği (DÖ): Spanger (1928) ve Allport, Vernon ve
Lindzey’in (1960) klasik değer tercih sıralamasına Güngör (1998) ahlaki değerleri ekleyerek bir
değerler sıralaması› ölçeği elde etmiştir. Bu ölçeğin mantıki geçerliliği yapılmış ve test tekrar test
güvenirliği .86 olarak bulunmuştur. Güngör’ün bu Değerler ölçeği öğrencilere verilerek en önem
verdikleri değerden başlayarak sıralama yapmaları istenmiştir. Ayrıca veri toplama aracı olarak 241
öğrenciden gönüllülük temelli 25 öğrenci bu değer tercihi sıralamasını neden bu şekilde yaptıklarını
açıklayan bir kompozisyon kağıtları kullanılmıştır.
2.3. Verilerin Çözümlenmesi
Öğrencilerin değer eğilim puanları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Aritmetik ortalama, t
testi, tek yönlü ANOVA yöntemleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak .05 seçilmiştir.
3. Bulgular
Tablo 1
Öğretmenlerin Değer Tercihleri
Değer
Değer Adı
Sıralaması
Ahlaki
Bilimsel
Toplumsal
1
Estetik
Ekonomik
Dini
Siyasi
Ahlaki
Bilimsel
Toplumsal
2
Estetik
Ekonomik
Dini
Siyasi
Ahlaki
3
Bilimsel

F

M

N

%48,6
%14,4
%10,7
%14,8
%5,3
%6,6
%0
%16,9
%22,6
%21,8
%14,8
%8,2
%19,8
%1,6
%22,2
%23,9

2,0658
3,1193
3,5926
4,2016
4,4691
4,6008
5,9671
2,0658
3,1193
3,5926
4,2016
4,4691
4,6008
5,9671
2,0658
3,1193

118
35
26
36
13
16
0
41
55
53
36
20
48
4
54
58
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Toplumsal
Estetik
Ekonomik
Dini
Siyasi

%18,9
%11,1
%10,3
%9,1
%4,1

3,5926
4,2016
4,4691
4,6008
5,9671

46
27
25
22
10

Görüldüğü gibi değerler farklı yolla tanımlanabilmektedir. Ancak değer tanımları incelendiğinde
şu temel noktalarda ortaklaşıldığı görülmektedir: Değerler soyut kavramlardır. Ayrıca değerler gelip
geçici bir duygu veya aklımıza o anda gelen bir tercih olarak da düşünülemez; değişimi uzun zaman
aldığı için, belirli bir zaman dilimi içinde kalıcı oldukları söylenebilir. Değerler, kavramaya ilişkin bir
unsur içerir. Değerler ayrıca bütünüyle belirgin olmak zorunda da değildir. Bilincinde olmadan
değerlere uygun hareket edilir. Bir diğer nokta, değerler eyleme dönüşmek durumundadır. Değerler
hakkında konuşmak onların varlığını kanıtlamaz. Değerin uygulamada bir anlamı olması gerekir. Aksi
takdirde varlığı saptanamaz. Son olarak, değerlerin belirgin özelliği arzu edilen bir kavram olmasıdır.
Birinci sıraya yazılan değerlere bakıldığında Ahlaki değerlerin büyük bir çoğunlukla ilk sıraya
yazıldığı görülmektedir. Ancak sıra ortalamalarına göre bakıldığında dördüncü sırada yer alan Estetik
değer birinci sıraya yazılma sıralamasında 35 kişi ile ikinci sırada yer almaktadır. Sıra ortalamalarına
göre ikinci sırada yer alan Bilimsel değer birinci sıraya yazılma sıralamasında üçüncü sırada yer
bulmuştur. Yine sıra ortalamalarına göre üçüncü sırada yer alan Toplumsal değer birinci sıraya yazılma
sıralamasında dördüncü sırada yer almıştır. Ekonomik değer sıra ortalamalarına göre beşinci sırada
yer almasına rağmen birinci sıraya yazılma sıralamasında kendine altıncı olarak yer bulmuş yine aynı
şekilde altıncı sırada olan Dini değer ise birinci sıraya yazılmada beşinci olarak yer almıştır. Son sıra
ise hiç tercih edilmeyen Siyasi değerlere aittir.
İkinci sıraya en fazla yazılan değer Bilimsel değerdir. Sıra ortalamalarına göre de ikinci sırada yer
alan Bilimsel değer ikinci sıraya en çok yazılan değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal değer
ikinci sıraya yazılma da ikinci olarak yer almıştır. Sıra ortalamalarında altıncı sırada yer alan Dini
değer ikinci sıraya yazılma sıralamasında üçüncü olarak yer bulmuştur. Son sırada yer alan değer yine
değişmemiş ve Siyasi değer olarak kalmıştır. Öğretmen adayları tercih ettiklerini şu şekilde
açıklamışlardır;
“Ahlaki Değer” diğer değerlerin yerleşmesinin temel koşuludur. Ahlaki değerler geri kalan tüm
değerlerin toplamından fazladır. Türk mitolojisinden gelen köklü bir değerdir.
“Bilimsel Değer” Bir toplumun değerler sistemi geliştirebilmesi için bilimsel olarak ilerlemiş olması
gerekir. Bilim çağın ve insanlığın gelişmesi için ön koşuldur. Bir toplum bilim ve irfan ile uğraşmazsa
ayakta kalamaz.
“Toplumsal Değer” Bir toplumu ayakta tutan temel değerdir. Toplumun nesiller boyu birbirine
aktardığı kabul olunan değerdir. Bireylerin daha yaşanabilir bir dünya için toplumsal değerleri göz önünde
bulundurması gerekir.
Tablo 2
Son Sırada Yer Alan Değerler
Değer Sıralaması
Değer Adı
Ahlaki
Bilimsel
Toplumsal
7
Estetik
Ekonomik
Dini
Siyasi

F
%0,4
%1,2
%11,1
%14
%6,2
%25,9
%41,6

M
2,0658
3,1193
3,5926
4,2016
4,4691
4,6008
5,9671

N
1
3
27
34
15
63
101

Son sıraya yazılan değerler incelendiğinde en fazla son sıraya siyasi değerin yazıldığı görülmüştür.
Katılımcıların yaklaşık olarak yüzde kırklık bir kısmının son sıraya bu değeri yazdıkları görülmüştür.
Öğretmen adaylarının siyasi değere son sırada yer vermeleri siyasetten uzak olmaları ve siyasetle
ilgilenmelerinin gelecek hayatlarında kendilerine zarar vereceğini düşünmüş olmalarıyla açıklanabilir.
Yine son sıraya en çok yazılan ikinci değer olarak dini değerin öne çıktığı görülmektedir.
Öğretmen adayları dini değeri son sırada yer verirken ahlaki değerlerin dini değerin yerini
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tutabileceğini düşünmelerinden kaynaklı olabilir. Giderek değişen dünyada farklı dinlerin bir arada
uyum içinde yaşamaları bir zorunluluktur. Ahlaki değerler farklı dini inançlarda olan bireylerin de bir
arada yaşamasını sağlayan uzlaştırıcı değer olarak da algılanabilir.
Ahlaki değerin ise son sıraya yalnızca bir kez yazıldığı görülmüştür. Ahlaki değerleri o denli önemli
algılamışlardır ki bu değeri sadece bir öğretmen adayı son sıraya yazmıştır. Onun dışında ahlaki
değerler çoğunlukla öncelikli değer olmuştur.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Alanlar Eğitim Bölümü Türkçe Öğretmenliği anabilim dalı
öğretmen adaylarının değer tercihlerini belirlemek ve bu değerleri sıralama ölçütlerini belirleme
gerekçelerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırma grubunda Birinci sıraya yazılan değerlere
bakıldığında Ahlaki değerlerin büyük bir çoğunlukla ilk sıraya yazıldığı görülmektedir.
Ancak sıra ortalamalarına göre bakıldığında dördüncü sırada yer alan Estetik değer birinci sıraya
yazılma sıralamasında 35 kişi ile ikinci sırada yer almaktadır. Sıra ortalamalarına göre ikinci sırada yer
alan Bilimsel değer birinci sıraya yazılma sıralamasında üçüncü sırada yer bulmuştur. Yine sıra
ortalamalarına göre üçüncü sırada yer alan Toplumsal değer birinci sıraya yazılma sıralamasında
dördüncü sırada yer almıştır. Ekonomik değer sıra ortalamalarına göre beşinci sırada yer almasına
rağmen birinci sıraya yazılma sıralamasında kendine altıncı olarak yer bulmuş yine aynı şekilde altıncı
sırada olan Dini değer ise birinci sıraya yazılmada beşinci olarak yer almıştır. Son sıra ise hiç tercih
edilmeyen Siyasi değerlere aittir. İkinci sıraya en fazla yazılan değer Bilimsel değerdir. Sıra
ortalamalarına göre de ikinci sırada yer alan Bilimsel değer ikinci sıraya en çok yazılan değer olarak
karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal değer ikinci sıraya yazılma da ikinci olarak yer almıştır. Sıra
ortalamalarında altıncı sırada yer alan Dini değer ikinci sıraya yazılma sıralamasında üçüncü olarak
yer bulmuştur. Son sırada yer alan değer yine değişmemiş ve Siyasi değer olarak kalmıştır.
Akkaya (2013) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına baktığımızda bilimsel değerler
kapsamında yer alan” cahillikten arınmış bir dünya “değeri ilk sıralarda yer alırken aynı değer
grubunda yer alan “gerçeklerin bilinmesi” değeri son sıralarda yer almaktadır. Bu sonuçlar bu
çalışmanın sonuçları ile uyuşmamaktadır. Ancak yine aynı çalışmanın sonuçlarında “vicdan huzuru “
alt başlığı ile ahlaki değerlerin üst sıralarda yer aldığı görülmüştür. Bu sonuç ise bu çalışmamız ile
paralellik göstermektedir.
Sarı (2005) tarafından yapılan çalışmaya bakıldığında ise Araştırma grubunda birinci öncelikli
değer, siyasi değer olarak bulunmuştur. Bu sonuç yaptığımız çalışma ile zıtlık göstermektedir. Ancak
yine aynı çalışmada öncelikli değer olarak karşımıza çıkan diğer değerler arasında ahlaki değerlerin
de üst sıralarda yer aldığı görülmüştür. Bu sonuç ise bizim çalışmamız ile paralellik gösterdiği
görülmüştür.
Güngör (1998)’ün yaptığı araştırmada değer tercih öncelikleri erkeklerde siyasi, kızlarda ise
ahlaki değerler olarak bulunmuştur. Bu sonuçlarda erkekler açısından bir zıtlık mevcutken kadınlar
açısından paralellik göstermektedir.
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Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Türkçe
Öğretmeni Adaylarının Konu Hakkındaki Fikirlerine Etkisi
Doç.Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
bilge.ayranci@adu.edu.tr
Özet: Öğretimde materyal kullanımı özellikle öğrenmenin kalıcılığını sağlamak ve öğrenmeyi zevkli hale
getirmek konusunda büyük fayda sağlamaktadır. Öğretmen adayının öğretimde materyal kullanımının önemini ve
materyal kullanımında dikkat etmesi gereken noktaları iyi bilmesi gerekir. Bu sebeple eğitim fakültesi bünyesinde
öğretmen adaylarına öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi verilmektedir. Bu çalışma kapsamında
Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinden bağımsız ve bağımlı olarak
öğretim teknolojileri ve materyal tasarımının öğretimdeki yeri hakkındaki yazılı anlatımları ele alınmıştır. Türkçe
öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini almadan önceki yazılı anlatımları durum
tespiti açısından önem arz etmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
dersini aldıktan sonraki yazılı anlatımlarının ise ders konularının yeterliliği veya geliştirilebilirliği konusunda
alanda bir farkındalık oluşturması beklenmektedir.
İlgili amaç doğrultusunda Türkçe öğretmeni adaylarına öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini
almadan önce ve aldıktan sonra öğretim teknolojileri ve materyal tasarımının öğretimdeki yeri hakkında birer
yazı yazdırılmıştır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Doküman inceleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. İçerik
analizi neticesinde gönüllü katılımcıların verdikleri yanıtlar iki farklı uzman tarafından değerlendirilip benzer
kodlar ve temalar elde edildiği görülmüştür. Temalara uygun katılımcı örnek cümlelerine yer verilmiştir.
Araştırma neticesinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi konularının Türkçe öğretmeni adayı
üzerinde etkililiğinin ve konuya dair düzenlenmesi gereken hususların açıklığa kavuşturulması beklenmektedir.
Türkçe öğretmeni adaylarının mesleğe atanmadan önce öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı konusundaki
yeterliliklerini arttırmak konusunda araştırmanın fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe eğitimi, materyal tasarımı, öğretim teknolojileri.

Instructional Technology and Material Design Course Effect for The
Turkish Teachers Candidate' İdeas About The Topic
Abstract: Instructional material specifically to the use of the permanence of learning and provide great
benefits to make learning enjoyable. Teacher candidates should be know the use of teaching materials and the
importance of good points. For this reason, the education faculty of teacher candidates instructional technology
and material development lessons. The scope of this study was to evaluate the prospective Turkish teacher
candidate writing about teaching education and material development are discussed independent and dependent
teaching technology and material lesson. Turkish teacher candidates instructional technologies and material
development of written expression before the lesson due diligence in terms of importance. Turkish teacher
candidates instructional technologies and material development lesson is of course written expression issues of
adequacy, or is expected to create an awareness about the area that can be improved.
Turkish teacher candidates about objectives, instructional technology and material design before and
after taking a course on instructional technology and material in a post about the design of teaching has been
printed. Research is a qualitative research. Collected data by the method of document review. Content
analysis as a result of voluntary participants gave similar responses are evaluated by two different experts and
themes is obtained. Uncheck the appropriate participant to example sentences. As a result of teaching
technologies, research and material development course of Turkish teacher candidate on the regulation of the
issue and the effectiveness of the required clarification of the issues. Before being appointed the profession of
teaching Turkish teacher candidate technologies and material development to increase their qualifications to
provide benefits of research on the topic.
Keywords: Turkish education, material development and training technologies.
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1. Giriş
Eğitim öğretimin gerçekleştiricisi olarak öğretmenin öğrenmenin kalıcılığını oluşturabilmesi için
öğretim teknolojilerini ve materyalleri etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. Öğretim
teknolojileri ve materyaller aynı zamanda öğrencide öğrenme isteği uyandıran, farklı öğrenme
stillerine öğrenmede kolaylık tanıyan, öğrenmenin birden fazla duyuya hitabını sağlayan unsurlardır.
İlköğretimde öğrencinin etkin olması aynı zamanda anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için
öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi, yeni bilgi ile yaşam arasında bağ kurması, bilgiye kendisinin
ulaşması ve bilgiye ulaşmada özellikle kendi ürettikleri materyalleri kullanması önem taşımaktadır
(Ulusoy ve Gülüm, 2009: 96).
Öğretimde teknolojiden yararlanmanın öğrenmeye olan katkısı yapılan birçok araştırmayla ortaya
konulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan araç-gereçlerin sayısının ve çeşidinin giderek
artması bu konunun önemini ortaya koymaktadır (Bektaş, Nalçacı ve Ercoşkun, 2009: 20).
Teknolojik gelişmelerin öğretim ortamlarına uyarlanmaları, giderek artarken öğretim
teknolojileri öğretim programlarındaki yerini almaktadır. Bu bağlamda dikkat çeken derslerden biri
de, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı/Geliştirme dersidir. Dersin hedeflerinde öğretmen
adaylarının teknolojik gelişmelerden haberdar edilmesi, öğretim amaçlı teknolojileri kullanabilmesi
ile teknoloji ve çevreyi kullanarak yeni materyaller geliştirme becerisi bulunmaktadır (Alım, 2012: 3).
Farklı öğrenme alanlarına sahip öğrencilerin eğitimi için öğretmenin aynı anda; sözel
öğrenenlere, görsel öğrenenlere ve psikomotor öğrenenlere hitap edebilmesi yani mutlaka uygun ve
etkili öğrenme araçlarının, materyallerin kullanılması gerekir. Bu noktada ÖTMG, öğrencilerde
bilgilerin kalıcı hale gelmesi, sosyal yaşamla bağın güçlü ve etkili bir şekilde kurulabilmesi üzerinde
durur. Öğretmenin ders anlatırken, sınıfın bütününe hitap edebilmesini sağlayan bu ders, çok boyutlu
düşünebilme özelliği kazandıran bir niteliğe de sahiptir (Karataş ve Yapıcı, 2006: 314).
Bireyin yaratıcı düşüncelerini başkalarıyla paylaşma noktasında, bireysel düşüncelerini özgürce
açıklayabildikleri ve tartışabildikleri ortamlar oluşturulmalıdır. Bu tartışmalarda birbirlerinin
düşüncelerine önem vermelerinin, yaratıcı düşünme becerileri üzerinde olumlu etki yapacaktır. Bu
sebeple yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılmasında, öğrencilerin aktif bir birey olarak işbirlikli
çalıştıkları öğrenme çevrelerinin önemli bir rol üstleneceği düşünülmektedir (Birişçi ve Karal, 2011:
205).
Yaratıcılık bütün alanlarda kendini gösterebilen, bireysel ve toplumsal gelişmede itici güç özelliği
taşıyan bir süreçtir. Özellikle toplumlarının geleceğine yön verecek olan çocukların yaratıcı
yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi önemlidir. Bunun için öğretmenlere büyük görevler
düşmektedir. Farklı öğretim yaklaşımlarının seçilmesi, konuların yapısına göre çeşitli öğretim yöntem
ve tekniklerinin birleştirilmesi, gerekli materyallerin seçimi ve hazırlanması gibi pek çok alanda
öğretmenlerin yaratıcı olması beklenir (Yanpar, Koray, Parmaksız ve Arslan, 2006: 131).
Öğretim materyallerinin etkili olmasını amaca uygun seçilmesi, tasarlanması sağlar. Bu ise
öğretimin başarısını etkiler. Öğretmen adaylarının hangi konuda, ne tür materyaller kullanabileceğini
bilmesi ve bu materyalleri tasarlama ve geliştirme becerilerine sahip olması gerekir (Gökçe, 2009:
37).
Eğitim teknolojilerinin son yıllarda öğretim ve öğrenme ortamlarını daha verimli, etkin ve nitelikli
bir hale getirmek üzere kullanılmasının gerekliliği tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
görülmektedir. Bu bakımdan öğretmenlerin mesleklerini etkili ve verimli biçimde yerine
getirebilmeleri için bir takım genel bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları gerekmektedir (Cabı ve
Ergün, 2016: 38)
Eğitimde modern öğretim teknolojilerinin kullanmak artık bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte
teknolojik gelişmeler hangi boyutta olursa olsun bazı “klasik ders materyalleri” önemlerini hep
korumuşlardır. Eğitimde ülkeler, bölgeler ve yöreler arasında ve hatta ülkemizde olduğu gibi, okullar
bazında öğretim materyalleri konusunda bir standardın olmadığı da bir gerçektir. Bunlara ulaşmak
zor, zaman alıcı ve pahalı da olabilmektedir (Alım, 2012: 82). Bu bakımdan öğretmenin kendi
materyalini hazırlayabilmesi çok önemlidir.
Kert ve Tekdal (2008: 130) çalışmalarının sonucunda deney grubuna alınarak alanyazındaki
tasarım ilkelerine uygun olarak hazırlanan bilgisayar programını kullanan öğrencilerin sontest
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sonuçlarının, sadece geleneksel öğretimle ünite çalışması yapan kontrol grubunun sontest sonuçlarına
göre daha başarılı düzeyde olduğu görülmüştür. Aynı çalışma sonucunda deney grubuna alınarak
alanyazındaki tasarım ilkelerine uygun olarak hazırlanan bilgisayar programını kullanan öğrencilerin
kalıcılık sonuçlarının, sadece geleneksel öğretmen merkezli öğretimle ünite çalışması yapan kontrol
grubunun kalıcılık testi sonuçlarına göre daha başarılı olduğu görülmüştür.
Yavuz Konokman, Yokuş ve Yanpar Yelken (2016: 874)’in de araştırma sonuçlarında değindiği
üzere “öğretmen adaylarının Eğitim Fakültelerinde materyal tasarımcısı gibi eğitilmeleri
gerekmektedir. Tasarım aslında yenilik üretmeyi gerektirmektedir. Materyal tasarımcısı olarak
öğretmen adaylarının yenilikçi birey kimliğine sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle öğretmen
adaylarının yenilikçi olmaları, çağın getirdiği yeniliklere direnç göstermemeleri ve özellikle de eğitim
alanındaki yenilikleri kolaylıkla kabullenmelerini sağlamak için öğretmen adaylarının yaratıcı
olabileceği, özür düşünerek yeni değerler, ürünler ve projeler üretebileceği ve eğitim alanındaki
yeniliklerle karşılaşabilecekleri öğrenme ortamları tasarlanmalıdır. Ayrıca öğretmen adaylarının
ürettikleri yenilikçi fikir ya da ürünlere ilişkin öz değerlendirme yapmaları sağlanarak, yenilikçi
kimliklerine ilişkin algılarının oluşması gerçekleştirilebilir. Yükseköğretim kurumlarında eğitim
uygulamaları deneyime dönük, araştırmayı, bilimsel ve özgün düşünmeyi gerekli kılan ve inovasyonu
destekleyecek biçimde tasarlanmalıdır.”
ÖTGM dersinde öğretmen adayından asıl istenen, kendi potansiyellerini kullanarak, göreve
başladıklarında kendi mesleklerini icra esnasında etkin şekilde kullanacakları birtakım becerileri
önceden deneyimleyip görerek ve yaşayarak yaratıcılık ve el becerilerini devreye sokarak
öğrenmeleridir (Çalışoğlu, 2015: 25).
2. Yöntem
Bu çalışma kapsamında Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
dersinden bağımsız ve bağımlı olarak öğretim teknolojileri ve materyal tasarımının öğretimdeki yeri
hakkındaki yazılı anlatımları ele alınmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve
materyal tasarımı dersini almadan önceki yazılı anlatımları durum tespiti açısından önem arz
etmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini aldıktan
sonraki yazılı anlatımlarının ise ders konularının yeterliliği veya geliştirilebilirliği konusunda alanda
bir farkındalık oluşturması beklenmektedir, konu hakkında literatürde Türkçe öğretmeni adayları ile
bir çalışmaya rastlanmamış olması araştırmanın önemini ortaya koyar.
İlgili amaç doğrultusunda Türkçe öğretmeni adaylarına öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretim teknolojileri ve materyal tasarımının öğretimdeki yeri
hakkında birer yazı yazdırılmıştır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Doküman inceleme yöntemi ile
veriler toplanmıştır. İçerik analizi neticesinde gönüllü katılımcıların verdikleri yanıtlar iki farklı uzman
tarafından değerlendirilip benzer kodlar ve temalar elde edildiği görülmüştür. Temalara uygun
katılımcı örnek cümlelerine yer verilmiştir. Toplam gönüllü katılımcı sayısı 39 katılımcıdan ibarettir.

3. Bulgular ve Yorum
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Tablo 1
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini almadan önce konu hakkında Türkçe öğretmeni
adaylarının görüşleri
Tema
Dikkat çekmek için
materyal

Materyalde teknoloji
örnekleri
Öğrenmenin
öğrencide oluşumu

Kod
Heyecan ve ilgi

Katılımcı
K1, K4, K5, K8, K9, K10, K11, K15, K16,
K24, K26, K27, K28, K31, K33, K34,
K35
K1, K8, K12, K19, K21, K24, K26, K35
K3, K6, K9, K15, K19, K28, K29, K32
K1

f
17

7
10

Hazırbulunuşluk
Somutlaştırma
Kolay öğrenme
Fikrim yok

K7, K8, K13, K15, K24, K33, K35
K2, K5, K9, K10, K16, K20, K23, K24,
K32, K34
K3, K4, K5, K6, K8, K11, K16, K17, K20,
K21, K22, K25, K26, K27, K32, K34,
K35
K7, K8, K11, K15, K24, K25, K33
K12, K35
K2, K18, K29, K30, K32, K34, K35
K2, K14, K36, K37, K38, K39

Konuya göre
Zaman alma

K11, K33
K15

2
1

Sağlamlık
İlgi çekici renkler
Görsel-işitsel güzellik

K15
K15
K15

1
1
1

Eğelenerek öğrenme
Sıkıcılıktan kurtulma
Akıllı tahta
Duyu hitabı
Derse katılım
Akılda kalma

Türkçe dersi için
materyal
Materyal seçimi
Materyalin olumsuz
yönleri
Materyalin
fiziksel
özellikleri

8
8
1

17
7
2
7
6

Tabloda görüldüğü üzere Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı dersini almadan önce
Türkçe öğretmeni adaylarının konu hakkındaki fikirleri 7 tema ve 16 kod üzerinde toplanmıştır.
Katılımcı örnek cümleleri:
K2: “Öğretim teknolojileri akıllı tahtaların her sınıfa konulmasıyla yaygınlaşmıştır. Akıllı
tahtalarda slayt, belgesel, eğitici filmler izletilmeye başlanmıştır. Genel olarak teknoloji hayatı
kolaylaştıran araçtır. Öğretim teknolojisi ise öğretimi kolaylaştıran bütün araçları içine alır. Öğrenciyi
derse katmayı, ona bilgileri daha kolay öğretmeyi sağlayan araçlardır.”
K3: “Küçük yaştaki çocuklar için durağan ders anlatımı sıkıcı olmaktadır. Bu sıkıcılığı önlemek
için ders anlatırken materyallerden faydalanılarak eğlenceli bir hal alınabilir.”
K5: “Ama zaman sürekli müsait olmayabilir. Yıllık plan da çok dolu olduğu için pek mümkün
değildir.”
K7: “Karşımızdaki öğrenci kitlesinin bilgi düzeyi, öğrenme hızı, hazırbulunuşlukları gibi ön
koşullar dikkate alınarak teknik ve materyaller seçilmeli ve uygulamalıyız. Düz bir anlatımın yerine
doğru teknik ve materyal kullanılarak öğrencilerin etkin olduğu duyarak, görerek, dokunarak,
yaşayarak öğrenme gerçekleşir.”
K13: “Bireylerin öğrenme yöntemleri birbirinden farklıdır. Kimi bireylerde görsel zeka ön
plandayken kimi öğrencilerde işitsel zeka ön plandadır. Bu yüzden okumaya yönelik materyaller,
görsel zekaya sahip öğrencinin bilgisini daha çok arttırırken video, ses gibi materyaller işitsel zekaya
sahip bireylerde öğrenmeyi daha çok olumlu yönde etkiler.”
K21: “Sadece dinleme yoluyla öğretmektense, öğrencilerin görsel yollarla öğrenmesi konunun
kalıcılığını arttırır. Materyaller genellikle ilgi çekici olduğu için öğrenci konuyu orada pekiştirirken
hem daha çok eğlenecek hem de dikkatli bir şekilde konuyu öğrenmiş olacaklardır.”
Tablo 2
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Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini aldıktan sonra konu hakkında Türkçe
öğretmeni adaylarının görüşleri
Tema
Faydaları

Özellikleri

Kod
Tasarruf
Somutlaştırma
Eğlenerek öğretme
Bireysel farklılık
Eğitim ilkeleri
Kalıcılık

Duyu
organlarına
hitap
Etik ilke
Hazır bulunuşluk
Teknik özellik
Ekonomik
Öğretim
yerine
uygunluk
Yaşantıyla bağlantılı
Materyal çeşitleri
Fiziksel
özellikleri
(renk, sade vb.)
Öğrenci aktif
Öğretim programına
uygunluk
İlgi çekici

Katılımcı
K1, K2, K3, K15, K30
K1, K8, K12, K14, K15, K21, K24, K39.
K8, K9, K20, K26, K35, K36, K38
K1, K15
K1, K25
K1, K4, K8, K9, K10, K14, K16, K17,
K18, K19, K20, K22, K25, K26, K27,
K28, K30, K31, K32, K34, K36, K37,
K39
K4, K8, K9, K10, K11, K15, K21, K27,
K28, K30, K36, K38, K39
K29
K1, K4, K5, K6, K7, K10, K11, K12,
K15, K16, K18, K21, K22, K23, K24,
K28, K32, K35, K36, K37, K38, K39
K1, K2, K4, K11, K21, K23, K38
K2, K3, K4, K10, K11, K18, K22, K24,
K26
K11, K17, K21, K22

f
5
8
7
2
2
23

K1
K6, K9, K10, K11, K14, K23, K27, K28,
K29, K33, K34, K35, K38
K1, K3, K4, K5, K6, K7, K10, K11,
K12, K14, K16, K17, K19, K20, K21,
K22, K26, K29, K30, K31, K33, K35,
K38, K39
K6, K10, K11, K13, K16, K17, K19,
K20, K23, K24, K25, K28, K29, K30,
K35, K36, K38
K2, K3, K5, K7, K11, K12, K14, K15,
K17, K22, K23, K28, K30, K31, K33,
K34, K35
K2, K5, K6, K10, K12, K13, K14, K16,
K17, K18, K19, K20, K22, K23, K24,
K25, K26, K28, K29, K30, K31, K32,
K34, K35, K36, K37, K38, K39

1
13

13
1
22
7
9
4

24

17
17
27

Tabloda görüldüğü üzere Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı dersini aldıktan sonra
Türkçe öğretmeni adaylarının konu hakkındaki fikirleri 2 tema ve 18 kod üzerinde toplanmıştır.
Katılımcı örnek cümleleri:
K2: “Öğretimde kullanılacak teknolojik ve materyal araç-gereçleri, günümüz şartlarına uygun
olmalıdır. Çünkü dersin işlenişi, zamanın yeterliliği gibi konularda öğretmene büyük kolaylık
sağlamalıdır. Dersin işlenişinde kullanılacak materyaller ekonomik, normal boyutlarda, ilgi çekici ve
faydalı olmak zorundadır. Kullanılan materyal o dersin konusunu anlamada yardımcı bir kaynak
durumunda olmalıdır. O konuyla bağlantılı olmak zorundadır. Teknolojik aletlerin kullanımında
öğretmen, o aleti kullanabilme potansiyelinde olmalıdır ve öğrencilere konuyu öğretmede teknolojik
aleti en etkili biçimde kullanmak zorundadır. Örneğin sunu eşliğinde ders işlenmek istendiğinde sunuyu
hazırlarken önemli noktalara dikkat etmelidir. Sunuyu en etkin biçimde kullanmalıdır. Bunların
kullanılması öğrenme düzeyinde artışa neden olur. Bu gibi teknolojik aletlerin kullanımı, her bölgedeki
okullarda yaygınlaştırılması gerekir.”
K3: “Ders içi materyaller gerek dersin işlenişi gerek öğrenim açısından oldukça önemlidir. Bu
materyaller dersi daha etkili işlemeyi sağlar. Kullanılan materyallerin ekonomik, güncel ve okunabilir
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olması başlıca unsurlardır. Materyalin kullanımı öğrencilere ders öncesi gösterilmeli ve bu
materyallerin ne işe yaradığı öğrencilere anlatılmalıdır. Özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki
çocukların görsel zekası oldukça yüksektir. Bundan dolayı derste materyal kullanımı öğrencinin daha
başarılı olmasını sağlar. Materyal öncelikle kolay anlaşılabilir olmalıdır. Aynı zamanda derste işlenilen
konuyla uyumu oldukça önemlidir. Ekonomiklik de ayrıca önemlidir.
K4: “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi öğretmenin sınıfta anlatacağı konuyu
somutlaştırarak öğrenenlerde kalıcı bilgi birikiminin olmasını sağlayan materyal kullanımının nasıl,
niçin ve neden hazırlandığının öğrenimini sağlar. Materyal dediğimiz öğretim aracı, konunun anlatımını
görsel yolla destekler. Öğretmenin anlattıkları ve materyalin görselliği sayesinde, öğrenenlerin birden
fazla duyu organı çalışır ve sınıftaki öğrenme kalitesi artar. Yapılan materyalin özelliklerine gelecek
olursak sade, okunaklı, olabildiğince az renkli, anlaşılır ve hedef kitlenin yaş grubuna uygun olmalıdır.
Kullanımı kolay, taşınabilir ve birden fazla kullanım olanağı olmalıdır. Öğretmenlerin materyal yapımı
ve kullanımı konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir. Çünkü materyali nasıl kullanacağını bilmeyen
bilinçsiz bir öğretmen materyalin kullanım olanaklarını kullanamaz ve yetersiz bir öğrenim ortamı
oluşur.”
K9: “Materyal anlatılacak olan konunun daha iyi kavranabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu
şekilde öğrenme açısından kalıcılık elde edilmiş olur. Materyalin kalıcı olması için de görsellik
açısından zengin olmalı, sadece bir duyu organına değil bütün duyu organlarına hitap etmeli ki kalıcılık
arttırılabilsin. Görsel, işitsel, dokunsal açılardan öğrenciye hitap etmelidir. Bu şekilde materyal
tasarımı yaptığımızda daha iyi öğrenme, kavrama ve kalıcılık sağlandığı görülebilir. Türkçe eğitiminde
materyal tasarımı önem taşımaktadır. Çünkü Türkçe çok geniş açılardan ele alınabilecek bir derstir.
Bu kadar geniş bir konu yelpazesi olunca materyal tasarımına da haliyle ihtiyaç oluyor. Türkçe eğitimi
öğrencilere görsel, işitsel ve dokunsal olarak hitap etmek açısından zengin bir alana sahiptir.
Öğrencileri eğlendirirken eğitmek, oyun oynatırken öğretmek materyal tasarımı sayesinde mümkün
olmuştur. Türkçe eğitiminde görsel olarak öğrenciye videolar izletilebilir, konuyla alakalı eşyalar
gösterilebilir. Gezilere çıkarılıp yerinde gösterilerek anlatılabilir. İşitsel olarak şiirler dinletilebilir.”
K11: “Materyal: Dersi etkin kılmaya yarayan, öğrenciyi görsel, işitsel, dokunsal olarak farklı
duyuları işin içine katarak eğitmeyi sağlayan araçlardır. Görsel ve işitsel unsurlar vardır. Görsel
unsurlar: Görsel, yazılı ve destekleyicidir. Bunları kullanarak çocukların aklında kalıcılık sağlanır.
Kullanılan materyalin birbirine hizalı olması, yakınlık, uzaklık, renkler hepsi çok önemlidir. İşitsel
unsurları kullanırken dikkat edilmesi gerekir. Hem pahalı olabilir hem de iletişimi azaltabilir. Bir sunu
hazırlanırken altıdan fazla satır olmamalı, boşluklar iyi ayarlanmalı, sarı yazı rengi, siyah zemin rengi
tercih edilmelidir. Öğrencinin dikkatini çekebilmek materyal tasarımında önemlidir. Tahtalar,
şemalar, bilgisayar, basılı, basılı olmayan görsel, tepegöz gibi araçlar kullanılmaktadır. Türkçe dersi
sözel bir ders olduğu için öğrencilere hitap etmeyebilir ve sıkılabilirler. O öğrenciyi bile derste aktif
hale getirebilecek etkinlikler yapmalıyız. İşleyebileceğimiz konuya uygun, somut düşünebileceğimiz
şeylerden yararlanmalıyız. Zarflar konusunu zarf şeklinde kağıttan anlatmak gibi. Bir materyal ne
kadar çok duyu organına hitap ediyorsa o kadar iyidir. Günlük planda derse geçiş bölümünde
etkinliklere yer vermeli ya da pekiştireç, özet görevinde de kullanılabilir. Bilişsel, duyuşsal,
psikomotor becerileri kazandırma açısından önemlidir. Eğitim programına, öğrencinin hazır
bulunuşluğuna, öğrenme ortamına gibi birçok faktöre uyum sağlamalıdır. Kalıcılığı arttırmalı, açık ve
anlaşılır bir dil ile olmalıdır. Tablolar, çarklar, dart gibi çocukların sevebileceği yaş grubuna uygun
materyaller seçilmelidir.”
K38: “Öğretim teknolojileri ve materyalleri hem ders anlatımı açısından hem de öğrenci açısından
çok önemlidir. Yaptığımız materyaller yaşa uygun olmalıdır. Öğrencilerin anlayabileceği şekilde sade
olmalıdır. Dikkat çekici ögeler önemli noktalarda olmalıdır. Sunum hazırlanırken yaş büyüdükçe yazı
puntosu küçülmelidir. Başlıklar dikkat çekici olmalıdır, ikiden fazla yazı tipi kullanılmamalıdır. Ders
anlatırken öğrencilerin bütün duyu organları işlevde olmalıdır. Çünkü öğrenciler yaptıkları, gördükleri,
işittikleri şeyi daha kolay yaparlar. Öğrencinin aktif katılımı sağlanmalıdır. İşitsel, görsel araçlar
sıklıkla kullanılabilir. Materyal kullanırken bir hedefimizin olması gerekir. Materyali tasarladığımızda,
teknolojiyi doğru kullandığımızda, öğrenciyi aktif hale getirdiğimizde ders daha eğlenceli olur.”
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
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Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini almadan önce ve aldıktan sonra Türkçe
öğretmenlerinin görüşlerine göre iki tablo oluşturulmuştur. İki tablo karşılaştırıldığında Türkçe
öğretmeni adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini aldıktan sonra konu hakkında
fikirlerini daha belirli başlıklar altında aktardıkları görülebilir. Ayrıca kodlar bağlamında katılımcı
dağılımlarına bakıldığında dersi aldıktan sonra katılımcıların daha fazla koda değindiği görülecektir.
Örneğin ilgi kodunda ilk tabloda 17 katılımcı bulunuyorken ikinci tabloda 27 kişi bulunmaktadır. Duyu
organlarına hitap kodunda ilk tabloda 7 katılımcı bulunuyorken ikinci tabloda 13 katılımcı
bulunmaktadır. Öğrencinin derse katılımı ve aktif olması kodlarında ilk tabloda 10 katılımcı
bulunmaktayken ikinci tabloda 17 katılımcı bulunmaktadır. Akılda kalma, kalıcılık kodlarında ilk
tabloda 17 katılımcı bulunmaktayken ikinci tabloda 23 katılımcı bulunmaktadır. Hazır bulunuşluk
kodunda ilk tabloda 7 katılımcı bulunmaktayken ikinci tabloda 22 katılımcı bulunmaktadır.
Somutlaştırma kodunda ilk tabloda 2 katılımcı bulunmaktayken ikinci tabloda 8 katılımcı
bulunmaktadır. Konuya uygun materyal seçimi, öğretim programına uygun materyal seçimi kodlarında
ilk tabloda 2 katılımcı bulunmaktayken ikinci tabloda 17 katılımcı bulunmaktadır. İlk tabloda materyal
özellikleri bakımından renk, sağlamlık vb. kodlarına 1 katılımcı değinmişken 24 katılımcı 2. Tabloda
değinmektedir. Ayrıca ilk tabloda öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme hakkında hiç fikri
olmayan 6 kişi bulunurken dersin ardından toplanan verilerde Türkçe dersi için kullanılacak öğretim
teknolojileri ve materyalleri hakkında çokça örnek verildiği görülmüştür.
Sonuçlardan hareketle Türkçe öğretmeni adayları için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
dersinin faydalı olduğu, ders işlenirken Türkçe kazanımlarına göre öğretim teknolojisi ve materyal
tasarımı üzerine vurgu yapılması ve uygulamaların bu yönde yaptırılmasının gerekliliği söylenebilir.
Birişçi ve Karal (2011: 213-215)’ın çalışmasının sonuçlarına göre öğretmen adayları birlikte
çalıştıklarında daha yaratıcı, özgün ve eğlenceli çalışmalar yapmışlar ve bu durum yaratıcılık
düzeylerinin artmasına neden olmuştur. Bilgisayar destekli ortamlarda yürütülen işbirlikli grup
çalışmalarının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bu
çalışmanın sonucunda belirlenmiştir.
Alım (2012: 8)’ın araştırma sonuçlarına göre örnekleme katılan Coğrafya öğretmen adaylarının
görüşleri açısından, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı/Geliştirme dersi sonucunda
hedeflenen bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanla ilgili kazanımlara büyük oranda ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, kazanımlara ulaşma düzeyi sırası ile duyuşsal, bilişsel ve psiko-motor alan
şeklindedir.
Yanpar vd. (2006: 142-413)’nin araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının elle yaptıkları
materyalleri bilgisayar temelli hazırladıkları materyallerden daha yaratıcı ve orjinal buldukları,
tasarım kriterlerini öğrenerek uyguladıkları bunlardan özellikle amaç, yapılış ve tasarı ile inceleme ve
araştırma, kullanışlılık ve öğrenci düzeyine uygunluk ve anlaşılırlık ölçütlerinin her iki tür materyalde
de öğretmen adaylarının en çok belirttikleri kodlar olduğu görülmektedir. Elle yapılan materyalde
zaman açısından öğretmen adayları daha fazla uğraştıklarını vurgulamışlardır. Materyalin çok
amaçlılığı elle yapılanda daha fazla bulunurken bilgisayarda tek ders için hazırlandığı belirtilmiştir.
Bilgisayar temelli materyalde öğretmen adayları web sitesi hazırlama ve Powerpoint üzerinde
durmuşlar ve hazırlayabildikleri için memnuniyetlerini belirtmişlerdir.
Güneş ve İskenderoğlu Aydoğdu(2014: 472-485)’nun araştırmasının amacı ilköğretim matematik
öğretmenliğinde öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarının ÖTMT dersine yönelik tutumlarını
belirlemek ve dersin onlara katkılarına ilişkin düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın yapılmış
olduğu üniversitede ÖTMT dersinde hazırlanan ödevler, sınıf ortamında sunulduğundan öğretmen
adaylarının etkili sunum yapma becerilerine olumlu katkısı olmuştur. Bu nedenle ÖTMT derslerinde
öğretmen adaylarının sunum yapmalarına ve hazırladıkları ödevleri sınıf ortamında paylaşmaları
desteklenmelidir sonucu verilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre ÖTMT dersi öğretmen adaylarının
öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır.
Yelken (2009: 96)’in İngilizce öğretmeni adayları ile yaptığı çalışma sonucunda öğretmen adayları
ile yapılan görüşme neticesine göre ders faydalı ve gereklidir. En yararlı çalışma, elle yapılan materyal
tasarımı ve uygulamasıdır. Bunun nedeni öğretmen adaylarının gerek tasarım, gerekse hazırlama
aşamasında çok emek harcamaları ve üzerinde çok fazla düşünmeleridir.
Acer (2011: 426), araştırması kapsamına alınan okul öncesi öğretmen adaylarının, Materyal
Geliştirme dersinde sahip oldukları kazanımları; artık materyallerle yaratıcı ürünler tasarlayabilme,
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yaratıcılıklarının gelişmesi, çevredeki objelere farklı bir gözle bakabilme, sınırlı sayıda ve satın alınan
malzemeye bağımlı olmadan da materyal tasarlanabileceğini görebilme, artık materyalleri okulöncesi
eğitimde nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenme, bilgi dağarcıklarının ve bakış açılarının gelişmesi,
farklı teknikleri öğrenme, bireysel çalışma ve eleştirel bakabilme becerilerine sahip olma ve
özgüvenlerinin artması olarak ifade etmiştir.
Bakaç ve Özen (2016: 54-55) araştırmalarının sonucunda bu araştırmanın da önerebileceği şekilde
şu önerilere varırlar:
“1-ÖTMT dersinde öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik
etkinliklere daha fazla zaman ayrılması ve uygulamaya ağırlık verilmesinin yararlı olacağı
düşünülmektedir.
2- ÖTMT dersine yönelik olarak daha yüksek bir öz-yeterlik inancı oluşturulmasında derste
günümüz öğrencilerinin ilgisini çekebilecek bilgisayar destekli eğitim, web tabanlı eğitim, e-günlük,
e-portfolyo gibi uygulamalara yer verilerek öğretmen adaylarının kendi branşlarına uygun materyaller
hazırlamalarının yerinde olacağı düşünülmektedir.”
Sevim (2014:910) araştırmasının sonucunda Türkçe ve BÖTE gibi farklı disiplinlerden gelen
çalışma gruplarının kendi uzmanlık bilgilerini başka alanlara uygulayabilmelerini yani bilgi transferini
yapıcı bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlayarak hem öğretim tasarımı başarısının hem de
üstbilişsel farkındalığının artmasında bu durumun etkili olduğunu ispatlamıştır.
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Behiç Ak’ın “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” Adlı Romanının Çocuk
Edebiyatı ve Eğitimi Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ALTUNKAYA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
hatice.altunkaya@adu.edu.tr
Özet: Çocuk edebiyatı, eğitim ilkeleri ve çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimleri göz önünde
bulundurularak hazırlanan eserlerden oluşur. Çocukların eğlenirken okuma alışkanlığı ve kültürü kazandığı, aynı
zamanda yaşama dair çeşitli bilgileri öğrendiği eserlerden meydana gelmesi gereken çocuk edebiyatı onların
duygu, düşünce ve hayal dünyalarına hitap etmelidir. Çalışmada, Behiç Ak’ın “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı
çocuk romanı, çocuk edebiyatı ilkeleri ve çocuk eğitimi bakımından incelenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma
yöntemi kullanılmış, eser doküman incelemesi metodu ile analiz edilmiştir. “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı
roman, çocuğa görelik ilkelerinden hangilerini bünyesinde barındırmaktadır?, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu adlı
roman, çocuk eğitimi açısından hangi ögeleri içermektedir?, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı romanda Türkçe
Ders Programında (2018) kazandırılması istenilen değerlerden hangileri yer almaktadır? şeklinde belirlenen
problem cümleleri eserden yola çıkılarak cevaplandırılmıştır. Çalışma sonrasında; romanın, çocuk edebiyatında
bulunması gereken eğitsel ilkeleri bünyesinde barındırdığı tespit edilmiştir. Kitabın, günümüzde artan teknoloji
bağımlılığına dikkat çeken konusu ve çocukları bu bağımlılıktan kurtarmak amacı ile gönderdiği örtük iletiler
dikkate değerdir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı, Behiç Ak, Postayla Gelen Deniz Kabuğu, Değerler Eğitimi, Türkçe
Eğitimi.

Analysis of the Novel “Seashell in the Mail” by Behiç Ak Based on
Children’s Literature and Education
Abstract: Children's literature includes works authored under consideration of educational and children's
emotional, mental and social development principles. Children's literature, which should include works that
would allow children to acquire reading habits and culture while having fun, and also knowledge about life,
should address their emotions, thoughts and imagination. In the present study, a children's novel by Behiç Ak
titled “Seashell in the Mail” was analyzed based on children's literature and the education of children. In the
present study, qualitative research and document analysis methods. The problem statements determined as
“Which principles relative to the children are included in the novel Seashell in the Mail?”, “Which educational
elements do the novel Seashell in the Mail include?”, and “Which achievements mentioned in Turkish language
curriculum (2018) are included in the novel Seashell in the Mail?” were solved based on the work. After the study,
it was found that the novel contained educational principles that should be included in children's literature. It is
noteworthy that the book's implicit messages, which draw attention to the increasing dependence on technology,
and to send the children away from this dependence.
Keywords: Children’s Literature, Behiç Ak, Seashell in the Mail, Values Education, Turkish Education.
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1. Giriş
Çocuğun dünyasına masalların, hikâyelerin anlatımı yolu ile girmeye başlayan çocuk edebiyatı;
çocukların dil, zihin, sosyal ve psikolojik gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. “Çocuk edebiyatı
(yazını), erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde,
çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal
niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel
adıdır” (Sever, 2012, s. 17). Çocukların bu gelişimleri istendik düzeyde elde edebilmeleri, bu türün
gerektirdiği özellikleri ihtiva etmeleri ile doğrudan ilintilidir. Çocuk kitaplarının, her şeyden önce
çocukların düzeyine uygun olması, onların dil ve zihin gelişimi aşamalarını dikkate alması
gerekmektedir. Çocukların kitaplarla tanışmaları okuma öncesi döneme denk gelmektedir. Bu
dönemde; masallar, fıkralar, tekerlemeler, hikâyeler çocuklara ebeveynleri ya da yakınları tarafından
okunmakta; çocuklar ilk olarak bu türlerle dinleme yoluyla karşılaşmaktadırlar. Çocuk kitaplarının,
çocuğun dünyasına uygun olarak ilgi çekici şekilde resimlenmesi büyük önem taşır. Kitaplarda
kullanılacak söz varlığı unsurları, çocukların yaşlarına uygun şekilde seçilmelidir. Masal, roman, hikâye
gibi türlerde yer alan karakterler, çocukların duygu dünyalarının olumlu şekilde gelişmesine ve uygun
davranışlar edinmelerine hizmet edecek şekilde oluşturulmalıdır. “Çocukların eğlenme, keşfetme ve
devinme gerçeği ile uzlaşan, bu gerçeğe uygun karakterlerle çocuğun karşısına çıkan kitapların,
çocuklar üzerinde kalıcı izler bırakarak yeni okuma eylemlerine kaynaklık ettiği bilinmektedir” (Sever,
2012, s. 77).
Çocuk edebiyatında kitapların yapısal özellikleri dış ve iç yapı ile dil ve anlatım olmak üzere üç
başlıkta incelenmektedir. Eğitsel ilkeler ise çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimleri göz
önünde bulundurularak ele alınmaktadır. Kitapların dış yapı özellikleri; boyutları, kapağı, cildi, kâğıdı,
yazı sitili ve puntosu, sayfaların düzenleniş şekli, künye bilgileri gibi özelliklerdir. İç yapı yani içerik
ile ilgili özellikler ise plan, konu, tema, dil ve üslup ile ilgilidir. Çocuk kitaplarının dayanması gereken
eğitsel ilkeler, Sever (1995, s. 15) tarafından şöyle ifade edilmektedir:
1. Okulda izlenen eğitim programlarını desteklemelidir.
2. Yaşamın gerçekleriyle ilişkili olmalıdır.
3. Çocuğun duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici biçimde kaleme alınmış olmalıdır.
4. Çocuğun bilgi ve kültür evrenini genişletmelidir.
5. Çocuğa, içinde yaşadığı çevreyi, ülkeyi, dünyayı gerçekçi açıdan (çocuğun gelişim düzeyine
uygun biçimde) tanıtmalı; çocuğun bunlarla bütünleşmesini sağlamalıdır.
6. Şiddet ögeleri içermemeli; çocukta estetik bir duyarlık sağlamalıdır.
7. Çocuğun eleştiri yeteneğini geliştirmeli; onun tepkilerini düzenleyici bir rol oynamalıdır.
8. Çocuğun kişiliğini geliştirerek, yaşama uyumunu sağlamalıdır.
9. Çocuğun dilsel becerilerinin (okuma, konuşma, yazma, dinleme) gelişmesine katkıda
bulunmalıdır.
10. Çocuğa, toplumun bir bireyi olduğu ve ondan soyutlanamayacağı bilincini vermelidir. Onları,
kendine ve topluma yabancılaştırmaktan korumalıdır.
11. Çocuğa, insanı "zayıf" ve "güçlü" yönleriyle tanıtmalıdır.
12. Bilimsel verilere ve evrensel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
13. Çocuğa kavratılmak istenen "ana düşünce"yi bir ibret biçiminde vermeyip, bunu
sezinlettirmelidir.
14. Çocuğu yazgıcılığa ve uyduruculuğa sürüklememelidir.
15. Her türlü önyargıdan arındırılmış olmalıdır.
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16. Çocuğun doğasına uygun bir yaklaşımla; yaparak, yaşayarak öğretme-öğrenme anlayışını
yansıtmalı, eğlendirici, öğretici ve düşündürücü olmalıdır.
Çocuk kitapları, çocukların anlam dünyasına hitap etmesi gerektiğinden yazımı sırasında
kurgusundan kelime seçimine, karakterlerin konuşmasından kullanılan dilin uygunluğuna özel bir
dikkat gerektiren türler arasındadır. Çocuğa görelik denildiğinde kitapların, çocukların ruh dünyasına,
kelime bilgilerine, ilgilerine uygun olma durumları gibi özellikler akla gelir. Çocuk edebiyatının
ilkelerini, çocukların psikolojik durumlarını, dilin doğru kullanımını, eğitsel ilkeleri, ulusal, evrensel
ahlak ve değerleri göz önünde bulunduran eserlerin; çocukların okuma alışkanlığı ve kültürü
edinmelerinde, eğitimlerinde payı büyüktür. Çocukların doğru kitapla buluşmalarının sağlanması için
çocuk edebiyatı sahasında kaleme alınan eserlerin akademik bir gözle değerlendirilmesinin gerekli
olduğu düşünülmektedir. Behiç Ak’ın “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı çocuk romanı hakkında ilgili
literatürde böyle bir değerlendirme çalışması tespit edilememiştir. Söz konusu eksikliğin
giderilebilmesi, çocukların doğru kitaplarla buluşması yolunda bir katkı sunabilmesi gayesi ile bu
çalışmada, Postayla Gelen Deniz Kabuğu adlı eserin, çocuk edebiyatı ilkeleri ve çocuk eğitimi
bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında kitabın dış yapı ve iç yapı unsurları da
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı roman, çocuğa görelik
ilkelerinden hangilerini bünyesinde barındırmaktadır?, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı roman,
çocuk eğitimi açısından hangi ögeleri içermektedir?, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı romanda
Türkçe Ders Programı’nda (2018) kazandırılması istenilen değerlerden hangileri yer almaktadır? olarak
belirlenen alt problemlerinin yanıtları, Sever (1995) tarafından ifade edilen çocuk kitaplarının
dayanması gereken temel ilkeler kıstas alınarak verilmiştir.
2. Yöntem
2. 1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, Behiç Ak’ın “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı romanı, çocuk edebiyatı ilkeleri
ve çocuk eğitimi bakımından incelenmiştir. Araştırmada, “dokümana ulaşma, dokümanların
orijinalliğinin kontrol edilmesi, dokümanların incelenmesi ve anlaşılması, dokümanlardaki verilerin
analiz edilmesi, verilerin kullanılması'' (Şimşek, 2009, s. 43) olarak tanımlanan doküman analizi
metodu kullanılmıştır.
2.2. Verilerin Analizi
Kitaba ait dış yapı ve iç yapı ile ilgili verilerin analiz edilmesinde, Demircan (2006) tarafından
hazırlanan üç farklı araçtan yararlanılmıştır. Bu araçlar, ‘tasarım ve düzenleme’, ‘yazar ve kitap
bilgileri’ ile ‘dil ve anlatım ölçütleri’ başlıkları ile hazırlanan veri toplama araçlarıdır.
Tasarım ve düzenleme ölçütlerini saptamaya yönelik hazırlanan veri toplama aracında tamamı olumlu soru
köklü olmak üzere toplam 14 soru bulunmaktadır. Yazar ve kitap bilgileri ölçütlerini saptamaya yönelik hazırlanan
araçta ise yine tamamı olumlu soru köklü olmak üzere toplam 21 soru bulunmaktadır. Dil ve anlatım ölçütlerini
saptamaya yönelik hazırlanan veri toplama aracında 17’si olumlu soru köklü, 4’ü olumsuz soru köklü toplam 21
soru bulunmaktadır (Demircan, 2006, s. 16).

Bu araçlarda yer alan sorular teker teker yazılmış ve bu sorular, kitaba göre cevaplandırılmıştır.
Kitaba ait eğitsel özelliklerin analiz edilmesinde ise Sever (1995, s. 15) tarafından ifade edilen
çocuk kitaplarının dayanması gereken eğitsel ilkeler temel alınmıştır.
3. Bulgular ve Yorumlar
Behiç Ak tarafından yazılan “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eser, yazınsal çocuk edebiyatına
ait bir eserdir. Eserde, günümüzde küçük büyük pek çok insanın ortak sorunu olan dijital bağımlılık
konusuna ilişkin iletiler, yazınsal bir kurgu olarak verilmiştir. Böylece, söz konusu bağımlılığı
çocukların duymaları, düşünmeleri ve idrak etmeleri sağlanmıştır. Teknolojik araçların yaygınlaştığı
ve kullanım oranlarının arttığı bu günlerde eser, çocukların yaşamına bir ayna tutmaktadır. Kitapta
sunulan konu, dijital bağımlılığa ilişkin duyarlılık oluşturma işlevi bakımından çocuklara kurgusal
dünya yolu ile katkı sunmaktadır. Kurgu içinde sunulan dijital labirentten kurtulma girişimi, çocukların

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

37

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
böyle bir bağımlılığın zararlı olabileceği temasını sezerek edinmelerini sağlaması bakımından
değerlidir. Eserde yer alan iletilerin, çocuk gerçekliğine ve dünyasına uygun olduğu görülmektedir.
3.1. Kitabın Dış Yapı Özellikleri
Kitabın dış yapı özellikleri Demircan (2006) tarafından geliştirilen “Kitapların Tasarım ve
Düzenleme Özellikleri” ve “Kitapların Yazar ve Kitap Bilgileri” başlığı ile hazırlanan araç yardımı ile
incelenmiştir. “Kitapların Tasarım ve Düzenleme Özellikleri” başlığında yer alan sorular aşağıda Behiç
Ak’ın “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” kitabına yönelik olarak sırası ile cevaplandırılmıştır:
1. Kitabın biçimi uygun mu?
“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” kitabının biçiminin yeterli olduğu görülmektedir. Kitap, çocuk
romanı olma biçimine uygun şekilde tasarlanmıştır.
2. Kitabın boyutu uygun mu?
Kitabın boyutu, çocukların kolaylıkla taşıyabileceği şekilde ayarlanmış ve boyutu bakımından
yeterli olduğu tespit edilmiştir.
3. Kitap kolay taşınabiliyor mu?
Kitap, kolay taşınabilir özellik bakımından yeterli görülmektedir.
4. Kitabın ciltlenme biçimi uygun mu?
Kitap, 160 sayfa, tek cilt olarak düzenlenmiştir ve bu durum ciltlenme biçiminin yeterli olduğunu
göstermektedir.
5. Kullanılan punto okuyucunun seviyesine uygun mu?
Kullanılan punto, okuyucu seviyesine uygundur. Sever (1995) harflerin boyunun, ilköğretim 1, 2
ve 3. sınıf öğrencileri için 12 puntodan büyük olması gerektiğini, 4. ve 5. sınıflarda 10 puntoluk harfler
kullanılabileceğini ifade etmektedir. Bu bilgi ışığında da bakıldığında kitabın 11 punto ile yeterli
olduğu görülmektedir.
6. Sayfalar temizlenebilir mi?
Kitapta, hamur kâğıt kullanılmıştır. Sayfaların temizlenebilme özelliği, kara kalem kullanıldığında
silip temizlemeye uygun olabilir ancak farklı durumlar için temizlenebilme özelliği yeterli değildir.
7. Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?
Kitabın sayfalarında uygun şekilde alt-üst boşluklar yer almaktadır.
8. Sayfaların sağ-sol boşlukları var mı?
Sayfaların sağ-sol boşlukları vardır.
9. Satır arası boşluklar uygun mu?
Satır arası boşlukların kitapta uygun şekilde yer aldığı görülmektedir.
10. Kitabın kâğıdı mat mı?
Kitabın kâğıdı mat olarak kullanılmıştır.
11. Kâğıt kalitesi uygun mu?
Kitabın kâğıt kalitesinin uygun olduğu görülmektedir.
12. Kapak resmi kitapta yer alıyor mu?
Kitabın kapak resmi vardır ve kitabın yazarı da olan Behiç Ak tarafından çizilmiştir.
13. Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?
Kitabın kapağı konu ile yakından uyumludur.
14. Kitabın iç kapağı resimli mi?
Kitabın iç kapağında kitabın kahramanı Sude’nin kitabın konusu ile ilgili bir resmi bulunmaktadır.
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“Kitapların Yazar ve Kitap Bilgileri” başlığında Demircan (2006) tarafından belirlenen aşağıdaki
soruların yanıtı ortaya konulmuştur:
1. Ön kapakta kitabın adı var mı?
Ön kapakta kitabın adı vardır.
2. Ön kapakta yazarın adı var mı?
Yazarın adı, ön kapakta kitap adının üzerinde tamamı büyük harfle yazılmış şekilde yer almıştır.
3. Ön kapakta yayınevinin adı var mı?
Ön kapakta yayınevinin adı, Günışığı Kitaplığı olarak verilmiştir.
4. Kitapta içindekiler bölümü var mı?
Kitapta içindekiler bölümü yerine bölümler başlığı yer almakta, kurgusal sürecin isimlendirildiği
ve bölümler halinde sayfa sayıları ile verildiği görülmektedir.
5. Bilinmeyen sözcükler için kitapta sözlük var mı?
Bilinmeyen sözcükler için kitapta sözlük bulunmamaktadır.
6. İç kapakta kitabın yöneldiği yaş grubu yazıyor mu?
İç kapakta kitabın yöneldiği yaş grubu yazmamakta, ‘çocuk romanı’ ifadesi yer almaktadır.
7. İç kapakta basım yılı yazıyor mu?
Basım yılı, iç kapakta Ocak 2019 şeklinde yazmaktadır.
8. İç kapakta basım yeri yazıyor mu?
Basım yeri kitapta İstanbul olarak belirtilmiştir.
9. Kitabın kaçıncı baskı olduğu yazıyor mu?
Kitabın 1. Baskısının Eylül 2014 yılında olduğu, Ocak 2019 olarak belirtilen söz konusu incelenen
kitabın 19. baskı olduğu ifade edilmiştir.
10. Kitabın kılavuzu var mı?
Kitabın kılavuzu yoktur.
11. ISBN numarası var mı?
Kitabın ISBN numarası 978-605-4603-94-7 olarak yazılmıştır.
12. Yazar(lar) tanıtılmış mı?
Kitabın yazarı Behiç AK’tır. Yazara ait bilgiler iç kapaktan sonra gelen sayfada yer almıştır.
13. Çizerin adı verilmiş mi?
Kitabın iç kapağında yazan ve resimleyenin Behiç Ak olduğu ifade edilmiştir.
14. Çevirenin ya da kontrolörün adı verilmiş mi?
Kitap çeviri değildir. Kitabın kontrolörü Müren Beykan’dır.
15. Türkçe metnin bilimsel danışmanı var mı?
Türkçe metnin bilimsel danışmanı yoktur.
16. Yazarın diğer yapıtları hakkında bilgi var mı?
Yazara ilişkin bilginin sunulduğu bölümde, yazarın diğer yapıtları hakkında bilgi sunulmuştur.
17. Yayınevinin diğer yapıtları hakkında bilgi var mı?
Yayınevinin diğer yapıtları hakkında bilgi verilmemiştir. Yazarın diğer yapıtları hakkında bilgi
sunulurken diğer yapıtlarının da aynı yayınevinden çıktığı anlaşılmaktadır. Yazar bilgisinin yer aldığı
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sayfanın arkasında, “Günışığı Kitaplığı’nda Behiç Ak Kitapları” şeklinde bir başlık yer almış ve yazarın
bu yayınevinden çıkan eserlerinin adları verilmiştir.
18. Talim Terbiye Kurulunun onayı var mı?
Talim Terbiye Kurulunun onayı yoktur.
19. Kitabın sayfa numaraları var mı?
Kitabın sayfa numaraları vardır ve 160 sayfadan oluşmaktadır.
20. Kitabın sırtında kitap bilgileri var mı?
Kitabın sırtında yazarın ve kitabın adının bilgileri yer almaktadır.
21. Arka kapakta kitabın fiyatı yazıyor mu?
Arka kapakta kitabın fiyatına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
3. 2. İç Yapı Özellikleri
3. 2. 1. Dil ve Anlatım Özellikleri
Kitapların Dil ve Anlatım Özellikleri başlığı ile Demircan (2006) tarafından belirlenen aşağıdaki
sorular, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı esere göre cevaplanmıştır:
1. Kitabın yabancı sözcüklerden arındırılmış olması
Kitabın, günümüz Türkçesi ile yazıldığı görülmektedir. Çocukların anlayabileceği yalın bir dilin
kullanıldığı kitap, çocukların farklı kelime ve kavramları öğrenmesine de yardım etmektedir.
2. Yabancı sözcüklerin açıklamalarının verilmesi
Kitapta yabancı sözcüklerin açıklamaları verilmemiştir. Çocukların anlayamayacağı düzeyde
yabancı sözcük kullanımı bulunmamaktadır.
3. Yabancı deyim ve atasözlerinin kullanılmaması
Kitapta yabancı deyim ve atasözleri kullanılmamıştır.
4. Yabancı sözcüklerin yazımının aslına uygun olması
Yabancı dilden günümüze geçmiş olan pandomim kelimesi, kitapta pantomim olarak
kullanılmıştır. Güncel Türkçe Sözlük’te kelime pandomim olarak yer almaktadır.
5. Kitapta güncel Türkçe kullanılması
Kitapta güncel Türkçe kullanılmıştır.
6. Cümlelerin açık ve anlaşılır olması
Kitabın cümleleri açık ve anlaşılırdır.
7. Kullanılan sözcük çeşidinin uygunluğu
Kitapta kullanılan sözcük çeşidinin çocuklara uygun olduğu görülmektedir.
8. Kitaplarda devrik cümlelerin kullanılmaması
Kitapta zaman zaman devrik cümle kullanılmıştır. Ancak bu durum, anlatının doğal akışı içerisinde
anlamı etkili kılmakta, anlatımda olumsuz bir durum yaratmamaktadır. Bu türden cümlelere örnek
olarak aşağıdakiler gösterilebilir:
“Sevda Hanım, ‘insan bu aletin bağımlısı olabilir,’ diye geçirdi içinden” (s. 50).
“Merkezdeki parkın banklarından birine bıraktı kendini” (s. 99).
9. Ses tekrarlarının olması
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Kitapta dikkat çekici şekilde ses tekrarları bulunmamaktadır. Bunun yerine, roman
kahramanlarının sanal ortamda kullandıkları isimler olan Tarator, Ahtapot gibi isimler, sıklıkla kitapta
kullanılmıştır.
10. Cümlelerin tek özne ve tek yüklem olması
Cümlelerin çoğunluğunun tek özne ve yüklemden oluştuğu görülmektedir.
11. Sözcüklerin çocuk dünyası ile ilişkili olması
Sözcükler, çocuk dünyası ile yakından ilişkilidir. Günümüzde, internetin güncel yaşama girmesi
ile farklılaşan kelimeler kitapta yer almakta, çocukları bu dünyanın sözcük dünyası ile
karşılaştırmaktadır.
12. Kitapların, çocuğun sözcük dağarcığını geliştirebilmesi
Kitabın, çocukların sözcük dağarcığını geliştirmede faydalı olduğu görülmektedir. Aşağıda yer
alan cümleler, çocukların farklı kavram alanlarına ait kelimeleri öğrenmelerine hizmet edebilecek
cümleler olarak görülebilir:
“Pantomim ne demek?” diye Sude’ye sorarken, gerçekten öğrenmek istediğini hissettiriyordu.
Sude de bu yüzden, en özenli cevabı ona vermişti. “Sessiz tiyatro,” deyip kestirip atmamıştı.
(…)
“Bir sandalyenin varlığını hissetmen için, o sandalyeyi görmek gerekmez,” diye devam etmişti
Sude. “Bir insanın, ne dediğini anlatması için, mutlaka konuşması gerekmez. Sadece hareketlerle de
anlatacağı çok şey vardır. Örneğin, olmayan bir sandalyenin üstüne oturur gibi yapmayı başarırsan,
orada bir sandalye olduğunu hisseder karşındaki.” (ss. 11-12).
Sude, “Babam da işiyle ilgili sürekli eskizler yapar,” diye güldü.
“Eskizler mi?”
“Ressamların, düşünürken defterlerine çizgi notlar alıp, eskizler yapması gibi… babam da
etrafındaki hareketleri taklit ederek pantomim konusu haline getirmeye çalışıyor. Top oynayan
çocukları görünce, topsuz top oynamaya çabalar.” (s. 14)
“Düştüğü yerden ağız dolusu gülerek sordu” (s. 12) cümlesinde ağız dolusu gülmek deyimi yer
almakta kitap böylece çocukların bu deyimi öğrenmelerini de sağlamaktadır.
Kitabın, “Hafta Sonu Dağlarda” bölümünde, dağlarda bulunan çok sayıda bitkinin adı yer almakta
ve çocukların, bitkilerin kavram alanına ilişkin çok sayıda kelime öğrenmesine bu bölüm vesile
olmaktadır. Burada yer alan örnek cümleler şunlardır:
“Bakın,” dedi. “Bu ağaç bir ‘çakaleriği’ ağacı. Çatlaklı, morumsu gövdesinden, kenarları dişli
yapraklarından hemen tanıdım. Bu ağaç, diğer erik ağaçlarına göre daha geç çiçek açar.” (s. 138).
“Bakın, bu çalının ismi ‘mamık’tır,” dedi.
Sevda Hanım şaşkınlıkla, “Mamık mı?” diye sordu. “Bu kelimeyi daha önce hiç duymamıştım”.
“Beş tane taçyaprağı olan beyaz çiçekleri vardır,” diye devam etti Rıfkı Bey. “Bu çiçekler martta
açar. Duman mavisi meyveleri olur. Çocukluğumuzda hep yerdik. Ama meyveleri henüz olmamış.” (s.
139).
“Bakın, bu yaprakların alt yüzeyi hafif tüylüdür,” dedi. “Yabaneriği ağacından.” (s. 140).
“ ‘Bu bir alıç,’ dedi Rıfkı Bey.”
“Sude de ‘Bu ağacın ismini hiç duymamıştım,’ diye mırıldandı.” (s. 140).
“Bir hafta içinde evin salonu yapraklar, dallar ve çiçeklerle dolmuştu: Kiraz dalları, yaban
gülleri, mahlep çiçekleri, vişne, maltaeriği, muşmula yaprakları, üvez, ıhlamur, manolya, kızılcık,
nar ve daha niceleri…” (s.142).
Kitapta ayrıca, kitabın ana teması olan dijital bağımlılığa ilişkin kavramlar yer almaktadır.
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“Eyvah! Ekran bağımlısı mı oldum?” cümlesi, kitapta yer alan bölüm isimlerinden biridir. Bu
cümle, sanal dünyaya ilişkin bir bağımlılık adı olarak çocukların kavram edinmelerine yardımcı olabilir.
“ ‘Belki onunla sanal ortamda bir ilişki kurabilirim,’ diyerek parmaklarını şıklattı.” (s.44).
“Sanal âlemde çekici bir tip yaratmalıydı.” (s. 45).
“Çocukların bayıldığı ve şirketi çok zengin eden bir bilgisayar oyunu piyasaya sürmüşlerdi.
Oynayıcıların sayısı daha şimdiden yüz binleri aşmıştı. Ama ne yazık ki, oyunun şifreleri, korsanlar
tarafından kırılmıştı. Bunu neden yaptıklarını tahmin etmek olanaksızdı. Bu sayede korsanlar,
oyuncuların bilgisayarlarına giriyor ve oyuncuyla oyun arasındaki iletişimi durduruyorlardı.” (ss. 6566).
13. Cümlelerde argo söyleyişin kullanılmaması
Kitapta bazı cümlelerde bir duruma düşkünlük yani bağımlılık ifade edilirken şu ifadeler
kullanılmıştır:
“O mu! dedi Sude. “O benim en güvendiğim arkadaşımdır. Fikret, tam bir bilgisayar manyağıdır.”
(s. 155).
“Sevda Hanım, “Herkesin elinde bu tabletlerden var!” diye çığlık attı. “Herkes ekrana bakıyor.
Ekran manyağı olmuş insanlar!” (s. 36).
Bu ifadelerin çocuk edebiyatına uygunluk bakımından doğru kullanımlar olmadıkları söylenebilir.
14. Bilinmeyen sözcüklerin anlamlarının aynı sayfada verilmesi
Bilinmeyen sözcüklerin anlamları, aynı sayfada verilmemiştir. Çocukların bilememe ihtimali
bulunan isimler, yazar tarafından kurgusal süreç içerisinde kahramanların ağzından tanımlanmıştır.
15. Paragraf uzunluklarının yaş grubuna uygun olması
Kitabın paragraf uzunlukları, uygun uzunluktadır. Kitapta, çocukları sıkacak, okumalarını
zorlaştıracak derecede uzun paragraflar bulunmamaktadır.
16. Kitaplarda imla ve noktalamanın doğru kullanılması
Kitapta, imla ve noktalamanın doğru kullanıldığı görülmektedir.
17. Satır sonunda sözcük bölmesi yapılması
Eserde, satır sonunda
gerçekleştirilmiştir.

sözcük

bölmesi,

Türk

Dil

Kurumu

kurallarına

uygun

olarak

18. Önemli yerlerin çeşitli yazı tipleri ile vurgulanması
Kitapta, bölüm başlıkları farklı yazı tipi ile yazılarak vurgulanmıştır.
19. Sayfa sayısının çocuğun seviyesine uygunluğu
Kitap, 160 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın boyutunun küçük olduğu ve 22 sayfasının resimlerden
oluştuğu göz önüne alındığında kitabın sayfa sayısının çocukların seviyesine uygun olduğu söylenebilir.
20. Metnin sayfaya yerleştirilmesinin resme göre olması
Kitabın 22 sayfasında resim yer almaktadır. Bu resimler, konularla ilişkili olarak sunulmuştur.
Metnin konusu ve resim ilişki içinde verilmiştir. Çocuk kitaplarında yer alan resimlerin işlevlerini
Şimşek (2007, s. 27) şöyle ifade etmektedir:
Süsleme amacıyla yapılan resimler, kitabı çekici hale getirir. Sembolik anlatımlı, yer yer masal tadı veren
resimlerdir.
Metni açıklamaya yönelik resimler, okumayı öğrenme aşamasında, anlatımı somutlaştırmaya yarar.
Düşünceyi, kavramı ve nesneyi sözcüklerle birlikte açıklama görevi üstlenir, böylece öğrenmeyi hızlandırır.
Metni tamamlayan resimler ise, yazıyla anlatılması zor olan konuları çizgi yardımıyla açıklamaya yarar.
Gergedanı görmemiş bir çocuğa, onu yazıyla anlatmak güçtür. Ancak yazının yanına bir gergedan resmi koymak
yeterlidir. Çocuğun söz dağarcığı sınırlı ise, bu tür resimlemelerden hoşlanması doğaldır.
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Kitabın yazarı Behiç Ak, çocuk kitabı yazarlığının yanı sıra günlük bir gazetede bant karikatür
çizmekte, çocuk kitabı çizerliği de yapmaktadır. Postayla Gelen Deniz Kabuğu adlı kitabının çizimlerini
de yazar kendisi yapmıştır. Kitabın kapağında başlayan çizimler, kitabın içeriğinden çocukları
haberdar etmekte, konu ile ilişkili bir biçimde sunulmaktadır. Böylece, konu, çizimle tamamlanmakta,
anlatımı somutlaştırmaktadır.
21. Kitabın başlığının ilgi çekici olması
Kitabın başlığı, kurgusal dünyası ile birebir ilişki içerisinde olan ilgi çekici bir başlıktır.
3. 2. 2. Kitapta Yer Alan Eğitsel İlkeler
Çocuk kitapları, erken çocukluk döneminden itibaren çocukların dinleme yolu ile ilk karşılaştıkları
türlerdendir. Okul döneminde ise onların dil becerilerinin gelişimi, ülkeye ve dünyaya dair çeşitli
bilgileri ve yaşantıları öğrenmeleri, sosyal becerilerinin gelişimi, ulusal ve evrensel değerleri
kazanmaları en önemlisi de okuma kültürü ve alışkanlığı edinebilmeleri uygun çocuk kitapları ile
karşılaşmaları ile doğru orantılıdır.
Kitap aracılığıyla çocuklar, dünya hakkındaki bilgilerini geliştirdikleri gibi kendilerine ait duyarlılıklarını,
hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini de geliştirirler. Günlük olaylar hakkında deneyim
kazanırlar. Sosyal davranış örneklerini öğrenerek toplum içinde uygun davranışları sergilerler. Ayrıca kitaplar
aracılığıyla anadilini doğru ve gelişmiş bir yapıda kullanma fırsatı bulurlar (Yalçın ve Aytaş, 2003, s 43).

Çocuk kitaplarında sunulan eğitsel ilkeler, çocukların doğru davranışları edinmelerinde,
karakterlerinin şekillenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Sever (1995) çocuk kitaplarının dayanması
gereken ilkeleri, maddeler halinde ifade etmiştir. Bu maddeler ve kitapta bu maddelere ilişkin tespit
edilen bulgular şöyledir:
1. Okulda izlenen eğitim programlarını desteklemelidir.
Kitabın, okulda izlenen eğitimi programını desteklediği söylenebilir. Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda (MEB, 2018) kitabın konusu ile ilişkili aşağıdaki kazanımlar ilkokul 4. sınıfta yer
almaktadır:
T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
Bilgiye erişmek için basılı ve dijital içeriklerdeki içindekiler ve sözlük bölümünden nasıl
yararlanılacağına ilişkin bilgi verilir.
T.4.3.36. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Yazılı kaynakların (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) incelenmesi ve değerlendirilmesi sağlanır.
Okuma eğitimi alanına ilişkin ilkokul 4. sınıfta yer alan bu kazanımlar, kitabın konusu ile yakından
ilgilidir. Kitap, ilkokul 4. sınıfta okuyan (bu bilgiyi sınıf arkadaşı Fikret’in tanıtımından yola çıkarak
ediniyoruz) Sude’nin sanal dünya bağımlılığını konu ediniyor. Kitabın kahramanı Sude’nin babası Rıfkı
Bey pandomimci, annesi Sevda Hanım ise avukattır. İş yaşamları aşırı yoğundur. Bu yoğunluk, kızları
Sude ile yeterli vakit geçirebilmelerini engeller ve Sude arkadaşının önerisi ile bir tablet edinir. Daha
sonra, sanal dünyaya aşırı bir bağımlılık geliştirir. Sude’nin ailesi kızlarını bu bağımlılıktan kurtarmak
için çabalarlar ve bunu başarırlar. Kitapta Sude’nin yaptığı, bilgi kaynağını etkin bir şekilde
kullanabilmek yerine, bilgisayar oyunu bağımlısı olması, tüm hayatını ekran başında geçirmesidir. Bu
durumun yanlışlığı, kurgusal süreç içerisinde etkin bir dille yazar tarafından kitapta sunulmuştur.
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan söz konusu kazanımları çocukların edinebilmeleri
noktasında çocukların bu kitabı okumalarının faydalı olacağı söylenebilir.
İlkokul dördüncü sınıftaki “Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.” kazanımını çocukların
kitapta yer alan sanal dünyanın yalanlarla dolu oluşuna ilişkin ifadelerden sezerek kazanmaları
mümkündür. Bu türden cümlelere kitapta yer alan şu ifadeler örnek verilebilir:
“Rıfkı Bey buna da kahkahalarla güldü. “Gerçek hayatta doğruyu söyleyeni dokuz köyden
kovuyorlar. Sanal dünyada dokuz köye dokuz ayrı yalanla mı girmek gerekiyor o zaman?” (s. 52).
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“Sanal dünya yalanlarla doluydu. Sude yaşını büyütmüştü. İlkokula gittiği halde ortaokula
gittiğini, saçları siyah olduğu halde sarı olduğunu söylüyordu. Gerçek hayatta denize girmekten
korkarken, sanal hayatta kendini bir yüzme şampiyonu olarak tanıtıyordu. Her sabah sandalıyla
denize açılıyor, balık tutuyor, denizin derinliklerine dalıp, midye çıkarıyordu.” (s. 54).
Kitabı okuyan öğrencilerin “Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır” ve “Bilgi kaynaklarının
güvenilirliğini sorgular” kazanımlarını edinmelerinin kolaylaşacağı söylenebilir.
2. Yaşamın gerçekleriyle ilişkili olmalıdır.
Kitap, yaşamın gerçekleriyle yakından ilişkilidir. Kitabın konusu, günümüzde artan teknoloji
bağımlılığı hakkındadır. Gündelik hayatın bir parçası durumuna gelen teknolojik aletlerin uygun
şekilde kullanılmadığında ne türden sıkıntılar oluşabileceğini kurgusal bir dünya içinde sunan kitap,
bu bağımlılıktan kurtuluşun yollarını da yine kurgusal süreçte güzel çözüm önerileri ile vermektedir.
Romanda, kitabın kahramanı Sude ‘Gogoluku’ adında bir bilgisayar oyununun bağımlısı olarak
anlatılmaktadır. Günümüzün yaşam gerçekliğine bakıldığında ‘Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyununu
oynayan çocukların intiharına ilişkin haberler görülmektedir. 04.04.2019 tarihli Habertürk gazetesi bu
konuyu gündemine taşımış ve şöyle ifade etmiştir:
“Mavi Balina nedir soruları bir kez daha gündemde. Bunun sebebi Van’da ve İzmir’de yaşayan 14
yaşındaki iki çocuğun iddiaya göre Mavi Balina oyununun etkisinde kalarak hayatlarına son vermesi
oldu. Rusya’da başlayan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayına neden olan Mavi Balina ailelerin
kâbusu
oldu.”
(https://www.haberturk.com/mavi-balina-nedir-mavi-balina-neden-intiharasurukluyor-2423716). Kitabın kurgusu tam da bu konularda çocuklara bilinç kazandırmayı amaç
edinen, onların kendi düşüncelerinin olması gerektiğini belirten ve bu türden bilgisayar oyunu
bağımlılığının zararlarına işaret eden noktada olduğundan yaşamın gerçekleriyle birebir ilişkilidir.
Kitabın yaşam gerçekliğine ilişkin bir başka yönü de günümüzde yoğun şekilde çalışan
ebeveynlerin çocuklarına yeterli zaman ayıramama sorunu ile ilgilidir. Kitabın kahramanı Sude’nin
tableti ile internet bağımlısı olmasında ailenin rolü şöyle ifade edilmektedir:
“Kızının bu duruma düşmesine kendileri sebep olmuştu. Sude’yi evde saatlerce yalnız başına
bıraktıkları için suçluydular. Ne yapsın çocukcağız, diye düşündü, elindeki tablet yalnızlığını gideren
yegâne oyuncak! ” (s. 40).
3. Çocuğun duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici biçimde kaleme alınmış olmalıdır.
“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı çocuk romanı, çocuğun özellikle düşünce dünyasını geliştirici
bir biçimde kaleme alınmıştır. Teknoloji ve internet oyunu bağımlılığının doğru olmadığı eserde
sezdirilmektedir. Bu bağımlılığı bulunanların nasıl kurtulabileceği, çocuklara kurgu üzerinden
öğretilmektedir. Teknolojinin bağımlılık düzeyine gelmesinin doğurduğu sakıncaları görünür kılan
eser, çocukların bu konular üzerine düşünmesini sağlayacaktır. Anne Sevda Hanım’ın çocukları
düşünmeye yönelten aşağıdaki sözleri de günümüzde insanların sıklıkla yaptıkları başkalarının sözlerini
kopyalayıp internete yapıştırma durumu ile ilgilidir:
“ ‘Benim kızım, başkalarının laflarını kopyalayarak başkalarına aktarmayı, düşünmek sanan
aptallardan olamaz,’ diye iç geçirdi.” (s. 53).
4. Çocuğun bilgi ve kültür evrenini genişletmelidir.
Eser, çocukların internet, bağımlılık, internet oyunları ve bunların zararları hususunda bilgilerini
genişletecek bilgiler içermektedir. Bunların yanı sıra yazar, kurgu içerisinde çocukların adını sıklıkla
duymadıkları bitkileri ayrıntılı bir şekilde açıklamakta, bunları öğrenmelerini sağlamaktadır. Ayrıca,
çocuklar eserin kahramanı Sude’nin babası Rıfkı Bey’in mesleği olan pandomim ve annesi Sevda
Hanım’ın mesleği avukatlık hakkında da kitabı okuyarak bilgi sahibi olabilirler.
5. Çocuğa, içinde yaşadığı çevreyi, ülkeyi, dünyayı gerçekçi açıdan (çocuğun gelişim düzeyine
uygun biçimde) tanıtmalı; çocuğun bunlarla bütünleşmesini sağlamalıdır.
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Eser, tüm dünya çocuklarını ilgilendiren internet, oyun bağımlılığı konusunu ele aldığından
dünyayı gerçekçi açıdan çocuğun gelişim düzeyine uygun şekilde sunmaktadır. Sanal dünya
bağımlılığının yol açabileceği tehlikeli durumların başarılı bir anlatımla kurgulandığı eser, çocukların
bilinçli bir şekilde internet kullanma becerisi edinmelerine de katkı sunmaktadır denilebilir.
Çocuğun içinde yaşadığı çevreyi, internet bağımlılığı sorunu bakımından gerçekçi açıdan tanıtan
aşağıdaki cümleler dikkate değerdir:
“Görmüyor musun, insanları aptala döndürdüler. Herkes sadece internet ortamında yaşıyor.
Toplumun gerçek hayatla bağları koptu. İnsanlarla iletişim kurabiliyor ama onlarla tanışamıyorsun.”
(ss. 120-121).
6. Şiddet ögeleri içermemeli; çocukta estetik bir duyarlık sağlamalıdır.
“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserin şiddet ögesi içermediği görülmektedir. Eserin
kahramanı Sude’nin annesi Sevda Hanım, kızını internette oynadığı ‘Gogoluku’ adlı bilgisayar oyunu
bağımlılığından kurtarmak gayesiyle çeşitli planlar yapar. Bu planlardan ilki, bu oyunun korsanı olan
Ahtapot ile anlaşmasıdır. Ahtapot, eserde oyunun zararlarından insanları korumaya çalışan ilkokul 4.
sınıfta öğrenim gören bir erkek öğrencidir. ‘Gogoluku’ oyununun bağımlılarını bu oyundan vazgeçirmek
gayesinde olan Ahtapot, bu oyuna yönelik korsanlık yaparak zaman zaman oyunu kesintiye
uğratmaktadır. Ahtapot kendini şöyle tanımlar:
“Daha çok, insanları kendi kendilerine karşı yaptıkları kötülüklerden koruyan bir ahtapot…
Biliyorsunuz, insanlar en büyük kötülüğü kendilerine yaparlar.” (s. 108). Ahtapot ve Sevda Hanım’ın
planına göre Sude ‘Gogoluku’ oynarken Ahtapot oyuna müdahale edip oyunu durduracak ve Sude’nin
oyuna devam edebilmesi için yapması gerekenleri posta ile göndereceğini belirtecektir. Öyle de yapar.
Sude bir gün oyun oynarken oyun durur ve ekranda ‘Heyecanlanmayın, oyuna tekrar döneceksiniz.
Ama önce kapınıza gelecek postacıyı beklemelisiniz’ yazısı belirir. Sude bu olay üzerine mutsuz olur
ve postacıyı bekler. Postacı elinde bir zarfla gelir. Zarfı heyecanla açan Sude, mektupta şunları okur:
“Sevgili Sude,
Oyunu çok iyi götürüyorsun. Seni tebrik ederim. Ama yorulmadın mı? Bence biraz ara vermenin
zamanı geldi. Sana yosunların kokusunu ve balıkların neşesini taşıyan, dalgaların beyazlattığı bir
deniz kabuğu gönderiyorum. Hediyeni al ve sahile git. Ona benzeyen en az bin tane deniz kabuğu
daha bul. Ama gerçekten dediğimi yap! Sonra, bulduğun deniz kabuklarıyla kumsala kocaman bir
‘Sude’ yaz. Bunu yazar yazmaz oyuna tekrar geri döneceksin. Merak etme, ben seni izliyor olacağım.”
AHTAPOT (s. 129).
Sude, bu mektuptan sonra denilenleri ailesi ile birlikte yapar. Bunu yaparken Sude uzun zamandır
hiç olmadığı kadar mutlu olur. Daha sonra topladığı deniz kabukları koleksiyonunu değerlendirir.
“Günlerce topladığı kabukları, evin sağına soluna yerleştirdi. Cam kavanozlara deniz kumu
doldurup, üstlerine deniz kabukları konduruverdi. Başlangıçta birbirinin aynı gibi görünen deniz
kabukları, gün geçtikçe farklılaştı. Hepsinin bağımsız kişilikleri ortaya çıktı.” (s. 132).
Sude’nin yaptıklarını anlatan bu durum, çocukların estetik duyarlılık kazanmalarına hizmet
edecek örnek davranışlar içeriyor denilebilir.
7. Çocuğun eleştiri yeteneğini geliştirmeli; onun tepkilerini düzenleyici bir rol oynamalıdır.
Kitap, çocukların eleştiri yeteneklerini geliştirmede önemli bir etkiye sahiptir denilebilir. Aşağıda
yer alan örnek cümleler, çocukların eleştiri yeteneği geliştirmelerine katkı sunabilir:
“Sevda Hanım, “Herkesin elinde bu tabletlerden var!” diye çığlık attı. “Herkes ekrana bakıyor.
Ekran manyağı olmuş insanlar!” (s. 36).
8. Çocuğun kişiliğini geliştirerek, yaşama uyumunu sağlamalıdır.
“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı kitabın, bilgisayar oyunu bağımlılığının tehlikesine değinmesi
bakımından çocukların yaşama uyumlarını sağlamaya yönelik değerli iletilere sahip olduğu
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söylenebilir. Kitaptan internet bağımlılığı hususunda doğru iletileri sezerek alan çocukların,
kişiliklerinin gelişeceği, yaşama uyumlarının kolaylaşabileceği söylenebilir.
9. Çocuğun dilsel becerilerinin (okuma, konuşma, yazma, dinleme) gelişmesine katkıda
bulunmalıdır.
“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı romanda, teknoloji üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda
yapılan yazım yanlışlarına dikkat çekilmektedir. Eserde, çocukların dili doğru kullanmalarının gerekli
olduğu mesajı verilmektedir. Bu konu şöyle ifade edilmiştir:
“İnternet ortamında kestirme yazışmaktan, Sude’nin giderek dili de bozulmaya başladı. Zaman
zaman harfleri yutuyor;
‘ocğın üzrndeki çydnlkt çay vr’
‘balıklrdn en çk hmsyi svrm’
‘ayva mrmltına bylrm’ gibi tuhaf cümleler kuruyordu.” (s. 43).
Eserde yer alan bu ifadeler, çocuğun dünyasına bu gibi ifadelerle yazmanın doğru olmadığı
mesajını sezdirmek suretiyle iletmekte, bu sayede dilsel beceriler arasında olan yazma becerisine
katkı sunmaktadır. Bu durum, dil eğitimine yazar tarafından yapılan bilinçli bir çaba olarak
değerlendirilebilir. Kitabın, ilgi ile okunabilen kurgusu ile okuma becerisinin gelişimine de katkı
sunacağı belirtilebilir. Bir dil becerisinin gelişmesi diğer dil becerisinin gelişmesini de sağlar. Bu
bakımdan yazma ve okuma becerisi gelişen çocukların dinleme ve konuşma becerileri de
gelişebilecektir.
10. Çocuğa, toplumun bir bireyi olduğu ve ondan soyutlanamayacağı bilincini vermelidir.
Onları, kendine ve topluma yabancılaştırmaktan korumalıdır.
Eser, ele aldığı konu bakımından tüm toplumu ilgilendiren bir soruna değinmektedir. İnternet ve
bilgisayar bağımlılığının zararlarını konu edinen eser, bu yönü ile çocuğa toplumdan
soyutlanamayacağı bilinci de veriyor denilebilir.
11. Çocuğa, insanı "zayıf" ve "güçlü" yönleriyle tanıtmalıdır.
Eserde, Sude’nin bilgisayar oyunu bağımlısı olması, insanın zayıf yönüne, bu bağımlılıktan
kurtulması ise güçlü yönüne işaret etmektedir. Bu yönü ile kitap, bu ilkeye de uygun görünmektedir.
Sude’nin öz denetimi ile bağımlılıktan kurtulması, 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
kazandırılması gereken kök değerlerden öz denetime de bir örnek teşkil etmektedir.
12. Bilimsel verilere ve evrensel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
Kitapta, bilime aykırı bir ifade yer almamaktadır. Evrensel ahlak kuralları ve değerler kitapta
sunulmuştur. Sevgi değeri şu ifadelerle sunulmuştur:
“Annemi evde bulamasam da tabağımın yanında sevgi dolu bir not buluyorum mutlaka” (s. 15).
Ayrıca romanın içine yerleştirilen ‘Sakarköy’ün Ahtapotu’ adlı masalın, iyilik, yardımseverlik,
adalet, dostluk, dürüstlük gibi evrensel ahlak kurallarını çocuklara sezdirerek öğrettiği söylenebilir.
Burada ifade edilen değerlerin Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2018) ifade edilen kök değerlerle
de örtüştüğü görülmektedir.

13. Çocuğa kavratılmak istenen "ana düşünce"yi bir ibret biçiminde vermeyip, bunu
sezinlettirmelidir.
Günümüzde artan teknoloji bağımlılığı sorununa değinen eser, bu durumu kurgu içine yedirerek
sunmakta, teknolojinin yararları olabileceği gibi, bağımlılık düzeyinde teknolojiyi kullanmanın zararlı
olabileceğini çocuklara sezdirmektedir. Bu yönü ile eser, çocukların teknolojiyi bilinçli kullanma
becerisi edinmelerine destek vermektedir.
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14. Çocuğu yazgıcılığa ve uyduruculuğa sürüklememelidir.
Eserde yazgıcılığa ve uyduruculuğa yönelik ifadeler bulunmamaktadır.
15. Her türlü önyargıdan arındırılmış olmalıdır.
Kitabın önyargılardan arındırılmış olduğu söylenebilir.
16. Çocuğun doğasına uygun bir yaklaşımla; yaparak, yaşayarak öğretme-öğrenme anlayışını
yansıtmalı, eğlendirici, öğretici ve düşündürücü olmalıdır.
“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı çocuk romanı, çocuğun doğasına uygun bir yaklaşımla roman
kahramanı Sude’nin şahsında çocukların düşünmelerine, eğlenerek öğrenmelerine hizmet etmektedir
denilebilir. Eserde, Sude’nin annesi ve babası da Sude’yi bilgisayar oyunu bağımlılığından kurtarmak
için gösterdikleri çaba bakımından dikkate değer davranışlar sergilemektedir. Sude, ailesinin
çabalarıyla yaparak yaşayarak bağımlılıktan kurtulmuştur. Eserin, öğretici özelliğinden en önemlisi,
Sude’nin bağımlılıktan kurtulma serüveni, düşündürücü özelliğinden en önemlisi de teknoloji
bağımlılığı konusudur. Bu yönü ile eser çocukları bu bağımlılık hakkında düşünmeye teşvik etmekte ve
böyle bir durumdan kurtulma yollarını Sude’nin şahsında görünür kılmaktadır.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserin dış yapı, dil ve anlatım özellikleri bakımından ilgili
literatürde belirtilen temel ilkelere uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda (2018) ifade edilen dostluk, dürüstlük, yardımseverlik, sevgi, saygı, sorumluluk, öz
denetim kök değerlerinin eserde yer aldığı görülmüştür. Kitabın, çocukları gerçek yaşamda
karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgilendirdiği tespit edilmiştir. Kitabın, çocuk edebiyatında
bulunması gereken eğitsel ilkeleri bünyesinde barındırdığı görülmüştür. Canbay (2011) “Behiç Ak’ın
Çocuk Kitaplarının Doğacı Zekâ Alanı Açısından İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde kitapların
doğacı zekâ alanıyla ilgili pek çok özelliği içerdiğini ve bundan dolayı bu kitaplardan eğitimde
yararlanılabileceğini belirtmiştir. “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eser, bu çalışmada incelenen
eserler arasında değildir ancak kitabın özellikle ‘Hafta Sonu Dağlarda’ bölümü, doğacı zekâ alanı ile
ilgili özellikler içermekte ve bu yönü ile bu kitabın da eğitimde yararlanılabilecek kaynaklar arasında
değerlendirilebileceği söylenebilir. Arıkan (2018) Behiç Ak’ın “Gülümseten Öyküler” serisi altındaki
on kitabını incelemiş ve kitapların eğitsel ilkeler bakımından incelendiğinde çocuk okurda insan ve
yaşam gerçekliğine ilişkin düşünce ve düş gücüne bilinçli katkılar sunan bir anlayışla kaleme alındığını
ifade etmiştir. Karadeniz de (2019) “Gülümseten Öyküler” dizisindeki on hikâye kitabını incelenmiş
ve bunların çocuk edebiyatının temel ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirtmiştir. Ören (2019) Behiç Ak’ın
“Gülümseten Öyküler” adı altında topladığı 10 hikâyesini eğitici iletiler bakımından incelemiş ve
yazarın, hayvanlara ve çevreye dikkat çekerek muhatabı olan çocuklara bu konularda farkındalık ve
duyarlılık kazandırdığını ifade etmiştir. “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde de yazar çocukların
dikkatini teknoloji bağımlılığından kurtulmaları amacı ile çevreye, doğaya, denize çekmekte, onların
yaşam gerçekliği içerisinde bilinçlenmelerine yarar sağlamaktadır.
Bu sonuçlar ışığında, kitabın çocuklar tarafından okunması gereken kitaplar arasında olduğu
söylenebilir.
Öğretmenler, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı kitabı öğrencilerine tavsiye etmelidir.
Araştırmacılar, Behiç Ak tarafından yazılan ve araştırma konusu olmayan diğer eserleri çocuk
edebiyatının ilkeleri, eğitsel ilkeler vb. yönlerden araştırmalıdır.
Çocukların, okuma alışkanlığı ve kültürü edinmeleri için her kaynağı değil doğru kaynağı
okumaları gerekmektedir. Bu nedenle, çocuk edebiyatı sahasında meydana getirilen eserler, bilimsel
olarak analiz edilmeli ve bu doğrultuda çocuklara önerilmelidir.
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Özet: Metinlerarasılık bir metnin başka metinlerle açık ya da gizli ilişkiler bulundurmasıdır. Bu ilişkilerden
mesajı etkili bir şekilde vermek amacıyla yararlanılır. Metin oluştururken metnin dili, anlatımı ve düşüncesi ile
dış metinlerin ustaca örtüştürülmesi yazınsallığın bir ölçütü olarak kabul edilmektedir. Bu türden metinleri
üretmek dil ve edebiyat estetiği bakımından gelişmiş olmayı gerektirmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının
diğer dil becerilerinde olduğu gibi yazma becerisinde de gelişmiş olması beklenir. Metinlerarası yazma çalışmaları
öğretmen adaylarının yazma becerilerini geliştirmek için kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Bu araştırmanın
amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yazdıkları metinlerde metinlerarası ilişkileri incelemektir. Araştırma nitel
araştırma desenlerinden olgubilim yönteminde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz’de
bir eğitim fakültesinde Türkçe eğitimi bölümünde öğrenim gören ve metin üretme teknikleri dersini alan 23
Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına metinlerarası ilişkiler konusunda bilgilendirme
yapıldıktan sonra yetizleme yoluyla bir metin oluşturmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının yazdıkları metinler
araştırmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Veri toplama yöntemi doküman incelemesidir. İncelemede şu sorulara
yanıt aranmıştır: “Türkçe öğretmeni adayları yazdıkları metinlerde hangi metinlerarası ilişki biçimlerini
kullanmaktadırlar?”, “Dış metinlerin kaynakları nelerdir?”, “Yazılan metnin dili, anlatımı ve düşüncesi ile dış
metinlerin örtüşmesi ne düzeydedir?”. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının metinlerarası ilişki
biçimlerinden alıntı (f=31), gönderge (f=2), gizli alıntı (f=6) ve anıştırma (f=8)’dan yararlandıkları belirlenmiştir.
Dış metinlerin kaynakları arasında deyim/ özdeyiş/aforizma (f=15), roman (f=8), film/dizi/türkü (f=6) ve Türkçe
Sözlük (f=6) öne çıkmaktadır. Yazılan metnin dili, anlatımı ve düşüncesi ile dış metinlerin örtüştürülmesi
bakımından 12 öğretmen adayı yeterli düzeyde bulunmuştur. Öğretmen adaylarının yeterliğini artırmak için
metinlerarası yazma çalışmalarına daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretmeni adayları, Metinlerarası İlişkiler, Doküman analizi.

Intertextual Relations in Texts Written by Turkish Teacher
Candidates
Abstract: Intertextuality is that one text has open or hidden relations with other texts. These relationships
are used to effectively convey the message. The overlap between written text and external texts in terms of
language, thought and expression is considered to be a measure of literacy. In order to produce such texts, an
advanced language and literature aesthetics is required. Turkish teacher candidates are expected to improve
their writing skills as well as other language skills. Intertextual writing is one of the methods that can be used to
improve the writing skills of teacher candidates. The aim of this study is to investigate the intertextual relations
of the texts written by Turkish teacher candidates. The research was carried out in the phenomenology method
from qualitative research design. The study consists of 23 Turkish teacher candidates who are studying Turkish
Language Education in a faculty of education in the Western Black Sea region and who take the text production
techniques course. Teacher candidates were first informed about intertextual relations, then they were asked
to write a text. The texts written by teacher candidates are the data source of the research. Data collection
method is document review. The following questions were answered in the review: “Which types of intertextual
relations are there in the texts written by Turkish teacher candidates?”, “What are the sources of external texts?
“What is the overlap between written text and external texts?”. As a result of the analyzes, it was determined
that the teacher candidates benefited from the quotation (f=31), referent (f=2), covert quotation (f=6) and
mnemonic (f=8). Among the sources of external texts, idioms/maxims/aphorisms (f=15), novels (f=8), films/series
/folk songs (f=6) and Turkish Dictionary (f=6) stand out. 12 teacher candidates were found to be adequate in
terms of overlapping of texts. In order to increase the competence of prospective teachers, it is recommended
that more intertextual writing should be included.
Keywords: Turkish teacher candidates, Intertextual relations, Document analysis.
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1. Giriş
TDK Güncel Türkçe Sözlük’te metin “Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle
oluşturan kelimelerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Metinler bir iletişim gerçekleştirmek üzere
kullanıldığından sözlü veya yazılı halde olabilirler. Bu özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda
“Metin, belirli bir bildirişim bağlamında bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak
üretilen bir dil dizgesi bütünüdür.” (Günay, 2007). Metin sözcüğü Latince “textus” sözcüğünden
türeyen ve kumaş anlamına gelen (Onursal, 2003, 121) bir sözcüktür. Tıpkı kumaşın ilmek ilmek
dokunduğu gibi metnin de sözcükten cümleye, cümleden paragrafa ve paragraflar arası anlam
bütünlüğüne varana kadar dil bilgisel ve anlamsal bir uyum içinde olması gerekir. Metni bütün halde
uyumlu kılan özellikleri bağlaşık ve bağdaşık olmasıdır. Bağlaşıklık metnin dil bilgisi kurallarına uygun
olması, bağdaşıklık anlamca mantıklı bir bütün oluşturmasıdır. Metnin en küçük birimi cümledir.
Cümlelerin metin olabilmesi için “yineleme, ilerleme, çelişkisizlik ve bağıntılılık” kurallarına uyması
gerekir: Bazı bilgilerin ve ögelerin yinelenmesi, bu ögeler yinelenirken, bir yandan da konunun bir
sonuca doğru ilerlemesi ve gelişmesi, bunun için de yeni ögelerin ve yeni bilgilerin metne katılması
gerekmektedir. Aynı zamanda, birbiriyle çelişen fikirlerin bir arada bulunmaması ve metne konu olan
nesne ve varlıkların dış dünya gerçekleriyle belli bir bağlantı içinde olması bir metni tümceler yığını
olmaktan kurtarır (Onursal 2003, 128).
Metinlerarasılık bir metnin başka metinlerle açık ya da gizli ilişkiler bulundurmasıdır.
Metinlerarasılık kavramını ilk kez ortaya atan Fransız edebiyat kuramcısı Kristeva’ya göre, “Her metin
bir alıntılar mozaiği gibi oluşur, her metin kendi içinde bir başka metnin eritilmesi ve dönüşümüdür.”
(akt. Aktulum, 2007, 40-41).
Metinlerarasılık, sadece edebiyat içi ilişkilerle sınırlı değildir, edebiyatla sanatın her dalı ve
popüler kültürün bütün ürünleri arasında da metinlerarası ilişkiler görülebilir (Gökalp Alpaslan, 2006,
128-129).
Aktulum (2007) metinlerarası ilişkileri ortak birliktelik ve türev ilişkileri çerçevesinde
sınıflandırır. Bu sınıflandırmaya göre metinlerarası ilişkiler şöyle ele alınmaktadır:
1. Ortak Birliktelik İlişkileri
a) Açık Metinlerarası Biçimler:
—Alıntı
—Gönderge
b) Kapalı metinlerarası biçimler:
—Gizli alıntı
—Anıştırma
2. Türev ilişkileri
—Yansılama (parodi)
—Alaycı dönüştürüm
—Öykünme (pastiş) (Aktulum, 2007, 93-142)
Alıntı bir metnin farklı bir metin içinde açıkça ve sözcüğü sözcüğüne yinelenmesidir. Alıntıda
kaynak gösterme, tırnak içinde yazma gereği vardır. Gönderge bir metinden alıntı yapılmadan eserin
adını, yazarın adını ya da eser kahramanın adını kullanmaktır. Gizli alıntı/aşırma bir alıntının
ayraçlarla ya da italik yazıyla gösterilmeden ve yapıt ya da yazar adı belirtilmeden yapılmasıdır.
Anıştırma bir metne, düşünceye doğrudan belirtmeden sezdirme yoluyla gönderme yapılmasıdır.
Anıştırmayı görebilmek için ima edilen metin hakkında okurun bilgisi olması gerekir. Alaycı
dönüştürüm bir yapıtın konusuna bağlı kalarak üslubunu değiştirir. Konusu değişmeden kalan bir
yapıtın, sıradan bir üslupla yeniden yazılmasıdır. Yansılama (parodi) bir yapıtın üslubuna bağlı kalarak
konusunu değiştirir, asıl eser, gerçek ve güncel olaylarla iç içe uyarlanır. Öykünme (pastiş)’de ise yine
üslup taklit edilir, ancak yergisel bir işlevi yoktur. Divan edebiyatındaki nazireler gibidir (Aktulum,
2007, 2011).
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Metinlerarasılık, yazınsal metinlerin okur tarafından algılanması sürecinde yazarla ortak bir kültür
birikimine sahip olmayı, önceden okunanları yeni okunan metni anlamak için kullanmayı
gerektirmektedir. Bu nedenle metinlerarasılık çalışmaları genellikle yazarların oluşturdukları
metinlerde (Baykal, 2014; Kurt, 2012; Şeref, 2013; Uzunkaya, 2011; Yılmaz, 2013) ve ders kitaplarında
(Çeçen ve Doğan, 2014; Karatay, 2010; Kitiş, 2017) metinlerarasılığı belirlemeye yönelmiştir.
Öğrencilerin yazma becerileri ile metinlerarasılığı ilişkilendiren az sayıda çalışma görülmektedir.
Güler (2018) tarafından yapılan araştırmada 8. sınıf öğrencilerinin yaratıcı metinlerinde metinlerarası
ilişkiler incelenmiştir. Öğrencilerin metinlerinde bu ilişkinin yeterli düzeyde kurulamadığı
belirlenmiştir. Göçer (2012), Türkçe öğretmen adaylarının yazdıkları metinleri metinlerarasılık
açısından incelemiştir. Bu araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının aşırma hariç tüm metinlerarası
ilişki biçimlerini kullandıkları, en fazla başvurulan metinlerarası ilişki biçiminin alıntı (%25.00), en az
başvurulanın ise yeniden yazma (%12.50) olduğu, dış metin kaynağı olarak en fazla şiirlerden
yararlanıldığı, yazıların genel olarak metinlerarasılık ölçütünü karşıladığı belirlenmiştir.
Türkçe öğretmeni adaylarının diğer dil becerilerinde olduğu gibi yazma becerisinde de gelişmiş
olması beklenir. Metinlerarası yazma çalışmaları öğretmen adaylarının yazma becerilerini geliştirmek
için kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Bundan başka Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda okuma
kazanımları arasında yer alan “Metinler arasında karşılaştırma yapar.” kazanımı;
“T.5.3.27. Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır.
T.6.3.25. Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.
T.7.3.25. Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.
T.8.3.23. Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.” (MEB,
2018) şeklinde sınıf düzeylerine göre ele alınmaktadır. Program’da yazma stratejileri arasında yer
alan “metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, bir metinden hareketle
yazma” gibi stratejiler metinlerarası yazma ile ilişkilidir.
Program’da ortaya konan metinlerarası okuma ve yazma kazanımlarının gerçekleşebilmesi
öğretmen adaylarının konu ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır.
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yazdıkları metinlerde metinlerarası ilişkileri
incelemektir.
Araştırmanın problem cümlesi “Türkçe öğretmeni adaylarının yazdıkları metinlerde metinlerarası
ilişkilerin görünümü nasıldır?» şeklinde belirlenmiştir.
Konu şu alt problemlerle ele alınmıştır:
1. Türkçe öğretmeni adayları yazdıkları metinlerde hangi metinlerarası ilişki biçimlerini
kullanmaktadırlar?
2. Yazılan metnin dili, anlatımı ve düşüncesi ile dış metinlerin örtüşmesi ne düzeydedir?”
3. Dış metinlerin kaynakları nelerdir?
2. Yöntem
Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim yönteminde yürütülmüştür. Araştırmanın
çalışma grubunu Batı Karadeniz’de bir eğitim fakültesinde Türkçe eğitimi bölümünde öğrenim gören
ve metin üretme teknikleri dersini alan 23 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Bu ders
araştırmacı tarafından verildiği için çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem özelliği taşımaktadır.
Araştırma verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Öğretmen
adaylarına metinlerarası ilişkiler konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra yetizleme yoluyla bir
metin oluşturmaları istenmiştir. Gülse Birsel’in «Maslow Piramidinin Moral Bozmasına İzin Vermeyin!»
adlı yazısı okunup beyin fırtınası yöntemiyle metnin öne çıkan kavramları belirlenmiştir. Bu
kavramlardan biri öğrenci oyları ile yazma çalışmasının teması olarak belirlenmiştir. Öğretmen
adayları «önyargı» temasını seçmişlerdir. Öğretmen adaylarının yazdıkları toplam 23 metin
araştırmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Veriler doküman analizi ile incelenmiştir. Öğretmen
adaylarının yazdıkları metinlerin metinlerarası yeterlik düzeyini belirlemede kullanılan ölçütler
şunlardır:
Yeterli: Dış metin, anlatım ile doğal olarak bütünleşmiş ve düşünceyi desteklemektedir.
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Kısmen Yeterli: Dış metin, anlatım ile tam olarak bütünleşmemiş veya ana düşünceyi tam olarak
desteklemiyor.
Yetersiz: Dış metin anlatım ile bütünleşmemiş ve ana düşünceyi desteklemiyor.
Bu çalışma metinlerarası ilişkilerden ortak birliktelik ilişkileri ile sınırlıdır. Alıntı, gönderge, gizli
alıntı ve anıştırma” biçimindeki metinlerarası ilişkiler betimlenmiştir.
Araştırmanın güvenirliğini sağlamak üzere veri seti ikinci bir alan uzmanı tarafından
değerlendirilmiştir. İki uzman arasında görüş birliği sağlanmıştır.
3. Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın birinci alt problemi Türkçe öğretmeni adaylarının yazdıkları metinlerde hangi
metinlerarası ilişki biçimlerini kullandıklarını belirlemeye yöneliktir. Veri setinde yapılan inceleme
sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazdıkları Metinlerde Metinlerarası İlişki Biçimleri
Metinlerarası İlişki Biçimi
f
Açık Metinlerarası İlişkiler
Alıntı
31
Gönderge
2
Kapalı Metinlerarası İlişkiler
Gizli alıntı/aşırma
6
Anıştırma
8
İncelenen 23 metinde toplam 47 metinlerarası ilişki belirlenmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının
yazdıkları metinlerde metinlerarası ilişki biçimleri incelendiğinde en çok açık metinlerarası ilişkilerin
tercih edildiği görülmektedir (f=33). Açık metinlerarası ilişki biçimlerinden alıntının (f=31) en çok
tercih edilen ilişkilendirme olduğu, göndergenin (f=2) ise en az tercih edilen ilişki biçimi olduğu
görülmektedir. Kapalı metinlerarası ilişkilerden anıştırma 8 kez, gizli alıntı/aşırma 6 kez
kullanılmıştır.
Araştırmanın ikinci alt problemi yazılan metinlerin dili, anlatımı ve düşüncesi ile dış metinlerin
örtüşmesinin ne düzeyde olduğunu belirlemeye yöneliktir. Konuyla ilgili bulgular Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2
Yazılan Metnin Dili, Anlatımı ve Düşüncesi ile Dış Metinlerin Örtüşme Düzeyi
Metinlerin Örtüşme yeterliği
f
Metinlerarasılık yok
1
Yetersiz
2
Kısmen Yeterli
8
Yeterli
12
TOPLAM
23
Tablo 2’de görüldüğü gibi yazılan metnin dili, anlatımı ve düşüncesi ile dış metinlerin örtüşmesi
bakımından 12 öğretmen adayı yeterli düzeyde bulunmuştur, 8’i kısmen yeterli düzeydedir, 2’si
yetersiz düzeydedir. 1 öğretmen adayının yazdığı metinde metinlerarasılık yoktur.
Araştırmanın son alt problemi öğretmen adaylarının yazılarında yararlandıkları dış metinlerin
kaynaklarının neler olduğunu belirlemeye yöneliktir. Yapılan inceleme sonuçları Tablo 3’te
sunulmuştur.
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Tablo3
Dış Metinlerin Kaynakları
Dış Metinlerin Kaynakları
Deyim/özdeyiş/aforizma
Roman/fabl/fıkra
Film /dizi / türkü
Türkçe Sözlük
Kur’an-ı Kerim
Diğer (BBC News Haberi, anonim
söz

f
16
11
6
6
2
2

Dış metinlerin kaynakları açısından yazılar incelendiğinde deyim, özdeyiş ve aforizmalardan 16
kez; roman, fabl, fıkra gibi yazılı ve sözlü yazınsal metinlerden 11 kez; film, dizi, türkü gibi
işitsel/görsel metinlerden 6 kez, Türkçe Sözlük’ten 6 kez, Kur’an-ı Kerim’den 2 kez yararlanıldığı
görülmüştür.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
İncelenen 23 metinde toplam 47 metinlerarası ilişki belirlenmiştir. Bunlardan 33’ü açık
metinlerarası ilişkiler içermektedir, 14’ü kapalı metinlerarası ilişkiler içermektedir. Açık metinlerarası
ilişkilerden alıntı (f=31) en fazla kullanılan ilişkilendirme biçimidir, gönderge sadece 2 kez
kullanılmıştır. Göçer (2012) tarafından yapılan araştırmada da alıntının öğretmen adayları tarafından
en çok kullanılan metinlerarası ilişki biçimi olduğu belirlenmiştir. Kapalı metinlerarası ilişkilerden
anıştırma 8 kez, gizli alıntı/aşırma 6 kez kullanılmıştır. Bu ilişkilerden özellikle gönderge ve anıştırma
okuyucunun yazarla ortak bir kültüre sahip olması durumunda anlatıma zenginlik ve estetik katma
özelliği taşımaktadır. Bu iki ilişki biçimi toplam 10 kez kullanılmıştır, yapılan ilişkilendirmelerin
yaklaşık beşte biri bu estetiği yakalayabilmiştir. Gizli alıntıda başkalarına ait düşünceleri, cümleleri
kendilerine aitmiş gibi atıf yapmadan kullanma söz konusu olduğu için bu tarz metinlerarasılık etik
değildir.
Araştırmaya katılan 23 öğretmen adayından 22’sinin metinlerarası ilişkilere yer vermeye
çalıştıkları görülmüştür. Yazılan metnin dili, anlatımı ve düşüncesi ile dış metinlerin örtüştürülmesi
bakımından yeterliği incelendiğinde 12 metnin yeterli (%52,2), 8 metnin kısmen yeterli (%34,7), 2
metnin yetersiz olduğu (%8,7), bir metinde metinlerarasılığa yer verilmediği (%4,4) görülmüştür.
Araştırmaya katılanların yarısının metinlerarası yazma bakımından yeterli olması öğretmen adaylarının
bu konuda geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Dış metinlerin kaynakları açısından yazılar incelendiğinde deyim, özdeyiş ve aforizmalardan 16
kez; roman, fabl, fıkra gibi yazılı ve sözlü yazınsal metinlerden 11 kez; film, dizi, türkü gibi
işitsel/görsel metinlerden 6 kez, Türkçe Sözlük’ten 6 kez, Kuran-ı Kerim’den 2 kez yararlanıldığı
görülmüştür. Metinlerarası yazma yazarın okuma kültürü bakımından zengin bir birikime sahip olmasını
gerektirmektedir. Belirlenen 47 metinlerarası ilişkiden toplam 15’i okuma kültürü ile doğrudan
ilişkilidir. Türkçe Sözlük’ten yararlanma okuma ile ilişkili olmakla birlikte okuma birikimi ile ilişkili
değildir, sadece başvuru kaynağından yararlanma ile ilişkilidir. Öğretmen adaylarının yararlandıkları
deyim, özdeyiş ve aforizmalar internetten konu ile ilişkili olarak yapılabilecek basit bir taramayla
bulunabilmektedir. Film, dizi, türkü, BBC News haberi, anonim söz işitmeye dayalı bir birikim ile
ilişkilidir. Bu sonuçlar öğretmen adaylarının okuma kültürü konusunda oldukça sınırlı bir birikime sahip
olduklarını göstermektedir.
Öğretmen adaylarının düşüncelerini daha etkili iletebilmelerinin bir yolu olarak
metinlerarasılıktan yararlanmaları beklenir. Öğretmen adaylarının gelecekteki öğrencilerinin yazma
becerilerini geliştirmede metinlerarasılıktan yararlanabilmeleri kendilerinin bu konuda iyi yetişmiş
olmalarına bağlıdır. Metinlerarasılık, yazılan metnin dili, anlatımı ve düşüncesi ile dış metinlerin
ustaca örtüştürülmesini gerektirmektedir. Becerileri geliştirmek o beceri üzerinde ısrarlı çalışmalar
yapmakla mümkündür. Öğretmen adaylarının metinlerarası yazma becerilerinin gelişmesi bu türden
çalışmalara yer verilmesini gerektirmektedir. Öğretmen adaylarının metinlerarası yazma becerisi
kazanmaları için metinlerarasılık kuramsal olarak tanıtıldıktan sonra okuma metinlerinde
metinlerarası ilişkileri belirleme çalışmaları yapmak iyi bir başlangıç olabilir. Böylece metinlerde
metinlerarası ilişkilerin nasıl kullanıldığı, dış metinlerin yazılan metne nasıl katkılar sunduğu, alıntı
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veya göndermelerin anlatımla nasıl bütünleştiği, yazarın okuma kültürünün metni nasıl zenginleştirdiği
görülebilir. Okuma çalışmalarının ardından tekrar eden yazma çalışmalarıyla dış metinlerdeki
düşünceleri kendi metinleri ile ustaca örtüştürerek kullanabilmeleri sağlanabilir. Ustalaşma sürecinde
öğretmen adaylarına dönüt verilmesi, öğretmen adaylarının geliştirilmesi gereken yönlerini
görebilmesi açısından önemlidir. Bu araştırma sadece kuramsal bilgilerin örneklerle sunulmasından
sonra yapılan ilk çalışmaların değerlendirilmesi ile sınırlıdır. Kuramsal bilgi aktarımı, okuma
metinlerinin incelenmesi, yazma çalışmalarının dönütler yoluyla geliştirilmesi şeklinde yürütülecek
bir araştırma öğretmen adaylarının metinlerarası yazma becerilerinin gelişimini görmeyi
sağlayacaktır.
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Zihinsel Sözlük Geliştirmeye İlişkin Olarak Öğretmen Adayları Neler
Yapmaktadır?
Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

fatmakirmizi73@gmail.com
Özet: Birey düşüncelerini ve duygularını kelimelerle anlatır. Bu nedenle öğretmen adaylarının sahip
olduğu kelime hazinesi ve bu kelimeleri öğrenme yolları da oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı öğretmen
adaylarının görüşlerine göre onların zihinsel sözlük geliştirmede kullandıkları yolları belirlemektir. Bu çalışmada
nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması kullanılmıştır. Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılının
bahar döneminde A Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Türkçe eğitimi ve sınıf
eğitimi bölümlerinde öğrenim görmektedir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir
durum örneklemesine başvurulmuştur. Çalışma toplamda 50 sınıf öğretmeni 54 Türkçe öğretmeni olmak üzere
104 öğretmen adayı (erkek=32; kız=72) ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde açık soru anketinden
yararlanılmıştır. Anket dört sorudan oluşmaktadır. Edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Açık uçlu soru
anketi gönüllü olan öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Daha sonra elde edilen nitel veri seti araştırmacı
tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Büyük bir duyarlılıkla okunan verilerden yanıtlar çıkarılmıştır.
Böylece alt problemlere yanıt verilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar yeni kelimeleri en
çok kitap okurken (n=68) ve arkadaşları ile sohbet ederken (n=59) öğrenmektedir. Diğer taraftan kelime
öğrenmede teknoloji kullanımı da önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal medya kullanımı, yabancı dizi izleme
bunlardan bazılarıdır. 54 öğretmen adayı lisansta aldıkları derslerin yeni kelime öğrenmede etkili olduğunu
belirtmiştir. Öğretmen adayları yeni öğrendikleri kelimeleri en çok günlük yaşamlarında ve derslerde (n=58)
kullanmaktadır. Diğer taraftan sınavlarda, arkadaş sohbetlerinde, konferansta soru sorarken, meslekleri ile ilgili
ortamlarda, sosyal medyada mesaj yazarken, kurmaca metin üretirken, yabacı dizi izlerken vb. yeni öğrendikleri
kelimeleri kullanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Zihinsel sözlük, öğretmen adayı, nitel araştırma.

What do Candidate Teachers do to Develop a Mental Dictionary?
Abstract: The individual tells his thoughts and feelings in words. For this reason, the vocabulary of
teacher candidates and the ways to learn these words are also very important. The aim of this study is to
determine the ways in which teachers use mental dictionary according to their opinions. In this study, the case
study of qualitative research methods was used. This research was carried out in the A University, Faculty of
Education in the spring semester of 2018-2019 academic year. Participants are educated in Turkish education
and primary school department. In the study, easily accessible situation sampling was applied from purposeful
sampling methods. The study was carried out with 104 teacher candidates (male = 32; female = 72), 50 of them
being Turkish teachers. The open question questionnaire was used to obtain the data. The questionnaire consists
of four questions. Content analysis was applied to the data. The open-ended questionnaire was applied to
prospective teachers. Then, the qualitative data set was transferred to the computer by the researcher. With a
great sensitivity, answers were obtained from the read data. Thus, the sub-problems were tried to be answered.
According to the results of the study, the participants were learning new words (n = 68) and chatting with their
friends (n = 59). On the other hand, the use of technology in word learning also plays an important role. Social
media usage, foreign series tracking are some of them. 54 pre-service teachers stated that the courses they took
were effective in learning new words. Teacher candidates use the words they have just learned in their daily
lives and lessons (n = 58). On the other hand, in exams, friend conversations, asking questions in conferences, in
professional environments, writing messages on social media, producing fictional texts, watching foreign series
etc. they use the words they have just learned.
Keywords: Mental dictionary, candidate teacher, qualitative research.
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1. Giriş
Birey kelimelerle düşünür ve kelimelerle kendini ifade eder. Bireyin kelime hazinesi ne kadar
genişse duygu ve düşünce dünyasını o kadar etkili bir şekilde anlatabilir. Kelime hazinesi “bir dilin
bütün kelimeleri; bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamı”
(Korkmaz, 1992, s.10) şeklinde tanımlanmaktadır. Kelimelerin gücü sadece dil ve iletişim alanında
değil diğer alanlarda da kendini göstermektedir. “Çok kelime bilme” bireyin düşünme, anlama, sorun
çözme, öğrenme, duygusal ve sosyal becerileri geliştirme gibi yönlerini etkilemektedir. Bilindiği gibi
kelimeler çeşitli anlam ve düşünceler içermekte, düşünce zincirinin halkalarını oluşturmaktadır.
Kelimelerin çokluğu ise düşünce zenginliği ve sürekliliğini sağlamaktadır. Kelimeler aynı zamanda yeni
düşünceler oluşturma ve geliştirmeye de hizmet etmektedir. Bu yönüyle kelimeler bireyin düşünme,
anlama, öğrenme ve zihinsel becerilerini geliştirme aracı olmaktadır. Çok sayıda kelime bilme birey
için hazır bir güç olmakta ve başarısını artırmaktadır (Güneş, 2013). Birey bildiği kelime kadarı ile
düşünmekte ve anlayabilmektedir. Bilinen kelime sayının çokluğu ya da azlığı bireyin yaşamını olumlu
ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Yapılandırıcı yaklaşımla birlikte, öğrenme öğretme sürecinde kelime hazinesi yerine zihinsel
sözlük kavramı, kullanım açısından daha yaygın hale gelmiştir. Zihinsel sözlük genel anlamda belleğin
bir bölümü olarak açıklanmaktadır. Bu sözlükte öğrendiğimiz kelimelerle ilgili bütün bilgiler
saklanmaktadır. Dinleme ve okumayla öğrenilen bütün kelimeler ve ilgili bilgiler aktarılmaktadır.
Konuşma ve yazma sırasında bu sözlüğe başvurulmakta ve kaydedilen kelimeler, bilgiler
kullanılmaktadır (Onan, 2016).
Eskiden iki tür zihinsel sözlükten söz edilmekteydi. Biri sözlü diğeri ise görsel zihinsel sözlük
şeklinde adlandırılıyordu. Sözlü zihinsel sözlüğe duyulan kelimelerin kaydedildiği ve konuşurken de bu
sözlükteki kelimelerden yararlanıldığı belirtilmekteydi. Görsel zihinsel sözlükte ise okuma sırasında
görülen kelimelerin kaydedildiği ve yazarken de bu kelimelerden yararlanıldığı düşüncesi hakimdi.
Ancak son yıllardaki araştırmalar bunun doğru olmadığını, tek zihinsel sözlüğün olduğunu
belirtmektedir. Çünkü çoğu araştırma, bireylerin okudukları gibi yazmadıklarını tam tersine,
konuştukları gibi yazdıklarını, konuşmadaki hataları aynen yazıya aktardıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu
nedenle son yıllarda tek zihinsel sözlükten ve bunun da sarmal olarak geliştirildiğinden söz
edilmektedir. Zihinsel sözlük, önce sözlü olarak oluşturulmakta, dinleme yoluyla edinilen bütün
sesler, heceler ve kelimeler buraya yerleştirilmektedir. Okuma ve yazmada da bu bilgiler
kullanılmaktadır. Böylece zihinsel sözlükte kelimelerin hem sözlü hem de yazılı bilgileri yer almaktadır
(Güneş, 2007). Bireyin çevresi ile etkileşime geçmesi, okuma ve yazma çalışmalarına yaşamında yer
vermesi zihinsel sözlüğünün gelişmesini sağlamaktadır.
Yazılı ve sözlü anlatımda rahatça kullanılan kelimeler etkin, ara sıra duyulan ve bir metin içinde
karşılaşıldığı zaman anlaşılan kelimeler ise pasiftir. Bireylerin bildiği kelime sayısı kullandığı kelime
sayısından daha fazladır. Kullanılan kelimeler etkin, bilinen kelimeler ise pasiftir. Etkin kelime
sayısının çok olması okunanın, duyulanın daha kolay ve doğru anlaşılmasını sağlar (Karakuş, 2000,
Özbay ve Melanlıoğlu, 2008; Göçer, 2015). Etkin kelime sayısının çok olması bireyin kendini ifade
etmesinde ve yaşamı anlamlı bir şekilde yorumlamasında oldukça etkilidir. Öğrencilerin yeni kelime
öğrenme konusunda çaba içerisinde olması gerek akademik başarılarını gerekse çevreleri ile olan
etkileşimin niteliğini önemli ölçüde arttıracaktır. Bu süreçte öğretmenlerin öğrencilerine yardımcı
olması, onları farklı sosyal etkinliklere yönlendirmesi ve okumaya teşvik etmesi etkili olacaktır.
Psikolojik ve sosyolojik anlamda kendi ve çevresi ile barışık, sağlıklı zihinsel gelişime sahip bir
çocuk ailesinden ana dilini edinirken sözcük hazinesinin ilk ürünlerini de elde eder. Bu temel hazine
okul yaşantısı ile gelişir ve sonraki yaşantılarla zenginleşerek ilerler. Çocuk, ana dilini, ailesi ve yakın
çevresinden belli varlıkların adları ve bunlarla ilgili eylemleri, nitelikleri gösteren sözcükleri
tanıyarak, söyleyerek öğrenmeye başlar. Bu bilgi ve beceri zihinsel gelişimi ile birlikte, okulda
öğrendiği bilgilerden gelen sözcükler ve terimlerle artar (Maden ve Maden, 2018). Batur ve Erkek’e
(2017) göre kelime dağarcığındaki azlık, bireyin düşünceleri anlamasını, duygu ve düşüncelerini
anlatmasını engelleyen bir sorun olarak ortaya çıkar. Bilinmeyen sözcük sayısı arttıkça iletişimin
verimi düşmekte, buna bağlı olarak anlama ve kavrama güçleşmektedir. Bu durum, çocuğun hem
akademik başarısını hem de sosyal ilişkilerini olumsuz etkiler. Çünkü çocuk anlayamadığı ve
anlaşılamadığı duygusuna kapılabilmektedir. Yıldız ve diğerlerine (2006) göre öğrencilerin günlük
yaşamda karşılaştıkları sözcükleri dağarcıklarına kattıklarını gereksinimleri doğrultusunda bunları
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kullandıklarını belirtmektedir. Ancak öğrencilerin öğrenimleri sırasında karşılaştıkları sözcükler ise
onların akademik ve kültürel gelişiminde oldukça etkilidir.
Tüm dünyada 1900’lü yıllardan günümüze kadar uygulanan bütün dil öğretimi programlarında
kelime öğretimi üzerinde önemle durulmaktadır. Öğrencilere öğretilecek kelimelerin ön ekleri, son
ekleri, özellikleri, yapısı vb. verilmekte ve öğretmenlerin bunları öğretmesi istenmektedir. Kelime
öğretimi dil eğitimi için bir zorunluluk olarak ele alınmakta ve bu görüş uzmanlar tarafından
savunulmaktadır. Ancak programlarda kelime öğretiminin nasıl yapılacağı konusu yeterince
açıklanmamaktadır. Alandaki uygulamalar incelendiğinde farklı anlayışların olduğu görülmektedir.
Kelime öğretiminin amacı, öğrenciye öğretilecek kelimelerin seçimi konusunda çeşitli görüşler ileri
sürülmektedir. Bazı uygulamalarda kelimeler amaç olarak ele alınmakta, öğrenciye kelime listeleri
verilerek bunları ezberlemeleri istenmektedir. Bazı uygulamalarda kelimeler derste okunan metni iyi
anlamak ve davranış değiştirmek için öğretilmektedir. Bazılarında ise kelime bir araç olarak ele
alınmakta, öğrencinin hayat boyu kullanılabileceği ve çeşitli becerilerini geliştirebileceği kelimeler
öğretilmektedir (Güneş, 2013).
Kelime öğrenmede ve kullanmada öğretmenlerin önemi yadsınamaz. Gelecekte öğrencilerinin
kelime ediminde önemli rol oynayacak olana öğretmen adaylarının kelime edimi ve bunları kullanması
da bilimsel bir çalışmalarla irdelenmesi gereken bir durumdur. Öğretmen adaylarının gerek günlük
yaşamında gerekse derslerde kelime öğrenmek için yaptığı bilişsel ve fiziksel etkinlikleri nasıl
yönlendirdiği oldukça önemlidir. Öğretmen adayının yeni kelimeler öğrenmek için gösterdiği çaba,
kullandığı yol ve yeni kelimelere günlük yaşamında yer vermesi ilerde öğrencileri açısından da anlamlı
bir durum olabilir. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun alt ya da orta sosyo ekonomik
düzeyden (Erden, 1998; Aksu, 2010; Eret Orhan ve Ok, 2014; ) geldiği düşünülürse “zihinsel sözlük
geliştirme” daha fazla önem kazanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının görüşlerine göre onların zihinsel sözlük geliştirmede
kullandıkları yolları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda şu alt problemlere yanıt aranmıştır.
1. Öğretmen adaylarının “kelime hazinelerini geliştirmek için neler yaptıklarına” ilişkin görüşleri
nelerdir?
2. Öğretmen adaylarının “aldıkları derslerin kelime hazinelerini geliştirmelerine olan katkısına”
ilişkin görüşleri nasıldır?
3. Öğretmen adaylarının “yeni öğrendikleri kelimeleri en çok nerelerde kullandıklarına” ilişkin
görüşleri nasıldır?
4. Öğretmen adayları bildiğini düşündüğü ancak hatırlayamadığı bir kelimeleri hatırlamak için
neler yapmaktadır?
2. Yöntem
Bu çalışma öğretmen adaylarının görüşlerini tespit etmeye yönelik olduğundan araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden durum araştırması kullanılmıştır (Creswell & Plano Clark, 2007, akt: Fırat,
Kabakçı Yurdakul & Ersoy, 2014; Cemaloğlu, 2009; Akar, 2016; Yıldırım ve Şimşek, 2016). Veriler elde
edilirken öğretmen adaylarına dört sorudan oluşan açık soru anketi uygulanmıştır. Elde edilen verilere
içerik analizi uygulanmıştır (Çetin, 2016).
2.1. Çalışma Grubu
Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde A Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde, 3. sınıfta öğrenim görmek de olan Türkçe ve sınıf öğretmeni adayları ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum
örneklemesine başvurulmuştur. Çalışma toplamda 50 sınıf öğretmeni 54 Türkçe öğretmeni olmak üzere
104 öğretmen adayı (erkek=32; kız=72) ile yürütülmüştür.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan açık uçlu soru anketi
kullanılmıştır. Anket hazırlanmasında alan yazın taraması yapılmış sorular oluşturulmuştur. Hazırlanan
açık uçlu sorular alanında uzman 4 öğretim elemanın görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü sonrasında
yapılan düzeltmelerden sonra 4 soru ve kişisel bilgiler formundan oluşan açık uçlu soru anketi
oluşturulmuştur.
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2.4. Verilerin elde edilmesi ve analizi
Açık uçlu soru anketi öğretmen adaylarına uygulandıktan sonra elde edilen nitel veri seti büyük
bir duyarlılıkla araştırmacı tarafından detaylı bir şekilde okunmuş ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Öğretmen adaylarının konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirlemek için verilere içerik analizi
uygulanmıştır. Alt problemlerin her biri için oluşturulmuş olan anket sorularına verilen yanıtlar
tablolar halinde sunulmuştur. Verilen yanıtlar ortak bir cümlede birleştirilmiştir.
3. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde yapılan analizler sonucu elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Birinci alt
probleme yanıt vermek için oluşturulmuş olan “Yeni kelimeler öğrenmek için neler yapıyorsunuz?”
sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen veriler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1
Öğretmen adaylarının “Yeni kelimeler öğrenmek için neler yapıyorsunuz?” sorusuna verdiği
yanıtlar
Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Kitap okuyorum.
Başkaları ile sohbet ederken yeni kelime öğreniyorum.
İnternette gezinirken öğreniyorum.
Bilmediğim kelimelerin anlamını internetten araştırarak öğreniyorum.
Film izleyerek yeni kelime öğreniyorum.
Televizyon izliyorum.
Araştırma yaparken öğreniyorum.
Bilgisayar oyunu oynarken öğreniyorum
Gazete/dergi okurken öğreniyorum
Sosyal medyadan (instagram, facebook, twitter vb.) yeni kelimeler öğreniyorum.
Sözlük/imla kılavuzu okurum.
Kelime oyunları oynuyorum.
Belgesel izlerken yeni kelime öğreniyorum.
Bulmaca çözüyorum.
Bilmediğim kelimelerin anlamına TDK sözlüğünden bakıyorum.
Bilmediğim kelimelerin anlamını farklı kaynaklardan araştırarak öğreniyorum.
Tartışma programları izliyorum.
Alanımla ilgili kitaplar okurken yeni kelimeler öğreniyorum.
Makale inceliyorum.
Yabancı dizi izliyorum.
İnternetten eğitici videolar izliyorum.
İnternetten bilgilendirici metinler okuyorum.
Eski basım kitapları okuyorum.
Sosyal ortamlarda yeni kelime öğreniyorum.
Müzik dinlerken öğreniyorum.
Yeni olaylar/durumlarda doğal olarak öğreniyorum
Anlamını bilmediğim kelimeyi telefonuma kaydediyorum.
Sosyal medyada yeni kelime öğreten siteleri takip ediyorum.
Bilmediğim kelimelerin anlamlarını not alıyorum.
Siyasi tartışmaları izliyorum.
Yöresel bir kullanımsa söyleyen kişiye anlamını soruyorum.
Çizgi film izliyorum.
İyi yazarları seçip konuşmalarını dinliyorum.
Bilgisayar uygulamaları üzerinden kelime ve kelime türetme oyunları oynuyorum.
“Öğretmen sözlüğü” kitabını okuyorum.
Yeni öğrendiğim kelimeleri diğer kelimeler ile ilişkilendiriyorum.
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Tablo 1 incelendiğinde yeni kelime öğrenmek için en çok “kitap okunduğu” (n=68) ifade
edilmiştir. Araştırmaya katılan 59 öğretmen adayı “başkaları ile sohbet ederken yeni kelime
öğrendiğini” belirtmiştir. Öğretmen adayları internette gezinirken (n=48); film izlerken (n=23);
televizyon izlerken (n=28); araştırma yaparken (n=21); bilgisayar oyunu oynarken (n=18); gazete/dergi

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

59

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
okurken (n=18); sosyal medyayı takip ederken (n=18) yeni kelime öğrendiklerini belirtmiştir. Bunun
yanı sıra katılımcılar yeni kelime öğrenmek için kelimelerin anlamını internetten araştırdıklarını
(n=31); sözlük okuduklarını (n=17); kelime oyunu oynadıklarını (n=15) da ifade etmiştir. Öğretmen
adaylarının “Lisansta aldığınız dersler sizin sözcük dağarcığınızı geliştirmede etkisi oluyor mu? Nasıl?”
sorusuna verdiği yanıtlar Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2
Öğretmen adaylarının “Lisansta aldığınız dersler sizin sözcük dağarcığınızı geliştirmede etkisi
oluyor mu? Nasıl?” sorusuna verdiği yanıtlar
Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Derslerde bilmediğimiz kavramları öğreniyoruz.
Eğer dersin hocası yeni kavramlar kullanırsa öğreniyoruz.
Ders kitaplarından yeni kelimeler öğreniyoruz.
Derslerde kendi alanım ile ilgili yeni kelimeler öğreniyorum.
Ödevleri yaparken yeni kelimeler öğreniyoruz.
Hocalarıma sorarak da yeni kelimeler öğreniyorum.
Özellikle teorik dersler yeni kelimeler öğrenmemizi sağlıyor.
Derslerde ilk kez duyduğum kelimeleri not ediyorum.
Okuduğumuz makaleler yeni kelimeler öğrenmemizi sağlıyor.
Ders için sunum hazırlarken yeni kelime öğreniyorum.
Derslerde öğrendiğim kelimeleri yalnızca bölüm arkadaşlarım ile kullanabiliyorum.
Derslerde tartışmalar yapılırken (herkes fikrini söylerken) yeni kelimeler öğreniyorum.
Derslerde öğrendiğim kelimler sayesinde akademik bir dil kullanabiliyorum.
Derslerde öğrendiğim kelimeler yeri gelip tekrarlandıkça hafızama kayıt ediliyor.
Bir derste geçem kelime başka bir derste de geçiyorsa daha iyi öğreniyorum.
Derste öğrendiğimiz her kelime başka bir kelime öğrenmemizin yolunu açıyor.
Uygulamalı derslerdeki sosyal etkinlikler de yeni kelimeler öğrenmemi sağlıyor.
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Tablo 2’de görüldüğü gibi 54 öğretmen adayı “derslerde bilmedikleri kavramları” öğrendiklerini
belirtmiştir. 18 katılımcı ise dersi veren öğretim elemanının kullandığı kavramlara bağlı olarak yeni
kelimeler öğrendiklerini ifade etmiştir.
21 öğretmen adayı ders kitaplarından yeni kelimeler
öğrendiğini belirtirken, 21 öğretmen adayı da derslerde kendi alanlarına yönelik kelimeler
öğrendiklerini belirtmiştir. 18 katılımcı ödev hazırlarken yeni kelime öğrendiklerini, 11 katılımcı da
hocalara sorarak yeni kelimeleri öğrendiklerini ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının “Yeni
öğrendiğiniz kelimeleri en çok nerelerde kullanıyorsunuz?” sorusuna verdileri yanıtlardan elde edilen
veriler Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3.
Öğretmen adaylarının “Yeni öğrendiğiniz kelimeleri en çok nerelerde kullanıyorsunuz?” sorusuna
verdiği yanıtlar
Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Öğrendiğim yeni kelimeleri günlük yaşamda kullanıyorum.
Derslerde yeni kelimeleri kullanıyorum.
Tartışmalarda düşüncelerimi anlatmak için yeni kelimeleri kullanıyorum.
Ödevlerimi hazırlarken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Yazı yazarken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Arkadaşlarım ile sohbet ederken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Sınavlarda yeni kelimeleri kullanıyorum.
Kitap okurken daha önce öğrendiğim yeni kelimeleri kullanıyorum.
Makale yazarken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Yeni kelimeyi öğrendiğim ortamda (yer, konu, alan vb.) yeniden kullanıyorum.
Arkadaşlarımla derslere ilişkin konuşurken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Konferanslarda soru sorarken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Mesleğimle ilgili ortamlarda yeni kelimeleri kullanıyorum.
Sosyal medyada mesaj yazarken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Akademik konuşmalarda yeni kelimeleri kullanıyorum.
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Resmi ortamlarda yeni kelimeleri kullanıyorum.
Yeni öğrendiğim kelime Türkçe ise ve yabancı kelimenin yerini dolduruyorsa özellikle
kullanırım.
Kurmaca metin üretirken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Yabancı dizileri izlerken yeni kelimeleri kullanıyorum.
Sanat/siyaset/felsefe ile ilgili konularda tartışırken yeni kelimeleri kullanıyorum.

2
1
1
1
1

Tablo 3’te 62 öğretmen adayının yeni öğrendiği kelimeleri “günlük yaşamlarında kullandıklarını”
belirttikleri görülmektedir. 58 öğretmen adayı da derslerde yeni kelimeleri kullandıklarını ifade
etmiştir. 35 katılımcı da tartışmalarda yeni kelimelere verdiklerini belirtmiştir. 32 öğretmen adayı da
ödev hazırlarken yeni kelimelerden yararlandıklarını bildirmiştir. Katılımcılar yazı yazarken (n=15),
sınavlarda (n=12), arkadaşları ile sohbet ederken (n=12), kitap okurken (n=12) yeni kelimeleri
kullandıklarını belirtmiştir. Diğer taraftan birer öğretmen adayı da yabancı dizi izlerken, kurmaca
metin oluştururken ve sanat/felsefe/siyaset konuşurken yeni kelimelerden yararlandığını ifade
etmiştir. Katılımcıların “Bildiğinizi düşündüğünüz ancak hatırlayamadığınız kelimeleri hatırlamak için
neler yapıyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıtlar Tablo 4’te sunulmaktadır.
Tablo 4.
Öğretmen adaylarının “Bildiğinizi düşündüğünüz ancak hatırlayamadığınız kelimeleri hatırlamak
için neler yapıyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıtlar
Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Kelimenin anlamını internetten araştırıyorum.
Kelimeye benzeyen diğer kelimeler yardımıyla hatırlamaya çalışıyorum.
Arkadaşlarıma sorarak bulmaya çalışırım.
Kelimeyi nerede/nasıl öğrendiğimi hatırlamaya çalışırım.
Kelimeyi hatırlatacak ipuçlarını bulmaya çalışırım.
Aklıma gelmesi için kafamdaki nesnelerle hatırlamaya çalışıyorum.
Kelimeyi hatırlatacak kodlamalar yapıyorum.
Kelimenin ilgili olduğu konulara bakarım.
Kelimeyi öğrendiğimde var olan eşyaları hatırlamaya çalışıyorum.
Kelimeyi kullandığım cümleyi hatırlamaya çalışırım
Gözlerimi kapatıp hatırlamaya çalışıyorum.
Kelimeyi hatırlamak için TDK sözlüğüne bakıyorum.
Kelimeyi çağrıştıran olayları hatırlamaya çalışıyorum.
Kelimeyi bulmak için hafızamı zorlarım.
Kelimenin baş harfini hatırlamaya çalışıyorum.
Zihnimde canlandırmaya çalışıyorum.
Kendi kendime konuşarak kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum.
Yeni öğrendiğim kelimeleri not aldığım defterime bakıyorum.
Alanında uzman birine soruyorum.
Kelimenin tekrar karşıma çıkmasını bekliyorum.
İnternetteki bilgi kirliliğinden dolayı ansiklopedilere bakarak hatırlamaya çalışıyorum.
Daha önce paylaştığım birisi varsa ona soruyorum.
Kelimenin anlamını ekran görüntüsü olarak alıp zaman zaman bakıyorum.
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Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının kelimeyi hatırlamak en çok internetten
yararlandıkları (n=58) görülmektedir. Öğretmen adayları kelimeye benzeyen başka kelimelerden
yardım aldıklarını (n=47); arkadaşlarına sorarak bulmaya çalıştıklarını (n=35); kelimeyi hangi ortamda
öğrendiklerini hatırlamaya çalıştıklarını (n=18); nesneler aracılığı ile çağrışım yaptıklarını (n=11);
kodlarla hatırlamaya çalıştıklarını (n=9) belirmiştir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcılar yeni kelimeleri en çok kitap okurken
öğrenmektedir (n=68). Anderson ve arkadaşları (1988 ; akt. Güney ve Aytan, 2014) da okuma-kelime
sayısı ve akademik başarı arasındaki pozitif yönde güçlü ilişkiyi nicel olarak göstermektedir. Araştırma
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sonuçlarına göre yılda 6 milyon kelime civarında okuyan öğrenciler testlerde % 95’in üzerinde başarılı
olurken, 600.000 kelime civarında okuyan öğrenciler % 45 civarında başarılıdır.
Öğretmen adayları arkadaşları ile sohbet ederken de yeni kelime öğrendiklerini belirtmiştir
(n=59). Ayrıca araştırma sonucuna göre öğretmen adayları çoğunlukla teknoloji kullanımına dayalı bir
şekilde farklı kaynaklardan da yeni kelimeler öğrendiklerini belirtmiştir. Sosyal medyayı takip etmek,
kelime oyunu oynamak, belgesel izlemek, internetten eğitici video izlemek, müzik dinlemek,
bilgisayar uygulamalarından kelime oyunları oynamak bunlardan bazılarıdır. Yapılan taramalarda
araştırma sonucunu destekleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Göçer (2016) Türkçe
öğretmeni adayı ve Türkçe öğretmenlerinin sözlük bilgisi ve sözcük öğretimi’ne yönelik yeterliklerini
tespit etmeye çalışmıştır. Araştırmaya katılan 11 öğretmen adayından 9’u ders işlerken sözlük
kullandıklarını ve bunun yeni kelime öğretmede etkili olduğunu ifade etmiştir.
Araştırmaya katılan 54 öğretmen adayı lisansta aldıkları derslerin yeni kelimeler öğrenmelerine
katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte 18 katılımcı da “öğretim elemanları eğer yeni
kavramları kullanarak ders işliyorsa” yeni kelime öğrendiklerini belirtmiştir. Diğer taraftan öğretmen
adayları derslerde kendi alanlarına yönelik kelimeler öğrendiklerini(n=21); ödev yapmanın da yeni
kelimeler öğrenmede etkili olduğunu (n=18) belirtmiştir. Öğretmen adayları lisans derslerinden
özellikle kendi alanlarına yönelik olarak yeni kelimeler öğrenmektedir. Dersler kelime öğrenmeye
katkıda bulunmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları yeni öğrendikleri kelimeleri en çok günlük yaşamda
(n=62) ve derslerde (n=58) kullanmaktadır Diğer taraftan sınavlarda, arkadaş sohbetlerinde,
konferansta soru sorarken, meslekleri ile ilgili ortamlarda, sosyal medyada mesaj yazarken, kurmaca
metin üretirken, yabacı dizi izlerken vb. yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaktadır. Öğretmen
adayları öğrendikleri yeni kelimelere ağırlıklı olarak günlük yaşamlarında kullanmaktadır.
Öğretmen adayları daha önce öğrendiği kelimeleri hatırlamak için en çok internetten araştırma
yapmaktadır (n=58) ya da benzeyen kelimelerden yardım almaktadır (n=47). Bunların dışında
kelimenin baş harfini hatırlamaya çalışmak; gözlerini kapatıp hatırlamaya çalışmak; ansiklopediye
bakmak cep telefonundaki ekran görüntüsüne bakmak gibi yolarda tercih edilmektedir. Genel olarak
kelime hatırlamak için teknolojiden yararlanıldığı hafızayı zorlayıcı ya da odaklanma ile ilgili yolların
tercih edildiği görülmektedir.
Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak şu öneriler ortaya konulmuştur: Öğretmen adaylarının
zihinsel sözlüklerinin desteklenmesi için kitap okuma bilinci desteklenmelidir. Teknoloji kanallarından
yararlanılırken bilgi kirliliği olabileceği unutulmamalıdır. Öğretim elemanları öğrenme öğretme
sürecini yönlendirirken alanın temel kavramlarını kullanma konusunda duyarlılık göstermelidir.
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Öğretmen Adaylarının Okuma Güdülerinin Bazı Değişkenlere Göre
Değerlendirilmesi
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Özet: Eğitimin her aşamasında okuma becerisinin geliştirilmesi ve okumaya istekli bireylerin
yetiştirilmesi çağdaş bir toplum olmada oldukça önemli bir belirleyicidir. Bireyin okuduğunu anlama çabası içinde
olması, okuduğu üzerinde düşünmesi, yorumlaması ve yeni fikirler üretmesi okuma motivasyonun yüksek olmasına
bağlıdır. Bu araştırmanın amacı, Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma güdülerinin farklı değişkenler
açısından değerlendirmesidir. Çalışma öğretmen adaylarının okuma güdülerini değerlendirmeye yöneliktir.
Çalışmada, nicel araştırmada sıkça kullanılan betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli temele
alınmıştır. Tarama yöntemi nesnelerin, kurumların, toplumların, olayların doğasını ve özelliklerini tanımlamaya
yardımcı olur. Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında A ve B Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışma 3. sınıfta öğrenim görmekte olan sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği
adaylarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Schutte ve Malouff (2007) tarafından geliştirilen, Yıldız,
Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya tarafından (2013) uyarlaması yapılan “Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği (YOMÖ)”
kullanılmıştır. YOMÖ dört boyut ve 19 maddeden oluşmaktadır. Ölçek gönüllülük esasına göre öğretmen
adaylarına uygulanmış ve veriler daha sonra bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik
ortama, standart sapma, t-testi ve varyans çözümlemesinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara
göre üniversite değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. “Öğrenim görülen
program; sınıf düzeyi; kitap okuma alışkanlığı; bir yılda okunan kitap sayısı” değişkenlerine göre ise gruplar
arasındaki fark anlamlıdır.
Anahtar Kelimeler: Okuma güdüsü, öğretmen adayı, okuma becerisi.

Evaluation of Reading Motivations of Teacher Candidates According
to Some Variables
Abstract: The development of reading skills at every stage of education and the training of individuals
willing to read are a very important determinant of being a contemporary society. The fact that the individual
tries to understand the reading, the willingness to read, the thinking that he reads, the interpretation and the
production of new ideas are also related to the high reading motivation. The aim of this study is to evaluate the
motivation of reading Turkish and classroom teachers in terms of different variables. For this reason, the survey
model which is one of the descriptive research methods used frequently in quantitative research has been taken
as a basis. The screening method helps identify the nature and characteristics of objects, institutions, societies,
events. This research was carried out in the Education Faculties of Universities A and B in the academic year
2018-2019. The study was carried out with the participation of the 3rd grade primary-school teacher and Turkish
teacher candidates. In study Adult Reading Motivation Scale (ARMS) et which was developed by Schutte and
Malouff (2007) and adapted by Yıldız, Yıldırım, Ateş and Çetinkaya (2013) was used. ARMS consists of four
dimensions and 19 items. The scale was applied to pre-service teachers on a voluntary basis and the data were
then transferred to computer. In the analysis of the data, arithmetic mean, standard deviation, t-test and
variance analysis were used. According to the results obtained from the research, there is no significant
difference between the groups according to the university variable. “Learning program; grade level; habit of
reading books; the number of books read in a year” are significant difference between the groups.
Key Words: Reading motivation, teacher candidate, reading skill.
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1. GİRİŞ
Dil toplumu oluşturan insanların sözlü ya da sözsüz iletişim kurmalarını sağlayan bir olgu olup
içerisinde farklı değişkenler bulundurmaktadır. Bu değişkenler öğrenme alanları olarak tanımlanabilir.
Türkçe de öğrenme alanları genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Öğretim Programları
tarafından belirlenmektedir. 2015 yılına kadar uygulanan MEB Türkçe Öğretim Programı’nda Türkçe
öğrenme alanları dinleme, konuşma, yazma, okuma, görsel sunu ve görsel okuma iken MEB (2015)
öğretim programına bakıldığında Türkçede öğrenme alanları okuma, yazma ve sözlü iletişim olmak
üzere üç tür olarak belirlenmiştir. MEB (2018) 2018 öğretim programı ile üç olan öğrenme alanlarını
dörde çıkarmıştır. Bu öğrenme alanları: dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır.
Dinleme ve konuşma becerileri okula başlamadan önce edinildiği için özellikle ilkokullarda sınıf
öğretmenlerinin kazandırması gereken temel iki beceri okuma ve yazma olarak görülmektedir.
Dinleme ve konuşma becerilerini kazanan öğrencilerin bu becerileri geliştirmeleri kolay iken okuma
ve yazma becerisi bir uzman yardımı olmadan öğrenilmesi ya da kazandırılması zor becerilerdir. Yazma
becerisinin ön koşulu okuma becerisi olduğundan özellikle sınıf öğretmenlerinin okuma becerisine
yönelik çalışmaları önem arz etmektedir. Türkiye’de okuduğunu anlama becerisinin tam olarak
gelişememesine bağlı olarak öğrenciler etkili okuma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu durum da
öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik eğitim programlarına ya da okul içi ve
okul dışı okuma etkinliklerine yön vermek ancak bu beceriyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu
faktörleri anlamaya yönelik ayrıntılı araştırmaların yapılmasıyla olanaklıdır (Kutlu vd., 2011). Yurdakal
(2018) okumanın önemini şu şekilde belirtmektedir: Okuma becerisi yeterince gelişmeyen bireylerden
söz varlığını geliştirmesi, yeni deneyimler kazanması beklenemez. İçerisinde yaşadığımız toplumun
hızla değişen yapısına ayak uydurmanın yolu okumaktan geçmektedir. Okuma insanın yeni kelimeler
öğrenerek, anlayışlar kazanarak, hayaller kurarak, yaratıcılığını geliştirerek ufkunu genişletir ve
derinleştirir. İnsanları gerçek anlamda özgür kılan okuma kişiyi bilgisizlik ve yanlış inançlardan korur.
Okuma dil becerisini ve kişiliği sistematik olarak geliştirmenin en etkili araçlarından birisidir.
Toplumun gelişmesinde olumsuz etkisi bulunan eğitim engelleri, okuma yolu ile en aza indirilebilir.
Böylece daha eşit bir eğitim fırsatına imkân sağlanır. Okuma ve yazılanları anlamlandırma becerisi
günümüz eğitim sistemlerinde başarının en önemli anahtarlarından biridir. Bireyin bilgileri etkili bir
şekilde alması ve anlaması okuma becerisine bağlıdır, çevre ve diğer bireylerle etkili bir iletişim için
okuma becerisi gereklidir. Yazılı metinler sayesinde insanlar her ortamda ve her mekânda bilgi edinme
imkânı bulur. Kültürlü bir insan olmanın en etkin yolu okumaktır. Okuma seviyesi toplumların
gelişmişlik düzeyini belirler (Demirel ve Şahinel, 2006; MEGEP, 2006; Ünalan, 2006, s. 62; Yılmaz,
2008; McNamara, 2009; Akyol, 2013, s. 33; Güneş, 2013’den akt. Karadağ ve Yurdakal, 2016).
Motivasyon kavramının tam bir karşılığını bulmak güçtür. Bu nedenle motivasyon, güdü (harekete
geçiren güç) kelimesiyle literatürümüze girmekte; İngilizce ve Fransızcadaki “motive” şekliyle
kullanılmaktadır (Topçuoğlu Ünal & Bursalı, 2013). Motivasyon genel anlamıyla bireyin bir işi yapmak
için duyduğu istektir. Bireyler amaç ve ihtiyaçlarını karşılamak için motive olmaya ihtiyaç duyarlar.
(Amrai, Motlagh, Zalani, Parhon, 2011: 399). Yenilmez ve Çemrek (2008) motivasyonu bir kişiyi ya da
organizasyonu bir şeye karşılık vermeye ya da belli bir şekilde davranmaya iten bir güç, uyaran ya da
etken olarak tanımlamıştır. Eğitsel açıdan motivasyon öğrencinin ihtiyaç duyduğu, ilgisini çektiği,
merak ettiği bir konuya aktif katılım sağlamasıdır. Motivasyona ilişkin alan yazında birçok tanım yer
almaktadır. TDK (2019) motivasyonu güdüleme ve isteklendirme olarak tanımlamaktadır. Motivasyon
bireyi istenilen nitelikte ve nicelikte görevini yapabilmesi için etkilemek olarak tanımlanabilir
(Başaran, 1984). Kısaca motivasyon bireyi herhangi bir amaca yönelten dıştan ya da içten güdümlü
etkiler olarak da tanımlanabilir. Bu tanımlarda da görüldüğü üzere motivasyon kavramı hakkında pek
çok tanım yapılmıştır. Motivasyonun en belirgin özelliği ise bireyi belli amaçlara yönlendirmesi ve bu
amaçlar doğrultusunda harekete geçirmesidir.
Bireyler etkili bir okuma becerisi kazanmaları ve iyi bir okuyucu olmaları için yüksek düzeyde
motive olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin okumaya yönelik motivasyonlarını artırmak için okulda
ve evde çok farklı konularda kitap ve okuma materyalleri sunulmalıdır (Small ve Arnone, 2011, s. 13).
Parisi’ye (1979, s. 66) göre okumaya yönelik motivasyonu artırmada destekleyici etkinliklerin önemi
büyüktür. Bu kapsamda öğretmenlerin özellikle ilkokul düzeyinde farklı etkinlikler, farklı yöntemler
ve farklı metinler yolu ile öğrencilerin okuma motivasyonlarını artırmalıdır. Ayrıca okuma sürecinde
yaratıcı okumanın kullanılması da okuma motivasyonunu artıran bir diğer olgudur. Yaratıcı okuma
bireylerin merak ve yaratıcılık duygularına hitap ettiğinden okumaya yönelik motivasyonu
artırmaktadır.
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Öğrenme sürecinde öğrenmenin hızını, niteliğini ve başarısını etkileyen bazı davranışlar vardır.
Bunların içinde en önemlileri motivasyon, tutum ve kaygılardır (Akbaş & Kan, 2006) Öğrenmenin
kalıcılığı, devamlılığı içsel ve dışsal pekiştireçlerle dolasıyla da motivasyon faktörleriyle ilişkilidir.
Cheng’e (2001) göre motivasyon, öğrencinin öğrenmesinde ve eğitim sürecinde önemli bir faktördür.
Motivasyon her alanda etkili ve önemlidir. Temel dil becerilerinin geliştirilmesinde ve dil
öğretiminde de motivasyonun önemi yadsınamaz. Dört temel dil becerisinden biri olan okuma da
insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Okuma insan hayatının her alanında önemli bir unsurdur.
Okuma motivasyonu ise bireylerin okumaya yönelmesinde ve okumayı sürdürmesinde etkili olan temel
bir faktördür. Bireyleri okumaya yönelten nedenler, bireylerin okuma amaçları, okuma eğilimleri ve
okumaya ayırdıkları zaman okuma motivasyonuyla yakından ilgilidir (Yıldız, Yıldırım, Ateş &
Çetinkaya, 2013).
Araştırmacıların motivasyon konusuna yönelmelerinde, motivasyonun bireylerin bir etkinliği
tercih etmesini ya da etmemesini belirleyen temel faktör olması etkili olmuştur. (Eccles, Wigfield ve
Schiefele, 1988). Araştırmacılar okuma motivasyonun kavramsallaştırmaya okuma etkinliklerine
katılımı etkileyen çeşitli nedenlerin varlığına yönelik düşünceleri inceleyerek başlamışladır (Wigfield
ve Guthrie, 1997). Günümüzde motivasyonu belirleyen temel yapıların inançlar, değerler ve amaçlar
olduğu kabul edilmektedir. Bu görüşe göre motivasyon insanın dışında değildir; belirli bağlamda insan
tarafından üretilmektedir (Murdock, 2009). Bu yaklaşımlara paralel olarak Guthrie ve Wigfield (2000)
okuma motivasyonunu, “Okuma süreçlerini, sonuçlarını ve konularını etkileyen kişisel amaçlar,
değerler ve inançlar” olarak ifade etmektedir.
Okumayla ilgili literatür incelendiğinde dünyada son yıllarda okuma motivasyonuyla ilgili
çalışmaların arttığı görülmektedir. Okuma motivasyonuyla ilgili geliştiren teorik çerçevelere paralel
olarak, farklı yaş gruplarının okuma motivasyonlarının ölçülmesinde kullanılabilecek ölçme araçları da
tasarlanmaktadır. Türkiye’de okuma motivasyonuyla ilgili çalışmalar artmaya başlamış olsa da henüz
yeterli düzeyde değildir. Türkiye’de okuma motivasyonuyla ilgili araştırmaları sınırlandıran en temel
faktör, okuma motivasyonunun ölçülmesinde kullanılacak psikometrik araçların eksikliğidir. (Yıldız,
Yıldırım, Ateş & Çetinkaya, 2013).
Bireyler bilgi edinme sürecinde öncelikle ihtiyaca göre edinimlerine yön verirler. Bu kapsamda
bireyin ihtiyaç duyması ve motivasyonu öğrenmede etkili iki unsur olarak görülmektedir. Alan yazında
da motivasyonun okuma becerisini olumlu etkilediğine yönelik çalışmalar yer almaktadır. Yıldız ve
Akyol (2011) araştırmalarında motivasyonun okuduğunu anlama başarısını etkilediğini belirtmişlerdir.
Benzer şekilde Ürün Karahan ve Taşdan (2016) araştırmalarına motivasyonun okuduğunu anlamayı
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Ürün Karahan (2018) Türkçe öğretmenliği Bölümü
öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri arasındaki yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin
okumaya yönelik motivasyonları ile ilişkisini incelediği araştırmada öğretmen adaylarının okumaya
yönelik motivasyonlarının iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yıldız (2013) ilköğretim 3, 4 ve 5.
sınıflar ile yaptığı araştırmada dışsal motivasyonun kız öğrencilerin okumaya yönelmelerinde
erkeklerden daha etkili olduğunu; sınıf düzeyi arttıkça okumaya yönelik içsel ve dışsal motivasyonun
azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Okumaya yönelik motivasyonun öğrencilerde artırılması için öncelikle
öğretim programlarının ve ders kitaplarında yer alan okuma parçalarının öğrencinin ilgisini çekecek
ve motivasyonunu artıracak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mazzoni, Gambrell ve Korkeamaki
(1999) araştırmalarında ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik motivasyonlarının üst
sınıflara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu kapsamda ilkokul birinci sınıf düzeyinde
yüksek olan okuma motivasyonunun giderek azalmasının nedenleri sorgulanmalıdır. Guthrie, ve
Wigfield (2000) benzer şekilde sınıf düzeyi arttıkça okuma motivasyonunun azaldığını öne
sürmektedir.
Eğitimin her aşamasında okuma becerisinin geliştirilmesi ve okumaya istekli bireylerin
yetiştirilmesi çağdaş bir toplum olmada oldukça önemli bir belirleyicidir. Bireyin okuduğunu anlama
çabası içinde olması, okuduğu üzerinde düşünmesi, yorumlaması ve yeni fikirler üretmesi okuma
motivasyonun yüksek olmasına bağlıdır. Öğrencilerinden etkili bir okuma becerisi sahibi olmalarını
isteyen bir öğretmenin öncelikle akıcı okuması ve okumaya yönelik motivasyonunun yüksek olması
gerekmektedir. Özellikle ilkokullarda öğrencilerin öğretmenleri ile özdeşleşmesi ve öğretmenlerini
örnek almaları bu durum da daha çok kendini göstermektedir. Geleceğin öğretmenleri olarak görülen
öğretmen adaylarının okumaya yönelik motivasyonlarını tespit etmek ve sonuçlara yönelik
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düzenlemeler yapmak önemlidir. Özellikle okumaya yönelik düşük motivasyonların gerekçelerini
öğrenmek bu durumun düzeltilmesinde önem arz etmektedir.
Okuma yetişkinlerin yaşamlarının önemli bir değişkeni olmasına rağmen az sayıda çalışmanın
yetişkin okuma motivasyon sürecine ve motivasyon sürecindeki bireysel farklılıklara odaklandığı
görülmektedir (Schutte ve Malouff, 2007’den akt. Yıldız, Yıldırım, Ateş & Çetinkaya, 2013).
Yetişkinlerin okumaya zaman ayırdıklarını, farklı tür metinleri okuduklarını ve okuma sürecini
yaşamlarının önemli bir parçası olarak algıladıklarını gösteren araştırmalar bulunmaktadır (National
Literacy Trust [NLT], 2003; Scales ve Rhee, 2001; Skaliotis, 2002’den akt. Yıldız, Yıldırım, Ateş &
Çetinkaya, 2013). Yetişkinler üzerine yapılan birçok araştırma yetişkinlerin okumaya motive
edildiklerini göstermiştir. Ancak yetişkinleri etkileyen okuma motivasyonu boyutlarının incelenmesi
gerekmektedir (Yıldız, Yıldırım, Ateş & Çetinkaya, 2013).
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi 1 ve 3. sınıfta öğrenim görmekte olan Türkçe ve Sınıf
öğretmeni adaylarının okuma güdülerini bazı değişkenlere göre değerlendirmektir. Bu amaca bağlı
olarak aşağıdaki alt problemler oluşturulmuştur.
1. Öğretmen adaylarının okuma güdülerine ilişkin algıları “üniversite” değişkenine göre anlamlı
bir farklılık göstermekte midir?
2. Öğretmen adaylarının okuma güdülerine ilişkin algıları “öğrenim görülen program” değişkenine
göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3. Öğretmen adaylarının okuma güdülerine ilişkin algıları “sınıf düzeyi” değişkenine göre anlamlı
bir farklılık göstermekte midir?
4. Öğretmen adaylarının okuma güdülerine ilişkin algıları “kitap okuma alışkanlığı ” değişkenine
göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
5. Öğretmen adaylarının okuma güdülerine ilişkin algıları “bir yılda okunan kitap sayısı”
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2. Yöntem
Bu araştırmada betimsel araştırmalarda sıkça başvurulan survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012; Ekiz, 2009). Veriler istatistik programında
uygun analizlerle çözümlenmiş; öğretmen adaylarının okuma güdülerine ilişkin algıları çeşitli
değişkenler açısından incelenmiştir.
2.1. Çalışma Grubu
Araştırma A (n=155) ve B (n=210) Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde Türkçe Eğitimi (n=218)
ve Sınıf eğitimi (n=147) ana bilim dallarında birinci (n=213) ve üçüncü (n=152) sınıfta öğrenim
görmekte olan öğretmen adayları ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde
gerçekleştirilmiştir. Çalışma toplamda 365 gönüllü katılımcı (kız=248; erkek=117) ile yürütülmüştür.
2.3. Veri toplama aracı
Araştırma verilerinin elde edilmesinde Schutte ve Malouff (2007) tarafından geliştirilen, Yıldız,
Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya tarafından (2013) uyarlaması yapılan “Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği
(YOMÖ)” kullanılmıştır. YOMÖ dört boyut ve 19 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğim crobach’s alpha
katsayısı 0,86 olarak tespit edilmiştir. Test tekrar test katsayısı 0,68’dir. Bu çalışma için ölçeğim
crobach’s alpha katsayısı ise 0,82’dir.
2.4. Verilerin Toplaması ve Çözümlenmesi
Veri toplama aracı katılımcılara uygulanırken öncelikle ölçeğe ilişkin bilgi verilmiş daha sonra da
gönüllülük esasına göre uygulama yapılmıştır. Öğrenciler tarafından doldurulan ölçekler kontrol
edildikten sonra, eksik ve hatalı olanlar elenmiştir. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS.22
paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini
kontrol etmek için Shapiro-Wilk analizi yapılmıştır. Yapılan normal dağılım analizinde verilerin normal
dağılım gösterdiği tespit edilmiş (p>005) ve parametrik analizler yapılmıştır. Frekans, yüzde ve
standart sapmalar alınmış, iki gruplu karşılaştırmalarda t-testi, ikiden fazla gruplu karşılaştırmalarda
ise ANOVA analizi uygulanmıştır.
3. Bulgular ve Yorum
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Çalışmanın bu bölümünde alt problemlerin yanıtlanması amacı ile gerçekleştirilen analizlerden
elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Oluşturulan tablolara ilişkin açıklamalara yer
verilmiştir. Katılımcılardan elde edilen toplam puanlara “üniversite” değişkenine göre t-testi
uygulanmıştır. Bulgular Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo1
YOMÖ Puanlarının “Üniversite” Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları
Üniversite
A Üniversitesi
B Üniverisitesi

N
155
210

x
67,99
69,29

SS
9,62
9,11

sd
363

t
-1,312

p
,190

Tablo 1’e göre A üniversitesi öğrencilerinin ve b üniversitesi öğrencilerinin okuma güdüsü algıları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır t(363)=-1,31, p>0,05. A üniversitesinin öğrencilerinin
ortalamaları ( x =67,99) ile B üniversitesinin öğrencilerinin ortalamaları ( x =69,29) birbirine
yakındır. YOMÖ’DEN elde edilen puanlar öğrencilerin öğrenim gördüğü program değişkeni açısından
da değerlendirilmiş ve t-testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2’te sunulmaktadır.
Tablo 2
YOMÖ Puanlarının “Öğrenim Görülen Program” Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları
Öğrenim Görülen
Program
Türkçe Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği

N

x

SS

sd

t

p

218
147

70,04
66,80

8,20
10,55

363

3,28

,01

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrenim görülen program değişkenine göre öğrencilerin okuma güdüsü
algıları arasında Türkçe eğitimi bölümü lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır t(363)=3,28, p<0,05.
Türkçe eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin okuma güdüsü algılarına ilişkin
ortalamaları ( x =70,04) sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim görmekte olan öğrencilerin
ortalamalarından ( x =66,80) daha yüksektir. Öğrencilerin YOMÖ’den aldığı puanlar “sınıf düzeyi”
değişkeni açısından çözümlenmiştir. Verilere uygulanan t-testi analizinin bulguları Tablo 3’te
verilmektedir.
Tablo 3.
YOMÖ Puanlarının “Sınıf Düzeyi” Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları
Sınıf Düzeyi
1. Sınıf
3. Sınıf

N
213
152

x
69,99
66,98

SS
8,91
9,67

sd
363

t
3,06

p
,02

Tablo 3’te görüldüğü gibi sınıf düzeyi değişkenine göre öğrencilerin okuma güdüsü algıları
arasında 1. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. t(363)=3,06, p<0,05.
1. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının okuma motivasyonu algılarına ilişkin ortalamaları ( x
=69,99) ile 3. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının ortalamalarından ( x =69,99) daha
yüksektir. Öğretmen adaylarına kitap okuma alışkanlıklarının olup olmadığı sorulmuş ve YOMÖ’den
elde edilen puanlar “kitap okuma alışkanlığı ” değişkenine göre t- testi ile analiz edilmiştir. Elde
edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4.
YOMÖ Puanlarının “Kitap Okuma Alışkanlığı” Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F
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Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

5932,831
25869,443
31802,274

2
362
364

2966,415
71,463

41,510

,000

Tablo 4 incelendiğinde okuma güdüsü açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu
görülmektedir F (2,362)= ,000 p<0,05. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacı
ile gerçekleştirilen Scheffe testi ile farklılığın kaynağı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
farklılık üç grup arasındadır. Buna göre “Evet” diyen öğrencilerle “kısmen” diyen öğrenciler arasında
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ayrıca “Evet” diyen öğrencilerle “hayır” diyen öğrenciler arasında
da anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Grupların betimsel istatistiği Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5
YOMÖ Puanlarının Kitap Okuma Alışkanlığı Değişkenine Betimsel İstatistikleri
Kitap okuma alışkanlığınız var
mı?
Evet
Kısmen
Hayır
Toplam

N

x

SS

200
141
24
365

72,17
65,43
59,54

8,49
7,94
10,79

Tablo 5’e göre “Evet” diyen öğrencilerin ortalamaları ( x =72,17) birinci sırada gelmektedir.
İkinci sırada “Kısmen” diyen öğrenciler ( x =65,43), üçüncü sırada ise “Hayır” diyen öğrenciler ( x
=59,54) yer almaktadır. Öğrencilerin YOMÖ’den aldığı puanlar “bir yılda okunan kitap sayısı”
değişkeni açısından çözümlenmiştir. Gerçekleştirilen ANOVA testinin sonuçları Tablo 6’da
sunulmaktadır.
Tablo 6
YOMÖ Puanlarının “Bir Yılda Okunan Kitap Sayısı” Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Kareler
Toplamı
4963,114
26839,160
31802,274

Sd

Kareler
Ortalaması
1654,371
74,347

3
361
364

F

p

22,252

,000

Tablo 6 incelendiğinde okuma güdüsü açısından gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu
görülmektedir F(3,361)= ,000 p<0,05. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için de
Scheffe testi yapılmıştır. Buna göre “yılda 21 ve daha fazla kitap okurum” diyen öğrencilerle “Yılda
1 ile 5 arası kitap okurum” diyen öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Diğer taraftan
“yılda 21 ve daha fazla kitap okurum” diyen öğrencilere “Hiç kitap okumam” diyen öğrenciler arasında
da anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Grupların betimsel istatistiği Tablo 7’de verilmektedir.
Tablo 7
YOMÖ Puanlarının “Bir Yılda Okunan Kitap Sayısı” Değişkenine Betimsel İstatistikleri
Bir yılda okuduğunuz kitap sayısı
Yılda 21 ve daha fazla kitap okurum
Yılda 6 ile 20 arası kitap okurum
Yılda 1 ile 5 arası kitap okurum
Hiç kitap okumam
Toplam

N
66
204
87
8
365

x
72,83
69,77
64,73
52,00

SS
8,07
8,39
8,75
15,62

Tablo 7’ye göre “Yılda 21 ve daha fazla kitap okurum” diyen öğrencilerin ortalamaları (𝑋̅=72,83)
birinci sırada gelmektedir. İkinci sırada “Yılda 6 ile 20 arası kitap okurum” diyen öğrenciler (𝑋̅=69,77),
üçüncü sırada “Yılda 1 ile 5 arası kitap okurum” diyen öğrenciler (𝑋̅=64,73), dördüncü sırada ise “Hiç
kitap okumam” (𝑋̅=52,00) yer almaktadır.
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
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Üniversite değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Araştırmaya
katılan her iki üniversitenin öğrencilerinin okuma güdüsü algıları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır. Ege bölgesinde yer alan iki üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin okuma
güdülerinin birbirine benzer olması istenen ve beklenen bir durumdur.
Araştırma sonuçlarına göre öğrenim görülen program değişkenine göre öğrencilerin okuma güdüsü
algıları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin okuma
güdülerine ilişkin algıları sınıf öğretmenliği öğrencilerinin algılarına göre daha olumludur. Türkçe
eğitimi bölümünde öğrenin gören öğrencilerin öğretmen olduktan sonra yalnızca Türkçe dersine
girecek olmaları ve dalları gereğince kitaplarla daha fazla iç içe olmaları okumaya ilişkin güdülerinin
daha yüksek olmasını sağlamış olabilir. Ancak sınıf öğretmeni adaylarının da bireylerde okuma
alışkanlığı kazandırmada oldukça etkili olduğu düşünülürse onların okuma güdülerine ilişkin algılarının
düşük olması düşündürücü bir durumdur.
Araştırmadan elde dilen sonuçlara göre 1. Sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonu algıları 3. Sınıf
öğrencilerinin algılarından daha yüksektir. Bu durum 1. Sınıf öğrencilerinin üniversite sınavı
sonrasındaki yılda psikolojik bir rahatlama süreci yaşamaları ve kitap okumaya daha fazla zaman
ayırmaları ile açıklanabilir. Diğer taraftan 3. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler bir yıl sonra
karşılaşacakları öğretmenlik ataması sınavlarına hazırlanmaya başlamaktadır. Bu durum öğretmen
adayında farklı boyutlarda kaygıya neden olduğu gibi okumaya ilişkin bakış açısını da
değiştirebilmektedir.
Okuma alışkanlığım var diyen öğrencilerin okuma güdülerine ilişkin algıları diğer gruplara göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kitap okuma alışkanlığı olmadığını belirten öğrencilerin
güdülerine ilişkin algıları da düşüktür. Öğretmen adayı olan 24 öğrencinin okuma alışkanlığı olmadığını
belirtmesi oldukça düşündürücü ve istenmeyen bir durumdur. Gür (2014) 232 öğretmen adayı ile
yaptığı araştırmada öğretmen adaylarının az okur tipinde olduklarını tespit etmiştir. Araştırma verileri
Gür tarafından geliştirilen anket ile elde edilmiştir. Esgin ve Karadağ (2000) 250 üniversite öğrencisi
ile gerçekleştirdiği araştırmada katılımcıların okuma alışkanlığı düzeyini tespit etmeyi amaçlamıştır.
Araştırma sonucuna göre üniversite öğrencilerinin %26’sı ders kitapları dışında kitap okuduğunu
belirtmiştir. Araştırmaya göre üniversite öğrencileri yeterli düzeyde okuma alışkanlığına sahip
değildir. Susar Kırmızı, Fenli ve Kasap (2014) yaptıkları araştırmada eleştirel düşünce ile okuma
alışkanlığı arasında ilişki olup olmadığını araştırmıştır. 2017 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilen
araştırmada “okuma alışkanlığınızı hangi düzeyde değerlendiriyorsunuz sorusu yöneltilmiş ve
katılımcıların %49’u (105 öğrenci) orta düzeyde okur olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılanların
%4’ü ise hiç okumadığını belirtmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre “yılda 21 ve daha fazla kitap okurum” diye öğrencilerin
okumaya ilişkin güdüleri ile “yılda 1 ile 5 arası kitap okurum” diyen ve “hiç kitap okumam” diyen
öğrencilerin okuma güdülerine ilişkin algıları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Kısacası çok
kitap okuyanlarla az kitap okuyan ya da hiç kitap okumayan öğrencilerin okumaya ilişkin isteklilikleri
arasında fark bulunmaktadır. Öğrencilerin az kitap okuyor olması ya da hiç kitap okumaması oldukça
dikkate değer bir durumdur.
Aydın Yılmaz (2006) yaptığı çalışma ile sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutum ve
görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Kendi geliştirdiği anketi kullanarak sınıf öğretmenliği
bölümünde öğrenim görmekte olan 1020 öğrenci ile araştırmasını gerçekleştirmiştir. Yapılan bu
araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının %64’ünün yılda 6 ile 20 arasında yani orta düzeyde kitap
okuduklarını belirlemiştir.
Karahan (2018) Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Boyu
Öğrenme Eğilimlerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarıyla İlişkisi olup olmadığına bakmıştır.
Araştırma verileri Yelkin (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği”
ve Schutte ve Malouff (2007) tarafından geliştirilen, Yıldız, Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya (2013)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Yetişkin Okuma Motivasyon Ölçeği” ile elde edilmiştir. Toplamda 199
katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri” Ölçeğinin değişkenlerle
herhangi bir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler ortaya konulmuştur: Sınıf
öğretmenliğinde öğrencim gören öğretmen adaylarının okuma alışkanlığını arttırma çalışmaları
yapılabilir. Öğretim elemanları öğrencilerinin okuma güdüsünü arttıracak çalışmalar yapabilir.
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Üniversite öğrencilerinin bir yılda okuduğu kitap sayısının arttırılması için özel çalışmalar yapılabilir.
Örneğin öğrencilere kitap satışında özel indirimler uygulanabilir. Kitap satışlarından düşük vergi
alınması yoluna gidilebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının yetişkinlerin belirli metin türlerine yönelik
okuma tercihleri ile okumaya yönelik motivasyonları arasındaki ilişki araştırılabilir. Bunların yanı sıra
deneysel çalışmalar tasarlanarak öğretmen adaylarının okuma motivasyonunu etkileyecek uygulama
çalışmaları yapılabilir.
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazmaya Yönelik Algıları
Dr. Öğr. Üyesi Serpil SÖZDEMİR
Bartın Üniversitesi, Türkiye,
serpilozdemir34@gmail.com
Özet: Türkçe dersi öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi; duygu,
düşünce ve hayallerini yazma kurallarına uygun olarak ifade edebilmesi ve okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını
kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için Türkçe öğretmenlerinin yazma yöntem ve tekniklerini
bilmesinin yanında yazmaya yönelik olumlu bir algı taşıması da önemlidir. Öğretmen bir konuda ne kadar iyi
olursa yetiştireceği öğrenci de o konuda o kadar iyi olacaktır. Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik
algılarını belirlemek, varsa sorunları tanımak ve alınacak tedbirleri öngörebilmek açısından önemlidir. Bu
çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik algılarını belirlemektir. Araştırma nitel
araştırma desenlerinden olgubilim yönteminde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz’de
bir eğitim fakültesinde Türkçe eğitimi bölümü üçüncü sınıfta öğrenim gören 42 Türkçe öğretmeni adayı
oluşturmaktadır. Araştırma verileri iki açık uçlu sorudan oluşan yazmaya yönelik algı formu ile toplanmıştır. Bir
soru öğretmen adaylarının yazmaya yönelik metaforik algılarını belirlemeye yöneliktir, diğer soru yazma görevi
karşısında ne hissettiklerini belirlemeye yöneliktir. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan
analizler sonucunda öğretmen adaylarının 29 farklı metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Yazmaya yönelik
metaforların 4 farklı kavramsal kategoride toplandığı görülmüştür. Bu kategoriler rahatlama, zorlanma, yansıtma
ve birikimdir. Öğretmen adaylarının yazma göreviyle karşılaştıklarında hissettikleri ise olumlu (f=14), olumsuz (f=
19) ve önce olumsuz sonra olumlu (f=9) temalarında toplanmaktadır. Olumlu temada mutluluk (f=12) ve özgürlük
(f=3), olumsuz temada kaygı (f=9), korku (f=3), yetersizlik (f=4), zorlanma (f=3) duyguları yer almaktadır. Önce
olumsuz sonra olumlu temasında kaygıdan mutluluğa doğru duygular değişmektedir. Bu sonuçlar öğretmen
adaylarının yazmaya yönelik olumlu algıya sahip olduklarını, fakat duyuşsal yönden desteklenmeleri gerektiğini
göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretmeni adayları, Yazmaya yönelik algı, Metafor analizi.

Turkish Teacher Candidates' Perceptions towards Writing
Abstract: Turkish course aims to improve the listening, speaking, reading and writing skills, to express
students’ feelings, thoughts and dreams in accordance with the rules of writing and gain love and habit of reading
and writing. In order to achieve this goal, it is also important for Turkish teachers to have a positive perception
of writing as well as knowledge of writing methods and techniques. The better the teacher, the better the
student will be. It is important to determine the perceptions of Turkish teacher candidates for writing, to
recognize problems if any, and to anticipate the measures to be taken. The aim of this study is to determine the
perceptions of Turkish teacher candidates towards writing. The research was carried out in the phenomenology
method from qualitative research design. The study group consisted of 42 Turkish teacher candidates studying in
a third-year education at a faculty of education in the Western Black Sea. The research data were collected with
the perception towards writing form. There are two open-ended questions in the form. One question is to
determine the metaphorical perceptions of teacher candidates, and other one is to determine how they feel
about the task of writing. Data were analyzed by content analysis method. As a result of the analyzes, it was
determined that teacher candidates developed 29 different metaphors. It was seen that metaphors towards
writing were collected in 4 different conceptual categories. These categories are relaxation, strain, reflection
and accumulation. In the face of the writing task teacher candidates’ emotions are collected in positive (f=14),
negative (f=19), and first negative than positive (f=9) themes. Positive theme includes happiness (f=12) and
freedom (f=2), negative theme includes anxiety (f=9), fear (f=3), inadequacy (f=4), strain (f=3). The feelings
change from anxiety to happiness in the first negative than positive theme. These results indicate that
prospective teachers have a positive perception towards writing, but they need to be supported emotionally.
Keywords: Turkish teacher candidates, Perception towards writing, Metaphor analysis.
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1. Giriş
Dört temel dil becerisinden biri olan yazma, duygu ve düşüncelerin kurallara uygun bir şekilde
sembol ve işaretlerle ifade edilmesini sağlayan üst düzey zihinsel bir beceridir (Akyol, 2000). Bir
yazının metin olabilmesi için metinsellik ölçütlerine uygun olması gerekir. Metin sözcüğü Latince
“textus” sözcüğünden türeyen ve kumaş anlamına gelen (Onursal 2003,121) bir sözcüktür. Tıpkı
kumaşın ilmek ilmek dokunduğu gibi metnin de sözcükten cümleye, cümleden paragrafa ve paragraflar
arası anlam bütünlüğüne varana kadar dil bilgisel ve anlamsal bir uyum içinde olması gerekir. Metni
bütün halde uyumlu kılan özellikleri bağlaşık ve bağdaşık olmasıdır. Bağlaşıklık metnin dil bilgisi
kurallarına uygun olması, bağdaşıklık anlamca mantıklı bir bütün oluşturmasıdır. Metnin en küçük
birimi cümledir. Cümlelerin metin olabilmesi için “yineleme, ilerleme, çelişkisizlik ve bağıntılılık”
kurallarına uyması gerekir: Bazı bilgilerin ve ögelerin yinelenmesi, bu ögeler yinelenirken, bir yandan
da konunun bir sonuca doğru ilerlemesi ve gelişmesi, bunun için de yeni ögelerin ve yeni bilgilerin
metne katılması gerekmektedir. Aynı zamanda, birbiriyle çelişen fikirlerin bir arada bulunmaması ve
metne konu olan nesne ve varlıkların dış dünya gerçekleriyle belli bir bağlantı içinde olması bir metni
tümceler yığını olmaktan kurtarır (Onursal 2003, 128). Yazma başarısında dil bilgisel olgunluk,
düşünceler arası tutarlılık, amaca uygun tür bilgisi hakimiyeti gibi bilişsel yeterlikler etkili olmaktadır.
Öğrencinin bu bilişsel düzeye gelmesinde yazmaya yönelik tutumunun olumlu olması, yazma yöntem
ve tekniklerini bilmesi, yazma stratejilerini kullanması, konuyla ilgili birikimini okuyarak, dinleyerek
ve gözlemleyerek artırması gibi pek çok değişken söz konusudur. Dolayısıyla yazma zor bir beceridir,
ancak diğer dil becerilerinde olduğu gibi tekrar tekrar yapılan çalışmalarla geliştirilebilir.
Yazma becerisinin geliştirilmesinde yazmaya yönelik olumlu bir algıya sahip olmak önemlidir. Algı
“olay, nesne ve durumlar karşısında duyumlar aracılığıyla kazanılan bir bilinçliliktir” (TDK, 1981).
Yazmaya yönelik algının, yazma deneyimleri sonucunda oluşan yazmanın işlevine yönelik bilinci ve
yazma işine yönelik duyuşsal tepkileri içerdiği söylenebilir. Olumlu algı yazmayı sevmeyi, yazmaktan
kaçınmamayı ve yazma öz yeterliğini beraberinde getirir. Bu da yazmanın gelişmesinde ivme
kazandırıcı olabilir.
Algıları ölçme araçlarından biri de metaforlardır. Metafor «Bir kelimeyi veya kavramı kabul
edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma» olarak tanımlanmaktadır (TDK, Güncel
Türkçe Sözlük). Metafor, genel olarak dünyayı kavrayışımıza sinen bir düşünme ve görme biçimidir
(Morgan, 1998, 14). Bu nedenle metafora dayalı araştırmalar konunun nasıl algılandığını
göstermektedir. Bir olgunun metafor olarak kabul edilmesi için konusunun, kaynağının ve kaynağından
konusuna atfedilmesi düşünülen özelliklerinin (gerekçesinin) olması gerekmektedir. Örneğin “Okul bir
arıtma tesisi gibidir. Çünkü her kültürden, her kesimden gelen öğrenciler okulda eğitilir ve toplumun
istediği bir vatandaş olarak tekrar topluma geri gönderilir.” tümcesinde “okul” metaforun konusu,
“arıtma tesisi” kaynağı ve her kesimden öğrencinin toplumun istediği vatandaş olarak topluma
kazandırılması kaynaktan konuya atfedilen özelliğidir (Forceville, 2002).
Metaforlar bireylerin dünyayı nasıl anlamlandırdıklarına yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve
modelleme aracıdır (Arslan ve Bayrakçı, 2006). Öğretmen adaylarının yazmaya yönelik algılarının
olumlu olması öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirebilmeleri açısından önemlidir. Öğretmen
adaylarının yazmaya yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemeyi amaçlayan sınırlı sayıda
araştırma mevcuttur (Bozpolat, 2015; Karakuş ve Baki, 2017; Lüle Mert, 2013; Tiryaki ve Demir, 2016;
Ulusoy, 2013). Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik algılarını belirlemek üzere yapılan bu
çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik algılarını belirlemektir.
Araştırmanın problem cümlesi «Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik algıları nasıldır?»
şeklinde belirlenmiştir. Konu şu alt problemler ile ele alınmıştır:
1. Öğretmen adaylarının yazmaya yönelik geliştirdikleri metaforlar hangi kavramsal kategorilerde
toplanmaktadır?
2. Öğretmen adayları bir yazma göreviyle karşı karşıya kaldığında neler hissetmektedirler?
2. Yöntem
Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim yönteminde yürütülmüştür. Araştırmanın
çalışma grubunu Batı Karadeniz’de bir eğitim fakültesinde Türkçe eğitimi bölümü üçüncü sınıfta
öğrenim gören 42 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen
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adaylarından 33’ü kız, 9’u erkektir. Araştırma verileri iki açık uçlu sorudan oluşan yazmaya yönelik
algı formu ile toplanmıştır. Bir soru öğretmen adaylarının yazmaya yönelik metaforik algılarını
belirlemeye yöneliktir. Bu soru “Yazma ……… gibidir, çünkü ………” şeklinde verilmiştir. Diğer soru
yazma görevi karşısında ne hissettiklerini belirlemeye yöneliktir. Bu soru “Bir yazma göreviyle
karşılaştığınızda neler hissedersiniz?” şeklinde düzenlenmiştir. Veriler 2018-2019 eğitim öğretim yılı
bahar döneminde toplanmıştır. Öğretmen adaylarının veri toplama aracını doldurması 20 dakika
sürmüştür.
Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi; verilerinin
kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve
yorumlanması aşamaları dikkate alınarak yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Temalar
oluşturulurken literatürle karşılaştırma kolaylığı sağlamak açısından literatürdeki adlandırmalar
dikkate alınmıştır. Yazmaya yönelik metafor çalışmalarında görülen adlandırmalar şunlardır: Bozpolat
(2015)’ın çalışmasında metaforlar “rahatlama aracı, yaratıcı bir eylem, kayıt aracı, duygularına şekil
verme aracı, hedefe ulaştırma aracı, birikim sonucu oluşan bir eylem” kategorilerinde
sınıflandırılmıştır. Tiryaki ve Demir (2016) “aktarım, yaşam, sanat, özgürlük, sonsuzluk” kategorilerini
belirlemiştir. Lüle Mert (2013) “iletişim ögesi olarak yazma, değerli bir eylem olarak yazma, ihtiyaç
olarak yazma, zor ve sıkıcı bir eylem olarak yazma, yaşamın içinden bir eylem olarak yazma, heyecan
verici bir eylem olarak yazma, yaşam alanı olarak yazma, bilinmezlik, canlı türü olarak yazma,
karmaşık bir eylem olarak yazma, yaşam kaynağı olarak yazma, zorunlu bir eylem olarak yazma” olmak
üzere 12 kategori belirlemiştir. Karakuş ve Baki (2017) “terapi, birikim, düzen, yansıtma, rehber,
sonsuzluk, karmaşa” kategorilerini belirlemişlerdir. Verilerin kategorilere ayrılmasında metaforun
gerekçesi dikkate alınmıştır. Katılımcılar kodlanırken Kızlar için K, erkekler için E kodu kullanılarak
katılımcılar sırayla numaralanmıştır.
Araştırmanın güvenirliği için veri analizi ikinci bir uzman tarafından daha yapılmıştır. İkinci uzman
ile araştırmacı arasında Miles ve Huberman (1994) formülüne göre %89,7 uyum olduğu belirlenmiştir.
3. Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi öğretmen adaylarının yazmaya yönelik geliştirdikleri
metaforların hangi kavramsal kategorilerde toplandığını belirlemeye yöneliktir. Yapılan analiz sonucu
Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1
Öğretmen Adaylarının Yazmaya Yönelik Metaforlarının Kategorileri
Kategoriler Metaforlar
Rahatlama
terapi (f=4), dost (f=2), arkadaş (5), dinlenme molası, ilaç, müzik, akan
bir su, gözyaşı
Yansıtma
duyguların dışa vurumu, paslı ayna, felsefe, yansıma, kartopu, kafes,
tuzlu su, salıncakta sallanmak, Dünya’nın merkezine inmek, çölde serap,
yağmur
Zorlanma
geçmek bilmeyen bir ders, matematik (f=2), görev, dik yokuş, Everest
dağı, zorluk, hayat
Birikim
uzun bir yolculuğa çıkmak, hazine, değerli bir oyuncak
TOPLAM

f
16
11
8
3
38

Araştırmaya katılan 42 öğretmen adayının oluşturdukları metaforlar incelendiğinde konuyu,
kaynak ve gerekçe bakımından iyi ilişkilendirmemiş olan 4 adayın çalışması elenmiştir. Kalan 38 adayın
29 farklı metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Konu ile kaynak arasındaki gerekçeler dikkate
alındığında metaforların rahatlama (f=16), yansıtma (f=11), zorlanma (f=8) ve birikim (f=3)
kategorilerinde toplandığı belirlenmiştir. Aşağıda bu metaforlar birer örnekle gösterilmiştir.
Rahatlama Kategorisi
Terapi: “Yazma terapi gibidir, çünkü söyleyemediğim, izah edemediğim düşünceleri yazıyla daha
kolay açıklarım.” K16
Dost: “Yazma dost gibidir, çünkü insan dostlarıyla, arkadaşlarıyla bir araya gelince sohbetler
eder, sevincinden üzüntüsünden bahseder ve yeri gelir içini döker. İşte yazmak da böyledir aslında
mürekkeple bir olup kâğıda içini yazıyla dökmektir.” (K26)
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Arkadaş: “Yazma arkadaş gibidir, çünkü kâğıt düşüncelerimi sorgusuz kabul eden yegâne
araçtır.” (E9).
Dinlenme molası: “Yazma dinlenme molası gibidir, çünkü hayatın
gürültüsünden sıyrılıp nefes alırım, kendimle dertleşerek huzur bulurum.” (E2).

yoruculuğundan,

İlaç: “Yazma ilaç gibidir, çünkü yazı yazınca duygular, söylenmek istenilenler kâğıda dökülüp
insanı rahatlatır.” (K27).
Müzik: “Yazma müzik gibidir, çünkü yazdıkça ruhum dinlenir.” (K33).
Akan bir su: “Yazma akan bir su gibidir, çünkü hangi derdini anlatırsan anlat, sakince dinleyip
rahatlatıyor.” (K17).
Gözyaşı: “Yazma gözyaşı gibidir, çünkü yazarken ağlayınca rahatladığımız gibi rahatlarız.”
(K20).
Yansıtma Kategorisi
Duyguların dışa vurumu: “Yazma duyguların dışa vurumu gibidir, çünkü söyleyemediğimiz bazı
şeyleri yazıyla anlatabiliriz.” (K5).
Paslı ayna: “Yazma paslı ayna gibidir, çünkü çoğu zaman aklımdakileri olduğu gibi yansıtamam.”
(K6).
Felsefe: “Yazma felsefe gibidir, çünkü düşündüklerimi yazıyorum.” (K8).
Yansıma: “Yazma yansıma gibidir, çünkü gönlümden geçenler yüzeye çıkar.” (K9).
Kartopu: “Yazma kartopu gibidir, çünkü bütün düşüncelerimi birleştirir.” (K11).
Kafes: “Yazma kafes gibidir, çünkü insan bilincinin parmaklıklarından kurtulamaz. İnsan
kendinden kaçamaz.” (K12).
Tuzlu su: “Yazma tuzlu su gibidir, çünkü Tuzlu suyun susuzluğu gidermemesi gibi anlattıklarımız
anlatmak istediklerimizi karşılamaz.” (E6).
Salıncakta sallanmak: “Yazma salıncakta sallanmak gibidir, çünkü yazarken duygular,
düşünceler, hayaller arasında gidip geliyorum.” (K28).
Dünya’nın merkezine inmek: “Yazmak Dünya’nın merkezine inmek gibidir, çünkü yazarken
Dünya’nın merkezi evrendeki her şeyin kaynağı olduğu gibi yazının da ana düşüncesi bütün
düşüncelerin kaynağıdır.” (K15).
Çölde serap: “Yazma çölde serap gibidir, çünkü yazdıkların gerçek hayatta yoktur, sadece
hayalden ibarettir.” (E7).
Yağmur: “Yazma yağmur gibidir, çünkü uçsuz bucaksız gökyüzü gibi olan düşüncelerimiz, toprağa
düşen yağmur gibi kâğıda dökülür.” (K19).
Zorlanma Kategorisi
Geçmek bilmeyen bir ders: “Yazma geçmek bilmeyen bir ders gibidir, çünkü bu konuda yetenekli
değilim ve yazarken sıkılıyorum.” (K1).
Matematik: “Yazma matematik gibidir, çünkü ikisi de çok zor ve uğraş gerektirici ve çaba sarf
ettiğinizde ikisinde de başarı sağlarsınız.” (K2).
Görev: “Yazma görev gibidir, çünkü istesem de istemesem de yazmak zorunda kalırım.” (K14).
Dik yokuş: “Yazma dik yokuş gibidir, çünkü bir yerden sonra tıkanıyorum.” (K23).
Everest dağı: “Yazma Everest Dağı gibidir, çünkü benim için yazma Everest kadar uzaktır.
Kendimi bu konuda biraz yetersiz görmekteyim.” (K24).
Zorluk: “Yazma zorluk gibidir, çünkü yeni fikirler üretme konusunda yetersiz kalıyorum.” (E3).
Hayat: “Yazma hayat gibidir, çünkü yorulsan da devam edersin.” (E5).
Birikim

Kategorisi
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Uzun bir yolculuğa çıkmak: “Yazma uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir, çünkü her yazıda yeni
yerler görüp yeni insanlar tanırım.” (K7).
Hazine: “Yazma hazine gibidir, çünkü zihinsel sandığın doluysa yazdıkların zengindir.” (K10).
Değerli bir oyuncak: “Yazma değerli bir oyuncak gibidir, çünkü elde edilmesi zordur, oyuncağı
edindikten sonra yani gerekli becerileri kazandıktan sonra bir o kadar da keyif vericidir.” (K25).
Araştırmanın ikinci alt problemi öğretmen adaylarının yazma göreviyle karşılaştıklarında neler
hissettiklerini belirlemeye yöneliktir. Yapılan analizlerin sonucu Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2
Öğretmen Adaylarının Yazma Göreviyle Karşılaştıklarında
Temalar
Kategoriler
Olumlu (f=14)
Mutluluk
Özgürlük
Olumsuz (f=19)
Kaygı
Yetersizlik
Korku
Zorlanma
Olumsuzdan olumluya (f=9)

Hissettikleri
f
12
2
9
4
3
3
9

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının yazma göreviyle karşılaştıklarında hissettikleri 3
temada toplanmaktadır. Bu temalar olumlu (f=14), olumsuz (f=19) ve olumsuzdan olumluya (f=9)
şeklinde adlandırılmıştır. Olumlu temasında mutluluk (f=12) ve özgürlük (f=2) duyguları yer
almaktadır. Olumsuz temasında kaygı (f=9), yetersizlik (f=4), korku (f=3) ve zorlanma (f=3) duyguları
yer almaktadır. Olumsuzdan olumluya doğru dönüşen duygular yaşayan öğrenciler önce korku, nereden
başlayacağını bilememe, iyi bir yazı yazamama kaygısı yaşadıklarını, ama yazmaya hazır
hissettiklerinde olumsuz duyguların başarma hazzına, yazma mutluluğuna doğru yöneldiğini
belirtmişlerdir. Aşağıda bu temalara örnek cümleler verilmiştir.
Olumlu Duygular Teması
Mutluluk: “Yazılacak o konuyla ilgili düşüncelerimi geliştirdiği, bakış açımı farklılaştırdığı için
şanslı hisseder, mutlu olurum.” (K11).
Özgürlük: “Yazma benim kalemim ve düşüncelerim için bir özgürlüktür.” (K12).
Olumsuz Duygular Teması
Kaygı: “Öncelikle tedirgin olurum. Çünkü tam olarak istediğim sonucu elde edemeyeceğimi
düşünürüm ve çoğu zaman da haklı çıkarım.” (K6).
Yetersizlik: “Kendimi yetersiz hissederim, birikimsiz olduğumu fark eder kitabıma sarılır ve
birikim oluşturmak, eksiklerimi gidermek için bir yerden başlarım.” (K10).
Korku: “Korkarım ve strese girerim. Sanki hiçbir şey yazamayacakmışım gibi hissederim.” (K21).
Zorlanma: “Belli bir çerçeve içinde ve belli bir konu hakkında yazmaktan zorlanırım.” (K16).
Olumsuzda Olumluya Değişen Duygular Teması
“Önce kaygıya kapılırım çünkü ne yazacağımdan çok nasıl yazacağımı kestiremem. Daha sonra
ilk cümleyle birlikte serüvenin tadını çıkarırım.” (K7).
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik algılarını belirlemek amacıyla yapılan bu
çalışmada iki soru ile veriler toplanmıştır. Öğretmen adaylarının yazmaya yönelik algılarının nasıl
olduğunu belirlemek üzere metaforlardan yararlanılmıştır. Bundan başka yazma göreviyle karşı karşıya
kaldıklarında neler hissettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen
adaylarının yazmaya yönelik 29 farklı metafor geliştirdikleri görülmüştür. Metaforların gerekçeleri
incelendiğinde tüm metaforların 4 kategoride toplandığı belirlenmiştir. Bu kategoriler rahatlama
(f=16), yansıtma (f=11), zorlanma (f=8) ve birikim (f=3) şeklinde adlandırılmıştır. Rahatlama ve
yansıtma yazma yoluyla iletişimin bireye sağladığı yararlardır ve öğretmen adayları bunun
farkındadırlar. Yazılı anlatım; dil bilgisel doğruluk, anlamsal tutarlılık ve birikim değişkenlerine bağlı
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olarak etkisini artırmaktadır. Bu nedenle öğretmen adayları yazmayı zorlayıcı bir eylem olarak
değerlendirmektedirler ve birikimin öneminin farkındadırlar. Araştırmaya katılan öğretmen
adaylarından %19’u yazmayı zor bir iş olarak betimlemişlerdir. Bu sonuç Lüle Mert (2013)’in
araştırmasında %10 düzeyindedir, Tiryaki ve Demir (2016), Bozpolat (2015) tarafından yapılan
araştırmalarda ise olumsuz algıya dayalı metafor belirlenmemiştir.
Yazma başarısında bilişsel değişkenlerden başka duyuşsal değişkenler de etkili olmaktadır.
Öğretmen adaylarının yazma göreviyle karşı karşıya kaldıklarında neler hissettikleri incelendiğinde
mutluluk (f=12), özgürlük
(f=2) gibi olumlu; kaygı
(f=9), yetersizlik (f=4), korku (f=3) ve
zorlanma (f=3) gibi olumsuz duygular yanında olumsuzdan olumluya dönüşen duygular yaşadıkları (f=9)
belirlenmiştir. Olumsuz duygular yaşadıklarını belirtenler hariç tutulduğunda araştırmaya katılan 42
öğretmen adayının 23’ünün (%54,8) yazmaya yönelik olumlu duygular yaşadıkları söylenebilir. Olumsuz
duygular yaşayan öğretmen adayları (%45,2) kendilerini yazmada yetersiz hissettiklerini ya da
yazdıklarına yönelik olumsuz dönütler aldıkları için iyi bir yazı yazmaya yönelik özyeterlik
anlayışlarının zayıfladığını belirtmişlerdir. Karakuş ve Baki (2017) tarafından yapılan araştırmada
Türkçe öğretmeni adaylarının %26,8’inin yazmayı sevmediği belirlenmiştir.
Yazmaya yönelik olumlu algı için yazma eğitimi; yazım, noktalama, anlatım türleri, tür bilgisi,
düşünceyi geliştirme yolları, yazma stratejileri öğretimi ile iç içe yürütülerek öğrencilerin becerilerini
güvenle geliştirmeleri sağlanmalıdır. Yazma ile ilgili kuramsal bilgiler mutlaka uygulamaya aktarılarak
içselleştirilmelidir. Yazma çalışmalarında öğrencilerin yazdıklarına ilişkin dönütlerin öğrenciye zarar
vermeden yapılması önemlidir. Dönütler ölçütlere dayalı olarak verildiğinde öğrenci geliştirebileceği
yönlerini görebilir ve bunlar için neler yapabileceğini anlayabilir. Öğretmenlerin verdikleri dönüt ve
düzeltmelerin ölçütler çerçevesinde ve yapıcı bir dille olması duyuşsal açıdan olumlu bir algı
geliştirmede önemlidir.
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Orta Okul Öğrencilerinin Bireysel Okuma Kültürlerine Yönelik Bir
Araştırma
Doç. Dr. Nevin AKKAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
nevin_akkaya@yahoo.com
Özet: Hayat boyu okuma alışkanlığını kazanmak okuryazarlık kavramında önemli yer tutmaktadır. Okuma
kültürü okuma becerilerinin okuma isteği ve alışkanlığına dönüşmesidir. Okuma kültürü, bireylerin okumayla ilgili
olarak edindikleri becerilerin bir yaşamda karşılığını bulması kısaca bir yaşam biçimine dönüşmesidir. Okuma
kültürünü oluşturan beceriler birbiriyle ilişkilidir ve okuma kültürü “görsel okuryazarlık, okuma yazma becerisi
edinme ve okuma alışkanlığı becerisi kazanma” basamaklarından oluşur. Okuma alışkanlığı istenerek yapılan
düşünsel eylemler bütünüdür. Yeni düşüncelerle karşılaşmaktan zevk almak okuma kültürünün içinde yer alan bir
duygudur. Bütün bu becerilerin kazanımı birçok becerinin bu süreçte etkileşimine ve yapılandırılmasına bağlıdır.
Okuma kültürü düzeyi bir ülkenin eğitim kalitesi ile yakından ilişkilidir. Geleceği şekillendirecek bireylerin okuma
kültürü kazanmış olmaları ve bunu geliştirmeleri önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, orta okul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarını belirlemek, tutumlarını çeşitli
değişkenlere göre analiz ederek bireysel okuma kültürü edinmede hangi kitapları ve yazarları okuduklarını
araştırmak okuma tutumları ile okudukları kitap türü arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Çalışmanın evrenini ve örneklemini İzmir/Buca’da bir orta okulda öğrenim gören ortaokul 3. ve 4.sınıflar
oluşturmaktadır. Çalışmaya rastgele gönüllü katılan öğrencilere okuma tutum ölçeği uygulanmış, ölçeğin sonunda
da en sevdikleri yazarları ve kitapları sıralamaları istenmiştir. Ayrıca neden sevdiklerini de açıklamaları
istenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin okumaya yönelik tutumları yüksek düzeydedir. Okuma tutumlarında
kadın öğrencilerin lehine fark vardır. Sınıf düzeyinde ise bir farka rastlanmamıştır. En çok okudukları kitap “Küçük
Prens’tir.
Anahtar Sözcükler: Orta okul öğrencileri, Okuma kültürü, Okuma tutumu.

A Study on Individual Reading Cultures of Middle School Students
Abstract: Lifelong reading habits gain an important place in the concept of literacy. Reading culture is the
transformation of reading skills into readiness and habit. The reading culture is that the skills acquired by
individuals about reading in a life turn into a life style. The skills that make up the reading culture are interrelated
and the reading culture consists of the steps of isi gaining visual literacy, literacy skills and gaining reading habit
ü. The habit of reading is a set of thoughtful actions. It is an emotion that is part of the reading culture to enjoy
new thoughts. The acquisition of all these skills depends on the interaction and construction of many skills in
this process. The level of reading culture is closely related to the educational quality of a country. It is important
that individuals who will shape the future have gained a reading culture and develop it.
The purpose of this study is to determine the reading attitudes of middle school 3rd and 4th year students,
to analyze the attitudes by reading them according to various variables and to find out which books and writers
they read in order to obtain an individual reading culture.
The universe and the sample of the study are the third and fourth grade students in a secondary school in
Izmir / Buca. Students were randomly assigned a reading attitude scale, and were asked to list their favorite
authors and books at the end of the scale. They were also asked to explain why they liked them. Students'
attitudes towards reading are high. There is a difference in reading attitudes in favor of female students. There
was no difference in grade level. They read the most book is the “Küçük Prens”.
Keywords: Middle school students, Reading culture, Reading attitude.
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1. Giriş
Okuma tutumu, çocukların bir kitaptan zevk alma ve kitabı takdir etme konusundaki görüşleri
olarak tanımlanmaktadır (The Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS], 2006)
Okuma becerisi dört temel dil becerisi (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) içinde yer alan
bireyin eğitim hayatı içerisinde sistematik çabaların bütünüyle bireye kazandırılan önemli bir yetidir.
Konuşmada belirli sesleri sembolize eden harflerin tanınmasıyla başlayan okuma süreci zaman
içerisinde bilişsel yetilerin ilerlemesine paralel olarak karmaşıklaşan ve yoğun bir anlam ifade eden
bir sürece dönüşür. Bu süreç kişinin yaşamı boyunca içinde olduğu bir devinimi ifade etmektedir.
Okuma, sadece belirli seslerin bir araya getirilerek seslendirilmesini değil aynı zamanda derin bir
düşünsel süreci ifade etmektedir. Nitekim Demirel (2012), okumayı; bir yazıyı görüp izleyerek onun
anlamını kavrama olarak tanımlayarak okumanın bir fizyolojik süreç olmakla beraber anlama ve
kavrama yönünü ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla bireyden beklenen yan yana dizilmiş harfleri
seslendirmesi değil onu anlamasıdır. “Anlama; düşünme, inceleme, sorgulama, tahmin etme,
ilişkilendirme, seçim yapma , yorumlama, analiz-sentez yapma vb. zihinsel becerileri
gerektirmektedir” (Demir Atalay, 2018, s. 3). Birey okuma yoluyla önceki bildikleri ile yeni
öğrendiklerini kıyaslayabilmekte, olaylara eleştirel gözle bakabilmekte, günlük yaşamında seçim
yapacağı bir durumla karşılaştığı anda seçimlerinin sonucunda olabilecekleri tahmin etme gücü elde
edebilmektedir. Tüm bunlar başarılı bir okuma sürecinin sonucunda elde edilen anlamsal kazanımlarla
elde edilir ve okuma eğitimin temel amaçlarından birisi de bireyleri iyi anlayıcılar olarak yetiştirmektir
(Karatay, 2014).
Okuma, öğrenmenin ve gelişmenin temel kaynaklarından biridir. Okuma sürecinde bireyin
okuduklarını anlamaya çalışması ona hayat boyu kullanacağı bilişsel yetileri kazandırmaktadır.
Bununla birlikte okumak bireyin zaman ve paradan tasarruf ederek bilgilenmesini sağlayan, bireyde
sağlıklı düşünmenin önünü açan, estetik zevk uyandıran, bireyin duygularını daha iyi anlamasını
sağlayan bir eylemdir.
Okuma becerisini diğer temel dil becerilerinden ayıran bir başka durum ise okumanın bütünüyle
eğitim süreci içinde kazandırılıyor olmasıdır. Çocuğun dünyaya gelişinden okul çağına kadar süreçte
birtakım konuşma ve dinleme yetileriyle eğitim hayatına başlaması beklenirken okuma ile ilgili
beklenti bu yönde değildir. Dolayısıyla okumanın tüm aşamaları aile ve çevre desteği de sağlanmak
koşuluyla eğitimcilerin kontrolünde gerçekleşmektedir. Bu durum paydaşlara, çocuğun okumaya
yönlendirilmesi, nitelikli eserlerle tanıştırılması,çocuğa hayat boyu kullanabileceği okuma alışkanlığı
kazandırılması gibi sorumlulukları yüklemektedir.
Öte yandan; eğitim sürecinin ilk yıllarını (ilkokul) kapsayan dönem; öğrencilerin harfleri
tanıması, heceleri birleştirmesi, tümce birliğini kavraması , sesini ve beden dilini etkili kullanarak
okuma yapması gibi daha temel kazanımları kapsamaktadır. Öğrencilerin sonraki dört yıl içinde
(ortaokul) algıları daha fazla açılan , bilişsel yetileri nispeten daha gelişmiş, bir önceki eğitim
kademesine göre çevresel etmenlerden daha fazla etkilenen bireylere dönüşmesi onları okumaya
yönlendirme ve okumaya yönelik olumlu duygular taşıyan bireyler haline getirmede eğitimcileri ve
aileleri daha titiz bir yaklaşıma yönlendirmektedir.
Bireyin yaşam boyu okumayı sürdürmesi ve böylelikle eleştirel okuma gerçekleştirmesinin
derinliklerinde bireyin okumaya ilişkin olumlu tutumlar sergilemesi gerçeği yatmaktadır (Epçaçan,
2012). Tutumlar, çoğunlukla insanların nesnelere ve düşüncelere değer biçmesi olarak
tanımlanmaktadır (Balcı, 2009). Bireylerin kitaplara yönelik olumlu tepkiler geliştirmesinde yol
göstericiler olarak da aile ve öğretmenler gelmektedir. Çocuğun karşılaşacağı kitapların onun bilişsel
özelliklerine uygun olması, ondan dil zevki oluşturması, çocuğa günlük yaşamda kullanacağı birtakım
bilgileri vererek onu sonraki okumalara heveslendirmesi ve yönlendirmesi yukarıda bahsedilen olumlu
tutumların öğrencide yerleşmesini sağlayacak önemli etkinliklerdir.
Tutumlar, öğrencilerin ilerideki eğitim ve hatta meslek hayatlarında oluşturacakları davranışlar
ve kazanımları önemli ölçüde etkilemektedir (Topçuoğlu Ünal & Köse, 2014). Dolayısıyla öğrencilerde
eleştirel düşünme becerilini geliştirecek, yaşam boyu ihtiyacı olan bilgileri ona kazandırabilecek,
onların içsel rahatlamalarını ve yaratıcılıklarını sağlayacak, dil ve düşünce arasındaki bağı
kuvvetlendirerek bireyi iyi birer düşünür olarak yetişmesini sağlayacak olan okumaya yönelik olumlu
tutumlar geliştirilmesi başarılı bir eğitim sürecinin temel hedeflerinden biri olmalıdır. Bu noktada
öğrencide okumaya yönelik olumlu tutumlar geliştirmek, var olan olumsuz tutumların sebeplerini
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ortaya çıkarmak, bilimsel veriler ışığında okumaya yönelik olumlu veya olumsuz geliştirilen tutumları
etkileyen etmenlerin neler olduğunu ortaya koymak önemli bir eğitimsel çabayı ifade edecektir.
2. Araştırma Modeli
Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli bir olay, birey ya da nesneyi kendi
koşulları içinde objektif olarak aktarmayı amaçlayan araştırma türü olarak açıklanmaktadır (Karasar,
2006). Bu tür araştırmalar genellikle, araştırmaya konu olan durumu geniş açıdan görerek betimlemeyi
amaçlamaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).
3. Örneklem
Araştırmanın örneklemini 2018–2019 eğitim- öğretim yılında İzmir’in Buca ilçesi Eserkent
Ortaokulunda eğitim gören yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 70’i kız
(%48,6), 72’i erkek (%51,4) olmak üzere toplam 142 öğrenci katılmıştır. Katılımcılar basit seçkisiz
örnekleme yolu ile belirlenmiştir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2012; Karasar, 2006).
4.Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri, Ürün Karahan (2018) tarafından geliştirilen tek alt boyuttan oluşan Okuma
Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin tamamı için .95 olarak
hesaplanmıştır
5.Bulgular
Tablo 1
Ortaokul Öğrencilerini Okuma Tutum Düzeyleri
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

Frekans
57
56
26
3
0
142

%
40,1
39,4
18,3
2,1
0
100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %79,5 gibi yüksek bir oranda okuma
tutumlarının tamamen katılıyorum, katılıyorum biçiminde olduğu görülmüştür. Bu bulgu alanyazında
yapılan bazı araştırmalarla örtüşmektedir. Başaran ve Ateş (2009).
Tablo 2
Ortaokul Öğrencilerinin Tutumlarının Cinsiyete Göre Farkı
Cinsiyet

N

Kadın
Erkek

70
72

Sıra
Ortalaması
87,07
56,36

Sıra
Toplamı
6095,00
4058,00

U

P

1430,000

.000

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre farka bakıldığında kız
öğrencilerin lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Kız öğrencilerin okuma tutumlarının sıra
ortalaması (6095,00) erkek öğrencilerin sıra ortalamasından (4058,00) yüksektir.
Tablo 3
Ortaokul Öğrencilerinin Tutumlarının Sınıf Düzeyine Göre Farkı
Sınıf
7.sınıf
8.sınıf

N
71
71

Sıra
Ortalaması
73,78
69,22

Sıra
Toplamı
5238,50
4914,50

U

P
2358,500

.509

Tablo 3 incelendiğinde 7. sınıf sıra ortalaması 8. sınıflara göre yüksek olmasına rağmen aralarında
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
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Okunan Kitaplar
1-Tom Amcanın Kulübesi, Küçük Prens
2-Çocuk Kalbi, Küçük Kemancı, Aya Yolculuk, Yeryüzünün Acısı, Gümüş Patenler
3-Sınıftan Yükselen Sesler, İki Yıl Okul Tatili, Uçan Sınıf
4-Saftirik, Çanakkale
5-Balonla Beş Hafta, Martı
6-Midas Kartalının Gözleri, Çılgın Mucitler, Bir Küçük Osmancık Vardı, Levent
Hayvanları Bizden Koruma Günü
7-Kraliçeyi Kurtarmak, Şeker Portakalı
8-Polyanna
9-Bir Gençlik Masalı
10-Beyaz Gemi, Denizler Altında 20 Bin Fersah
11-Cemile
12-Mo’nun Gizemi, Zirvenin Dibindeki Çocuk, Sol Ayağım, İçimdeki Müzik
13-PatatesSpor, Siyah İnci, Kapiland’ın Kobayları
14-Nutuk, Çizgili Pijamalı Çocuk, Hüzünlü Bir Ponçik
15-Eyvak Kitap
16-80 Günde Devri Alem
17-Canavar Peşinde
18-Şimugula
19-Bin Muhteşem Güneş
20-Bin Çift Yürek
21-Kelepçe, Şirin
22-Lütfen Beni Anla
23-Ben Büyüyünce
24-Paradokya, Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Alacakaranlık
25-Sefiller,Adı Aylin, Köprü, Kamp Arkadaşları, Ana, Kardeşimin Hikayesi, Füreya,
Ferrarisini Satan Bilge,
26-Buzdolabındaki Köpek
27-Zıt İkizler
28-Dersimiz Atatürk, Peter Pan
29-Düşünceyi Geliştiren Kitap, Levana
30-Off Dilim, Kimsesiz Kız, Gizli Bahçe, Momo
31-Sisin Sakladıkları, Sakız Sardunya, Bunun Adı Findel, Hayalim Messi
32-Bir Genç Kızın Gizli Defteri
33-Dedemin Bakkalı
34-Sherlock Lüpen ve Ben,
35-Metafizk ve İstihbarat
36-Gorez, Vurgun
37-Ufuk Açan Öyküler
38-Aaa Bu da Kim?, En son Yürekler Ölür
39-Sen On Yedi Yaşımsın
40-Son On Saniye, Sokak Kedisi Bob, Yeşil Işık
41-Bunun Adı Findel, Mavi Zamanlar, Dünyanın Merkezine Seyehat
42-Adele, Harry Potter
43-Savaşve Barış, Uyuyana Kadar, Küçük Ağacın Eğitimi, Beyaz Diş, 87 Oğuz, Don
Kişot, Illuminae, Obsidia, Gemina
44-Charlie’nin Çikolata Fabrikası, İçimizdeki Şeytan
45-Ronaldo’nun Hayatı, Rekorlar Kitabı
46-Demir Yolu Çocukları
47-Mükemmeliğe Giden Yol: Ronaldo
48-Bataklığın Kıyısındaki Ev, Kördüğüm
49-Katil Kim, Kayıp
50-Psikopat, Psikopat 2
51-Dünyadaki Yerim
52-Patates
53-Suç ve Ceza
54-Koleksiyoncu, Halüsinasyon, Kayıp Kız, Yeşil Kiraz, 48 Saat
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55-Hayvan Mezarlığı, Tanrının Beğenmediği Kadın, Azazil, Kuğulu Göl Cinayeti
56-Lekeli Melek
57-4N1K, Papatya Kokulu Hikayeler
58-Yurdumu Özledim
59-Her Gün Hüzün
60-Vurun Kahpeye
61-Pak’nin Hayat Hikayesi
62-Tılsımın Son Çocuğu
63-Söz Kulağa Yazı Kulağa
64- 15 Yaşında Bir Kaptan, Şermin

YV(EKSİK)
YVYV(EKSİK)
YV
YV
YY
YY
YY
YV
YV(EKSİK)

YY: YAZAR YOK
YV: YAZAR VAR
YV- : YAZAR VAR ANCAK YANLIŞ
YV(EKSİK): YAZAR VAR ANCAK EKSİK
Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları kitap listesinde en çok okunan ilk üç kitap sıralaması:
Küçük Prens
Çocuk Kalbi
Saftirik- Nutuk- Çılgın Mucitler-Sherlock ve Serisi- Sol Ayağım
Okunan kitaplar sıralamasında dikkat çeken Küçük Prens adlı kitabın en yüksek oranda yer alması
ve kitapla ilgili reklam kampanyasının etki gücüdür. Elbette içeriğindeki fantastik kurguyla birlikte
iyilik güzellik duygularının da payı büyüktür.
En çok adından söz ettikleri yazarlardan ise birinci sırada Gülten Dayıoğlunun adı yer almaktadır.
Sonra sırasıyla Elif Şafak ve Canan Tan ve İpek Ongun yer almaktadır.
Araştırmanın ilginç bulgusu araştırmaya katılan öğrencilerin en çok okudukları kitap ile yazar
eşleştirmesi örtüşmemektedir. Özellikle okudukları kitapların yazarlarını hatırlamıyorlar. Adından söz
ettikleri yazarların kitapları da ilk sıralarda yer almıyor.
Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu katılımcıların okudukları kitaplar ile okuma tutumu
arasında düşük düzeyde bir ilişki çıkmıştır.
Elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir:
Öğretmenler bireysel okuma kültürünü geliştirmeye yönelik etkinlikleri uygularken kitabın
yazarına dair not tutma gibi çalışmalarla öğrencilerin doğru yazar-eser eşleştirmesini yapmalarını
sağlamalı.
Öğretmenler velilerle iş birliği yaparak öğrencilerin okuması gereken kitap listeleri konusunda
bilgilendirme yaparak onların da bu kitapları okumalarını sağlamalı.
Öğretmenler öğrencilerde bireysel okuma ilgilerini arttırmak için okullara yaşayan yazarları davet
ederek okur-yazar buluşturmasını gerçekleştirebilir.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Orta okul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarını belirlemek, tutumlarını çeşitli
değişkenlere göre analiz ederek bireysel okuma kültürü edinmede hangi kitapları ve yazarları
okuduklarını araştırmak okuma tutumları ile okudukları kitap türü arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla yapılan bu araştırmada araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin okuma tutumlarının
yüksek oranda katılıyorum biçiminde olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu sonucu alan yazında benzer
araştırmalarla örtüşmektedir.
Balcı’nın (2009) araştırmasında elde ettiği sonuçlara bakıldığında öğrencilerin genel anlamda
okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının orta ve üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durum,
eğitim sürecinde bu bilincin öğrencilere kazandırıldığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak tutum düzeyi
yüksek olan bu öğrencilerin tutumu ilgilendiren alışkanlık düzeylerinde de aynı oranı yakalamaları

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

84

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
önem taşımaktadır. Öğrencilere okuma alışkanlığının önemli olduğu bilgisi kazandırılırken
alışkanlıklarının gelişmesi için kitap, dergi, gazete okumaları da sağlanmalıdır.
Başaran ve Ateş’e (2009) göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun okumaya ilişkin yüksek seviyede
olumlu tutum geliştirdiği görülmüştür. Gönen ve diğerleri (2004) de ilköğretim beşinci, altıncı ve
yedinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını inceledikleri çalışmada, çocukların okumaya karşı
ilgilerinin yüksek olduğunu, çocukların önceki yıllarda yapılan araştırmalara göre daha fazla kitap
okuduklarını belirlemişlerdir.
Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç okuma tutumunun kız öğrencilerin lehine anlamlı bir
farkın olduğu yönündedir. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine yönelik yapılan çalışmalarda
da bu araştırmaya benzer şekilde, cinsiyet değişkeninde kız öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar
ortaya çıktığı görülmektedir (Kutlu vd., 2011; Sallabaş, 2008; Sadioğlu ve Bilgin, 2008; Çiftçi ve
Temizyürek, 2008)
Araştırmanın diğer bir sonucu ise sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark içermemesidir. Bu sonuç
yapılan bazı araştırmalarla örtüşmektedir.
Çeçen ve Deniz’e (2015) göre lise öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile okuma tutumları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı ifade edilmiştir. Elde edilen verilerin aritmetik
ortalamalarına bakıldığında lise öğrencilerinin sınıf düzeyine göre okumaya yönelik tutumlarının en
fazla 11. sınıflarda sonra sırasıyla 12, 9 ve 10. sınıflarda olduğu görülmektedir.
Yılmaz ve Benli ’ye (2010) göre ise Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarına yönelik
tutumlarının sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sınıf
öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarına yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre değişmediği
söylenebilir. Elde edilen bu sonuçta önceki alışmalardan elde edilen sonuçları destekleyici
durumdadır. Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarına yönelik tutumlarının sınıf düzeyi
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının okuma
alışkanlıklarına yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre değişmediği söylenebilir. Elde edilen bu
sonuçta önceki alışmalardan elde edilen sonuçları destekleyici durumdadır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin en çok okudukları kitaplar listesinde Küçük Prens adlı kitabın
en yüksek oranda yer alması kitapla ilgili reklam kampanyasının etki gücüdür. Elbette içeriğindeki
fantastik kurguyla birlikte iyilik güzellik duygularının da payı büyüktür.
En çok adından söz ettikleri yazarlardan ise birinci sırada Gülten Dayıoğlunun adı yer almaktadır.
Sonra sırasıyla Elif Şafak, Canan Tan ve İpek Ongun yer almaktadır.
Araştırmanın ilginç bulgusu araştırmaya katılan öğrencilerin en çok okudukları kitap ile yazar
eşleştirmesi örtüşmemektedir. Özellikle okudukları kitapların yazarlarını hatırlamadıkları
görülmüştür. Adından söz ettikleri yazarların kitapları da ilk sıralarda yer almamaktadır. Araştırmada
elde edilen diğer bir bulgu katılımcıların okudukları kitaplar ile okuma tutumu arasında düşük düzeyde
bir ilişki çıkmıştır.
Elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir:
Öğretmenler bireysel okuma kültürünü geliştirmeye yönelik etkinlikleri uygularken kitabın
yazarına dair not tutma gibi çalışmalarla öğrencilerin doğru yazar-eser eşleştirmesini yapmalarını
sağlamalıdır.
Öğretmenler, velilerle iş birliği yaparak öğrencilerin okuması gereken kitap listeleri konusunda
bilgilendirme yaparak onların da bu kitapları okumalarını sağlamalıdır.
Öğretmenler öğrencilerde bireysel okumaya yönelik ilgilerini arttırmak için okullara yaşayan
yazarları davet ederek okur-yazar buluşturmasını gerçekleştirebilir. Bu etkinlik öğrencilerin o
yazarların kitaplarına dair ilgilerinin arttırılmasını sağlayacaktır.

KAYNAKLAR
Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları. Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 264-300.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

85

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının
İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29 (1), 73-92.Karasar, 2006
Büyüköztürk Ş., Çakmak E.K., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2012) Eğitimde Bilimsel Araştırma
Yöntemleri. Pegem. Ankara
Çeçen M.A., Deniz E. (2015). Lise öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları (Diyarbakır ili örneği).
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 12 Sayı 30 Sayfa 193-212
Çiftçi Ö., Temizyürek F., (2008). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin
ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 5. Sayı 9
Demir Atalay, T. (2018). Okuma Becerisinin Temel Kavramları. S. Alyılmaz, & B. Ürün Karahan içinde,
Okuma Eğitimi (s. 3). Ankara: Anı Yayıncılık.
Demirel, Ö. (2012). Eğitim sözlüğü (5. b.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Epçaçan, C. (2012). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okumaya ilişkin tutumları
arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(4), 1711-1716.
Gönen, M., Öncü, E.Ç. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma
Alışkanlıklarının İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 164
Karahan B.Ü. (2018) Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu
Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Ocak 2018 Cilt 6. Sayı 1. Kastamonu
Karasar N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademi Yayıncılık. Ankara
Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi ve kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
Kutlu Ö. Vd. İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen
Faktörler. Elementary Education Online, 9(2), 714-722, 2010.
Sallabaş M.E. (2008). İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu
Anlama Becerileri Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 9. Sayı 16.
Sadioğlu Ö., Bilgin A. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri le Cinsiyet ve AnneBaba Eğitim Durumu Arasındaki İlişki. Elementary Education Online, 7(3), 814-822, 2008
Topçuoğlu Ünal, F., & Köse, M. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: bir geçerlilik
ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 233-249.
Yılmaz, M. ve Benli, N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının
bazı değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 12 (1), 281-291.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

86

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yapılandırıcı Öğretim Yeterliliklerinde
Mikro Öğretimin Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZDEMİR
Bartın Üniversitesi, Türkiye
serpilozdemir34@gmail.com
Özet: Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yapılandırıcı öğretim yeterliklerinde mikro
öğretimin rolünü belirlemektir. Araştırma, tek grup öntest sontest modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın
çalışma grubunu Batı Karadeniz’de bir üniversitede Türkçe öğretmenliği üçüncü sınıfta okuyan 45 öğrenci
oluşturmaktadır. Mikro öğretim uygulamaları okuma eğitimi dersinde yapılmıştır. Araştırma verileri yedi hafta
süren uygulama sürecinde, toplam 28 saatlik sürecinde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Yapılandırmacı
Öğrenme ile ilgili Öğretmen Yeterliliği Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; öğrenci ile ilgili, öğretimi planlama ile ilgili,
öğretim süreci ile ilgili ve ölçme ve değerlendirme ile ilgili boyutlar olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bu
araştırmada ölçeğin öğretim süreci ile ilgili boyutu kullanılmıştır. Ölçek beşli Likert tipindedir ve 31 maddeden
oluşmaktadır. Bu boyutun orijinal çalışmada Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,715 olarak belirlenmiştir. Bu
araştırma örnekleminde ölçeğin güvenilir olup olmadığın belirlemek üzere yeniden yapılan güvenirlik analizi
sonucunda Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,932 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi alt problemler
doğrultusunda betimsel analiz, bağımsız örneklem t testi ve eşleştirilmiş gruplar t testi ile yapılmıştır. Analizler
sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının yapılandırıcı öğretim yeterliklerinin ölçek maddelerine göre öntest
ortalamalarının 3,40 ile 4,42 arasında değiştiği, sontest ortalamalarının ise 3,87 ile 4,60 arasında değiştiği
görülmüştür. Öğretmen adaylarının uygulama öncesi yapılandırıcı eğitim yeterlik ortalamaları 113,69 iken
uygulama sonrası ortalamaları 129,82’ye çıkmıştır. Öntestte öğretmen adayları yapılandırıcı eğitim yapmada orta
düzeyde yeterli görünürken sontestte yüksek düzeyde yeterli görünmektedirler. Öğretmen adaylarının
yapılandırıcı öğretim yeterliklerinde mikro öğretim uygulamaları öncesinde ve sonrasında cinsiyete göre anlamlı
bir fark görülmemiştir. Bu sonuçlar mikro öğretimin yapılandırıcı öğretim yeterliliği geliştirmede etkili olduğunu
göstermektedir. Öğretmen yetiştirmede etkili bir yöntem olarak mikro öğretimin kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretmeni adayları, Yapılandırıcı öğretim yeterliliği, Mikro öğretim.

The Role of Micro Teaching in Constructivist Teaching Competency
of Prospective Turkish Teachers
Abstract: The aim of this study is to determine the role of micro teaching in constructivist teaching
competencies of Turkish teacher candidates. The research was carried out in the one group pretest-posttest
model. The study group consisted of 45 students studying Turkish teaching in a university in Western Black Sea.
Micro teaching practices were conducted in reading education courses. The research data were collected during
the seven-weeks implementation period and total 28-hours lessons. Teachers’ Sufficiency Scale in Relation to
Constructivist Learning was used as data collection tool. The scale consists of four dimensions as related to the
students, curriculum planning, education process, and measurement and evaluation. In this research, the scale's
teaching process dimension was used. The scale is five-point Likert type and consists of 31 items. The Cronbach
Alpha reliability coefficient of the original study was 0.715. In this study, Cronbach Alpha reliability coefficient
was determined to be 0.932 as a result of the re-performed reliability analysis to determine whether the scale
was reliable or not. The data were analyzed by descriptive analysis, independent sample t-test and paired groups
t-test according to sub-problems. As a result of the analyzes, it was seen that the pre-test average of the Turkish
teacher candidates ranged between 3.40 and 4.42, and the posttest ranged from 3.87 to 4.60 according to the
scale items. While prospective teachers' competencies of constructivist education mean was 113.69 in the pretest, the mean increased to 129.82 in the post-test. In the pre-test, prospective teachers were seen to be
moderately adequate in constructivist education, but high at the post-test. There were no significant differences
in the constructivist teaching competencies of prospective teachers according to gender before and after micro
teaching. These results show that micro teaching is effective in developing constructive teaching competency.
Micro teaching is recommended as an effective method for constructive teacher training.
Keywords: Prospective Turkish teachers, Constructivist teaching competency, Micro teaching.
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1. Giriş
Türkçe öğretiminde 2004’e kadar davranışçı kuram etkili olmuştur. 2005’te öğretim
programlarında yapılan değişikliklerle yapılandırıcı kurama dayalı olarak öğretim planlamıştır.
Öğretim planlarındaki değişiklikler ders kitaplarını, dersin işleniş sürecini, ölçme ve değerlendirmeyi
önemli ölçüde etkilemiştir. Davranışçı anlayış bilginin kişiden bağımsız olarak var olduğunu, uygun
uyarıcı, tepki ve pekiştireçle her öğrencinin aynı bilgiyi alabileceğini varsaymıştır. Bu varsayımın
sonucunda öğretmenler bilgiyi aktaran kişi olarak görülmüştür. Yapılandırıcı öğrenme bilginin nesnel
bir gerçeklik olmadığını, her bireyin bilişsel süreçleri içinde deneyim ve gözlemlere dayalı olarak
yapılandığını kabul etmektedir (Özdemir, 2019, 15). Bu anlayış öğretmenden beklentileri de
değiştirmiştir. Öğretmen bilgi aktaran değil öğrenmeyi öğreten kişidir. Öğretmenin yeni rolü,
öğrencinin önbilgilerini harekete geçirmek, etkinliklerle bilginin zihinde yapılanmasına rehberlik
etmektir.
Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim anlayışındaki değişimi benimsemelerinin ilk adımı eğitim
fakültelerindeki özel öğretim yöntemleri, dinleme eğitimi, konuşma eğitimi, okuma eğitimi, yazma
eğitimi gibi uygulamalı derslerde yapılandırıcı öğretime yönelik planlamalar yapmalarını ve
uygulamalarını sağlamaktır. Öğretmenlik becerilerinin kazandırılmasında etkili olduğu kabul edilen
yöntemlerden biri mikro öğretimdir.
Mikro öğretim, öğretmenlerin belirli görevleri başarmasını sağlamak, uygulamaların sonuçlarını
dönütler yoluyla sınamasını kolaylaştırmak amacıyla doğal sınıf ortamındaki güçlükleri azaltan,
olabildiğince gerçeğe uygun bir ortamda öğretmen adayı yetiştiren bir tekniktir (Demirel, 1994, 67).
Bu teknikle öğretmen adaylarının kuram ile uygulama arasında ilişki kurmalarını sağlamak (Skuja,
1990, 49) amaçlanmaktadır. Mikro öğretim tekniğinde; hedefler, davranışlar, beceriler, öğretim süreci
ve bu süreçte yer alan öğrenci sayısı sınırlandırılarak öğretim yapılmaktadır (Allen, 1980, 148).
Mikro öğretimin öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme-değerlendirme tekniklerine yönelik
okuryazarlık düzeylerinin gelişmesinde (Tünkler ve Güven, 2019), sınıf yönetimi inanç ve tutumlarının
gelişmesinde (Arsal, 2015), öğretmenlik becerilerinin gelişmesinde etkili olduğunu gösteren
araştırmalar bulunmaktadır (Bilen 2014; Duban ve Kurtdede Fidan, 2015; Görgen, 2003; Karadağ ve
Akkaya, 2013; Kazu, 1996; Kılıç, 2010; Küçükoğlu vd. 2012; Külahçı, 1994; Özdemir, 2016; Şen, 2009).
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yapılandırıcı öğretim yeterliklerinin
gelişmesinde mikro öğretimin etkisini belirlemektir. Araştırmanın problem cümlesi “Türkçe öğretmeni
adaylarının yapılandırıcı öğretim yeterliklerinde mikro öğretim uygulamalarının etkisi nasıldır?”
şeklinde belirlenmiştir. Araştırma şu alt problemler çerçevesinde ele alınmıştır:
1. Öğretmen adaylarının mikro öğretim öncesinde ve sonrasında yapılandırıcı öğretim yeterlikleri
nasıldır?
2. Öğretmen adaylarının mikro öğretim öncesinde ve sonrasında yapılandırıcı öğretim yeterlikleri
cinsiyete göre anlamlı farklar göstermekte midir?
3. Öğretmen adaylarının mikro öğretim sonrasında yapılandırıcı öğretim yeterliklerinde anlamlı
bir fark var mıdır?
2. Yöntem
Araştırma, tek grup öntest sontest modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Batı
Karadeniz’de bir üniversitede Türkçe öğretmenliği üçüncü sınıfta okuyan 45 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak Karadağ (2007) tarafından geliştirilen Yapılandırıcı Öğrenme ile ilgili
Öğretmen Yeterliliği Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin bu araştırmada kullanılmasına yönelik izin
alınmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 712
öğretmen adayı ile yapılmıştır. Ölçek; öğrenci ile ilgili boyutlar, öğretimi planlama ile ilgili boyutlar,
öğretim süreci ile ilgili boyutlar ve ölçme ve değerlendirme ile ilgili boyutlar olmak üzere dört
boyuttan oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçeğin öğretim süreci ile ilgili boyutu kullanılmıştır. Bu
boyutun orijinal çalışmada Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,715 olarak belirlenmiştir. Bu araştırma
örnekleminde ölçeğin güvenilir olup olmadığın belirlemek üzere yeniden yapılan güvenirlik analizi
sonucunda Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,932 olarak belirlenmiştir. Ölçek 5’li Likert tipi bir
ölçektir. 1=Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Genellikle, 5=Her zaman şeklinde puanlanmaktadır.
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Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 155’tir. 31-72 arası zayıf, 72,1-114 arası orta, 114,1-155 arası
yüksek düzeyde yeterlik puanlarını göstermektedir.
Mikro öğretim uygulamaları okuma eğitimi dersinde yapılmıştır. Uygulamalar yedi hafta, toplam
28 saat sürmüştür.
Araştırmanın birinci alt problemi betimsel analizle, ikinci alt problemi bağımsız gruplar t testiyle,
üçüncü alt problemi eşleştirilmiş gruplar t testiyle ele alınmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip
göstermediğini belirlemek üzere maddelerin standart sapma, çarpıklık ve basıklık katsayılarına
bakılmıştır. Tüm katsayıların +/-1 arasında olduğu görülmüştür. Buna dayanarak verilerin normal
dağılım gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre analizler parametrik testlerle yapılmıştır.
3. Bulgular
Öğretmen adaylarının mikro öğretim öncesinde ve sonrasında yapılandırıcı öğretim yeterliklerinin
nasıl olduğunu belirlemeye yönelik olan ilk alt problemin betimsel analiz sonuçları Tablo 1’de
görülmektedir.
Tablo 1
Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Öncesinde ve Sonrasında Yapılandırıcı Öğretim
Maddeler
Öntest
Ortalama
Öğrencilerin derse karşı ilgisini çekebilirim.
3,87
Öğrencileri hedef ve davranışlardan haberdar edebilirim.
3,87
Öğrencilerin konuları öğrenmeleri için fırsat ve zaman verebilirim.
4,42
Ders konularını gerçek olaylarla bağdaştırabilirim.
3,96
Tanımlara uygun örnekler verebilirim.
4,11
Bilgiyi öğrencilerin fiziksel etkinliklerini kullanarak verebilirim.
3,67
Bilgiyi öğrencilerin zihinsel etkinliklerini kullanarak verebilirim.
3,73
Öğrenme-öğretme sürecine öğrencinin yakın çevresini de katabilirim.
3,40
Öğrendiği bilgileri hayatının kesitleri ile birleştirebilirim.
3,87
Öğrenme-öğretme sürecini zamana yayabilirim.
4,13
Öğrencileri farklı ve yeni bir şeyler ortaya koymak için 4,31
destekleyebilirim.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarından yararlanabilirim.
3,91
Öğrencileri derse karşı güdüleyebilirim.
4,04
Etkinliklerde bütün öğrencilere görev verebilirim.
3,64
Öğrencilerin etkinlikler esnasında bağımsız hareket etmelerine olanak 3,38
verebilirim.
Öğrencilerin düşüncelerinden yararlanabilirim.
4,11
Derslerde alternatif öğretim yöntemler kullanabilirim.
3,93
Öğrencilerin konuları anlayış biçimlerini ortaya çıkarabilirim.
3,67
Öğrencilere bireylerin farklı düşünceleri olduğunu kavratabilirim.
4,18
Öğrencilerin kendi aralarında sorular sormalarını sağlayabilirim.
3,73
Öğrencilerin derste aktif rol almalarını sağlayabilirim.
3,98
Sınıfta otoritemi sağlayabilirim.
4,16
Öğrencilerin
sorumluluk
duygularını
geliştirici
etkinliklerde 3,93
bulunabilirim.
Sınıfta tartışma grupları oluşturabilirim.
3,69
Öğrencileri konular arasında ilişki kurmalarına yönlendirebilirim.
3,89
Konular ve dersler arasında bağlantı kurabilirim.
4,16
Öğrencilerin ilgilerini çekici yöntemler uygulayabilirim.
4,00
Öğrenciyi derse karşı cesaretlendirebilirim.
4,20
Öğretim materyallerini etkili olarak kullanabilirim.
4,04
Öğrencilere hazır bilgi verebilirim.
3,78
Öğrenme-öğretme sürecinde sade, anlaşılır ve akıcı bir dil 4,09
kullanabilirim.

Yeterlikleri
Sontest
Ortalama
4,18
4,22
4,60
4,33
4,42
4,16
4,16
3,93
4,42
4,38
4,51
4,27
4,44
4,07
3,87
4,38
4,20
4,22
4,40
4,29
4,36
4,56
4,33
4,27
4,42
4,51
4,38
4,60
4,38
4,29
4,51

Tablo 1’de görüldüğü gibi öntest ortalamaları 3,40 ile 4,42 arasında değişmektedir. Sontest
ortalamaları ise 3,87 ile 4,60 arasında değişmektedir. Bu ortalamalar öğretmen adaylarının öntestte
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bile kendilerini genellikle yeterli düzeyde gördüklerini göstermektedir. Öntest ortalamalarına göre
öğretmen adaylarının kendilerini en zayıf hissettikleri 3 madde “Öğrencilerin etkinlikler esnasında
bağımsız hareket etmelerine olanak verebilirim.” (X ̅=3,38), “Öğrenme-öğretme sürecine öğrencinin
yakın çevresini de katabilirim.” (X ̅=3,40) ve “Etkinliklerde bütün öğrencilere görev verebilirim.” (X ̅
=3,64) maddeleridir. Aynı maddeler sontestte de öğrencilerin kendilerini en zayıf hissettikleri
maddelerdir. En güçlü hissettikleri maddeler ise “Öğrencilerin konuları öğrenmeleri için fırsat ve
zaman verebilirim.” (X ̅=4,42), “Öğrencileri farklı ve yeni bir şeyler ortaya koymak için
destekleyebilirim.” (X ̅=4,31) ve “Öğrenciyi derse karşı cesaretlendirebilirim.” (X ̅=4,20) maddeleridir.
Sontestte en güçlü hissettikleri maddeler “Öğrencilerin konuları öğrenmeleri için fırsat ve zaman
verebilirim.” (X ̅=4,60), ““Öğrenciyi derse karşı cesaretlendirebilirim.” (X ̅=4,60) ve “Sınıfta otoritemi
sağlayabilirim.” (X ̅=4,46) maddeleridir. Öntestten farklı olarak sontestte öğretmen adaylarının sınıfta
otorite sağlama konusunda daha özgüvenli oldukları dikkati çekmektedir.
Araştırmanın ikinci alt problemi öğretmen adaylarının mikro öğretim öncesinde ve sonrasında
yapılandırıcı öğretim yeterliklerinin cinsiyete göre anlamlı farklar gösterip göstermediğini belirlemeye
yöneliktir. Bu amaçla yapılan analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2
Mikro Öğretim Öncesinde ve Sonrasında Yapılandırıcı Öğretim Yeterliklerinin Cinsiyete Göre Farkı
Cinsiyet
N
S
sd
t
p
Mikro öğretim
Öncesi
Mikro öğretim
Sonrası

Kız
Erkek
Kız
Erkek

34
11
34
11

113,8235
113,2727
130,6176
127,3636

12,56853
11,84982
13,25511
16,07030

43

,128

,899

43

,672

,505

Mikro öğretim öncesinde kız ve erkek öğrencilerin ortalamaları neredeyse birbirinin aynısıdır.
Dolayısıyla istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur t(43)=.128, p>.05. Mikro öğretim sonrasında kız
öğrencilerin ortalama puanlarında yaklaşık 17 puanlık artış olduğu, erkek öğrencilerin ise 14 puanlık
artış olduğu görülmektedir. Mikro öğretim sonrasında da puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı görülmektedir t(43)=.672, p>.05. Bu bulgu öğretmen adaylarının yapılandırıcı
öğretim yeterliklerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını göstermektedir.
Öntest-sontest arasındaki puan farklarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek
üzere eşleştirilmiş gruplar t testi yapılmıştır. Bu testle araştırmanın üçüncü alt problemi olan
“Öğretmen adaylarının mikro öğretim sonrasında yapılandırıcı öğretim yeterliklerinde anlamlı bir fark
var mıdır?” sorusuna da cevap aranmıştır. Yapılan analiz sonucu Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3
Yapılandırıcı Öğretim Yeterlikleri Öntest Sontest Farkı
N
S
sd
Öntest
Sontest

45
45

113,69
129,82

12,27
13,87

44

t

p

8,05

,000

Mikro öğretim uygulamaları sonrasında öğretmen adaylarının yapılandırıcı eğitim
yeterliklerinde anlamlı bir artış olduğu görülmektedir t(44)=8,05, p<.01. Öğretmen adaylarının
uygulama öncesi yapılandırıcı eğitim yeterlik ortalamaları X ̅=113,69 iken uygulama sonrası
ortalamaları X ̅=129,82’ye çıkmıştır. Ölçekten alınabilecek 72,1-114 arası puanlar orta düzeyde
yeterliği, 114,1-155 arası yüksek düzeyde yeterliği göstermektedir. Öntestte öğretmen adayları
yapılandırıcı eğitim yapmada orta düzeyde yeterli görünürken sontestte yüksek düzeyde yeterli
görünmektedirler. Bu bulgu öğretmen adaylarının yapılandırıcı eğitim yapma yeterliklerinde mikro
öğretim uygulamalarının önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırma Türkçe öğretmeni adaylarının yapılandırıcı öğretim yeterliklerinde mikro öğretimin
rolünü belirlemek üzere yapılmıştır. Ön test-son test kontrol grupsuz yöntemle yapılan araştırma
sonucunda mikro öğretimin yapılandırıcı öğretim yeterliklerini geliştirmede etkili olduğu, yapılandırıcı
öğretim yeterliklerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bu sonuç mikro öğretimin
öğretmenlik becerilerini geliştirmede etkili olduğunu gösteren araştırmalarla örtüşmektedir (Bilen
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2014; Duban ve Kurtdede Fidan, 2015; Görgen, 2003; Karadağ ve Akkaya, 2013; Kazu, 1996; Kılıç,
2010; Küçükoğlu vd. 2012; Külahçı, 1994; Özdemir, 2016; Şen, 2009).
Öğretmen adayları özellikle; öğrencilerin etkinlikler esnasında bağımsız hareket etmelerine
olanak verme, bütün öğrencilere görev verme gibi sınıf yönetimi ile ilgili konularda kendilerini daha
az yeterli görmektedirler. Ancak yapılan uygulamalar öğretmen adaylarının zayıf yönlerini
keşfetmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamıştır. Sınıf yönetimi becerisi deneyim
gerektirmektedir. Mikro öğretim uygulamaları öğretmen adaylarının henüz gerçek öğrencilerle
karşılaşmadan deneyim kazanma şansı bulabilecekleri ilk adımdır. Arsal (2015) mikro öğretimin
öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin inançlarını geliştirdiğini belirlemiştir. Bu sonuçlar
uygulamalı derslerde mikro öğretim tekniğinin kullanılması gerektiğini göstermektedir. Öğretmen
adaylarının dersi planlaması, plana uygun şekilde yürütebilmesi, kazanıma uygun ölçme ve
değerlendirme araçları geliştirmesi, topluluk karşısında heyecanını kontrol edebilmesi, zamanı plana
uygun şekilde kullanabilmesi gibi öğretmenlik becerileri geliştirmede mikro öğretim uygulamalarından
yararlanılmalıdır.
Bu araştırmada yapılandırıcı öğretim yeterliklerini geliştirmede mikro öğretimin rolü öğretmen
adaylarının algıları üzerinden belirlenmiştir. Başka bir araştırmada öğretmen adaylarının algıladıkları
yapılandırıcı öğretim yeterlikleri ile gösterdikleri öğretim davranışlarının uyumu incelenebilir.
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Özet: Ömer Seyfettin’in Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Onun
hikâyeleri ve eserleri üzerine yapılan çalışmaların azlığı, çalışmamızın Ömer Seyfettin’in eserleri üzerine olması
noktasında belirleyici bir etken olmuştur. Diğer taraftan yazarın yaşadığı yıllar, bu yıllarda yaşanan sosyal ve
kültürel hadiseler, yazarın dünya görüşü ve makalelerinde dile getirdiği fikirler de belirleyici hususlardandır.
Türk Dili, tarih boyunca çok farklı coğrafyalarda konuşulmuş, yayıldığı tüm coğrafyaların kültürlerinden ve
yaşayış şekillerinden birçok şeyi bünyesine katmıştır. Türk Dilinin en çok kullanılan söz varlığı ürünleri olan
atasözleri ve deyimler de bu coğrafyalardan etkilenerek oluşmuştur. Adeta dilimizin gen haritası durumunda olan
atasözleri ve deyimler Türk Milletinin yaşayışı, düşünüşü, dünya görüşü, günlük yaşayışı ve karşılaştığı farklı
durumlar karşısında nasıl tepkiler verdiği hakkında bize çok önemli bilgiler vermektedir. Atasözleri ve
deyimlerimizin kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmadaki rolünü göz ardı edemeyiz.
Söz varlığı, bir toplumun kültürünü, gelenek-göreneğini yansıtması yanında kavramların başlangıçtan
günümüze gelinceye kadar başlarından geçenleri, kazandıkları yeni anlam ve şekilleri anlamak, yorumlamak
açısından da son derece önemlidir. Türkçenin söz varlığı ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Ömer Seyfettin’in
hikâyeleri söz varlığı açısından dikkate değer bulunmuştur. Ömer Seyfettin, hikâye, şiir, makale türlerinde eserler
vermiştir. Sade dil akımına öncülük eden Ömer Seyfettin, hikâye türünün büyük bir ustasıdır. Çalışma da bu alanla
sınırlandırılmıştır.
Bu çalışma Ömer Seyfettin’in “Bütün Hikâyeleri” adlı eserindeki Bir Hatıra, Binecek Şey, Çakmak, Dama
Taşları, Deve isimli hikâyelerinde geçen atasözleri ve deyimlerin incelemesini içerir.
Anahtar Sözcükler: Ömer Seyfettin, Atasözleri, Deyimler.

A Review of Ömer Seyfettin's Stories in Terms of Proverbs and
Idioms
Abstract: It is an indisputable fact that Ömer Seyfettin has an important place in Turkish literature. The
lack of studies on his stories and works has been a determining factor in the fact that our work is on Ömer
Seyfettin's works. On the other hand, the years of the author's life, the social and cultural events experienced in
these years, and the ideas expressed by the author in his world view and articles are also decisive issues.
Turkish language has been spoken in many different geographies throughout history, and has included many
things from the cultures and ways of living in all the geographies it has spread. Proverbs and idioms, which are
the most commonly used vocabulary products of Turkish language, are also affected by these geographies. The
proverbs and idioms, which are in the state of a gene map of our language, give us very important information
about the life of the Turkish nation, its thinking, world view, daily life and how it reacts to the different situations
it faces. We cannot ignore the role of proverbs and idioms in transferring our culture to future generations.
While vocabulary is a reflection of the culture and tradition-tradition of a society, it is also very important
to understand and interpret the new meanings and forms that have passed through from the beginning to the
present. Studies on the vocabulary of Turkish are limited. Ömer Seyfettin's stories were found to be remarkable
in terms of vocabulary. Ömer Seyfettin has written stories, poems and articles. Ömer Seyfettin, who pioneered
the simple language movement, is a great master of the story genre. The study is also limited to this area.
This study includes the examination of proverbs and idioms in the stories of a memoir, Binecek Şey, Çakmak,
Dama Taşları, Deve in Ömer Seyfettin's Whole Stories.
Keywords: Omer Seyfettin, Proverbs, Idioms.
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Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Millî hikâyeciliğin başlatıcısı
olarak bilinir. Polat (2011)’ın belirttiği üzere, “Ömer Seyfettin, 11 Mart 1884 yılında Gönen’de
doğmuştur. “Kaşağı” adlı hikâyesinde “Babam pek sertti.” diye anlattığı babası Ömer Şevki Bey
binbaşıdır. Annesi ise “İlk Namaz” isimli hikâyesinde tarif ettiği melek yüzlü Fatma Hanım’dır. Ömer
Şevki Bey ile Fatma Hanım’ın dört çocuğu olmuştur: Büyük çocukları Güzide, “Kaşağı” adlı hikâyesinde
kuşpalazından öldüğünü anlattığı Hasan ve küçük yaşta ölen kız kardeşi”.
Ömer Seyfettin’in çocukluğu “And” isimli hikâyesinde anlattığı gibi Gönen’de geçer. Ailesi
1892’de Ömer Seyfettin’in eğitimi için, İstanbul’a taşınmaya karar verir. 1893’te Ömer Seyfettin önce
Askerî Baytar Rüştiyesine, oradan mezun olduktan sonra da Edirne Askerî İdadisine kaydolur.
Askerî okullardaki eğitimini başarıyla tamamlayan Ömer Seyfettin, 1907’de Jandarma Alay
Mektebine öğretmen olarak atanır. Böylece öğretmenlik hayatında, fikir ve edebiyat ortamını daha
yakından tanır. “İzmir, Ahenk, 11 Temmuz” gibi gazete ve dergilerde yazılar yazmaya başlar.
Tülek (2010, s.8-9)’in belirttiği üzere, “Meşrutiyet’in ilanından sonra Balkanlardaki Bulgar ve
Makedon komitacılarının izini sürme gibi zor görevlerde bulunur. Balkanlardaki görevi süresince
rastladığı olaylar, Müslüman Türklerin uğradığı zulüm onun hissiyatında derin izler bırakır, milliyetçilik
düşüncesinin pekişmesini sağlar. Eserlerinde de bu açıkça görülür. “Bomba, Beyaz Lale” gibi hikâyeleri
bu dönemlerinin etkisiyle yazılmış hikâyelerdir.
1911’de Ziya Gökalp’in teşvikiyle askeriyeden ayrılır. Ziya Gökalp ile birlikte “Genç Kalemler”
adlı dergiyi çıkarmaya başlarlar. Genç Kalemler dergisinde yazarın, “Bahar ve Kelebekler, Bomba,
And, Aşk Dalgası” gibi hikâyeleri yayımlanır.
1911 yılında arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin ilk sayısında Ömer
Seyfettin’in imzasız olarak yazdığı “Yeni Lisan” adlı başmakale, “Millî edebiyatın meydana gelmesinde
ilk basamağı teşkil eder. Bu dergi ve makale, bu bakımdan edebiyatımızın dönüm noktalarından
biridir. Makalede, Türklerde edebiyat alanında yeni bir uyanışın gerçekleştiğine dikkat çekilir. Millî
edebiyatın meydana gelmesi için öncelikle, “Millî bir dilin” var olması gerektiği ifade edilir. “Yeni
Lisan” makalesi şöyle başlar:
“Yavaş yavaş millî edebiyat uyanmaya başladı. Yani konuştuğumuz saf, sade ve güzel Türkçe ile
şiirler, edebi parçalar okumak saadetine nail olduk. Her millet kendi lisanında yaşar. Lisan, vatan
kadar mukaddestir.” (Yardım, 1997, s.23).
1912’de Ömer Seyfettin, askerlik görevine tekrar çağırılır ve Yunanlılara esir düşer. Esirliği
süresince de edebiyattan kopmaz. 1913’te serbest kalır. 1914’te de tekrar askerlikten istifa eder.
1914-1920 yılları arası yazarın edebiyat hayatındaki en verimli yıllarıdır.
Kemal (2008)’in belirttiği üzere, “Edebiyata şiirle başlayan Ömer Seyfettin, Türk edebiyatında
hikâye türünü geliştiren ilk yazardır. Dil konusunda da oldukça hassas olan yazar, dilin kendi kanunları
ve ihtiyaçları içinde gelişebileceği ve ancak dilin tabiatına uygun bir müdahale yoluna gidilebileceği
fikrini savunmuştur. Döneminin isyanlarını, savaşlarını, siyasi çekişmelerini, fakirliğini hikâyelerinde
açık bir şekilde yansıtmıştır. Türkçülük hareketinin önemli bir parçası olan Ömer Seyfettin, askerî
okullarda okumuş olmanın verdiği disiplini eserlerinde de yansıtmıştır” (s.6).
Ömer Seyfettin özellikle “Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasından sonraki hikâyelerini
sade, anlaşılır bir dille yazdığı için okuyucular tarafından çok tercih edilmiştir. Bu derece önemli
eserler veren, döneminin yaşayış ve anlayış şeklini eserlerinde yansıtan ve hikâyelerinin baskı sayısının
yıllar doğrultusunda arttığı düşünüldüğünde tercih edildiği belirtilebilen yazarın hikâyeleri, çalışmanın
temelini teşkil etmektedir.
Ömer Seyfettin otuz altı yaşında hayata veda etmesine rağmen, çok yazmış ve eserleri en çok
okunan yazarlar arasında yerini almıştır, bu özelliği bugün de devam etmektedir (Kemal, 2008, s.56).
Ömer Seyfettin hikâyelerinin ders kitaplarında yer alması, MEB’in tavsiye ettiği ve 100 Temel Eser
içinde hikâyeleri bulunan yazarlardan olması, eserlerinde Türkçeyi ustaca kullanması, Türkçenin
öğretiminde hikâyelerinin önemli bir yere sahip olması nedeniyle yazarın hikâyeleri tezin konusu
olarak seçilmiştir.
Ömer Seyfettin, döneminin en başarılı hikâyecilerindendir. Maupassant tarzı hikâye (Klasik Vaka
Öyküsü) yöntemini dile Ömer Seyfettin kazandırmıştır. Bu tarz öykülerde olaylar zinciri; kişi, zaman
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ve yer öğesine bağlıdır. Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır. Bu hikâye
yönteminde vaka ön plana çıkar, karakter tahlili ve mekân tasviri geri planda kalır. Ömer Seyfettin de
hikâyelerini bu yönteme uygun olarak yazmış ve klasik vaka öyküsü olarak da adlandırılan bu yöntemin
ülkemizde en önemli temsilcisi olmuştur.
Polat (2011, s.21)’a göre, “Ömer Seyfettin’in ilk hikâyesi, 1902’de Sabah gazetesinde yayınlanan
‘Tenezzüh’ adlı hikâyedir. Ömer Seyfettin önceleri, bir kısmını ‘fantezi’ diye vasıflandırdığı tahkiyeli
metinler ve Maupassant tarzına uygun hikâyeler yazmıştır. Fakat onun şahsi damgasını taşıyan
hikâyeleri 1911’deki Yeni Lisan hareketinden sonra yazdıklarıdır. Bu hikâyeler, Ömer Seyfettin’in
edebiyatta kalıcı bir yer edinmesini sağlamıştır. Gerçeklik duygusu ve gözlem gücü hikâyelerinin
başarısını artırmıştır.”
Hikâyelerinde zaman, mekân, insan ve duygularla ilgili ayrıntılara yer vermiştir. Kaplan (2002,
s.69)’a göre, Ömer Seyfettin zamanı, soyut olarak değil; mevsim, günün saati ve yılların akışı içinde
yaşanılan canlı hayat sahneleri ile tasvir eder. Eserde her şey göze hitap eden küçük bir tablo gibi
tasvir edilir. Aynı şekilde şahıslar da maddi ve manevi özellikleriyle, ruh çözümlemeleriyle, dış
görüntüleriyle detaylı olarak verilir. Şahıslar, bir tablo gibi göz önünde canlandırılır.
Polat (2011) çalışmasında, Ömer Seyfettin’in hatıralarında, “Ben her şeyden, en ehemmiyetsiz
fıkralardan, bir cümleden bir hikâye, koskoca bir roman çıkarabilirim” dediğini belirtmektedir.
Dolayısıyla da Polat’a göre Ömer Seyfettin; yaşadığı, duyduğu, okuduğu her şeyden kolayca bir hikâye
çıkarabilmektedir” (s.22).
Hikâyelerinin önemli bir kısmında yazarın çocukluk hatıraları ve yaşadığı savaş yıllarının etkileri,
toplumsal hayatın aksayan yanları gözlenmektedir. Enginün’den aktaran Atatürk Kültür Merkezi Yayın
Grubu(1992)’nda da eserlerinin konusu, “kadın-erkek münasebetleri, batıl inançlar, çocukluk
hatıralarından gelen çocuğun çevreyle münasebetleri, Türklük şuuru, manasız korku ve kıskançlıklar
başta olmak üzere çeşitli beşerî duygular.” şeklinde açıklanmaktadır. Ömer Seyfettin hayatın
karışıklığını hikâyelerinde canlı hayat sahneleri hâlinde vermiştir. Bu nedenle de hikâyeleri, zevkle
okunan hikâyeler arasında yer almaktadır.
Önertoy (1972) da çalışmasında, Ömer Seyfettin hikâyelerinin içerikleri hakkında bilgi vermiştir
(s.139-140): Ömer Seyfettin’in “And, Falaka, Kaşağı, İlk namaz” gibi hikâyeleri çocukluk yıllarının
izlenimlerini yansıtır. Yazar, “Falaka ve Yalnız Efe” gibi hikâyelerinde cehalet ve taassubu, kahramanı
“Efruz Bey” olan hikâyelerinde de beslendikleri yabancı kültürle benliğini kaybetmiş, yozlaşmış sahte
aydınları ele almıştır. Yazarın “Bomba” adlı hikâyesinde millî şuuru uyandırma amacı güdülmektedir.
“Gizli Mabet” adlı hikâyesinde de Batı’nın Doğu’yu ne kadar yüzeysel bilgilerle tanıdığı
belirtilmektedir.
Ömer Seyfettin’in incelenen hikâyeleri içinde özellikle “Yeni Lisan” hareketinden sonra
yazdıklarının dilinin daha sade olduğu gözlenmiştir. Yazar bu hikâyelerde gereksiz mecazlardan uzak
durmuştur.
Polat (2011)’a göre, “Ömer Seyfettin “Genç Kalemler” dergisinde çıkan “Yeni Lisan” makalesinde
“halkçı” bir dil anlayışı benimserken daha sonra Dicle gazetesinde çıkan “Yeni Lisan” adlı makalesinde
tamamen Türklüğe yönelik “milliyet” merkezli bir dil anlayışını benimsemiştir. Bu iki makalenin dil
anlayışındaki fark Ziya Gökalp ile tanışmasına bağlanabilir. Çünkü Ömer Seyfettin, Dicle gazetesindeki
yazısını Ziya Gökalp’in meşhur “Turan” manzumesinin sloganlaşan son beytiyle bitirir” (s.27).
Hikâyelerinin genel özelliklerini Polat (2011, s.23-25) maddeler hâlinde şöyle açıklamıştır:
1. Yeni Lisandan önce yazdıklarında önemli ölçüde Edebiyat-ı Cedide kalıntıları vardır. ArapçaFarsça kelime kadrosunun kabarıklığı, süs için yapılmış terkipler, hayaller ve benzetmelerdeki yapaylık
hep bu tortunun izleridir. Yeni Lisandan sonraki hikâyeleri ise arı, duru bir İstanbul Türkçesiyledir.
2. II. Meşrutiyet sonrası hikâyelerinin tamamında sosyal faydacı sanat anlayışını bulmak
mümkündür.
3. Kelime kadrosu itibariyle konuşma dilinden alınmış olması dışında, süssüz bir üslupla yazılmış
olması da hikâyelerinin tanıtıcı vasıflarındandır.
4. “Edebiyatsız edebiyat yapmak” isteyen Ömer Seyfettin’de bilgilendirme çabası yüzünden,
üslupçuluk gölgelenmiştir.
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5. Hikâyelerinde mekânın memleket sathına yayılmış genişliği de dikkat çekmektedir.
6. Konu ve vakayı her şeyin önüne almakla beraber, karakter ve tip yaratmada da başarılıdır.
Başarıyla çizdiği üç tipten bahsedilir:
a. Türk tarihinden alıp “Eski Kahramanlar” ortak üst başlığıyla bir ideal insan olarak işlediği
kahraman tipi.
b. II. Meşrutiyet sonrasında fikri ve siyasi yönelişlerdeki olumsuzlukları göstermek üzere Efruz
Bey adıyla çizdiği şarlatan tipi.
c. Gündelik hayatın içinde yaşattığı iddiasız, arif, babacan Bican Efendi tipi.
İlk dört maddeden anlaşılacağı üzere Ömer Seyfettin, “Yeni Lisan” hareketinden sonra yazdığı
hikâyelerde sosyal faydacı sanat anlayışını benimsemiş, hikâyelerinde kullandığı kelime kadrosunu
halkın konuşma dilinden almış, “Edebiyatsız edebiyat yapma” anlayışını benimsemiş ve halkı
bilgilendirmek istediği için halkın anlayabileceği bir dil kullanmıştır. Altıncı maddeden yola çıkarak da
Efruz Bey gibi tiplerin konuşma tarzlarının hikâyelerde verilmesinin, bu tipleri anlamak ve hikâyelerin
bütünlüğünü kavrayabilmek açısından önemli olduğu belirtilebilir.
Ömer Seyfettin’in sağlığında şu kitapları basılmıştır: Vatan! Yalnız Vatan… (1911), Herkes İçin
İçtimaiyat: Ticaret ve Nasip (1914), Yarınki Turan Devleti (1914), Mektep Çocuklarında Türklük
Mefkûresi (1914), Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset (1914), Turan Masalları: İhtiyarlıkta mı
Gençlikte mi? (1914), Ashab-ı Kehfimiz (1918), Harem (1918), Efruz Bey (1919).
Ayrıca Ömer Seyfettin’in yazdığı tüm hikâyeler Müjgân Cunbur tarafından “Ömer Seyfettin
Bibliyografyası” isimli eserde listelenmiştir. Bu hikâyeler yayınlandıkları tarih bilgileri ile birlikte
alfabetik sıra ile şu şekilde verilmiştir: Acaba Ne İdi? (1919), Acıklı Bir Hikâye (1919), Açık Hava
Mektebi (1927), And (1912), Antiseptik (1919), Apandisit (1910), Ashab-ı Kehfimiz (1918?), Asılzadeler
(1926), Aşk Dalgası (1912), Aşk ve Ayak Parmakları (1910), At (1908), Ayın Takdiri (1918), Bahar ve
Kelebekler (1911), Baharın Tesiri (1919), Balkon (1920), Başını Vermeyen Şehit (1917), Beşeriyet ve
Köpek (1910), Beyaz Lale (1914), Beynamaz (1919), Bilgi Bucağı (1926), Binecek Şey (1917), Bir ÇocukAleko (?), Bir Hatıra (1918), Bir Hayır (1919), Bir Kayışın Tesiri (1919), Bir Temiz Havlu Uğruna (1963),
Bir Vasiyetname (1926), Birdenbire (1919), Bit (1919), Bomba (1911), Boykotaj Düşmanı (1914),
Busenin İbtidai Şekli (1909), Büyücü (1917), Cesaret (1918), Çakmak (1917), Çanakkale’den Sonra
(1917), Çirkinliğin Esrarı (1919), Dama Taşları (1918), Deve (1919), Devletin Menfaati (1919), Diyet
(1918), Dünyanın Nizamı (1919), Düşünme Zamanı (1918), Efruz Bey (1919), Eleğim Sağma (1917),
Elma (1909), Falaka (1917), Ferman (1917), Fon Sadriştayn’ın Karısı (1917), Forsa (1919), Gayet Büyük
Adam (1914), Gizli Mabet (1919), Gurultu (1913), Harem (1918), Hafiften Bir Sada (1918), Havyar
(1919), Herkesin İçtiği Su (1919), Heykel (1956), Horoz (1919), Hürriyet Bayrakları (1913), Hürriyet
Gecesi (1917), Hürriyete Layık Bir Kahraman (1919), İffet (1920), İhtiyarlıkta mı Gençlikte mi? (1914),
İki Meb’us (1908), İlk Cinayet (1919), İlk Düşen Ak (1919), İlk Namaz (1909), İnat (?), İrtica Haberi
(1911), Kaç Yerinden? (1917) Karmanyolacılar (1920), Kaşağı (1919), Keramet (1919), Kolleksiyon
(1913), Kesik Bıyık (1919), Kıskançlık (1926), “Kızılelma” Neresi (1917), Kolleksiyon (“Tatlısu
Frenkleri” isimli romandan bir parça) (1913), Korkunç Bir Ceza (1919), Kumrular (1910), Kurbağa Duası
(1920), Kurumuş Ağaçlar (1920), Külah (1918), Kütük (1917), Lokanta Esrarı (1920), Mahcubluk
İmtihanı (1928–1929), Makul Bir Dönüş (1918), Mehdi (1914), Mehma Emken (1919), Memlekete Mektup
(1919), Mermer Tezgâh (1917), Miras (1920), Muayene (1920), Muhteri (1918), Müjde (1918), Nadan
(1918), Nakarat (1918), Namus (1918), Nasıl Kurtarmış (1919), Nezle (1926), Niçin Zengin Olmamış?
(1919), Nişanlılar (1919), Nokta (1919), Pamuk İpliği (1911), Pembe İncili Kaftan (1917), Perili Köşk
(1919), Pervanelerin Ölümü (1909), Piç (1913), Pireler (1919), Piyano (1910), Primo Türk Çocuğu (Nasıl
Doğdu) (1911), Primo Türk Çocuğu (Nasıl Öldü) (1914), Rüşvet (1919), Rütbe (1918), Sivrisinek (1917),
Sultanlığın Sonu (1947), Şefkate İman (1920), Şimeler (1914), Tam Bir Görüş (1926), Tarih Ezeli Bir
Tekerrürdür (1919), Tavuklar (1910), Teke Tek (1917), Terakki (1918), Teselli (1917), Topuz (1917),
Tos (1919), Tuğra (1910), Tuhaf Bir Zulüm (1918), Türbe (1919), Türkçe Reçete (1918), Uçurumun
Kenarında (1926), Uzun Hasan (1919), Üç Nasihat (1917), Velinimet (1918), Vire (1917), Yalnız Efe
(1918–1919), Yemin (1918), Yeni Bir Hediye (1917), Yuf Borusu Seni Bekliyor (1919), Yüksek Ökçeler
(1919), Yüz Akı (1919), Zeytin Ekmek (1919) (Türk Tarih Kurumu Basımevi [TTK], 1992).
Ömer Seyfettin’in eserleri birçok kez farklı kaynaklar ve uzmanlar tarafından listelenmiştir.
Ancak yapılan bu çalışmalara rağmen kendisinin tüm eserlerinin eksiksiz ve doğru olarak tespit edildiği
söylenemez. Ömer Seyfettin’in birçok eserinde takma ad ve rumuz kullanması eser tespitini
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zorlaştıran en önemli sebeptir. Nazım Hikmet Polat “Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri” isimli eserinde
bugüne kadar tespit edilmiş olan ve kendisine ait olduğu kabul gören bütün rumuzları alfabetik olarak
şu şekilde listelemiştir: Ayas, Ayın, Ayın Ha, Ayın Kef, Ayın Sin, Camsap, C., C. Nazmi, Ç. Kemal,
Feridun, F. Nezihi, Ömer Tarhan, Ö. Seyfettin, Perviz, Süheyl Feridun, Şit, Tarhan, Tekin.
2. Yöntem
Araştırmada doküman inceleme – doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu model seçilirken
araştırmanın niteliği ve kapsamı, araştırma modelinin çalışmaya uygunluğu göz önünde
bulundurulmuştur. Çalışmamızda esas olarak Ömer Seyfettin hikâyelerindeki kelime ve kelime grupları
konu edildiği için bu çalışmaya en uygun model olarak doküman analizi modeli tercih edildi. Doküman
inceleme modeli temel olarak yazılı materyallerin analizi olarak kullanılsa da film, video ve fotoğraf
gibi diğer doküman türleri de bu incelemenin kapsamına girer. Doküman analizi ve doküman analizi
yönteminin basamakları farklı kaynaklarda küçük farklılıklar ile değişiklik gösterse de esas olarak şu
şekilde açıklanabilir. Yöntem nitel araştırmalarda gözlem ve görüşme gibi yöntemlerin kullanımının
zor veya olanaksız olduğu durumlarda kullanılan ya da bu yöntemlerin yanında ek çalışma olarak da
kullanılabilen bir çalışma sistemidir. Yöntemin temeli doğrudan yazılı veya görsel dokümanlarla
çalışma üzerine kuruludur. Bu yöntemde en önemli noktalardan biri ve ilk basamağı üzerinde çalışma
yapılacak dokümanı seçmektir. Araştırma problemi ile ilgili ve kapsamlı olamayan doküman üzerinde
çalışma yapmak çalışmanın en başından hataya düşmektir. Çalışma için yanlış doküman seçilirse diğer
basamakların da doğru olması mümkün değildir. Doküman seçiminden sonra tercih edilen
dokümanların orijinalliğinin kontrol edilmesi basamağı gelir. Bu basamakta çalışmaya başlamadan
önce dokümanların orijinal olup olmadığı mutlaka tespit edilmelidir. Bu basamak ihmal edilirse
çalışmaya ayrılan zaman, emek ve kaynaklar heba edilmiş olur. Çalışma için verilen tüm çaba
dokümanın orijinal olmadığı sonradan anlaşıldığı takdirde boşa gideceği gibi çalışmacının güvenilirliği
ve itibarı da zedelenecektir. Modelin üçüncü basamağı aslında çalışmanın asıl yapıldığı noktadır. Bu
basamak dokümanın anlaşılması olarak adlandırılır ve aslında ilk iki basamakta yapılan tüm
çalışmaların amacı bu basamakta kullanılacak dokümanları temin edebilmektir. Bu basamakta
araştırmacı elindeki verileri inceler ve özümser. Yaptığı çalışmalar sonucu doküman içeriğini
yorumlayabilmesi ve sözel olarak ifade etmesi esastır. Araştırmacının doküman analizi yöntemini tek
yöntem olarak mı kullanacağı yoksa bu yöntemi başka veri toplama yöntemlerine ek olarak mı
kullanacağı önem arz etmektedir. Yöntemin diğer basamağı veriyi analiz etmedir. Bu süreçte yöntem
diğer çalışmalara ek olarak kullanılıyor ise bu yöntemden elde edeceği veriler diğer yöntemlerden
gelen verileri desteklemek ya da kontrol etmek için kullanılacaktır. Bu durumda yöntem sadece
destekleyici ve yardımcı bir öğe konumunda olduğu için çok derin ve karmaşık bir çalışmaya ihtiyaç
duyulmayabilir. Ancak araştırmacının temel ve tek yöntemi veri analizi ise dokümanların daha
kapsamlı ve derinlemesine incelenmesi gerekir. Doküman analizi yönteminin son basamağı elde edilen
veriyi kullanmadır. Ancak bu basamakta dikkat edilmesi gereken durumlar söz konusu olabilir.
Öncelikle elde edilen verilerin kullanımı herhangi bir kişi veya kuruma zarar ya da fayda sağlayabilir
mi sorusu cevaplandırılmalıdır. Söz konusu dokümanlar incelemeye alınmadan önce de inceleme
sonrası bu verilerin kullanımına dair olarak da ilgili kişi ve kurumlarla mutlaka iletişime geçilmelidir.
Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçmek için gerekli hallerde izin alınmalı,
gereken durumlarda gizlilik esas alınmalıdır. Elde edilen veriler kullanılmadan önce bir kopya olarak
söz konusu kişi ve kuruluşlara bildirilerek durumdan haberdar edilmeleri ve mümkünse yazılı izin
alınması en sağlıklı yöntem olacaktır.
3. Bulgular
3.1. Deyimler
Aksan, deyimi (locution, expression; locution, phrase, term, idiom; Resensart ve Ausdruck),
“belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile getirmek için birden çok sözcüğün bir arada,
seyrek olarak da tek bir sözcüğün yan anlamında kullanılmasıyla oluşan sözdür” (Aksan 2009: 35)
şeklinde tanımlar.
Yüzünü buruşturmak: Öfkeyi, tiksintiyi, var olan durumdan memnuniyetsizliği yansıtan bir yüz
ifadesi takınmak. Yalnız yeni doğma, ıslak ‘’binecek şey’’ in ekşi, keskin kokusunu duyarak yüzünü
buruşturuyordu (Seyfettin, 2015: 554). Önüne baktı. Ağzını yüzünü buruşturarak düşündü (Seyfettin,
2015: 581). Aklına yarım saat evvel vaazcı hocanın söyledikleri geldi. Yüzünü buruşturdu (Seyfettin,
2015: 886).
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Dudak (dudağını) bükmek: 1) Hüzünlenmek, ağlamak üzere olmak. 2)Küçümsemek, inanmamak,
önemsememek. Geçen sene delirmiş, tımarhaneye gitmişti. Dânâ Efendi’nin beyaz kaşları çatıldı.
Soluk dudakları büküldü (Seyfettin, 2015: 736). Genç doktor mâ-fevka’t-tabiî bir hadise karşısında
kalmış gibi şaşırıyor, can çekişen ihtiyarın boğazını, midesini parmaklarıyla yokluyor, yokluyor, birçok
büyük ecnebi sert maddeler değil, minimini, katı bir şey bulamıyor, dudaklarını bükerek, ‘’Fakat taş
hazm olur mu?’’ diyordu (Seyfettin, 2015: 744).
Göz süzmek: Gözleri kapatırcasına kısarak anlamlı bir şekilde bakmak. Kaşlarını çattı.
Yumruklarını böğrüne dayadı. Çok kirpikli gözlerini süzdü (Seyfettin, 2015: 578). Parlak gözleriyle
beni bir süzdü (Seyfettin, 2015: 762).
Gözünün önüne gelmek: Bir nesnenin ya da bazı olayların, bireyin hafızasında canlanması;
bireyin geçmişteki yaşanmışlıklarını veya hiç yaşanmamış şeyleri o an yaşadığını hissetmesi, görür gibi
olması. Gözümün önüne dar smokinli, mavi çuha çakşırlı, abanî sarıklı Memiş Paşa’nın kabaran hayali
geliyor (Seyfettin, 2015: 766). Sonra, sırma eğerli bir atı gözünün önüne getirdi (Seyfettin, 2015:
551).
Dalga geçmek: 1) Meşgul olunan işi ciddiye almayarak farklı şeylerle alakadar olmak. 2) Alaya
almak, gülünç duruma sokmak, eğlenmek. 3) Romantik ilişkilerde gerçek duygular hissetmediği birine
karşı duyguları varmış gibi yapmak, bireyle gönül eğlendirmek. Ben artık yalnız dinler gibi davranıyor,
yine cümlenin manasıyla dalga geçiyordum (Seyfettin, 2015: 764). Bir gün camide vaazı dinler gibi
yapıp kendi işlerine dair derin bir dalga geçerken birdenbire ‘’deve’’ ismini işitti (Seyfettin, 2015:
886).
Boynunu bükmek: 1) Perişan bir duruma düşmek, acınası olmak. 2) İstemediği bir şeyi mecburen
kabul etmek. Şimdiye kadar eğilmeyen boynunu menfaatperver, mütekâpu, hesapçı bir zahit gibi
büktü (Seyfettin, 2015: 552). Dânâ Efendi boynunu bükerek, ak sakalıyla çocuk gibi ağlayarak tekrar
rica etti (Seyfettin, 2015: 738).
Kaşlarını çatmak: Hiddetlenmek. Kaşlarını çattı. Yumruklarını böğrüne dayadı (Seyfettin, 2019:
578). Dânâ Efendi’nin beyaz kaşları çatıldı (Seyfettin, 2015: 736).
Kendini tutamamak: 1) Sakinliğini koruyamamak, heyecanını, duygularını belli etmek. 2) Öz
kontrolünü sağlayamamak. Ama yine kendimi tutamadım. ‘’Sen riyaziyecisin!’’ dedim, ‘’Ama her
cümlenin, her kelimenin manasını anlar mısın?’’ (Seyfettin, 2015: 763). Kendimi tutamadım.
Pufkurdum [sordum]: ‘’Ayol bu ne?’’ (Seyfettin, 2015: 765).
Gözüne çarpmak: Çoğunlukla bir nesne veya yerin, aniden görülüp, dikkati celbetmesi. Köye,
kasabaya benzer bir şey gözüne çarpmadı (Seyfettin, 2015: 550).
Gözden kaçmak: Fark etmemek, görmemek. Hatta romanlarda rast geldiğim ‘’ukâlalık’’lar bile
gözümden kaçmazdı (Seyfettin, 2015: 761).
Gözüne uyku girmemek: Bir türlü uykuya dalamamak, uyuyamayıp uykusuz kalmak. Tam yüz beş
gece gözüme uyku girmedi (Seyfettin, 2015: 762).
Gözü dalmak: Sabit bir noktaya bilinçsizce bakakalmak, boş bakışlarla bir yere uzunca bakmak.
Evin camları kırık tepe pencerelerinden girip çıkan serçelere gözleri dalmıştı (Seyfettin, 2015: 736).
Gözünü dikmek: Gözlerini hiç ayırmadan pürdikkat bakmak. Gözlerini saçaktan ayırdı. Havuza
dikti (Seyfettin, 2015: 736).
Uyku çekmek: Derin ve huzurlu olarak uzun süre uyumak. Vakıa şu alacalı gölgelerde uzanıp
rahat bir uyku çekmek (Seyfettin, 2015: 550).
Önüne katmak: Hareket halindeyken, bilakis yürürken bir kişiyi öne geçirerek onun peşinden yola
devam etmek. Yeni doğan tayı zorla kucağına vererek önlerine kattılar (Seyfettin, 2015: 554).
Dalıp gitmek: Zihnen, bulunduğu yerde olmamak, düş ve düşüncelerle meşgul olmak.
Gerçeklikten soyutlanmak. Mersinli’ deki minimini evimde, kocaman çınar ağaçlarının hiç durmadan
öten ninnileri içinde, kitapların dipsiz girdabına dalmış gitmiştim (Seyfettin, 2015: 761).
Başını kaldıramamak: 1) Bir işle çok meşgul olmak, o iş dışında hiçbir şeye vakit ayıramamak. 2)
Bir hastalıktan kurtulamamak, bir türlü iyileşememek. Yanaklarından kan damlarken, Anadolu’ya
geldi geleli hastalıktan baş kaldıramadığını söylüyordu (Seyfettin, 2015: 577).
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Benzi sararmak: Suratın sarımtırak bir renge bürünmesi, yüzün soluk bir renk alması. Çitlembik
çalmak için, yüksek duvarlardan aşarak bu bahçeye bir defacık girmek kabadayılığını gösterebilen
küçük külhanbeyler bir daha buna cesaret edemezler, benizleri sarararak, ‘’Sık ağaçların içinde,
karanlık kovuklarda ayılar, kurtlar, kaplanlar hatta devler’’ gördüklerini yeminlerle anlatırlardı
(Seyfettin, 2015: 735).
Sözünü kesmek: Birisi konuşurken, konuşmasının bitmesini beklemeksizin izin almadan
konuşmaya başlamak, konuşan kişinin lafının yarıda kalmasına sebep olmak. Çinganeliğini belli
etmemek için daima taassup taslar, beş vakit namazlarını kalabalık camilerde kılar, ayakta
besmelesiz su içmez, ezanı işitince ‘’Aziz Allah, şefaat ya Resulallah’’ diye hemen sözünü keserdi
(Seyfettin, 2015: 885).
Aklı başına gelmek: 1) Mantık dışı davranışlarda bulunduğunu fark edip doğru davranışlar
sergilemeye başlamak. 2) Sarhoşluk, bilinçsizlik halinden çıkarak kendine gelmek. İhtimal beni
görünce sevincinden aklı başına gelir (Seyfettin, 2015: 738).
Yalan yere yemin etmek: Gerçekliği olmayan bir şeyin gerçek olduğuna inandırmaya çalışmak;
doğru olmayan bir şeyin doğru olduğunu iddia ederek yemin etmek. Mıstık ‘’Tövbe! Tövbe!’’ dedi.
‘’Hele yalan yere yemin etmeleri…’’ (Seyfettin, 2015: 578).
Kasıp kavurmak: 1) Baskıcı davranarak bir topluluğu sindirmek, topluluğa eziyet etmek. 2) Çok
hasar vermek, telef etmek. 3) Etkisi altına almak. Sıcak bir haziran güneşi dünyayı sebepsiz bir belâ
gibi kasıp kavuruyordu (Seyfettin, 2015: 550).
Canı sıkılmak: 1) Boş durmak istemeyip yapacak bir iş de bulamamak ve boş durmaktan
rahatsızlık hissetmek. 2) Sinirlenmek. 3) Hüzünlü bir ruh haline girmek, üzülmek. ‘’Huu…’’ diye girer,
isterse haftalarca, aylarca… ta canı sıkılıncaya kadar kalırdı (Seyfettin, 2015: 550).
Maskara olmak: Komik bir vaziyete düşmek. Eğlence aracı olmak. Düşün, mahlûklar ne maskara
olurlar! (Seyfettin, 2015: 764).
Pire için yorgan yakmak: Küçük bir şeye kızıp büyük şeyleri kaybetmeyi göze almak. Ona ‘’Bir
pire için yorganı yakan’’ derlerdi (Seyfettin, 2015: 579).
Kulak kabartmak: Etraftaki bazı sesleri kimseye sezdirmeden dikkatlice dinleyip anlamaya
çalışmak. Bir gün camide vaazı dinler gibi yapıp kendi işlerine dair derin bir dalga geçerken birdenbire
‘’deve’’ ismini işitti. Kulak kabarttı (Seyfettin, 2015: 886)
Kapağı atmak: Rahat edilecek, sıkıntısız bir konuma veya bir yere yerleşmek. Yürüyecek hâli olsa
kasabaya bile uğramadan İstanbul’un yolunu tutacak, hemen Edirne’ye kapağı atacaktı (Seyfettin,
2015: 888).
Beti benzi solmak: Korkudan veya endişeden yüzünün renginin atması, soluk ve cansız bir renk
almak. ‘’Sana ne olmuş’’ dedi, ‘’betin benzin solmuş!’’ (Seyfettin, 2015: 762).
Rezil rüsva olmak: Gülünç, istenmeyen bir duruma düşmek ve bunu insanların görmesi. İnsanların
nazarında küçük düşmek, ayıplanmak. Kendi içtimaî seviyelerine, tabiî mevkilerine uymayan bir
vaziyet onlarda ibram edildi mi hemen düşer, rezil rüsva olurlar (Seyfettin, 2015: 764).
Akıl erdirmek: Herhangi bir şeyi anlayıp kavrayabilmek. Mevki ile sahibinin arasında samimî bir
münasebet bulunmazsa vaziyetin çok gülünç olacağına pek akıl erdiremiyordum (Seyfettin, 2015:
764).
Tuzla buz olmak: Tuz tanesine benzetilecek kadar küçük parçalara ayrılmak, paramparça olmak.
Tam bineceği zaman küheylân birdenbire döndü; kafasına öyle bir çifte attı ki… mahbuplar, cariyeler,
köleler birbirine karıştı. Etrafında ne varsa tuzla buz oldu (Seyfettin, 2015: 553).
Dört dönmek: 1) Bir şeye çare bulma telaşında olmak 2) Telaşlı şekilde sağa sola koşturarak bir
şeyler yapmak Onun bağırmasından bütün bütün huylanan deve, demin kenarında yattığı buğday
tarlasını dört dönüyor, başakları dümdüz ediyordu (Seyfettin, 2015: 887).
İç çekmek: Bir şeye üzülerek derince bir nefes almak. Dânâ Efendi içini çekerek, dama kutusunu,
doktorun üstü boş masasına bıraktı (Seyfettin, 2015: 739).
Karga tulumba (etmek): Bir kişiyi kollarından bacaklarından tutarak kaba bir şekilde kaldırıp
taşımak. Hemen karga tulumba, doktorun odasına götürdüler (Seyfettin, 2015: 743).
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Avazı çıktığı kadar: Kişinin çıkarabildiği en yüksek sesle… Mestan’ ın korkudan ödü kopmuştu.
Avazı çıktığı kadar bağırıyordu (Seyfettin, 2015: 887).
Düğümlenmek: 1) Bir durumun çok karışık hal alması. 2) İç içe geçmek. 3) Bir işin içinden
çıkılamaması, anlaşılamaması ya da çözülememesi. Her satırın altında, manasını anlamadığım bu
‘’Le grade dégrade…’’ cümlesi kararıyor, bir avuç istifham işaretinden yoğrulmuş sabit bir fikir gibi
dimağımda düğümleniyordu (Seyfettin, 2015: 762).
Patırtıya pabuç bırakmamak: Kendine zarar gelmeyeceğini bildiği yıldırma çalışmalarına
aldırmamak. Kendi istediğini yapmak. Bunlar öyle ağız patırtısına pabuç bırakır takımından değildiler
(Seyfettin, 2015: 554).
Karnı zil çalmak: Aşırı derecede aç olmak. Vakıa şu alacalı gölgelerde uzanıp rahat bir uyku
çekmek…hiç de fena değildi. Fakat karnı zil çalıyordu (Seyfettin, 2015: 550).
Rast gelmek: 1) Hiç beklemeksizin tesadüfen karşılaşmak. 2) Beklememeye rağmen payına bir
şeyin düşmesi. 3) Aranılan hedefe ulaşmak. 4) Denk gelmek. ‘’Öğleden evvel bir köye rast gelirim’’
ümidiyle geceyi geçirdiği çoban kulübesinden aç çıkmıştı (Seyfettin, 2015: 550).
Küfür savurmak: Sinirlenmek ve ağzına gelen küfrü etmek. Anadolu tütünlerinin, Rejinin,
kaçakçıların aleyhinde küfürler savurarak içmeye başladılar (Seyfettin, 2015: 578).
Kalbine saplanmak: Yüreğine saplanmak. Mecazi anlamda büyük acı hissetmek. O vakit kalbine
keskin bir sızının saplandığını duydu (Seyfettin, 2015: 736).
Dava etmek: Hukuki yoldan korunma sağlamak amacıyla yargıya başvurmak. İboş mahkemeye
müracaatla dava edeceğini söyledi (Seyfettin, 2015: 579).
Dişini sıkmak: Sıkıntı, sinir, keder durumlarında metanetini korumak. İboş dişlerini sıktı. Açılan
yumrukları titremeye başladı (Seyfettin, 2015: 578).
Dolma yutmak: Doğru olmayan bir şeye inanmak, yanılmak, yalana kanmak. Kurnaz Mestan
içinden ‘’Ben dolma yutmam! Kâbe’ye giderken binilsin de başka yere giderken neden binilmesin?
Hoca atıyor!’’ dedi (Seyfettin, 2015: 886).
Yakayı sıyırmak: Kötü bir durumdan veya olaydan kurtulmak. Bütün hülyası biraz para yapıp
uzak bir Anadolu kasabasında garip bir Mekkeli gibi yerleşmek, beyaz bir Türk kızıyla evlenerek şu
kötü Çinganelikten yakayı adamakıllı sıyırmaktı (Seyfettin, 2015: 885).
Dikkat kesilmek: Bir şeye tam anlamıyla odaklanmak. Dânâ Efendi tepeden tırnağa kadar dikkat
kesildi. Fakat deli kaide, usul falan tanımıyordu (Seyfettin, 2015: 742).
Sinirine dokunmak: Bir şeyin kişinin öfkelenmesine sebep olması, huzursuz etmesi. Küçük yüksek
pencerelerdeki kalın demir parmaklıklar sinirlerine dokunuyor, derinden ağlamalar, kahkahalar,
naralar, eninler duyar gibi oluyordu (Seyfettin, 2015: 739).
Meydana çıkmak: 1) Anlaşılmak, kanıtlanmak. 2) Görünmek. 3) Büyümek, olgunlaşmak. Öyleyse
evvelâ, senin istediğin dava görülmüş olur. Yani hırsız olmadığın meydana çıkar (Seyfettin, 2015:
580).
Gözlerini fal taşı gibi açmak: Hayrete düşmek, büyük şaşkınlık ifadesiyle bakmak. Derviş Hasan
gözlerini fal taşı gibi açtı. ‘’Ne?’’ diye haykırdı (Seyfettin, 2015: 554).
Canını sıkmak: Kişinin keyfini kaçırmak, bireyi huzursuz etmek. Bu küfür canımı sıktı. Vakıa
logaritmacının paradoksal bir adam olduğunu biliyordum (Seyfettin, 2015: 763).
Ruhu karartmak: Sıkıntı vermek, mecazi anlamda boğmak. Bu dik yokuş karşısında duyduğu feci
ümitsizlik onun arif ruhunu kararttı (Seyfettin, 2015: 552).
Yüreği hoplamak: Aniden çok korkmak ya da çok heyecanlanmak. Yüreği göğsünü yırtacak gibi
hopluyor, boğazına bir darlık tıkanıyordu (Seyfettin, 2015: 741).
Can çekişmek: 1) Kişinin ölüme çok yaklaşması. Öldü ölecek gibi olması. 2) Son bulmak, bitmek.
Genç doktor mâ-fevka’t-tabiî bir hadise karşısında kalmış gibi şaşırıyor, can çekişen ihtiyarın
boğazını, midesini parmaklarıyla yokluyor, yokluyor, birçok büyük ecnebi sert maddeler değil,
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minimini, katı bir şey bulamıyor, dudaklarını bükerek, ‘’Fakat taş hazm olur mu?’’ diyordu (Seyfettin,
2015: 744).
Kendini toplamak: 1) Bir konuda eskiye göre daha iyi duruma gelmek. 2) Dikkati bir konuya
vermek 3) Sağlık durumunun kötüyken düzelmesi 3) Doğru, hoş bir görüntüde veya durumda olmadığını
fark ederek kendini düzene sokmak ‘’Le gr… şey! Hiç…’’ diye kendini topladım (Seyfettin, 2015: 762).
Meydana koymak: Bir şey yapıp ya da üretip ibraz etmek. Hâsılı dünyada ne kadar hakikate
benzer müspet bir şey meydana koymuş âlim, filozof varsa niçin hepsi riyaziyecidir? (Seyfettin, 2015:
763).
Ödü kopmak: Korkuyu çok güçlü hissetmek. Mestan’ ın korkudan ödü kopmuştu. Avazı çıktığı
kadar bağırıyordu (Seyfettin, 2015: 887).
Para yapmak: Kazandığı paraları biriktirmek ve böylece hatırı sayılır miktarda parası olmak.
Bütün hülyası biraz para yapıp uzak bir Anadolu kasabasında garip bir Mekkeli gibi yerleşmek, beyaz
bir Türk kızıyla evlenerek şu kötü Çinganelikten yakayı adamakıllı sıyırmaktı (Seyfettin, 2015: 885).
3.2. Atasözleri
Türkçede atalarsözü, atasözü biçiminde geçen, Osmanlıcada darb-ı mesel (ve çoğulu: durûb-ı
emsâl) tamlamasıyla anlatılan kavram batı dillerinde proverbe, maxim, Sprichwort terimleriyle
karşılanır. Aksan atasözleri için, “İnsanoğlunun deneyimlerinden, bilgeliğinden ve benzetme gücünden
kaynaklanan atasözleri dünyanın her dilinde vardır; çoğunlukla bir tümce biçiminde oluşarak bir yargı
anlatan, kimi zaman ölçü ve uyakla, söyleyiş açısından daha etkili olmaya yönelen sözlerdir” (Aksan
2009: 38) ifadesini kullanır.
Eski çamlar bardak oldu: Yeni bir dönemdeyiz; eski inanç, değer ve davranışların artık önemi
kalmadı anlamında kullanılan bir atasözüdür. ‘’Nerde?.. Eski çamlar bardak oldu. İşin yoksa burada
on kuruş gündelikle eşek gibi çalış…’’ (Seyfettin, 2015: 577).
Yolcu yolunda gerek: Yola çıkacak olan ya da yolculuk halinde olan kişi bir yerlerde
oyalanmamalı, ivedilikle yoluna devam etmelidir anlamında kullanılır. ‘’Yolcu yolunda gerek…’’
nasihatini hatırladı. Yürüdü. Yürüdü. Yürüdü. Yürüdü. Saatlerce yürüdü (Seyfettin, 2015: 552).
4. Sonuç ve Tartışma
Atasözleri ve deyimler, dilimizin söz varlığının en önemli birimlerinden olup deyiş güzelliği,
anlatım gücü ve kavram zenginliği bakımından üzerinde detaylıca durulması gereken dil yapılarıdır.
Bir dilin anlatım yollarına, o dili konuşan toplumun geçmişine, yaşam biçimine, geleneklerine,
inançlarına ve daha pek çok özelliklerine dair önemli ipuçları içeren deyimler ve atasözleriyle ilgili
bugüne kadar pek çok çalışma yapılmıştır.
Her millet, kendine özgü yaşam felsefesini atasözleri adlı küçük kalıplara sığdırmış ve bu küçük
ifade birimlerini insan hayatını düzenlemeye araç etmiştir. Ortak kültür birikimleri ile beslenerek
meydana gelen ve kültür yoluyla sezilen atasözleri, bir milletin kültür yapısını resimleyen belgelerdir.
Ömer Asım Aksoy’un da belirttiği gibi; “Atasözleri sosyoloji, felsefe, tarih ve ahlaki yönden
incelenmesinin yanı sıra psikolojik yönden inceleme ve araştırma konusu edilmeye değer millî varlıklar
deyiş güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından çok önemli dil yapılarıdır.” (Aksoy, 1965,
s. 13)
Yüzyıllardan süzülen bu sözlü kuralları yani atasözleri hazinesini bir araya toplamak gelenek hâlini
almıştır. Geçmişten günümüze pek çok bilim adamı, yazar ve şair, atasözlerini kitap hâline getirmiştir.
(Özön, 1956, s. III) “Atasözlerini belli bir düzen içinde (alfabetik veya konularına göre) toplayan
kitaplar da XV. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır.”(Alizade, 1992, s. VIII) Çok uzun ve derin
bir geçmişe sahip olan Türk edebiyatında atasözleri dünyanın en eski atasözleri hazineleri arasındadır.
Türk atasözlerini psikolojik yönden inceleyen İhsan Kurt’a göre, “Türk atasözlerinin, toplumsal
ilişkilerde ve yaşayışta Türk insanının çoğunluğunun fikrine, düşüncesine tercüman olması, bu sözlerin
değerini bir kat daha artırmaktadır.” (Kurt, 1991 s. 6) Atasözleri liste, sözlük, ya da hikâye formunda
kaleme alınmıştır. Alfabetik olarak, konularına veya bölgelerine göre listelenen atasözlerinin yanında
bazı şiir formları içinde kullanılmış atasözleri de vardır. “Az sözle çok şey anlatma, barındırdıkları söz
ve anlam sanatları bakımından dilin en çarpıcı kullanımlarındandır. Bu yüzden şairler, sık sık bunlardan
yararlanırlar.” (Ulucan, 2005, s. 50) Atasözleri bazen serpiştirilmiş olarak bazen de bir hikâyeye
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dayandırılarak bir şiirde yer almışlardır. Bu tür eserlerde, V. Yarman’a göre “Atasözleri şiire, şiir
atasözlerine dönüşmüştür.” (Yarman, 1976, s. 180)
Doğan Aksan, atasözlerini “çoğunlukla bir cümle biçiminde oluşarak bir yargı anlatan, kimi zaman
ölçü ve uyakla, söyleyiş açısından daha etkili olamaya yönelen sözlerdir” tanımını yapar. (Aksan, 1998,
s. 38)
“Atasözü” terimi, Eski Türkçede sav, daha sonra da darb-ı mesel, mesel, emsâl, hikmet, hisse,
pendnâme, nasihatnâme adları ile karşılanmıştır.
Atasözleri nasihat içerikli olduğundan bu ad, tür ve eser adı olarak da kullanılmıştır. “nasihat”
Arapça “halis, samimi, katıksız olmak; kin, hile ve aldatmanın zıddı olarak iyilik yapmak, dürüst
davranmak, doğrulamak” anlamındadır. Kelime hadis dilinde “kendisine nasihatta bulunan kişiye hayır
dilemek” anlamı da taşımaktadır. Arapça “ıza ve va’z”, Farsça “pend” kelimeleri de “nasihat”
kelimesinin karşılıklarıdır. Arapça olan “va’z” kelimesi, “dinî öğüt” anlamının yanında “bir kimseye
kalbini yumuşatacak, kendisini iyiliğe sevk edecek sûrette söz söyleme” anlamını taşır. Nasîhat-âmîz
“kendisinden öğüt alınacak söz”, nasîhat-ger “öğüt veren, nasîhat-kâr “öğüt veren”, nasîhat-pezîr
“öğüt dinler”, nasîhat-nâ-pezîr “öğüt dinlemez”, pend-kâr “nasihat eden, öğüt veren”
anlamlarındadır. (Arslan, 2004, s. .3) “Pendname, genel bir bakışla İslâmî bir temele dayanan ahlâk
ve adap kaidelerini kısa formüller hâlinde gençliğe aşılamak maksadıyla yazılmış didaktik eserdir.”
(Attar, 1985, s. 6)
Özkul Çobanoğlu, atasözlerini eşitleme ve sebebiyet belirten özelliklerine göre olumlu ve olumsuz
ilişkiler içinde dört gruba ayırır: 1. Olumlu eşitleme 2. Olumsuz eşitleme 3. Olumlu sebebiyet 4.
Olumsuz sebebiyet. Ona göre, bu değişkenlerin her biri tek bir cümle ya da birden fazla cümle yapısı
ile atasözünü meydana getirmektedir. (Çobanoğlu, 2004, 11)
Eski çağlardan beri “ıstılah” ve “tâbir” adlarıyla da kullanılmış olan deyimler kısa ve özlü anlatım
şekilleridir. Anlatım derinliğine ihtiyaç duyulduğunda kullanılan deyimler anlatıma bir derinlik,
canlılık ve söyleyiş güzelliği katarlar.
“Deyimler asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözlerdir.
İki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesi olan bu sözler duygu ve düşüncelerimizi, dikkati
çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil görünüşlü gramer unsurlarıdır.” (Elçin,
1986. s. 642)
Doğan Aksan, deyimi, belli bir kavramı, belli bir duyguyu ya da durumu dile getirmek için birden
çok sözcüğün bir arada, seyrek olarak da tek bir sözcüğün yan anlamında kullanılmasıyla oluşan sözler
olarak tanımlar. (Aksan, 1998, s. 35)
Ali Öztürk, deyimleri meydana gelişleri bakımından üçe ayırmaktadır: a) Fıkralardan kaynaklanan
deyimler b) Toplum hayatında sıkça yaşanan olayları ifade eden kavramlar c) Gelenekleşmiş tutumları,
özetleyen tanımlayan kavramlar. (Öztürk, 1986, 321)
Deyimler anlam ve yapı bakımından iki grupta incelenebilir:
a) Anlam Bakımından: 1. Bazı deyimlerde deyimi meydana getiren sözlerden biri ya da hepsi kendi
anlamı dışında kullanılırken bazılarında sözler gerçek anlamlarında kullanılır. (Cümle halinde bulunan
deyimlerin sözleri gerçek anlamlarında kullanılır.) 2. Deyimler bazen mantık dışı veya abartılıdır.
b) Yapı bakımından: 1. Masdar halinde olanlar 2. Cümle halinde bulunanlar. (Genellikle atasözleri
ile karıştırılabilirler) 3. Fiil kipleri ile kullanılanlar. ( En yalın, en küçük deyimlerdir.) 4. İsim veya fiil
çekimine girenler
Deyimler kalıplaşmış yapılardır, deyimi oluşturan sözler değiştirilemez. ancak ağız özelliklerinden
etkilenen deyimlerde bazı sözler değişebilir.
5. Öneriler
1. Türkçe de anlam bilgisi becerisi uygulamalarla daha kalıcı olarak öğrenilmektedir. Anlam
bilgisinin önemli ayaklarından biri olan atasözleri ve deyimler de somut örnekler üzerinden gösterilirse
öğrenciler için daha kalıcı olacaktır. Bu bağlamda okullarda atasözleri ve deyimler konusu anlatılırken
yararlanılabilecek çok sayıda ve değişik yapıda örnek verilmek istenildiğinde bu çalışmadan
faydalanılabilir.
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2. Yapılan çözümlemelerden hareketle öğrenciler gerek gündelik kullanımlarda cümle analizi
yaparken gerekse girdikleri yarışma niteliğindeki sınavlarda ulaşacakları çözümlerle çalışmadan
kazanım elde etmiş olacaklardır.
3. Öğrenciler yapacakları çalışmalardan hareketle, kelimeleri bilinçli kullanabildiklerini gördükçe
dilin anlamlı ve bilinçli kullanılmasının avantajlarından faydalandıkça dili daha da sevecek ve
sahipleneceklerdir.
4. Çoğu öğrenci atasözleri ile deyimleri birbirine karıştırmaktadır. Bu gibi konular daha iyi bir
şekilde örnekler verilerek öğrencilere anlatılırsa akılda kalıcı olmaları sağlanabilir.
5. Atasözleri ve deyimler Türkçenin en önemli zenginliklerindendir. Ancak atasözlerine ve
deyimlere gereken önem ne yazık ki verilmemektedir. Bir şeyi ifade ederken dolaylı yoldan kısaca
anlatmak için kullanılırlar ve kullanıldıklarında aynı zamanda öğrencileri düşünmeye sevk eder. Oysa
atasözleri ve deyimler Türk dilinin zenginliğini göstermektedir. Çünkü çeşitli yollarla birleşen
kelimeler yeni bir anlamı karşılarlar. Bu nedenle atasözleri ve deyimler üzerinde daha fazla durulması
gerekmektedir.
7. Atasözleri ve deyimler anlatımı çeşitli yönlerden zenginleştiren ve güçlendiren özelliklere
sahiptir. Anlatımda kullanılan atasözleri ve deyimlerin sıklığı okuyucuya yazarın üslubu ve anlatım
gücü hakkında fikir verir. Yapılan incelemelerden örnek cümlelere bakıldığında bu yapıların etkisi
görülecektir.
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Klâsik Edebiyatta İnanışlar Bağlamında Şemsî Paşa’nın İ’tikâdnâmesi
Dr. Mehmet AKKAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
mehmet.akkaya@deu.edu.tr
Özet: Her toplumun kendine özgü inanışları vardır. Manevî kültür unsurlarından olan İnanışlar (inançlar),
toplum hayatında çok önemlidir. Semavî dinlerden önce de insanların inançları vardır. Doğa dinlerinde doğada
hükmedemedikleri güçlere inanmışlar ve bunlara itaat etmişlerdir. İnançlar, manevî kültür unsurlarındandır ve
bir milletin oluşumunda önemli görev üstlenirler. Dîvân edebiyatında dinî inanca bağlı olarak pek çok
“İ’tikadnâme” yazılmıştır. XVI. Yüzyıl şairi Şemsî Paşa’nın bu adla bir eseri bulunmaktadır. Süleymaniye
Kütüphanesi, Lâleli Bölümü, 1980/3 numarada kayıtlı olan bu eser, Nestalik hatla yazılmıştır ve başlıkları
kırmızıdır. Mukaddimeden sonra kabirdeki ilk sual ve cevapla başlayan eser, müminlerin, âsilerin ahvâli, haşr
hâli, ahvâl-i mizan, Cenâb-ı Hakk’dan insanlara gelen mektup, sırat köprüsünden geçiş ve insanların cennetlikcehennemlik diye ayrılmaları hususlarını açıklamaktadır.
Eser, özü itibariyle insanların doğru yolda olmalarını öngörmektedir. Eserde, yalan söylemek, başkasının
hakkını yemenin vebali, gıybetin kötülüğü, doğru yoldan ayrılanların durumu anlatılmıştır. Her insan için ilim
istemek öncelikli olmalıdır. İlimden ayrılan insanların şer yollara düşmesi kaçınılmazdır. Temizlik, her dinin temel
öğretilerindendir. Hem bedenen hem de ruhen temizlik gerekir. Eserde en çok üzerinde durulan hususların
başında temizlik gelmektedir. Toplum nazarında iyi insan olmanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Zira iyi insanların
oluşturduğu toplumlar birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olurlar. Kimseye karşı kötü duygular beslemezler.
İyi insanların bir arada olduğu, ahlaklı bir toplum oluşturma amacında olan eser, bu bakımdan önem arz
etmektedir.
Anahtar Sözcükler: İtikat, insan, toplum

The Comprehension of Şemsi Pasha in The Context of Beliefs in
Classical Literature
Abstract: Every society has its own There are people's beliefs before the heavenly religion beliefs. Beliefs
which are the elements of spiritual culture are very important in the life of society. There are people's beliefs
before the heavenly religions. In nature religions, they believed in the forces that they could not rule in nature
and obeyed. Beliefs are spiritual elements and they play an important role in the formation of a nation. There
are many olarak İtikadnâme v written in Dîvân literature depending on religious belief. XVI. The poet of the
century, Şemsî Pasha, has a work with this name. XVI. The poet of the century, Şemsî Pasha, has a work with
this name. This work, which is registered in Süleymaniye Library, Lâleli Department, 1980/3, is written with
Nestalik calligraphy and its titles are red. Beginning with the first sual and answer to the rude, the work begins
with the words of the believers, the idolatry of the rebels, the ahmad al-i mizan, the letter from the people of
Allah, the transition from the Sırat bridge and the separation of people from heaven to heaven. The work, in
essence, provides for people to be on the right track. In the work, to tell lies, to eat the right of someone else,
and the evil, badness of the people, the situation of those who left the right way. For every human being, seeking
knowledge should be a priority. It is inevitable that people who leave the science fall into the paths. Cleanliness
is one of the basic teachings of every religion. Both body and soul need cleaning. The most important points in
the work are cleaning. To be a good person in society is emphasized. Because the societies formed by good
people are in unity, and solidarity. They don't give bad feelings to anyone. The work which aims to create a
moral society where good people are together is important in this respect.
Keywords: Faith, Human, Society.
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1. Giriş
İtikad; Hz.Peygamber (s.a.v) ve Allahü Teâlâ tarafından gönderilen her şeye inanmaktır. İtikad,
iki kısımda değerlendirilir. Biri kalp ile inanmalar diğeri de beden veya kalp ile yapılması gereken
ibadetlerdir. Din, ağacın gövdesi ise amel de dalları ve yaprakları gibidir. İnsanın önce itikadını
düzeltmesi gerekir. Fıkhî bilgilerle dinen nelerin yapılması nelerin yapılmaması gerektiğini öğrenmek
ve buna göre yaşamak esastır. Kelimenin aslı “’akd” (düğüm) olup gönülden bağlanma, düğümlenmiş
gibi bağlanmayı gerektirir. İşte bu imandır.
İslâm dininin iman esasları, ilmihal kitaplarında ‘Amentü’ terimiyle ifade edilir. Amentü metninde
geçen ifadelerin anlamı şöyledir: ‘Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe,
kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inandım. Öldükten sonra diriliş haktır. Allah’tan başka ilâh
olmadığına, Muhammed’in ‘onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim’.
İtikad üzerine bugüne kadar pekçok eser yazılmıştır. İslâm dininin esaslarını öğretmek amacıyla
kaleme alınan bu eserlerden Abdurrahman Câmi’ ve Mevlana Hâlid Bagdâdî’nin eserleri dikkat
çekicidir. Hatta Rum Patriği Gennadius Scholarius tarafından 1584 yılında yazılarak Fatih Sultan
Mehmed’e sunduğu itikadname ilgi çekicidir. Bir anlamda İlmihâl niteliğinde olan bu eserlerde dinin
esasları, imanın esasları, ahiret hayatı hakkında bilgiler verilmiş olup bir mü’minin nasıl yaşaması
gerektiği hususunda bilgiler mevcuttur.
Bir kısmı tercüme olan manzum ve mensur olarak birçok örneği bulunan bu türdeki eserlerin
çoğunlukla mesnevi nazım şekliyle yazıldıkları görülmekle birlikte kaside nazım şeklinin de tercih
edildiği görülmektedir. Hemen her konudaki mensur dinî eserler aynı zamanda manzum olarak da
kaleme alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında geleneğin bu konuda rolü olduğu gibi öğretme ya da dikkat
çekme gayesi ile yazılan manzum eserlerin akılda kalıcılığının daha kolay olmasının etkisi büyüktür.
Bu tür eserler bir amaca yönelik olarak yazılmış olsalar da edebî bakımdan da kıymetlidirler
(Çelebioğlu, 1998: 364).
Osmanlı medreselerinde ders olarak okutulan akâ’id ile ilgili olaral Akçay’ın tesbiti şudur; “Dinî
edebiyatımız içinde telakki edilen akâidnâmeler, esas olarakl akâid ilminin esaslarının estetik değerler
ile harmanlanarak, itikâdî ilkelerin daha iyi kavranması ve uzun süre hafızada tutulması amacına matuf
olarak yazılan didaktik eserleridir. Bu yüzden Osmanlı’nın hemen her döneminde dinî tedrisât
içerisinde yer almışlardır.” demektedir (Akçay, 2011: 135).
Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü döneminde vezirlik, Anadolu ve Rumeli Beglerbeyliği
görevlerinde bulunmuş, Enderun gibi devlete yönetici yetiştiren bir eğitim kurumunun başında hizmet
etmiş, Kannunî Sultan Süleyman, II.Selim ve III. Murad dönemlerinde padişahlara musahib olmuş Şemsî
Paşa da bu konuda bir eser kaleme almıştır. Üsküdar (Bugünkü Üsküdar İskelesinde)’da kendi adına
Mimar Sinan’a bir câmi’ inşa ettirmiştir. Bu câmi’in halk arasında bilinen adı Kuşkonmaz Cami’dir.
Zira her konuda hassas ve titiz olan paşa, kuşların câmi üzerine pislemelerini istemediği için büyük
mimardan rüzgârın ve hava akımlarının açılarını hesaplatarak üzerine kuşların konmayacağı bir
mühendislik dehasıyla planını çizdirmiştir.
Şemsî’nin bu manzum risalesinin bilinen (Süleymâniye Ktp. Lâleli- 1980/3) numarada kayıtlı
nüshasını temin edip, tedkik ettik. Eser, “İ’tikadnâme-i Şemsî Paşa” adıyla (yk. 19b)’ da
başlamaktadır.
Mukaddimeden sonra sırasıyla kabirdeki ilk sual ve cevab, mümin, âsî, müminlerin ahvâli, haşr
hâli (20b), ahvâl-i mizân (20b), Cenâb-ı Hakk’dan bütün insanlara gelen mektup (21a), Sırat
Köprüsü’nden geçiş ve insanların cennetlik-cehennnemlik diye ayrılmaları (21b), hususları
açıklanmaktadır. Risâle fasl (22a) ile sona erer.
Baş: “Evvelâ idelüm Hudâya sipâs
Yok-durur ni’metine hadd u kıyâs”
Son: “Yâ ilâhi kerîm-i zü’l-ihsân
Şemsî’ye eyle bunları âsân”
Yazı: “Nestalik; başlıklar kırmızıdır.
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Şemsî Paşa’nın yine daha dar kapsamda namazla ilgili hususları değerlendirdiği Tercüme-i Şürûtı Salât adlı bir eseri (risalesi) daha vardır. Bu eserde de namazla ilgili değerlendirmeler ayrıntısıyla
ele alınmıştır.
Şemsî Paşa’nın bu manzum risalesinin (Süleymâniye Lâleli-1980-4) numarada kayıtlı nüshası temin
edilip, tarafımızdan tedkik edilmiştir. Eser, (yk. 22)’de başlamaktadır.
Risalenin başında na’t (22b) ve ashâb-ı güzîn (23a)’i medhten sonra sebeb-i telif (23b)
kaydedilmektedir. Sonra sırasıyla abdestle ilgili hususlar (24b) (farzları, sünnetleri, mekruhları,
abdesti bozan haller), vikâye (25b), guslün farzları-sünnetleri (26b), cum’a’nın, bayramın, ihrâm ve
arefenin sünnetleri (27a), suların nev’ileri (27b), teyemmüm (28b), ezan ile namazın şartları, sıfatları,
vâcibleri, sünnetleri ve namazda şeriatın uygun gördükleri (28b-30a)’ne temin edilmektedir.
Baş: “Besmeleyle olur inâyet-i Hakk
Hamdilillah bulur sühan revnak”
Son: “Çün rükû’ü sücûd ola kat kat
Arada sünnet oldı tekbirât”
Yazı: “Nestalik, başlıklar kırmızıdır.
2. Değerlendirme
İ’TİKADNÂME’NİN BÖLÜMLERİ
Bu kısa eserin ele aldığı konular itibariyle şu başlıklar altında toplanması mümkündür:
1. Bölümde: Bir kişinin kabre girdiğinde neler yaşayacağı, nelerle karşılaşacağı;
2. Bölümde: Kıyamet gününde inananların ve inanmayanların ahvali;
3. Bölümde: Allah tarafından her kişi için gönderilen nameler, bu namelerin amele göre
muhtevası;
4. Bölümde: Sırat köprüsü ile ilgili tasvirler, nasıl geçileceği;
5. Bölümde: Cennete veya cehenneme girecek olanların karşılaşacağı durumlar ele alınmıştır.
Şemsî’nin İ’tikadnâme adlı risalesi şöyle başlamaktadır;
Evvelâ idelüm Hudâya sipâs
Yok-durur ni’metine hadd u kıyâs
Bu dünyayı ve makamları bâki sananlara öğütte bulunur, mutlak kudret ve var olan Allahtır.Bu
dünyaya aldanmamak gerektir ;
Mutlak kâdir ü kadîm Hudâ
Yok-durur mâsivâda zerre bekâ
Azrâil meleği birgün gelip hazırlığın tamam mı diye hatır soracaktır, ondan haber bekle; hâline
üzülüp ağlama;
Gele çün sana peky-i Azrâîl
Mevt olup hâlün ola zâr u zelil
Münkir, Nekir seni karşılarına alacak ve sorgu başlayacaktır. Şemsî Paşa özellikle Münker ve Nekir
melekleri ile sırat köprüsünden bahsederken yaptığı benzetmelerle bunların okuyucunun gözünde
canlanması için bazı tasvirler yapar (Yılmaz,2018: 88).
İki sâildür ol belâ-tezvîr
Biri Münkir-durur birisi Nekir
Ellerinde ateşten kamçılar, senden çekinirler sanma. Sana önce Rabbin, Peygamberin kimdir diye
soracaklar;

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

107

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Kamçılar ellerinde âteşden
Sanma korkar hayâ ider senden
Sana evvel su’âl idüp dirler
Bize Rabbün peyem-berün diyü vir
Dinin nedir? Ne ümmetten, ne mezhepten ne millettensin hele anlat diyecekler;
Dahı dinün nedir ne ümmetsin
Nice mezhebdesin ne milletsin
Ey dost, eğer onların ellerinden postu kurtarırsan senin için ne büyük saadettir;
Hoş sa’âdet-durur eger iy dost
Ellerinden halâs olursa bu post
Eğer dünyada iyi ameller yaptınsa hiç korkma, sana cennetin kapıları açılır ama hep kötülük
işledinse vay haline! Ateşe pencereler açılır;
‘Amelün hûb olursa gam yime sen
Açılur bâg-ı cennete revzen
Eylüdünse yavuz ‘ameller sen
Cânib-i nâra açılur revzen
Hakk’ın emriyle “sûr” çalınacak ve kabirde yatanlar dirilip mahşer yerinde toplanacaklar;
Emr-i Hakk ile çalına çün sûr
Gele meydân-ı haşre ehl-i kubur
O gün mîzân kurulacak, herkesin günahı- sevabı, iyiliği-kötülüğü tartılacak. Bunun sonunda hesap
görülecek, kâr- zarâr ortaya çıkacak;
Kâdı olup o gün hudâ-yı cihân
Kurılur anda bir ulu mîzân
Dünya amelleri değerlendirilip herkesin karnesi eline verilecek;
B’ad- ezîn nâmeler ola zâhir
Halk hep nâmeye ola nâzir
Doğruluktan dürüstlükten ayrılmamak, kul hakkı yememek gerekir ki sırat yolu açık olsun.
Cehennem ateşinin üstünde kurulan bu yol, kimine geniş yollar kimine açılır, kimine kılıçtan keskin,
kıldan ince olur;
Kurılur çâk cehennem üstine ol
Andan artuk orada yoktur yol
Kıldan ince kılıç gibi keskin
Var kıyâs eyle sen hemân ötesin
Orada kimi güler, kimi ağlar. Kimi yel gibi geçer, kimi cehennem ateşine düşer;
Kimisi yel gibi sırâtı geçer
Geçemez kimisi cahîme düşer
Orada kul- padişah yoktur. Kullar ki ameliyle padişah olur. Bu dünya fânidir, asıl bekâ oradadır.
Bu dünyanın saltanatına aldanmamak gerekir;
Her gedâ anda padişah olur
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Ebedî sag o sâlim anda kalur
Emr-i Hakka itaat etmeyenler, bu dünyanın yalan yüzüne aldananlar karşılarında zebanileri
görünce elsiz ayaksız kalırlar. Zebaniler derler ki;
Diyeler n’oldunuz be ‘âsîler
Yüzleri kara kalbi kâsîler
Emr-i Hakka itâ’at itmedinüz
Ana lâyık ‘ibâdet itmedinüz
Dünyada insanlar pek çok sınavlarda geçiyorlar. Kiminden başarılı kimisinden de başarısız
oluyorlar. İdrak ile gerçek sınava hazırlanmak gerekir. Kibir, buğz, gadr insanın yükselmesini,
yücelmesini engelleyen kum torbaları gibidir. Bunları atınca manevî olarak yükselmek mümkündür.
Şemsî’nin dileğince Allah rûz-ı mahşerde yüzü ak eylesin. Amel defterinde hep iyilikler yazılsın. Her
müşkülümüzde kolaylık olsun;
Yâ İlâhî kerîm-i zü’l- ihsân
Şemsî’ye eyle bunları âsân
Adaletli olmak çok önemlidir. Adalet, hak gözetmek, hak yememektir. Hz.Peygamber, benden
sonra eğer peygamber gelseydi bu kişi Ömer olurdu demiştir;
Sonra benden nebî geleydi eger
‘Ömer olurdı didi peygamber
Hz. Peygamber, her zaman ilmi talep etmeyi emretmiştir. Resulullah (sav) buyurmuştur: “Kim
ilim talep ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur” (Tirmizî, ilim-2) ;
Taleb-i ‘ilm eylemek her bâr
Farzdur farz eyleme inkâr
İlimde sınır yoktur, ‘umkuna inilmez ‘umman gibidir,
‘ilm bî- had-durur nihâyet yok
Nitekim ‘ilm-i Hakka gayet yok
Allah doğru yoldan ayırmasın, rûz-ı mahşerde amel defteri temiz kullardan eylesin. Eğer varsa
günahlara ilmî çalışmalar kefaret olsun.
Kaynakça
Akçay, Ali İhsan (2011), Türk Edebiyatında Manzum Akâidnâmeler (İnceleme- Metin), (Doktora Tezi),
Bursa: Uludağ Üniversitesi.
Akkaya, Mehmet (1992), Şemsî Paşa Divanı (İnceleme- Edisyon Kritikli Metin), (Doktora Tezi),
İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
Çelebioğlu, Âmil ( 1998 ), Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, “Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler”
, İstanbul: MEB Yayınları.
Yılmaz, K. Hüsnü ( 2018 ), On Altıncı Asırda Yazılmış Ahirete Dair Bir Mesnevî: Şemsî Paşa’nın İ’tikadnâmesi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2018- Güz.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

109

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
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Abstract: Reading has been the most important skill in the process of teaching foreign languages (FL). The
selection and application of reading texts have been questioned by FL teachers and institutions as well as
researchers in the field within a remedy of using and applying the reading texts in textbooks. However, what
teachers lead students to read is one of the most crucial points in FL teaching and in line with this view, the
present study holds the matter under the light of Critical Discourse Analysis (CDA) as language is a way of
expressing social concern and struggles within societal and institutional levels since “language is power”.
Therefore, what is selected as a reading text gains importance in terms of the social practice, ideology, power
and social contexts conveyed through these texts. In this sense, the study investigates the topics of the reading
texts grounded by CDA revealing the social implications in topic selection of reading texts and the type of gender
that they refer to. The study seeks for an explanation to whether there are differences between the EFL and TFL
textbooks in terms of the topics involved in reading texts and of the reference of gender regarding the selected
topics in each set of textbooks. For this reason, two sets of EFL textbooks and two sets of Turkish language
textbooks randomly chosen among the most commonly used textbooks in Turkish Universities were evaluated.
The results are expected to shed light on the mostly preferred topics in each sets of textbooks and on bias, if
any, in omitting some topics in these textbooks in terms of CDA.
Keywords: Critical Discourse Analysis, reading, textbooks, social implication.

Satır Aralarını Okuma: İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan
Okuma Metinlerinin Konuları Üzerine Çıkarımlar
Özet: Yabancı dil öğretimi sürecinde kazanılan en önemli becerilerden birisi okuma becerisidir. Okuma
metinlerinin seçimi ve uygulanması, bu alandaki araştırmacılar tarafından olduğu kadar yabancı dil kurumları ve
bu kurumların öğretmenleri tarafından da sorgulanmış ve bu kuruluşlar ve öğretmenler, bu temel soruna, eğitim
sürecinde kullanmaları için sunulan kitapların okuma parçalarını koşulsuz bir biçimde uygulamayı tercih ederek
çözüm bulmuşlardır. Bununla birlikte, öğretmenlerin öğrenciyi okumaya yönlendirdiği konular, yabancı dil
öğretiminde en önemli noktalardan biridir. Bu çalışma da dili, toplumsal ve kurumsal anlamda sosyal endişelerin
ve mücadelelerin ifade şekli olarak değerlendiren Eleştirel Söylem Analizi (CDA) doğrultusunda incelemeyi
amaçlamıştır. Bu nedenle ders kitaplarında yer alan okuma metinleri, aktarılan sosyal, pratik, ideolojik, güç ve
sosyal bağlamlar açısından önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı iki boyutludur: Okuma
metinlerinin konularının çağrıştırdığı sosyal etkilerini ve atıfta bulundukları cinsiyet türünü CDA açısından
incelemek ve EFL ile TFL ders kitapları arasında, okuma metinlerinde yer alan konuların ve hitap ettiği cinsiyet
grubu arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Bu nedenle Türkiye'deki üniversitelerde en çok tercih edilen ders
kitapları arasından rastgele seçilen iki set EFL ve iki set TFL ders kitabı incelenmiştir. Her bir ders kitabı setinde
en çok tercih edilen konuların belirlenmesi ve bu ders kitaplarındaki bazı konuların ihmal edilmesine ilişkin
önyargılara Eleştirel Söylem Analizi (CDA) ışığında açıklama getirilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Eleştirel Söylem Analizi, okuma, ders kitapları, sosyal uygulamalar.
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1. Introduction
Reading, being a very important skill for learners, involves a kind of coding in which an
interaction between the reader and the text exists eventually. In order to achieve a successful
interaction of this kind, it is important to aim the teaching process of this skill from different
perspectives. Therefore, the present study deals with the coding of reading texts in Turkish as a
Foreign Language (TFL) and English as a Foreign Language (EFL) textbooks in terms of the topics they
cover and the gender that they refer to. In order to achieve this goal, the study also examines topics
of these texts from the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA) within the perspective of
macropropositions suggested by van Dijk (1984).
CDA deals with meanings that can be traced to a product of social and cultural relationships and
then it turns to see how these may be realized in language. The positions and controversies in the
world are important in order to get specific information of histories, beliefs and attitudes within the
societal processes. In this way, CDA is an inevitable source for acknowledging ourselves as group
members. The idea is also valid for the present study, which helps one to see the ideological struggle
that societies may have in order to survive and how this struggle is mirrored in language through
topics of the texts involved in EFL and TFL textbooks. The present study, therefore, is a cornerstone
in being an important personal cognition in terms of the belief systems shared in society.
Most studies in literature, deal with the complexity of reading process for learners in terms of
lexis, grammar and vocabulary. However, there are also some specific points to consider reading as
a significant part of language learning process. One of the most important of these points is the hidden
message conveyed through texts, which can be achieved by the help of CDA. In this sense, there is a
gap in literature because the studies related to reading text topics haven’t been studied within the
light of CDA, to the knowledge of authors.
The only study that involves topics of texts in EFL textbooks is Arıkan’s study (2008). However,
the study does not handle the issue involving CDA, but rather the author examines the topics of 15
ELT textbooks using quantitative and qualitative measures. He has found that the favorite topics are
family and housing and that some values such as love, work life, education and values are not involved
in those textbooks. He has also detected that the claimed topic and the actual topic are different in
texts and that students are not interested in topics involving values, but in crime.
Pae (2004) copes with the matter of reading comprehension in terms of gender performance. In
the study, Pae (2004) concludes that passage content is not a reliable factor that predicts interaction
between gender and performance in reading comprehension, hence suggesting that future studies
about gender effect on second language reading comprehension should consider item type as well as
item content. Other studies in EFL literature refer to CDA with different theories they refer to. For
example, Branch and Branch (2015) have studied gender representation in two series of EFL textbooks
and they have found that one of the series of textbooks address male characters more than female
ones. Also, Arabmofrad (2015) has used CDA to investigate linguistic representation of male and
female social actors in one of the series of EFL textbooks. He has indicated that the series have a
“sexist attitude” in favor of social actors.
Also, to the knowledge of the authors, reading texts in TFL textbooks have been studied in terms
of the levels or vocabulary that they cover. Şimşek (2017), stemming from her study with reading
texts in TFL textbooks proposes the approaches that should be taken to create a reading text and
reading books that supports learning foreign language. Şeref and Yılmaz (2013) has examined a series
of TFL textbooks regarding the harmony between reading texts and their visuals, which is in fact a
kind of theory for interpretation in CDA though they do not name it in that way. In addition to these
studies, Serin and Turan (2015) have investigated the reading texts in a series of TFL text books
considering the relevance of type, theme and originality of the texts to the development of language
learners.
In this sense, the present study holds the floor as an innovative one as previous studies in terms
of both EFL and TFL textbooks have dealt with the issue within different perspectives. It is expected
to inspire more research on CDA and the texts learners are engaged with since “language is power”.
2. Literature Review
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2.1 Teaching Reading
Reading is a very important skill throughout language learning process. In order to develop the
ability to read, learners have to be good at some other subskills, as well. Since reading is recognized
as one of the most complex processes, Grabe (as cited in Alyousef, 2006, p. 64) determines six
components of reading as a skill to interfere the complexity of it and help learners:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Automatic recognition skills
Vocabulary and structural knowledge
Formal discourse structure knowledge
Content / world background knowledge
Synthesis and evaluation skills
Metacognitive knowledge and skills monitoring

The complexity of reading as a process deals with the above-mentioned sub-skills and the ability
to comprehend it is handled through a cognitive point of view. It is beyond doubt that the cognitive
strategies would help reading skills of learners improve; however, there are also some other factors
that may reduce the burden of complexity of reading on learners and that would help them learn
more about the language that they are learning. The classification of Harmer (1998, p. 68) on the
reasons for teaching reading is a good way to conceptualize the matter; reading should be taught:


for students’ careers



for study purposes



simply for pleasure



because the language in texts sticks in students’ minds as part of the process of
language acquisition



as texts provide good models for writing



since texts provide opportunities to study language (vocabulary, grammar, punctuation,
sentences, paragraphs and texts)

The first three reasons and the opportunity to study language by the help of texts can be achieved
by the learner, herself. However, on considering the reasons for teaching reading, two critical issues
emerge: the language in texts stick in students’ minds as part of the process of language acquisition
and texts provide good models for writing (Harmer, 1998, p. 68). This signifies the fact that teachers
should be careful about “sticking ideas in students’ minds” through texts involved in textbooks. In
this sense, teachers should be careful about the texts involved in textbooks or the materials that they
have prepared themselves because reading is not a passive skill as perceived and indeed:


students should be “fired up by the topic” to get much more from what is in front of them



students should respond to the content of the text, not just to the language concerning the
meaning and the message of the text since the text is important for students to respond to
the message



prediction is important because book covers, headlines, word processed pages are all hints
of the text and the message

Since the importance of teaching reading stems from the fact that texts stick in students’ minds
and that they provide models for students, from the CDA point of view, there are some principles to
follow in presenting the right texts to learners as given below:


students should be stimulated by the topic



students should be able to respond to the content of the text



students should be able to respond to the message (Harmer, 1998, p.69)

In addition to the above-mentioned principles in selecting reading texts for learners, there should
be another principle for teachers to consider the texts, which can briefly be called as reading
between/through the lines. When the importance and principles of teaching reading are considered,
the notion of Critical Discourse Analysis (CDA) emerges as a guide for teachers to lead the hidden
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messages in texts, which help learners think critically and get the right message between the lines of
any text.
2.2 Critical Discourse Analysis (CDA)
Language is a way of expressing social concern and struggles within societal and institutional
levels since “language is power” (Fairclough, 1989). Therefore, language plays a crucial role when it
comes to social practice. Any kind of speech, language or even signs are evaluated as discourse, which
is shaped by participants, contexts and assumptions. Therefore, discourse in critical discourse analysis
can be defined as the use of language as social practice. In this sense, language is described as a
reflection and construction of the social world, which means that language is beyond being neutral
since it is “caught up in political, social, racial, economic, religious, and cultural formations” (Rogers
et al., p.369; Tüm and Uğuz, 2014; Tüm and Sarkmaz, 2012).
Upon consideration all these above, theories of discourse is the cornerstone in social sciences
(Foucault, 1972: cited in Rogers et al., p.369). Foucault proposed to release ourselves from the
structure of language and tried to find ways to understand the constructs of power or knowledge
relationships. Though there are many other theoretical frames of discourse, the main principles of
CDA are briefly summarized by Fairclough and Wodak (as cited in van Dijk, 1984, p.353):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CDA addresses social problems
Power relations are discursive
Discourse constitutes society and culture
Discourse does ideological work
Discourse is historical
The link between text and society is mediated
Discourse analysis is interpretive and explanatory
Discourse is a form of social action

CDA deals with meanings that can be traced to a product of social and cultural relationships and
then it turns to see how these may be realized in language. In other words, the positions and
controversies in the world are important in order to get specific information of histories, beliefs and
attitudes within the societal processes. In this way, CDA is an inevitable source for acknowledging
ourselves as group members.
Besides, CDA is defined as doing “discourse analysis with an attitude” (van Dijk, 1984: cited in
Wodak and Meyer, 2001, p. 96). In other words, it tackles with real world problems analyzing a piece
of discourse in terms of communication and interaction. This is certainly a kind of cognition, which
involves the social cognition, beliefs, goal, mental structures and representations conducted by any
kind of discourse (van Dijk, 1984: cited in Wodak and Meyer, 2001, p. 98).
In order to read between the lines from the perspective of CDA, van Dijk (1984) proposes the
semantic macrostructures in analyzing topics of discourse as they have a significant role in interaction
and they should be analyzed by what he calls as “macropropositions”. According to him, these
structures “derived from the local (micro) structures of meaning, topics represent what a discourse
“is about” globally speaking, embody most important information of a discourse, and explain overall
coherence of text and talk” (van Dijk, 1984). In this vein, topics are units that can only be derived
from the titles, headlines, abstracts or thematic sentences, which speakers or writers attach meaning,
“control comprehension and influence the formation of so-called ‘mental models’ of the event the
discourse is about” (van Dijk, 1980).
Topics play a fundamental role and it can be applied to other larger corpora since it has a control
over other aspects of discourse. The idea is also valid for the present study, which helps one to see
the ideological struggle that societies may have in order to survive and how this struggle is mirrored
in language through topics of the texts involved in textbooks. Therefore, teachers should be
concerned with the underlined meaning of texts that their students are supposed to read. These
involve the questions such as:





What kind of audience is the text directed to?
What norms are given in the text?
What types of values are given throughout the text?
Are there any specific values that readers are directed to?
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Who are the characters in the text?
Which places, countries or occupations are mentioned specifically in the text?
Is the culture is conveyed by the very language through the text?
Do those cultural beliefs harm readers or do they benefit from it?

The present study, therefore, is a cornerstone in being an important personal cognition in terms
of the belief systems shared in society. The texts displayed in textbooks are mostly not questioned
and they are just presented in a way of spoon-feeding whereas it should be questioned, evaluated
and defined by the macropropositions they mention. These macropropositions, first of all, should be
gathered from the topics that texts involve in order for teachers to be able to recognize the values,
norms or other features that is attached to learners.
2.3 Method
2.3.1 Research Questions
To understand the commonly used topics and their underlying macropropositions, two sets of TFL
and EFL textbooks were examined to find the answers to the following questions:
1. Which topics are commonly involved in EFL and TFL textbooks?
2. What are the social implications of topics involved in EFL and TFL textbooks?
3. How do the selected topics in EFL and TFL textbooks contribute to a broader socio-cultural,
political, ideological or knowledge-based relationship regarding English and Turkish?
4. Are there any social implications of gender in selected topics of the EFL and TFL textbooks
under investigation?
2.3.2 Materials and Context:
Two sets of EFL and TFL textbooks are all randomly chosen among the most preferred textbooks
in universities in Turkey. The EFL textbooks are Speakout (printed by Pearson) with the levels of A1,
A2, B1, B1+, and B2; and Headway (printed by Oxford University Press) having levels as A1, A2, B1,
B1+, B2, and C1. Two sets of Turkish textbooks for foreigners, which are commonly preferred to teach
Turkish to foreigners are Yeni Hitit (printed by TÖMER, Ankara University), which is made of four
levels as Level 1 (A1 and A2), Level 2 (B1 and B1+), and Level 3 (B2 and C1); and Istanbul Yabancılar
İçin Türkçe (printed by Kültür Sanat Basımevi, Istanbul) that includes four levels as A1, A2, B1, and
B2.
2.3.3. Data Collection
Both of the sets of textbooks were examined regarding the topics of reading texts within all the
levels of the textbooks. Speakout has 10 units and Headway has 12 units in each level and each of
them covers at least one text in each level in a unit whereas Yeni Hitit has 12 units and Istanbul has
6 units in all the levels and they cover at least two texts in each level in a unit. All the text topics in
each level of the textbooks were listed and categorized and the common topics were depicted in
tables. The topics of the texts were analyzed within the headlines, subtitles and the main ideas they
have. The macropropositions each topic of the text were listed and the most common ideas were
presented in the study. Also, EFL and TFL textbooks were compared with each other in terms of the
topics they involve and of the social implications they serve within the principles of Critical Discourse
Analysis proposed by van Dijk (1984) within the perspective of macropropositions the texts involve.
2.3.4 Data Analysis
Data gathered from the examination of the topics of texts were first listed among themselves
depending on the type of textbooks as TFL and EFL textbooks and then compared to each other with
the emergence of the topics they involve.

Table 1. Topics Involved in EFL Textbooks
Speakout

Headway

Common Topics in Speakout
and Headway

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

114

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Computers
Lies and Trust
Personality
Popular culture
Relationships
Basic emotions
Work and life
Family histories
Improving English
Millionaires
School life
Misunderstanding
Holiday
Childhood dreams
Crime
Technology
Charity

Restaurants
History
Friendship
Love
Fashion
The Internet
Happiness
Family
Billionaires
The Universe
Historical figures
Culture
Br. E. and Am. E.
Music
Medicine
Changes in life
Brands
Time
Football
Kitchen

People
Food
Jobs
Movies
Television
TV programs
Art
Men and women
Teenagers

As observed in Table 1, eight of the topics involved in EFL textbooks were the common ones
which can be classified as the general topics usually found in most of the EFL textbooks. The
macropropositions in the common topics of the EFL textbooks are as follows:
1. The world is changing and the roles of men and women are changing; they perform
different jobs.
2. Hollywood films may not be real.
3. Jobs for boys and girls are changing. Both genres do different jobs.
4. Films, which depict pop culture, are selected.
5. The food of the countries in Headway is from the inner or outer circle countries.
6. People are depicted as different personalities – they escape from the crowd of the
real world.
7. BBC programs are emphasized as the leading programs.
8. Teenagers are different from the crowd with their communication and life styles.
Different topics in both sets of the EFL textbooks are also handled in different ways. Some of the
significant macropropositions from the topics of the selected reading text topics are as follow:
1. The important varieties of English are Br. Eng. and Am. Eng. (Headway).
2. There are important brands, which rule the world today like Starbucks (Headway).
3. After the World War II, people led to harm; they did not do any good for themselves.
(Headway)
4. People do not get married, do not have children, but are they happy? (Speakout)
5. The Internet shapes teenagers’ world. (Headway)
6. Success can be traced with the treasure you have. (Headway)
7. Success can be traced with money but the charity works that people do, as well.
(Speakout)
8. Time and future self – are people happier today and will they be happier in the
future? (Headway)
9. Prince Charles and Diane should be recalled and reconsidered. (Headway)
10. Is culture clash a good thing? (Headway)
11. English can be improved by different ways. (Speakout)
12. Technology and computers may not be good things. (Speakout)
Table 2. Topics Involved in TFL Textbooks
Yeni Hitit

Istanbul

Common Topics in Yeni
Hitit and Istanbul
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Entertainment
World views
Mysterious events
Believıng in one’s self
Brain and intelligence
Culture
Differences in personality
Reading
Burocracy
Media
Art
Language
Music
Relationships
Television
Space
Money
Sports

Daily activities
School
Relatives
Knowledge
Mistakes
Natural events
Talents
Changes in life
Dreams about life
People
Luck
Wishes
Complaints

Love
Family
Friendship
Inventions
Health
Past and present
Special days
Food
Myths
Education
Job
Future life
Fashion
Tourism and travel
Movies

As is obvious in Table 2, TFL textbooks have used more common topics compared to the EFL
textbooks. The macropropositions inferred by the common topics in TFL textbooks are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Love should be questioned.
Brand addiction is a dangerous thing.
Past was good and it is in the hands of people to make today worth living.
Legends and myths set examples for people’s lives.
Dream jobs can come true.
Believe in yourself.
People living in luxury are not good examples as they have bad features.
Food is culture.

Some of the significant macropropositions from the topics of the selected reading text topics
are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Television programs may lead to addiction. (Yeni Hitit)
Richness is something that prevents people from being happy. (Yeni Hitit)
Being intelligent may cause unhappiness. (Yeni Hitit)
Challenging the conditions in one’s life leads to happiness and success. (Istanbul)
People are all unique with their different features. (Yeni Hitit)
Luck is created by people, themselves. (Istanbul)
Mistakes are what make people who they are. (Istanbul)

As to gender implications in terms of topic selection in both sets of the textbooks, it was found
that most topics are arranged in balance depending on gender differences. So, one cannot mention
of a sexist attitude among the topics of texts. Only sports can be considered to be an interest of men,
but the underlying message involves avoiding hooliganism and dangers that are caused by hooliganism
– therefore, it has a general implication in the selection of the topic in EFL and TFL textbooks. Also,
fashion can be considered to be the women’s interest but since it is given as a personality trait in TFL
textbooks, it also has general implications on avoiding brand addiction and its dangers.
3. Conclusion, Discussion and Suggestions
The present study dealt with EFL and TFL textbooks in terms of the reading topics they present
by the help of CDA. Reading comprehension is an important skill and should be given primary
importance by teachers. However, it is also of importance for teachers to questions what learners are
reading since “language is power” (Fairclough, 1989) and what learners read stick to their minds.
In examining the two sets of textbooks by the help of CDA, it was seen that there are some
“mental models” (van Dijk, 1984) hindered in texts. The fact that language is conveyed through
culture can easily be traced in both sets of the textbooks. For example, while Turkish textbooks
revolve around the topics such as love, sports, special days and relationships, English textbooks
involve thought-provoking topics such as personality, today’s teenagers, changes in life, etc.
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While the topics of the texts in TFL textbooks aims at giving a moral lesson with the reading texts
and the message is conducted with the lines in the texts. For example, sports is presented with
different texts all signifying the harms of hooliganism in sports, EFL textbooks encourages critical
thinking by imposing issues like men & women, misunderstanding and charity.
Headway, though it is not mentioned directly in the texts, is a keen supporter of Standard English
by choosing texts involving inner circle countries and people from those countries. There is stress on
literature concerning Shakespearean; therefore, British English would be expressed more than the
other world Englishes.
Both Speakout and Headway have chosen topics of “wealth” with a difference from each other:
Speakout handles the matter within a different perspective; it gives clues about different people who
are wealthy – people who donate everything they have while Headway mentions famous wealthy
people or famous brands. On the other hand, TFL textbooks handle the issue of wealth and money in
a different way. The macroproposition of money is that rich people have bad habits and success is
not related to being rich whereas success is related to the money that people have earned throughout
their lives.
The implication of the topic “job” is significant in that it is associated with burocracy in TFL
textbooks whereas the most implied jobs are doctor, businessman, or engineer in EFL textbooks. This
implies that job perception is conveyed and implied through culture. Besides, differences between
men and women are, pleasingly, introduced within the implication that the professions attributed to
men or women are now made by all genders, which are discerned by the topics in the texts in both
sets of the textbooks. It is noticeable in terms of critical discourse analysis to observe that the so
called differences implied by society between men and women disappear in texts. However, some
jobs are still considered to be superior to others as seen in topics of the “family” texts.
A more significant point found in TFL textbooks is that especially Yeni Hitit includes texts by
specific journalists or writers who give moral lessons like friendship, individualism, or culture through
their articles, which is an indicator of critical discourse analysis implying the hidden messages through
the lines. Within these lines, it is emphasized that believing oneself is the key to accept oneself as a
being and it brings happiness.
Language and literature are specific to TFL textbooks in addition to culture specific topics such
as myths, stories, and legends, which aim at giving a moral lesson whereas EFL textbooks cover more
up-to-date topics like technology, television programs, and/or the Internet. The macropropositions
driven from this very fact is that TFL textbooks convey culture more specifically than EFL textbooks
and the aim of the texts selected in TFL textbooks is to teach deeds that every person should have.
Gender implications in terms of topic selection hinder no sexist attitude in terms of topic
selection. Most topics are designed to appeal to both genders and the macropropositions are satisfying
in that the world is changing and sometimes men and women have to change their roles in order to
pace with those changing circumstances.
All in all, since texts stick in students’ minds and provide models for learners, students should
be able to respond to the content of the text, to the message, which is according to critical discourse
analysis is historical and which constitutes society and culture. Therefore, teachers of languages
should be careful about the selection of the texts; it should be born in mind that the messages are
hidden between the lines of a text.
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Abstract: İngilizce The Ministry of National Education (MoNE) paved the way for radical changes in the
curriculum of education in terms of meeting the needs of 21st century skills. Concurrent with these changes, the
new English language curriculum was designated in accordance with the principles and descriptors of the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR). In line with the principles of CEFR within the context
of life-long learning objective, and in several studies it is underlined that The Critical Thinking Skills (CTSs)
contribute learners an insightful and commonsense guide to become self-motivated and novative learners in
foreign language learning as well. There has been a plethora of studies on the positive correlation between the
English as a Foreign Language (EFL) and CTSs within the concept of tertiary education. Yet, few have been
conducted in secondary education. Therefore, in this study, a mixed method research design was conducted to
find out whether any effect of the Critical Thinking Activities (CTA) on speaking skills of the 6 th graders in a
Secondary School in Adana, Turkey. It was conducted for 41 participants (experimental group N.20 and the
control one N.21). The quantitative data were gathered from the instruments consisting of a CT Test and an
English A Level Speaking Test as pre- and post-tests to track possible alterations in students’ speaking and CT
levels. As for qualitative instruments, teacher’s reflective journal, students’ reflective journals, and portfolios
were utilized in order to observe the students’ feeling and perceptions about the usage of the CTA. The findings
of the study indicate that using CTA in EFL classroom enhances the speaking skills and CT levels of 6 th graders.
Keywords: English as a Foreign Language, Critical Thinking Activities, Common European Framework,
English Lesson Curriculum, Speaking Skills.

Eleştirel Düşünme Etkinliklerinin Konuşma Becerilerinin Gelişimine
Etkisi
Özet: Milli Eğitim Bakanlığı 21. yüzyıl yeteneklerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek açısından köklü
değişikliklerin yolunu açmıştır. İngilizce dersi müfredatında belirtilen değişikliklerle eş zamanlı olarak, yeni
İngilizce Ders Programı, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin ilke ve tanımlayıcıları ile uyumlu olarak
düzenlenmiştir. Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ile paralel olarak, yaşam boyu öğrenme kapsamında
21. yüzyıl yetenekleri, bilgi çağında öğrencilerin ihtiyacına göre modern müfredata ayak uydurmak açısından
elzemdir ve birçok çalışmada eleştirel düşünme becerilerinin, yabancı dil öğreniminde kendi kendini motive
etmesi ve yenilikçi olabilmesi özelliğiyle öğrenen kişiye gerekli kavrayış ve sağduyu katkısı sağladığının altı
çizilmiştir. Yükseköğretim kapsamında, yabancı dil olarak İngilizce ile eleştirel düşünme becerileri arasında
olumlu bağlantı üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır, fakat çok azının ortaöğretim düzeyinde yapıldığı
görülmüştür. Bu maksatla bu çalışmada, 6. Sınıf öğrencilerinin konuşma yeteneği üzerine eleştirel düşünme
etkinliklerinin etkisinin olup olmadığını ortaya çıkarmak için karma bir araştırma deseni Adana’nın bir
Ortaokulunda uygulanmıştır. 41 katılımcıyla (Deney Grubu, N.20 ve Kontrol Grubu N. 21) uygulanan çalışmanın
nicel verileri; öğrencilerin konuşma ve eleştirel düşünme yetilerinde olası bir değişikliği tespit etmek için ön ve
son test olarak uygulanan Eleştirel Düşünme Testi ve A Seviyesi Konuşma Testi’nden toplanmıştır. Bu niceliksel
verileri incelemek için SPSS 20.0 nicel veri analiz programı kullanılmıştır. Nitel veri olarak, öğrencilerin Eleştirel
Düşünme Etkinliklerini kullanma konusunda onların duygu ve algılayışlarını gözlemlemek için yansıtıcı öğretmen
günlüğü, yansıtıcı öğrenci günlüğü ve portfolio kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, Eleştirel düşünme
etkinliklerinin Ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme ve konuşma seviyelerini dikkate değer biçimde
geliştirdiğini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak İngilizce, Eleştirel Düşünme Etkinlikleri, İngilizce Dersi Müfredatı,
Konuşma Becerileri.
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1. Introduction
The origin of critical word comes from the word ‘kritikos’ passed to Latin as ‘Criticus’ and it
means to judge (McGregor, 2007). Originally, the Greek philosopher Socrates proposed a system of
enquiry, which set out to question everyday beliefs and to arrive at the truth based on real evidence
(Sokrates, n.d.). In addition, ‘Socratic questioning’ influences many approaches to education to this
day and is certainly one skill required of effective critical thinkers and the concept of CT first emerged
in academic circles and literature in the mid-twentieth century.
Critical Thinking is one of the most modern issues in education around the world. There are many
definitions of critical thinking (CT) diversely as “the process of analyzing and assessing thinking with
a view to improving it” (Paul & Elder, 2007: 6); as “thinking at highest level of quality and, if
sufficiently developed, allows learners ingeniously communicate with other people, acquiring new
knowledge, and dealing with ideas, beliefs, and attitudes” (Vdovina & Gaibisso, 2013: 56); identifying
an argument, analysing, evaluating evidence, making judgements, and structuring reasons reasonably
(Cottrell, 2005); requiring passion and creativity, but can be guided with discipline, practicality and
common sense (Keihaniyan, 2013). CT is implemented in order to help learners perform reasonably
(Paul and Elder, 2008). It has been one of the most sought-after skills within the context of the world
of work as well. In that sense, World Economic Forum lists top ten skills expected to thrive in 2020
as the second rank in that list. Trilling and Fadel (2009) underlines “CT and problem solving are
considered by many to be the new basics of 21st century learning” (p. 50), as complex challenges in
line with the principles of (CEFR) within the context of life-long learning objective. In addition, The
PISA exam can be given as a practical evidence in that sense since OECD finds that there is an
undeniable correlation between a nation's prosperity and the capacity for critical thinking and
problem-solving in numeracy and literacy fields. The relationship between CT and SS within the
context of foreign education field is a rising trend in the field and there have been several studies
conducted. The studies (Hani, Petrus, and Sitinjak, 2017); Keihaniyan, 2013; Malmir & Shoorcheh,
2012; Ramezani, Larsari & Aghajanzadeh, 2016; Sanavi & Tarighat, 2014); Shahini and & Riazi, 2011;
Worrell & Profetto-McGrath, 2007; Yang & Gamble, 2013; Zhang, Anderson & Nguyen-Jahiel, 2013
abroad; Bağdat, 2009; Bayındır, 2015; Kalkan, 2008; Karakuzu, 2013; Tufan, 2008; Ungan, 2007;
Yağcılar, 2010) indicate that CT has a notable impact on the speaking dexterity and motivation.
Otomatik numaralandırma yapmayınız. Trebuchet MS, 10 punto, tek satır aralığı, aralık önce ve sonra
6 nk, ilk satır 0,75 cm.
1.1 Critical Thinking and EFL Education
Recently, most of the scholars predicate the notable role of CT in languge learning and teaching
strategies as part of promoting learners’ mastery of a language (e.g. Oxford, 2002; Griffiths, 2003;
Cohen, 2007). Thus, some prominent scholars claim that there is an observable relation between
thought and language in terms of emphasizing the significant role in language classrooms (e.g.
Vygotsky, 1962; Piaget, 1971). However, despite being prevalently practiced in the language
education, especially on reading and writing skills, utilizing critical thinking activities (CTA) for
promoting speaking skills (SS) in EFL Classrooms can be rarely seen in English Language Education.
Also the general focus have been on higher education. In addition to that, Bloom’s Taxonomy includes
CT as higher order thinking skills. Bloom’s Taxonomy is considered as the benchmark in learning and
teaching language. According to Woo (1999), Bloom’s Taxonomy underlines the complexity of the
cognitive activities involved in learning. These are categoized as the Lower Order Thinking Skills
(remember, understand, and apply) and the Higher Order Thinking Skills (analyze, evaluate, and
create).
Critical thinking is associated with is its link to higher-level thinking and defined as a "systematic
way of using mind to confirm existing knowledge or to search for new information using various
degrees of brainstorming" (Geertsen, 2013: 4). In line with this issue, education in the 21 st century
necessitates integrated set of skills such as critical and creative thinking and problem solving skills.
Likewise, within the context of life-long learning, these skills assume a central role throughout life.
However, one of the significant challenges education system faces is the failure in putting into the
real classroom environment in a way to get children out of their comfort one.
Language learning ensures a convenient setting for implementing critical thinking skills (CTSs).
Accordingly, many scholars assert FL education enhances CT mindset through promoting CTSs
(Chaffee, 1985; Sacco, 1987; Flower & Hayes, 1981). Morever, Kubilan (2000) argues that competency
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in a FL is connected with utilizing 21st century thinking skills such as CT and creativity. Many scholars
underline the prominence of enhancing CTSs in FL classrooms (e.g. Chamot, 1995; Tarvin & Al-Arishi,
1991). In this respect, Elder and Paul (2003) point out that “turning students into active questioners
is an important part of CT education and it is important for learners to keep asking questions in the
learning process, stressing that to learn well is to question well” (p. 36). However, incorporating CT
in lesson plans requires a long process but with some useful strategies language teachers provide their
students with a quality learning experience. Additionally, as Carneiro (2007) claims that “students
should be equipped with these skills to connect knowledge and skills, learning and competence, inert
and active learning, codified and tacit knowledge, and creative and adaptive learning and transform
them into valuable skills” (p. 156). As stated in CEFR (2006), Language learning should advance the
development of linguistic and communicative awareness, and even metacognitive strategies.
1.2. Speaking Skills
Language proficiency includes four domains: Reading, writing, speaking, and listening; speaking
is probably a priority for most learners of English” (Mirabela & Ariana, 2013, 168). Speaking skills in
education systems take an important part in language learning because it is a challenging language
sub-skill, the medium for interaction in terms of producing, and processing information as “the active
use of language to express meanings” (Cameron (2001, 40). As an active use or namely, productive
one, speaking is composed of three types within speaking situations: interactive speaking, partially
interactive speaking, non-interactive speaking. Interactive speaking includes face-to-face
conversations and telephone calls, in which we are alternately listening and speaking, and in which
we have a chance to ask for clarification, repetition, or slower speech from our conversation partner”
(Karakuzu and Akdemir, 2010, p. 3). Some speaking situations are partially interactive, such as when
giving a speech to a live audience, where the convention is that the audience does not interrupt the
speech. The speaker nevertheless can see the audience and judge from the expressions on their faces
and body language whether or not he or she is being understood (Karakuzu and Akdemir (2010), p.
3). “non-interactive speaking includes when recording a speech for a radio broadcast or recording a
video, and performing in a play, reciting a poem and singing can be given as the type of non
interactional activities” (Vilagran (2008), p. 4).
1.3. New Changes in the Curriculum of the Ministry of National Education
The Ministry of National Education (MoNE) in Turkey is in charge with maintaining administrative
plannings and superintendence regarding education. MoNE paved the way for drastic changes in the
curriculum of education in terms of keeping up with 21 st century skills (Köksal and Şahin, 2012).
Including all the majors, it also has the changes in English language curriculum. Regarding these
changes in FL teaching, it is stated in MoNE (2018) that: “…the English language education curriculum
focuses on developing the language skills and proficiency without any concrete course content” (p.
3). Concurrent with these changes, in reference to Cohen (2011), the curriculum essentially aims at
diversifying learning strategies for both in classroom activities and tasks, which can be maintained by
methodologically arranged instruction of the teacher and meticulously selected strategies. In line
with the favorable changes, the scope of the new revision in English language curriculum is outlined
in regard to infuse 21st century abilities such as critical thinking, problem solving, communication,
collaboration, and creativity etc. Hence, the English coursebooks in elementary school appear to fail
the demands of 21st century learning. When checked out all the precedures throughout years, the gap
between the theoretical aim and practical issues are always facets; that’s why, this result is not
surprising. Moreover, the study carried out by Yağcılar (2010), it is revealed that implementation of
micro-thinking skills in 6 th grade books is not enough in terms of assessing the activities, let alone
higher order thinking skills. Hence, the aim of this study is to sort out answers of two questions below:
1. What is the impact of critical thinking activities on the critical thinking levels of 6 th grade EFL
Turkish learners?
2. What is the impact of critical thinking activities on the speaking skills of 6 th grade EFL Turkish
learners?

2. Methodology
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2.1. Participants and Instruments
The participants of the study were 41 students attending the 6 th graders at a Secondary School
in Ceyhan-Adana, Turkey. The 41 participants selected randomly aged between 11 and 13. They were
divided into two separate groups: The experimental (N.21) and the control one (N.20). In order to
form the groups separately, convenient sampling was utilized since this sampling is based on
“involving the selection of the most accessible subjects” (Marshall, 1996, p. 523). Even though there
was heterogeneity in both groups regarding age and the gender, these two factors of the participants
were excluded in the study since the focus in on Critical Thinking Activities and Speaking Skills.
The participants were given a Critical Thinking Test and A Level Speaking Test before conveying
the study. Critical Thinking Test (CTT), designed by Demir (2006), is a quantitative tool for surveying
the dispositional aspects of Critical Thinking. The test was designed to deliver high quality objective
metrics on the strengths and weaknesses of key aspects of thinking. There are six scales on the CTT:
Analysis, Evaluation, Deduction, Interpretation, Clarification and Self-regulation. The six scales
consist of 50 questions and each scale score describes an aspect of the overall disposition toward
using one's critical thinking to form judgments about what to believe or what to do. The CTT, which
comprised of the quantitative data analysis, was used as pre- and post-test in order to determine the
possible changes in CT levels of the participants in experimental group.
The A level language exam, was applied in the site of the Research Centre for Language Teaching,
Testing and Assessment (RCeL) of the University of Athens (2014). This exam aims to certify A1 Level
and A2 Level competence, in harmony with the scale set by the Council of Europe, as described by
the Common European Framework of Languages (CEFR). At the beginning of this study, Critical
Thinking Test and A Level Speaking Test were conducted to all the participants as pre-tests and posttest at the initial and last stages of the study.
The exam scores on the 5th grade in English lesson of the participants entitled as experimental
and control group were taken into account as Pre- and post-test data so that the scores were to
maintain if a similar or same level of speaking proficiency is achieved and fulfill the reliability of this
test in the current study. After group identification, A Level Speaking Test, is modified according to
the 6th grade and conducted so as to ensure that the participants have a similar or same level of
speaking and Critical Thinking Proficiency. At this stage, pre- and post-achievement tests are applied
to evaluate the participants’ possible alterations in speaking and critical thinking levels. After that,
the experimental group received teaching materials consisting of three components and activities:
the pre- or warm up activities regarding syllabus and curriculum of the 6 th grade including speaking
activities in addition to the current curriculum and the post-speaking activities, especially the pairwork activities in which participants were required to state their comments and debate on the
concerning the issues in the critical thinking activities. Starting from the third week, after teaching
the topic of the week, critical thinking activities were implemented to the lesson as a subsidiary
program for the rest of the weeks. The activities were divided as pre-, during, post activities, and
implemented during the process of the study. At the end of the study, Critical Thinking Test and A
Level Speaking Test are conducted as post-tests in both groups. Their final scores in pre- and posttests are compared and the teacher researcher calculated the statistical differences.
3. Results, Discussions and Suggestions
In the quantitative aproach of this current study, pre- and post-tests were applied within Critical
Thinking Test scores of the experimental and control groups. These findings are given in Table 1 in
order to display any possible change before and after the process of this research study. The two
research questions are inquired to get answers. The first question is pursued: Is there any significant
difference between the 6th graders in experimental group who are taught through Critical Thinking
Activities and those who are taught through traditional English lesson in terms of critical thinking
levels?
The data were gathered and analyzed by using SPSS 20.0 statistical package program. The
suitability of the data for the normal distribution was evaluated by histogram, Q-Q graphics and
Shapiro-Wilk test as indicated in the following table.
Tablo 1.
The Paired Samples T-Test Results of Critical Thinking Levels in Pre-test and Post-test
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Subscale

Experimental group (n =
20)
Pre-test
Post-test
(𝑿 ± SD)

Analysis
Assessment
Interpretation
Inference
Explanation
Self-assessment

5.70
6.25
8.00
4.50
7.25
7.45

±
±
±
±
±
±

0.47
1.94
1.21
1.47
2.17
1.70

Control group (n = 21)
p

(𝑿 ± SD)
6.00
7.70
9.00
5.40
8.40
8.65

±
±
±
±
±
±

0.00
1.34
1.26
0.68
1.35
1.53

0.010
<0.001
<0.001
0.001
<0.001
<0.001

Pre-test

Post-test

(𝑿 ± SD)

(𝑿 ± SD)

5.52
5.76
7.52
4.57
6.33
6.24

±
±
±
±
±
±

0.93
2.02
1.66
1.40
1.90
1.51

5.71
6.14
7.71
5.29
6.57
6.95

±
±
±
±
±
±

0.96
1.85
1.45
1.06
1.69
1.16

p

0.214
0.162
0.296
<0.001
0.286
0.021

As can be observed in Table 1, the difference is statistically significant (p <.05) as it is suggested
by the p-value. (p= .000; p <.05). In other words, the critical thinking level of the experimental group
appears to be increased after the treatment period in comparison with the control group. Especially,
when comparing the pre- and post-test results of the both groups in terms of the p-value, the
subscales assessment, interpretation, explanation and self-assessment reveal a statistically significant
difference, namely, in these subscales, the research question proves that the experimental group
performed more than the control group. On the other hand, the inference subscale for the control
group indicates a statistically significant difference in comparison to the pre- and post-tests. Except
this subscale, the other ones for the control group show no statistically significant difference.
In the quantitative aproach of this current study, to find out whether any significant difference
exists between the oral assessment levels of the participants in the experimental group before and
after the treatment, the second research question was pursued: Is there any significant difference
between the 6th graders in experimental group who are taught through Critical Thinking Activities
and those who are taught through traditional English lesson in control group in terms of speaking
skills?. The results regarding this question through which was obtained from ‘the independent samples
t-test’ were examined. The pre- and post- achievement test results of the experimental group were
compared by using t-test analysis. The pre- and post- achievement test results of the participants in
the experimental group are presented in Table 2.
Table 2
The Independent Samples T-Test Results of Speaking Achievement Test Post-test
Experimental group
(n = 20)

Control group
(n = 21)

𝑿 ± SD

𝑿 ± SD

Pronunciation

3.95 ± 1.05

2.95 ± 1.02

0.004

Lexical range
Grammatical accuracy
Cohesion and coherence
Task completion
Total

4.10 ±
4.00 ±
4.00 ±
4.25 ±
5.04

2.95 ±
2.95 ±
2.95 ±
3.57 ±
5.24

0.001
0.003
0.003
0.060

Subscale

1.12
1.08
1.08
1.07

1.02
1.02
1.02
1.16

p

The results of the analysis given in Table 2 reveal that the p-value is .001 which is lower than
0.05, and taken into account as statistically significant difference (p = .001; p <.05) regarding all the
subscales (pronunciation, lexical range, grammatical accuracy, cohesion and coherence, and task
completion) between the post-test results of the two study groups. As a whole, the total results of
these subscales indicate that participants in the experimental group have a remarkable difference
over those in the control group in the research study.
This current study were based on two research questions of the impact of critical thinking
activities for the 6th graders in the experimental and control group in terms of critical thinking levels
and if there is any significant difference between these experimental and control groups in terms of
speaking skills. Briefly, the findings revealed that the critical thinking activities have a substantial
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effect on the participants’ critical thinking levels. To put it simply, the result of this study
demonstrated that critical thinking activities provided the learners participate in the interaction
process actively and make proper decisions in response to the messages of the other interactant in
conversation. This aligns with the findings of a similar studies conducted by Malmir and Shoorcheh
(2012) and Sanavi and Tarighat (2014) in which they conclueded that that teaching critical thinking
played an important role in promoting the SS of Iranian EFL learners besides enhancing their critical
thinking levels largely. The findings are also in line with the the results of the study carried out by
Ramazani, Larsari & Kiasi (2016) who concluded that “Critical Thinking and speaking are
interdependent and interrelated” (p. 197).
In terms of selecting the sixth graders as participants, the study conducted by Bayındır (2015) is
also in agreement with the appropriateness of class selection in this current study. As Bayındır (2015)
states that: “The test results showed that the 6 th graders’ average critical thinking disposition score
was higher than 7th and 8th grade students” (p. 98). In line with this aspect, critical thinking should
not be perceived as a skill that is gained or improved during higher education for duration of the study
which covered 16 weeks, Karakuzular (2013) asserts that a short time like seven weeks is not long
enough to assess and acquiring critical thinking skills in her study. This result also supports the
duration of this current study.
Based on the findings of the study it is concluded that more researches including all the levels in
the speaking skills. In line with this aspect, critical thinking should not be perceived as a skill that is
gained or improved during higher education. The study also can be seen as an exemplary one in terms
of suggesting to bridge the gap between the theory and practice in terms of assessing the activities
in the 6th grade English Language Teaching textbooks at State Schools. This result is in line with the
result of the study conducted by Tufan (2008) who concluded that Books and course contents should
be reviewed by the Board of Education so that they incorporate critical thinking skills and
competencies in each level of education” (p. 101).
Several pedagogical implications emerged ftom this current study. Naturally, until now, many
research relevant to critical thinking and ELT have been conducted in higher education; however, at
primary level and especially on the development of speaking skills of students, not enough research
have been conducted in Turkey up to now. In this research, it was proven that, the critical thinking
activities had a significant effect on 6th graders’ speaking skills as well as their critical thinking levels.
Another essential implication of the study is about the implementation of critical thinking
activities largely in English language teaching curriculum. In the lights of the findings, the learning
outcomes in the English curriculum can be enhanced. In fact, this study could be applied within longer
periods of teaching in order to shed light into the problem. It is also recommended to carry out more
researches including all the levels in the speaking skills. The usage of critical thinking activities may
also be introduced as a method of foreign language teaching during teacher training programs. Lastly,
it can be advised that researchers might want to design a whole lesson in terms of student/learnercentered methodology.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisinin Yeri Üzerine
Tartışmalar
Öğrenci Nurhan AKAT
Bartın Üniversitesi, Türkiye
nurhanakat@gmail.com
Özet: Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde dil bilgisi meselesi geçmişten günümüze kadar
tartışılagelmiş temel konulardan biridir. Bu konuda pek çok farklı görüş ve tartışma ortaya konulmuşsa da dil
bilgisi, dil öğretiminin önemli unsurlarından birisi olması nedeniyle dil öğreticilerinin gündeminde yerini
korumaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisinin yerine yönelik
tartışmaları incelemektir. Çalışma nitel araştırma modeli ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında nitel
araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz metodu
kullanılmıştır. Çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisinin yeri ve işlevi, öğretim yöntemlerinde dil
bilgisine yaklaşım ve dil bilgisinin dil becerilerini destekleyici rolü üzerinde durulmuştur. Yapılan incelemeler
sonucunda ulaşılan bulgular şunlardır: Dil bilgisi okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi bir dil becerisi olarak
görülmemektedir, bütün bu becerileri destekleyici bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra dil bilgisi,
dil öğretim süreçlerinin açıklayıcısı, mantıksal düzenleyicisi olarak görülmektedir. Bu yönüyle de dil öğretim
süreçlerinde yadsınamaz bir yere sahip olduğu fikri hâkimdir. Ayrıca dil bilgisi öğretimi sadece dile ilişkin biçimsel
bilgi ile sınırlı değildir, işlevsel ve anlamsal katkıları ile dil öğretim sürecinde yerini almaktadır. Özellikle
yetişkinler, yabancı dil öğrenme sürecinde hedef ile kendi ana dillerinin yapısal özelliklerini karşılaştırma
eğilimindedirler. Bütün bu tartışmalar yabancı dil öğretiminde dil bilgisinin asla önemsiz olmadığını, dil
becerilerinin geliştirilmesi için sezdirilme yoluyla dil bilgisi öğretimine devam edildiğini göstermektedir. Türkçe
cümle yapısı ve eklemeli bir dil oluşu bakımından diğer dillerden farklı özelliklere sahiptir. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde Türkçenin dil bilgisel özellikleri bağlam içinde, sezdirme yoluyla eğitim öğretim sürecinde
kazandırılmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Dil bilgisi öğretimi, Dil öğretim yöntemleri

Discussions on the Place of Grammar in Teaching Turkish as a
Foreign Language
Abstract: The grammar problem in teaching Turkish as a foreign language is one of the main topics discussed
from past to present. Although there are many different opinions and discussions on this subject, grammar is one
of the important elements of language teaching and it remains on the agenda of language teachers. The aim of
this research is to examine the debates on the place of grammar in teaching Turkish as a foreign language. The
study was conducted with qualitative research model. Document analysis method which is one of qualitative
research methods has been used in data collection. In this study, the role and function of grammar in teaching
Turkish to foreigners, the approach to grammar in teaching methods and the role of grammar in supporting
language skills are emphasized. The findings of the examinations are as follows: Grammar is not seen as a
language skill such as reading, writing, listening and speaking, but it is considered as a supporting element for
all these skills. Besides, grammar is seen as an explanatory and logical organizer of language teaching processes.
In this respect, the idea that it has an undeniable place in the language teaching process is dominant. In addition,
the teaching of grammar is not only limited to formal knowledge about the language, but also takes place in the
language teaching process with its functional and semantic contributions. Especially, adults tend to compare the
structural characteristics of their mother tongue with the target one in the process of learning a foreign language.
All these discussions show that the grammar is not insignificant in foreign language teaching and grammar
teaching with the intuition is continued to improve the language skills. Turkish has different characteristics from
other languages in terms of its sentence structure and being an added language. The grammatical features of
Turkish in the teaching of Turkish as a foreign language should be gained in the process of education through
intuitive learning.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Grammar teaching, Language teaching methods
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1. Giriş
Geçmişten günümüze gerek ana dil öğretiminde gerekse yabancı dil öğretiminde dil bilgisi yerini
ve önemini korumuş ana unsurlardan biridir. Geçen zamanda dünyadaki dil öğretim anlayışında dil
bilgisi değerini yitirmemişse de ona bakış açısı değişmiş ve çeşitlenmiştir. Dünyada dil bilgisine yönelik
değişen bakış açısı ülkemizde de etkili olmuştur. Ana dil olarak Türkçe öğretiminde ve yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde bu değişime paralel olarak farklı fikirler ortaya çıkmıştır. TDK dil bilgisini
“Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer.” olarak
tanımlamaktadır. Güneş (2013,73)’e göre;
“Eskiden harf okuma- yazma sanatı olarak ele alınan dil bilgisi günümüzde bir dilin ses, biçim,
cümle ve metin yapısını inceleyen, anlam ve görevlerini ortaya koyan geniş bir alan olmuştur. Bir
dile hâkim olan kuralların tümü olarak da açıklanan dil bilgisi alanı kendi içinde çeşitli alt dallara
ayrılmaktadır. Dilin seslerini inceleyen dala ses bilgisi (fonetik), kelime ve şekilleri konu edinen alana
şekil bilgisi (morfoloji), kelime ve şekillerin aralarındaki ilişkileri inceleyen kısmına cümle bilgisi
(sözdizimi), dilin anlam durumlarını inceleyen kısmına ise anlam bilgisi (semantik) denilmektedir.
Dil bilgisi hem bu alt dallardaki gelişmeleri hem de bunlar arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.”
Üzerine pek çok tanım ve tartışma yapılan dil bilgisi ve öğretimi yabancı dil öğretiminde/yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Dil becerisi olarak kabul edilmese
de dilden ayrı düşünülemeyen dil bilgisi dil öğretiminin iskeleti olarak tanımlanır. Bu yüzden de
tartışmaların, görüş ayrılıklarının merkezinde olan bir konudur. Bu tartışmalar yabancı dil
öğretiminde/yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretilmeli öğretilmemeli mi gibi
sorularla başlamışsa da değişen yaklaşım ve yöntemlerle dil bilgisi öğretimine bakış da değişmiştir.
Gelinen noktada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisinin yeri ve işlevi sorgulanmaya
başlanmıştır. Dünyadaki dil bilgisi öğretimiyle ilgili gelişmelerden bağımsız düşünemeyeceğimiz bu
fikir çeşitliliğinde dil bilgisinin öğretiminin nasıl yapılacağı nihai ve merkezi bir konum olarak yerini
almıştır.
Amaç
Bu noktada odaklandığımız esas konu ve ulaşmak istediğimiz nihai amaç Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde dil bilgisinin yerine yönelik tartışmaları incelemektir. Çalışmanın ana problemi
“Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisinin yeri nedir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu sorunun
cevabını bulmak için yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisinin yeri ve işlevi, öğretim
yöntemlerinde dil bilgisine yaklaşım ve dil bilgisinin dil becerilerini destekleyici rolü üzerinde
durulmuştur. Bu çerçevede çalışmanın ana eksenini oluşturduğunu düşündüğümüz alt problemler
şunlardır:
1. Dil öğretim yöntemlerinin dil bilgisine bakışı nasıldır?
2. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretiminin işlevi nedir?
2. Yöntem
Çalışma nitel araştırma modeli ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. “Doküman analizi yöntemi, araştırılması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.”(Yıldırım ve
Şimşek, 2018, 189) Verilerin analizinde betimsel analiz metodu kullanılmıştır. “Bu yaklaşıma göre elde
edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Doğrudan anlatılara
sık sık yer verilir. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir
biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler önce sistematik ve açık bir biçimde
betimlenir. Daha sonra açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara
ulaşılır. Ortaya çıkan temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye yönelik tahminlerde
bulunulması da, araştırmacının yapacağı yorumların boyutları arasında yer alabilir.” (Yıldırım ve
Şimşek, 2018, 239-240)

3. Bulgular
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1. Dil Öğretim Yöntemlerinin Dil bilgisi Öğretimine Bakışı ile İlgili Bulgular
Yaklaşımlar dil öğretimi konusunun teorik alt yapısını oluşturur. Bu altyapı da dil öğretiminin
pratik boyutu olan yöntemlerin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde rol oynar. Yaklaşımlardan
Birincisi, dil bilgisi merkezli uygulamaların hâkim olduğu grameri iyi bilmenin dili iyi bilmek olarak
algılandığı geleneksel yaklaşımdır. İkinci yaklaşım ise, davranışçı yaklaşımdır. İnsanın dili taklit yoluyla
öğrendiği fikrini savunur. Taklit, tekrar, ezber ve aşamalı uygulamalarla dilin bir davranış olarak
kazandırılacağını savunur. Dil öğretim yöntemlerini de bu fikir üzerine inşa eder. Üçüncüsü ise bilişsel
yaklaşımdır. Bu yaklaşım davranışçı yaklaşıma tepki olarak ortaya çıkmıştır. Dil insan zihninde
doğuştan vardır. Bu nedenle dil öğrenilmez, edinilir fikrini savunur. Dil zihin ilişkisini anlamaya
odaklanır. En önemli temsilcisi Chomsky’dir ve dil öğretim yaklaşımlarına farklı bir bakış getirmiştir.
Dördüncüsü ise, yapılandırıcı dil öğretim yaklaşımıdır: Bireyin öğrenme ve zihin becerilerini geliştirme
üzerinde durur. Dil ve zihinsel becerilerini geliştirmiş, düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan, bilgiyi
kullanan, yeni bilgiler üreten ve kendini her alanda geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlar
(Güneş,2011,136). Günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Beşinci yaklaşım olarak ise iletişimsel
yaklaşımdır. Dilin iletişim aracı olmasından yola çıkar. Dilin kuralları değil, kullanımı esas kabul
edilmiştir. Dilin kurallarını kavratırken asıl amaç uygulama alanlarıdır. Bu yaklaşımda okumadinleme-konuşma-yazma olmak üzere dört alanın becerilerini geliştirme üzerinde durulur. Kuralları
öğrenirken, kuralların kullanım alanlarını belirlemek de önemlidir. Dil bilgisi kurallarını
uygulayabileceği çok sayıda iletişim etkinlikleri kullanılır. Öğrencinin anlaması ve uygulayarak
kavraması sağlanır. (Güneş, 2017).Yaklaşımlara bağlı olarak dil bilgisi öğretimi hususunda öne çıkan
yöntemler şunlardır:
Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi: Dil öğretimi davranışçı yaklaşımdaki gibi geleneksel anlayışla ele
alınmıştır. Taklit, ezber gibi uygulamalar bu yöntemde önemlidir. “Bu yöntemin amacı dil bilgisi
kuralları ve çeviri yoluyla öğrencilere okumayı, yabancı dildeki metinleri çevirmeyi, ardından
dinleme ve konuşmayı öğretmektir. Dil, kurallar bütünü olarak ele alınır, okunan metinler incelenir
ve ana dildeki metinlerle ilişkilendirilir. Metinlerin edebî biçimine daha çok ağırlık verilir, anlamı
üzerinde fazla durulmaz. Dil bilgisi kuralları tümevarım biçiminde öğretilir. Yani önce kural sunulur,
açıklanır ve ardından cümle içinde gösterilir. Cümleler genellikle dil bilgisi kurallarını öğretmek için
kurulmuş kalıp cümlelerdi.”(Güneş,2011,127).
Doğal Yöntem: Dili ortaya çıktığı doğal ortamında öğretmeyi savunur fakat okul ortamına
uyarlaması güç olduğundan eleştirilmiştir. Dil bilgisi öğretimi geri plandadır.
Doğrudan Öğretim Yöntemi: Dilin sözlü kullanımını ön planda tutar. Bunun için derste soru sorma,
fıkra anlatma gibi aktif konuşma faaliyetlerini önemser. “Dil bilgisi, konuşma ve okumayı tamamlayıcı
bir öge olarak ele alınır ve dolaylı olarak öğretilir. Metinleri çevirme çalışmalarına yer verilmez.
Metinleri çevirme yerine anlamaya ağırlık verilir” (Güneş,2011,128). Dil hakkında bilgi vermekten
ziyade dili konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerini merkeze alarak öğretmeyi hedefler. Dil
bilgisi burada merkezi konumda değil, destekleyici, araçsal konumdadır.
Aktif Yöntem: Dil bilgisi çeviri yöntemi ve doğrudan yöntemin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
İşitsel-Sözel (Dinle-Konuş)Yöntemi: Davranışçı dil öğretim yaklaşımının ilkelerini benimser. Yani
dil bir davranıştır ve öğretilebilir. “Dil öğretiminin başlarında dil bilgisine fazla yer verilmez. Dil bilgisi
öğretimi aşamalı olarak çeşitli konulara yerleştirilir” (Gaonac’h, 1991, Martinez, 1996’dan aktaran
Güneş, 2011, 131)
Görsel –İşitsel Yöntem: Gestalt teorisinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. “Öğretim sürecinde
ses ve görüntüye, kulağa ve göze ağırlık verilmiştir. Dil ses ve görüntünün birleşimi olarak ele alinmiş,
dil bilgisi, dil bütünleri ve dışarıdan gelen uyarıcıların zihinde daha çabuk bütünleştirilmesi
amaçlanmıştır.” (Rodríguez Seara, 2004, Puren, 2004’ten aktaran Güneş, 2011, 132). Dil bilgisi
öğretiminde tekrar önemlidir.
Sezdirme Yöntemi: “Dilin kurallarını ezberlemekten ziyade, öğrencilerin dil ve zihinsel
becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dili sorgulama ve araştırma yapma mantığı oluşturur. Dilin
kuralları öğrenciye sözel bilgiler gibi aktarılmaz. Öğrenci keşfeder. Dilin işlevlerini anlamaya çalışır.
Somuttan soyuta, özelden genele gider”(Güneş, 2017). Öğrencinin dile ait kuralları fark etmesini
sağlamak ister. Direkt dil bilgisi öğretimi yapmaz. Öğrenciyi aktif kılmaya çalışan bir yöntemdir.
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Özetle söylersek; dil öğretim yöntemlerinin dil bilgisi öğretimine bakışı geleneksel dönemlerde
dil bilgisi merkezlidir. Dilin kuralları iyi öğretilirse dil de doğru kullanılır anlayışı hâkimdir. Bu nedenle
taklit, ezber, direkt kural öğretimi ve taklit merkezli bir dil bilgisi anlayışı ön plana çıkmış. Konuşma,
dinleme, okuma, yazma gibi dil becerilerinin önemi fark edilmemiştir. Sonraki dönemlerde davranışçı
yaklaşım ve yöntemlerinin dilin iletişim boyutunu ihmal ettiği eleştirisi ile yeni arayışlar bilişsel
yaklaşım ve yöntemlerini ortaya çıkarmıştır. Yapılandırıcı yaklaşımların ve yöntemlerin ortaya
çıkmasıyla da dilin iletişim boyutunu önemsenmiş ve okuma, dinleme, konuşma, yazma gibi dil
becerileri ön plana alınmış dil bilgisi ise bunları destekleyici olarak görülmeye başlanmıştır. Dil bilgisi
zaman içinde dil öğretiminde amaçsal konumdan sıyrılarak araçsal bir konuma getirilmiştir ki dilin
amacı iletişim kurmaktır savı buna zemin hazırlamıştır. Günümüzde özellikle yabancılara Türkçe
öğretiminde iletişimsel yaklaşımın temel alınması geçmişten günümüze dil bilgisine bakıştaki değişimi
yansıtmaktadır.
2. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretiminin işlevine ilişkin bulgular
Geleneksel anlayışın hâkim olduğu dönemlerde dil bilgisi merkezli dil öğretimi yapılmıştır. Dil
bilgisi öğretimi, dil öğretimiyle eş değer tutulmuştur. Geçen zamanda dil bilgisi öğretimine bakış
farklılaşarak dil bilgisinin öğretilip öğretilmeyeceği tartışma konusu haline gelmiştir. “İkinci bir dili,
özellikle, dilin konuşulduğu ülkede öğrenen öğrenicilerin dil bilgisi yapılarını, doğal dil ortamı içinde
öğrendiklerini fark etmeden örtük bir şekilde edindiklerini varsayan yaklaşımlar dil bilgisinin sınıfta
öğretilmesinin edinim sürecini sekteye uğratacağını savunmaktadırlar. ( Krashen ve Terrell, 1983’ten
akt. Cem Değer, Çetin, Oflaz Köleci, 2018,2 ). Buna göre dil bilgisi öğretimi gereksizdir, hatta dil
öğretim sürecini olumsuz etkiler. Çünkü dilin öğrenilmeyip edinildiği fikri hâkimdir. Başka bir bakış
ise, “Bunun tersine, erek dilin konuşulduğu ülkede olsun ya da olmasın her öğrenme ortamında dil
bilgisinin açık şekilde öğrenilmesi gerektiği yani sınıfta dil bilgisi üzerinde çalışmalar yapılması
gerektiğini, bu yapılmadığında öğrenicinin kendiliğinden yanlış öğrendiği yapıların fosilleşmeye
uğrayabileceğini vurgular.” (Ur, 1996;Thornbury,1999’dan akt. Cem Değer vd., 2018,12). Buradaysa
dil bilgisinin mutlaka açık bir şekilde öğreticiler tarafından öğretilmesi fikri hâkimdir. Tartışmalar
yabancı dil öğretiminde dil bilgisinin öğretilip öğretilmeyeceğinden başlayarak zaman içinde dil
bilgisinin bu alandaki yeri ve işlevine doğru evrilmiştir. Fakat tartışmaların genel eğilimine
bakıldığında yabancı dil öğretiminde dil bilgisi vaz geçilmez olarak görülmektedir. Bu genel eğilimde
esas anlaşılmak istenen nokta, dil bilgisinin yabancı dil olarak öğretiminde ve Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde de nasıl konumlandırılacağı, işlevinin ne olacağıdır. Anadili eğitiminde dilsel alt
yapısı hazır olan öğrenici, dil bilgisi öğretimi almasa dahi dili kullanmada sorun yaşamaz. Fakat
yabancı dil öğrenicisi açısından düşündüğümüzde ise durum değişmektedir. Yabancı dil öğrenicisinde
dil bilgisi öğretimi anlam kurmada ve dil becerilerini doğru kullanabilme de aracı bir işlev görür.
Mustafa Kurt bu hususu şöyle açıklar:
“Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisine ait bilgi ve kurallar, Türkçenin sistematik
işleyişini gösteren ve öğrencilerin özellikle yazma becerisini inşa eden bir arka plan oluşturur. Bu
nedenle dil bilgisi öğretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır: Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde dil bilgisi konuları belli becerileri destekleyecek şekilde sınıflandırılmalı ve
yapılandırılmalıdır. Dil bilgisine ait konular mutlaka belli cümle yapılarıyla bağlam içinde
verilmelidir. Dil bilgisi öğretiminde kullanılacak söz varlığı düzeyin üzerinde olmamalıdır. Dil bilgisi
konuları mutlaka bir dil becerisine yönelik etkinliğin alt yapısı olarak görülmeli ve asıl hedefin o
beceriye yönelik bir kazanım olduğu dikkate alınmalıdır. Dil bilgisine ait olarak görülen yapı ve ekler,
bilgi düzeyinde değil, işlev düzeyinde ele alınmalıdır.” ( Kurt, 2016)
Görüldüğü üzere yabancı dil öğretiminde dil bilgisi bir beceri alanı olarak görülmemektedir. Fakat
okuma, yazma, konuşma, dinleme gibi becerileri destekleyici ve doğru yapılandırıcı bir konuma
sahiptir. “Yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisi kullanımının en önemli hedefi işlevsel olmasıdır.
Yani dil bilgisi kuralı işlevine uygun kullanılabilmelidir. Mesela, öğrenci geçmiş zaman öğretiminde
anılarından bahsedebilmeli, gelecek zaman öğretiminde plan ifadesi söyleyebilmelidir”(Kurt, 2016).
Bu noktada dil bilgisini pasif, salt ezberlenmesi gereken bir kurallar bütünü olarak görme
gelenekselliği ortadan kalkmıştır. “Dil bilgisinin durağan bir sistemden ziyade farklı bağlamlarda
değişkenlik gösteren birimlerden oluşan dinamik bir sistem (Larsen-Freeman, 2003’ten aktaran Güven,
Özmen, 237) olduğu kabul görmüştür. Türkçenin de sondan eklemeli bir dil olması kelimelerin
öğrenilip anlam boyutunun oturtulabilmesi için dil bilgisi önemlidir. Bu durumda dil bilgisinin dil
öğretiminde kullanılıp kullanılamayacağını sorgulamak yerine nasıl ve niye öğretilmeli boyutu da
tartışmaların genel gidişatında etkili olmuştur. Nitekim Değer ve diğerlerine göre, yabancı dil olarak
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Türkçe dil bilgisi öğretiminin amacı dil bilgisi kurallarının iletişimde gerçek yaşama aktarılmasıdır.
Böylece öğrenici, kendisine sunulan yapıyı içselleştirip kullanıma dönüştürebilir. Bu nedenle, dil
bilgisi öğretiminde biçim ve iletişim köprüsünün kurulması gerekir. Biçimden iletişime giden yolda
dil bilgisini yalnızca yapılardan oluşan birimler olarak görmemiz değil, aynı zamanda bu yapıların
farklı anlamlarına da odaklanmamız gerekir.( Cem Değer vd., 2018,2)
Yazarlar, Larsen-Freeman’ın dil bilgisi pasif bir yapı değildir, biçim, anlam ve kullanım boyutları
vardır. Bu yapıları göz ardı etmeden dil bilgisi öğretilmelidir anlayışını merkeze alarak dil bilgisinin
yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki önemini vurgulamışlardır. Dil bilgisinin işlevsellik ve iletişim
boyutunu göz önünde tutmuşlardır. Fakat buradaki ayrım Larsen-Freeman ortaya koydukları görüşte
dil bilgisini beceri olarak değerlendirirken Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde beceri olarak
değerlendirilmez. “Dil bilgisi hususu dil öğretiminde önemli kabul edilse de iletişimsel yaklaşımın
dil bilgisel doğruluk, akıcılık, bağlama uygun cümle kurma gibi ilkeleri dil bilgisini geri plana itmiştir.
(Cem Değer vd., 2018,12) Çünkü iletişimci yaklaşımda biçimsel dilbilgisi öğretimine hiç yer verilmez
ama anlam odaklı girdilerde yapı ve sözcükler verilir. Bir çocuğun anadilini edinme sürecinde olduğu
gibi girdiyi anlamaya çalışırken öğrencilerin hedef yapı ve sözcükleri anlayacakları düşünülür (Hinkel
ve Fotos, 2002, 4’ten akt. Şaf,2010,21 ).
“Diller İçin Ortak Öneriler Çerçevesi Metni’nde dil bilgisinin genelde bir dilin ögelerinin
birleştirilmesiyle cümlelerin oluşturduğu bir kurallar bütünü olarak görülebileceği vurgulanırken, dil
bilgisi yeterliliğinin ise bir dilin dil bilgisi araçlarına ilişkin bilgi ve bunları kullanma yeteneği olarak
tanımlanabileceği ifade edilmektedir. Belirli kalıp ifadeleri ezberlemek yerine, söz konusu kurallara
uygun iyi biçimlendirilmiş ifadeler ve cümleler üretme bireylerin dil bilgisi yeterliliğini
oluşturmaktadır. Yine bu metne göre her bir dilin dil bilgisi karmaşıktır ve kesin bir betimlemeye
uygun değildir.” (Ar,2018,101)
Gelinen nihai noktada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretiminin yeri ve işlevi
zaruridir. Dil bilgisi öğretiminin dil becerilerini destekleyici bir öğretimle nasıl yapılacağı esas gündemi
teşkil etmektedir. “Artık doğru tümceler kurabilmenin, konuşurken ve yazarken anlaşılmayı
kolaylaştırdığı gibi öğrenilen dilin toplumunda da daha kolay kabul edilmeyi sağladığı
vurgulanmaktadır. Bu nedenle konu, dil bilgisinin öğretilip öğretilmemesi değil, hangi dil bilgisi
konularının, ne kadar ve nasıl öğretileceği sorularının yanıtını bulmaktır.”( Cem Değer vd., 2018,12)
Sonuç ve Öneriler
Yabancılara Türkçe öğretiminin uzun bir geçmişi olsa da bu alanın sistematik eğitimi son yıllarda
ülkemizde ciddi bir uzmanlık sahası olarak ivme kazanmıştır. Artan bilimsel çalışmalar doğal olarak
farklı görüşleri, tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaları dil bilgisinin öğretilip
öğretilmeyeceği ile başlamış ve sonrasında eğilim dil bilgisinin dil öğretiminde zaruri olduğu
noktasında birleşmiştir. Dil bilgisinin nasıl öğretileceği konuların hangi seviyede nasıl sınıflandırılıp
sunulacağı, kitaplarda dil becerilerine göre nasıl yapılandırılıp sunulacağı hususları ön plandadır.
Öneriler ise; dilin hayatın bir parçası olduğu gerçeği unutulmamalı ve öğrenicilere dil bilgisini dil
becerileriyle kullanabilecekleri alanlar oluşturulmalıdır. Hayatla bağdaştırılmayan ve bağlamdan
kopuk verilen dil bilgisi öğreniciyi, kalıcı olmaktan uzak bir ezberciliğe iter.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinlerden
Yararlanmaya Yönelik Tartışmalar
Serra Nur AKKOÇ
Bartın Üniversitesi, Türkiye
akkocserra@gmail.com
Özet: Yabancıl dil olarak Türkçe öğretimi üzerine yapılan çalışmalar daha çok kelime öğretimi, dilbilgisi
öğretimi, dilbilgisi öğretim yöntemleri gibi konularda yoğunluk göstermektedir. Yapılan çalışmalara baktığımızda
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinlerden faydalanma yöntem ve teknikleri üzerinde yeterince
durulmayan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazınsal metinler dil bilgisi çeviri yönteminde dil öğretiminin
merkezinde yer almıştır, ancak işitsel dilsel yöntemlerde eğitim ortamından uzaklaşmıştır. İletişimsel dil öğretim
yönteminin kültürel iletişime önem vermesi sonucunda yazınsal metinler yeniden dil öğretiminde kullanılmaya
başlamıştır. Yazınsal metinler dilin içerdiği doğal söylemleri barındıran, kültürel ve toplumsal özellikleri aktaran
ve tanıtan eserlerdir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal eserlerin kullanılması okumaanlama becerisinin geliştirilmesi ve dil-kültür ilişkisini pekiştireceğinden öğrencide daha kalıcı öğrenme
sağlayabilmektedir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma anlama becerisini geliştirmek amacıyla kullanılan yazınsal
metinlerden yararlanma konusu şu soruyu ve tartışma konusunu beraberinde getirmektedir: Yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde kullanılan yazınsal metinler dil düzeylerine göre sadeleştirilmiş olarak mı kullanılmalıdır
yoksa metinler özgün haliyle mi kullanılmalıdır? Bu araştırmanın amacı sadeleştirilmiş metin ve özgün metinlerin
hangi durumlarda kullanılmaya uygun olduğunu belirlemek ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal
metin kullanımına yönelik tartışmaları incelemektir. Araştırma nitel modelde yürütülmüştür. Nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere metin düzenlemeye ilişkin tezler,
makaleler ve dilbilimcilerin metinsellikle ilgili yaklaşımları incelemeye dahil edilmiştir. Yapılan analizler
sonucunda temel düzeydeki öğrencilerin daha çok sadeleştirilmiş metinlerle çalışması, orta ve ileri düzeyde özgün
metinlerden daha çok yararlanılması gerektiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dil Öğretim Yöntemleri, Metin Kullanımı.

Discussions on the Use of Literary Texts in Teaching Turkish as a
Foreign Language
Abstract: Studies on teaching Turkish as a foreign language are predominantly based on vocabulary
teaching, grammar teaching, and grammar teaching methods. When we look at the studies, the methods and
techniques of using literary texts in Turkish teaching as a foreign language emerges as a subject which is not
emphasized. The literary texts are at the center of language teaching in the grammar translation method,
however, it has moved away from the educational environment with auditory linguistic methods. As
communicative language teaching method gives importance to cultural communication, literary texts were begun
to be used again in language teaching. The literary texts are the works that contain the natural discourses of the
language and convey the cultural and social characteristics. In this context, the use of literary works in teaching
Turkish as a foreign language can provide more permanent learning in the student since it will enhance the
reading-comprehension skills and the language-culture relationship.
The use of literary texts to improve reading comprehension skills in teaching Turkish as a foreign language
brings with the following question and discussion: Should the literary texts used in the teaching of Turkish as a
foreign language be simplified according to their language level or should they be used in their original form?
The aim of this study is to determine the situations in which simplified text and original texts are suitable for
use, and to investigate the discussions on the use of literary texts in teaching Turkish as a foreign language. The
research was carried out in a qualitative model. Data were collected by document analysis method. Content
analysis method was used for data analysis. Theses, articles and linguists' approaches to textuality related to
text editing for use in teaching Turkish as a foreign language have been included in the study. As a result of the
analyzes, it was seen that basic level students should work with more simplified texts, and that the texts should
be used more in middle and advanced level.
Key words: Teaching Turkish as a Foreign Language, Language Teaching Methods, Texts.
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Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi devamlı olarak kendini geliştiren, gün geçtikçe daha da
önemini arttıran bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır (Karakuş ve Ökten,2018). Bu gelişim ve ilerleme
pek çok araştırma ve çalışmayı da beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırma ve çalışmalara
bakıldığında dil bilgisi öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretimi, kelime öğretimi gibi konular sıklıkla ele
alınmıştır. Fakat yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinlerden konusu bahsi geçen
konular kadar gündemde olmamış ve yeterince üzerinde durulmamıştır. Oysaki yazınsal metinler bir
dili öğrenirken o dilin kültürel ve toplumsal özelliklerini aktaran, tanıtan eserlerdir. Bundan dolayıdır
ki yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinlerden yararlanmaya önem verilmelidir.
Amaç
Bu bağlamlardan yola çıkarak çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal
metinlere yönelik tartışmaları ele almak, yazınsal metinlerin dil öğrenimine katkısını incelemektir.
Amaç doğrultusunda karşımıza çıkan ana problem durumu “ yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
yazınsal metinlerden niçin yararlanılmalıdır?” olmuştur. Problem doğrultusunda oluşan alt problemler
ise şunlardır:
1. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinler dil düzeylerine göre sadeleştirilmiş
olarak mı yoksa özgün metin olarak mı kullanılmalıdır?
2. Dil öğretim yöntemleri yazınsal metinlerde nasıl kullanılmalıdır?
Yöntem
Araştırma nitel modelde yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
tekniğiyle veriler toplanmış betimsel analiz yöntemiyle veriler incelenmiştir. Doküman incelemesi,
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesi
olarak tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinler Dil Düzeylerine Göre
Sadeleştirilmiş Olarak mı Yoksa Özgün Halleriyle Mi Kullanılmalıdır?
Dil öğretimi dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerilerinin tümünden oluşmaktadır. Bu yüzden dil öğretilirken bu dört temel becerinin bir arada
verilmesi gerekmektedir (Eroğlu,2015). Dil öğretiminde oldukça önemli bir yere sahip olan yazınsal
metinler hem anadil hem de yabancı dil öğretimi için ders içerisinde ve ders dışında kullanılabilecek
başlıca kaynaklardandır. Bu bağlamdan yola çıkarak açıkça diyebilmekteyiz ki dil öğretimi metinden
bağımsız düşünülemez.
Yabancı dil öğretmek amacıyla hazırlanan ders kitaplarında yazınsal metinlere yer vermek ne
denli önemliyse bu metinlerin bilinçli bir şekilde seçilmiş olması da o denli önemlidir. Yazınsal
metinleri seçerken metin seçme ilkeleri ve bu metinlerin hangi seviyede ne tür alıştırmalarla
kullanılacağı konusu üzerinde önemle ve özenle durulduğu sürece yazınsal metinler aynı zamanda
kültür aktarımı için de oldukça verimli bir araç haline gelmektedir (Dilidüzgün, 1995).
Yazınsal metinler toplumun ve dilin karakteristik özelliklerini içine alan dile ve kültüre ait yapılar
barındıran eserlerdir bundan dolayıdır ki materyal olarak yazınsal metinlerden faydalanmak öğrenilen
dilin kültürünün kavranmasını sağlamakla beraber öğrencinin motivasyonunu arttıran bir etken olarak
karşımıza çıkmaktadır (Süner,2018). Tüm bunlardan yola çıkarak dil öğretiminde yazınsal metinlerin
önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Hem dil öğretme konusunda hem de kültür aktarımı konusunda
bu denli önemli bir yere sahip olan yazınsal metinler kullanırken öğrencilerin bilgi birikimleri, dilbilgisi
ve kelime birikimi, dilin doğal kullanım alanlarına hakim olma, ata sözleri ve deyimleri anlayabilme
yetileri göz önüne alınmalıdır. Çünkü aynı seviye ve sınıf ortamını paylaşan öğrencilerde bile bu yetiler
farklılık gösterebilirken farklı seviyelerde ki öğrencilerin aynı yazınsal metinlerden faydalanması dil
öğrenimi sürecini olumsuz etkileyecek onların hedef dili öğrenmeye yönelik istek, gayret ve
güdülemelerini düşürecektir. Bu durum bizlere yazınsal metinlerin dil düzeylerine uygun bir şekilde
tasarlanmasını, var olan eserlerin yine dil düzeylerine uygun bir şekilde sadeleştirilmesi ve eserlerin
özenle seçilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu durumu Polat(1993) “ yazınsal metinler öğrencinin
dil düzeyinin çok üstünde olmamalı, konu yönünden ise öğrencilerin yaşam ve deneyimlerine uygun
olmalıdır.” Sözleriyle ifade etmiştir.
Demir ve Açık(2011) ise bu durumu “Edebi eserler dili en iyi yansıtan unsurlardan biridir.
Toplumun kültürel değerlerini yansıtırken aynı zamanda insani duyguların gelişmesine de yardımcı
olur. Bu sebeptendir ki yabancı dil öğretiminin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Fakat her edebi
metni ders materyali olarak kullanmak mümkün değildir.” İfadeleriyle desteklemektedirler.
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Bütün bu bilgiler ışığında net bir şekilde görülmektedir ki yabancılara Türkçe öğretiminde
kullanılacak olan yazınsal metinlerin dil öğreniminin iyi ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesi için hedef
kitlenin seviyesine uygun olması gerekmektedir. Ayrıca metnin kültürel değerleri yansıtması, dersin
amacına uygun olması ve Türkçeyi en iyi şekilde örnekleyip günlük hayatla bağlantısı kurması
gerekmektedir.
2. Dil Öğretim Yöntemleri Yazınsal Metinlerde Nasıl Kullanılmalıdır?
2.1. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Yazınsal Metinler
Dilbilgisi- çeviri yöntemi Latince ve Yunanca Metinlerin çevrilmesine kadar uzanan çok eski bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem genel olarak dilin çeviri ile incelenmesini savunur ve
konuşma dilini geri planda bırakarak hedef dili öğrenmede başarılı olma ölçütünü bir dilin diğerine
etkin bir şekilde çevrilebilmesi olarak alır (Demirerkin,2016, s.52-53). Bu yöntemde dilbilgisi kuralları,
kelimelerin ezberlenmesi ve kelimelerin yazımı esas alınır. Dilbilgisi- çeviri yöntemiyle yazı dili
öğretilmek amaçlanmış ve dilbilgisi kuralları öğrenildikten sonra sözlük yardımıyla bile olsa kendi
kendine yabancı dilini geliştirebilmesine zemin hazırlamıştır. Bu yüzden dilbilgisi- çeviri yönteminde
yazınsal metinler önemli bir yere sahiptir (Özdemir, 2010 s.16-17).
Tapan’a göre ise dilbilgisi-çeviri yönteminde yazınsal metinlerin kullanımı şu şekilde ifade
edilmiştir:
Dilbilgisi- çeviri yönteminin özelikle çıkış yıllarında, değişik diller konuşan insanların bir araya
gelebilme, karşılıklı konuşabilme olanakları sınırlı olduğundan, bu yöntem uyarınca yapılan derslerde
dilin daha çok yazılı boyutu üzerinde durulur, yabancı dil daha çok okuyup anlamak ve yazmak için
öğretilirdi (Tapan, 1993, s. 193).
2.2. İşitsel-Dilsel Yöntem ve Yazınsal Metinler:
İşitsel-dilsel yöntem ikinci Dünya savaşı sonrasında yaygınlaşan bir yöntemdir. Bu yöntemde bir
dilde anlam oluşturmak için yapısal incelemenin yanı sıra belli durum ve davranışlarda etki-tepki
süreci yani davranışsal yaklaşımla öğrenilebileceği savunulur (Demirerkin, 2016, s.58). İşitsel dilsel
yöntemde öncelikle iletişimsel beceriler yani dinleme ve konuşma esastır. Bundan dolayı kullanılan
yazılı metinler diyaloglardan oluşmaktadır. Öğrenciye diyalogları dinleterek ve bu diyalogların
tekrarlanmasını sağlayarak konuşmaya yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntemde yazılı
materyallerin başlangıç seviyelerinden kullanımı reddedildiğinden yazılı metinlere yer verilmez.
Okuma yazma becerisi için hedeflenen daha üst aşamalarda yazınsal kaynaklar kullanılmakla beraber
bu kaynakların içerikleri diyaloglardan oluşmaktadır (Üze, 2010,s.29).
Bu bilgiler doğrultusundan da anlaşılacağı üzere işitsel-dilsel yöntem daha çok konuşma ve
dinleme becerilerinin üzerinde durduğundan yazınsal metinler ve onlardan yararlanma geri plana
atılmıştır.
2.3. İletişimsel Yöntem ve Yazınsal Metinler
Dil öğretim yöntemlerinde çoğunlukla dilbilgisi kurallarının doğru kullanımı üzerinde durulurken
sınıf dışarısında sağlıklı bir iletişim kurulamadığı sıkça karşılaşılan söylemler arasında yer almaktaydı.
Sadece hedef dilde konuşma esas alındığında ise dilbilgisel hatalar sıkça gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan
bu sonuçlar doğrultusunda yeni bir yöntem olarak karşımıza iletişimsel yöntem çıkmaktadır. İletişimsel
yöntemde amaç öğrenciye yalnızca dili öğretmek değil aynı zamanda hedef dilin farklı zaman, mekân
ve durumlarda nasıl kullanılacağını öğretmektir (Özdemir,2010 s.20). Aykaç(2015)bu yöntemi
“öğretim öğrenci merkezli olarak yapıldığı için ders malzemeleri, öğretim ortamı ve aktiviteler özel
olarak öğrenci odaklı üretilir. Bu materyallerin hedef dilin kültürünü yansıtacak ve günlük yaşamda
işlevsel olacak şekilde üretilmesine özen gösterilir” şeklinde tanımlamıştır.
Sonuç ve Öneriler
Yapılan çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde yazınsal metinlere yönelik tartışmalardan, dil
öğretim yöntemlerinin yazınsal metinler açısından kullanımdan bahsedilmiştir. Çalışmada da
görüleceği üzere yabancılara Türkçe öğretiminde yazınsal metinlerden yararlanma ve bu metinlerin
dil seviyelerine göre sadeleştirilmiş olarak ele alınmasını hedef dili öğrenmede kolaylık sağlamaktadır.
Bundan dolayı edebi metinlerin dil seviyelerine göre sadeleştirilmesi hedef dilin öğrenim sürecini
kolaylaştıracağı gibi okuma anlama becerisini arttırmakta önemli bir role sahiptir. Öğrenim süreci
seviyeye uygun olarak gerçekleşeceğinden öğrencilerin dil öğrenmeye yönelik motivasyonlarını olumlu
yönde etkileyecektir. Hedeflenen dil seviyelerine uygun metinlerin sadeleştirilmesi ve ders materyali
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olarak sınıf ortamında kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı bu alanda yapılan
çalışmaların artması okuma anlama becerisini geliştirmede büyük önem taşımaktadır.
KAYNAKÇA
Aykaç, N.(2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Genel Tarihçesi ve Bu Alanda Kullanılan
Yöntemler. Turkish Studies 10(3), 161-174.
Demir, A. Ve Açık, F.(2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürler Arası Yaklaşım ve
Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 30, 50-72.
Demirerkin, M.(2016). Yaklaşımdan Tekniğe Yabancılara Türkçe Öğretim Yöntemleri ve Yöntem
Sonrası Dönem. Yıldırım, F (Ed.) ve Tükefçioğlu, B. (Ed.) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Kuramlar Yöntemler Beceriler Uygulamalar içinde. Ankara: Pegem Akademi.
Dilidüzgün, Ş.(1995). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinler. Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Eroğlu, S.(2015). Metinbilimsel Ölçütler Çerçevesinde Ömer Seyfettin’in “Üç Nasihat” Hikayesinin
İçin Sadeleştirme Denemesi Yabancılara Türkçe Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,
Ankara.
Karakuş, N. Ve Ökten, C.(2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Drama Tekniğiyle (Karagöz ve
Hacivat Oyunları) Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiillerin Öğretimi. İnternational Online Journal of
Edicational Sciences, 10(1), 259-275.
Özdemir, S.(2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Halk Hikayelerinden Yararlanma. Yüksek
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Polat, T.(1993). Yazınsal Metinler ve Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi. Alman Dili ve Edebiyatı
Dergisi, 8, 181-190.
Süner, R.(2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinlerin B1 Düzeyine Uyarlanması
Eskici Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tapan, N.(1993). 20. Yüzyıl Almanca Öğretiminde Yöntem Arayışları. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi,
8, 191-206.
Üze, F.(2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri ve Önemi. Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Yıldırım, A. Ve Şimşek, H.(2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

137

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

Factors Influencing the Learning of Turkish
Dr. Carol Griffiths
Leeds University, UK
carolgriffiths5@gmail.com
Doç. Dr. Gülden TÜM
Çukurova University
guldentum@gmail.com
Abstract: Although English is widely accepted as the international lingua franca, other languages have also
been increasing in terms of popularity. One of these is Turkish, possibly because of Turkey’s strategic
geographical location. This article reports on a study of learners of Turkish at a Turkish university to investigate
their motivation, investment, and beliefs about their target language, since all of these factors have been
mentioned as important in previous literature and shares the results. It was found that the students generally
agreed or strongly agreed that they were motivated, invested time and effort, and had positive beliefs about the
language they were trying to learn (Turkish). This finding accords with the findings of other studies in relation
to other languages and suggests that the factors leading to successful language learning may be similar
irrespective of the language being learnt. Implications of these findings for learning and teaching are
recommended, and directions for further research are also suggested.
Keywords: Teaching Turkish as a Foreign language, learning language, Turkish.

Türkçe Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Özet: İngilizcenin uluslararası bir dil olarak kabul görmesine rağmen, diğer diller de yaygınlıklarını
arttırmaktadır. Bunlardan biri, muhtemelen Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu nedeniyle Türkçedir. Bu
makalenin amacı, bir Türk üniversitesinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin motivasyonlarını, beklentilerini
ve hedef dilleri hakkındaki inançlarını araştırmak ve sonuçlarını paylaşmaktır. Bu faktörlerin tamamının daha
önce yapılan birçok çalışmada da önemli olarak belirlendiği görülmüştür. Öğrencilerin genellikle motive
oldukları, zaman ve çaba harcadıkları ve öğrenmeye çalıştıkları hedef dilleri hakkında (Türkçe) olumlu inançları
olduğu konusunda hem fikir oldukları ya da bu durumu kesinlikle kabul ettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgu, diğer
dillerle ilgili diğer çalışmaların bulgularıyla uyumluluk göstermektedir. Başarılı bir dil öğrenimine yol açan bu
faktörlerin, öğrenilen dilden bağımsız olarak benzer olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulguların öğrenme ve
öğretme açısından etkileri gösterilmekte ve gelecekteki araştırmalar için tavsiyeler önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Dil öğrenme, Türkçe
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1. Introduction
Although there are many thousands of languages throughout the world, by far the majority of
writing and research has involved the study of English. There are signs that this may be changing,
however. One language which has been attracting more attention in recent years has been Turkish,
possibly because of its unique strategic position as a mediator between Europe and the Middle East.
Turkish tends not to be an easy language for non-Turkic speakers to learn because it has a
somewhat complicated grammatical system and few lexical cognates with most other language
families (Tüm, 2012a and 2012b; Tüm, 2013; Tüm, 2014). So why do they do it? And what can this tell
us about the learning of languages more generally?
2.1 Previous research
There are multiple possible factors influencing the learning of a language which have been
published in previous literature. Three of the most commonly researched include:
• Motivation. Motivation has long been recognised as a major factor in effective language
learning. Authors such as Dörnyei and Kubanyiova (2014), Ushioda (2008) and Lamb (2017) all argue
that motivation is, perhaps, the most important factor determining whether learners are successful
or not .
• Investment. How much time and energy are learners prepared to invest? It was Norton (1997)
who transferred Bourdieu’s (1977) economic metaphor of investment to language learning. According
to this metaphor, learners invest (especially time and effort) in the language learning endeavor in
order to develop linguistic capital which they can then use to further develop their identity.
• Beliefs. What do learners believe about the language they are trying to learn? The place of
beliefs has also long been recognized as important for successful language learning (e.g. Horwitz,
1985). Especially important, according to White (2008) is the belief that the target language is worth
learning
When Griffiths (2017) gave a questionnaire which included the three factors noted above to a
group of successful non-native teachers of English, they


Gave a rating of 5 (strongly agree) to the item on motivation



Gave a rating of 5 (strongly agree) to positive beliefs about the language they were trying to
learn/teach



Gave ratings of 4.5 (between agree and strongly agree) to the items about investment of
time and effort

The question which arises from Griffiths’s (2017) study of learners of English is “how similar are
the responses of learners of other languages?”. The study reported here looked at learners of Turkish,
for which the research questions were:
1. What motivates learners of Turkish?
2. How much time and energy are they prepared to invest?
3. What do they believe about the language they are trying to learn?
2. 2 Research setting
The current study took place at the TÖMER centre (Türkçe Öğretim Merkezi, established by
Ankara University in 1984) at a university in a Turkish city. The TÖMER organization teaches numerous
languages (mostly modern languages), including Turkish to foreign learners. There are many TÖMER
centres throughout Turkey, with many thousands of students of Turkish around the country.
2.3 Participants
Data was gathered from a total of 402 foreign students of Turkish language over two semesters.
 Ages ranged from 16 to 44
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 278 were male while 124 were female.
 length of time in Turkey ranged from 198 months (16 years 4 months) to one month
 they came from 77 different national backgrounds, including countries in Europe, the Middle
East, Asia, Africa and the Pacific
2.4 Data collection
Data for this study were collected using a Likert-type questionnaire based on findings from the
literature regarding motivation, investment and beliefs. The questionnaire was based on a scale from
1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). Participants were asked for reasons/examples for their
ratings and biographical details were also asked for. Ethical issues included:
 permission was gained from the Head of Department
 the purpose of the study was explained to ensure informed consent
 participants rights were explained
 participants were asked to give consent for the data to be used for research
and/or publication purposes
2.5 Data analysis
The questionnaire data was entered into SPSS and analyzed for reliability (alpha=0.806). Since
Likert-type questionnaires produce ordinal data, nonparametric tests were employed for analysis (e.g.
Cohen, Manion & Morrison, 2018; Dörnyei, 2007). These included medians, Spearman’s correlation,
Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests of difference. The comments were analyzed for salient themes
(open coding) which were then grouped around central concepts (axial coding).The concepts which
emerged from the qualitative data were then compared with the quantitative data
2.6 Results
Medians
According to the analysis, both motivation and the belief that Turkish is worth learning attracted
the highest possible median ratings (5=strongly agree). Investment of both time and effort attracted
medians of 4 (=agree). When learning Turkish…
1. I am motivated (5)
2. I spend a lot of time working on my Turkish (4)
3. I put in a lot of effort into my studies (4)
4. I believe Turkish is a good language to learn (5)
Relationship to age
Only one item (I put a lot of effort into my studies)was significantly related to age (Spearman’s
correlation=0.112, p=.025). This suggests that older learners believe they put more effort into their
studies than younger learners. However, the effect size was only 1.25% (small).This suggests that age
is not a major issue with these students.
Relationship to length of stay
Three items were significantly negatively correlated with length of stay


I was motivated (-0.139, p=0.019, E=1.93%)



I spend a lot of time working on my Turkish (- 0.179, p=0.002, E=3.20%)



I put a lot of effort into my studies (-0.186, p=0.002, E=3.46% )

These results would suggest that the longer they had been in Turkey, the less motivated they
were, and the less time and effort they were prepared to invest. This is an intriguing possible area
for future study to investigate the possible reasons for such a result.
Differences according to gender
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There were no significant differences according to gender for any of the questionnaire items
(Mann-Whitney). In other words, both males and females were equally motivated, they invested time
and effort equally and they had equally positive beliefs about the language they were trying to learn
(Turkish)
Differences according to nationality
There were no significant differences for motivation, investment of effort or beliefs according
to nationality, although there were some differences apparent for investment of time (KruskallWallis). However, some of the national groups displaying most difference were very low numerically
(sometimes just one individual). No differences were in evidence for countries with 10 or more
representatives (Syria=106; Iraq=52; Ghana=19; Myanmar=15; Somalia=13; Philippines=10; Saudi
Arabia=10). This suggests that, where there are differences, it is more a matter of individual variation
than characteristic of the national group.
Comments: Motivation
Many gave as their major reason for wanting to learn Turkish that they wanted to further their
education, in order to
“follow my dreams” (Vietnamese student).
Conflict avoidance was mentioned as a motivation by a number:
“It is safer in Turkey for now” (Syrian student)
“Turkey is a better choice because of the wars” (Iraqi student).
Others quoted economic motivations, such as the need to get jobs and engage in business in
order to earn money and provide for families.
For some, the motivation was lifestyle:
“my family roots are Turkish [from] the time of the Ottoman Empire”
(Bulgarian student),
“I found that Turkish is close to our culture and…..Turkish community
are similar to mine in many ways (Iraqi student).
Others were intrinsically motivated:
“Turkish is the 6th language I am learning. My goal for learning 7
languages always motivated me” (Algerian student).
In addition, a variety of extrinsic motivators was mentioned, including teacher, friends, relatives,
and parents.
Comments: Investment
Generally, students reported spending a lot of time on their study, such as the student from
Zimbabwe who reported
“I will be working on my Turkish when I am not eating or sleeping”
However, not everyone is so committed, for instance the Mongolian student who declares
“only in TÖMER (13:30-17:30)”.
Investment of effort seemed to be manifest in two fairly distinct categories:
 hard work e.g. “I am working hardly to learn Turkish as good as possible” (Albanian student)
 using resources, sub-divided into six types:
-

visual (movies, TV, etc.)

-

graphic (novels, brochures, etc.)

-

media (news, social media, etc.)
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-

electronic (websites, apps, etc.)

-

audio (Turkish songs)

-

human (Turkish people/friends, teachers, etc.)

Comments: Beliefs
Many of the students seemed to believe that Turkish is an easy language to learn:
“It is a little same with my mother tongue” (Albanian student);
“because Turkish and Arabic close to each other” (Syrian student);
“Some of Turkish words is similar with Indonesian and the
pronunciation too” (Indonesian student);
“There is no feminine or masculine easy to do the plural and grammar
easy” (Moroccan student);
“Turkish is all written in Roman letters” (Afghanistani student).
Others believe that Turkish is an important language internationally:
“I think it is becoming a global language” (Palestinian student);
“It introduces you to a rich culture and civilization” (Palestinian
student);
“Turkey is a cross point of the world history” (student from Burundi);
“because of Muslim cultures” (Egyptian student);
“Turkey is a very important country in the Middle East and Islamic
world” (Algerian student).
3. Discussion, Suggestions, Conclusion
According to the results of this study, learners of Turkish appear to be highly motivated and to
strongly believe that Turkish is a good language to learn. They are also generally prepared to invest
time and effort in an attempt to learn their target language. Age did not appear to be a major issue
with the participants, although, interestingly, motivation and investment were negatively correlated
with length of stay in Turkey. There were no significant differences according to gender, and none
for national groups of 10 or more. In other words, perceptions did not appear to vary significantly in
general according to individual differences.
Comments regarding motivation included a desire for education, to avoid conflict, for better
economic prospects, and for lifestyle choices. Some appeared to be intrinsically motivated, while
others appeared to have extrinsic motivation. Most of the students reported investing a lot of time
and effort, and most of the students also expressed positive beliefs about Turkish.
Although the students in Griffiths’s (2017) study were learners of English, the results of this
current study are remarkably similar. This would seem to suggest that the process of learning a
language may not be too different, irrespective of the actual language involved. In other words, in
order to learn language successfully, learners need to be motivated, to have positive beliefs about
the language, and to be prepared to invest time and effort.
The results of this study would seem to suggest several practical implications for successful
language learning. In particular:
1. Although some aspects of a student’s motivation may be beyond the control of
a teacher, it would seem logical to suggest that teachers should do everything
in their power to maintain a motivating atmosphere in their classrooms.
2. Teachers should also do everything they can to promote positive beliefs about
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the target language.
3. Although, ultimately, the amount of time and energy a student is prepared to
invest is actually up to the individual student, it should also be remembered
that relationships with the teacher and/or classmates may also be a
determining factor in terms of the level of student investment. Maintaining
harmonious classroom dynamics may therefore also contribute to students’
willingness to invest.
This study has produced some interesting findings which might be extended in a number of ways
by asking the following questions:


What strategies do learners of Turkish use? Are they similar to or different from strategies
used by learners of other languages?



Are the results the same in different contexts?



Are the results the same with different participants?



What is the effect of different individual factors (e.g. personality, aptitude, style, etc.)?

From a theoretical point of view, we can see that learning a language is a dynamic process,
involving a complex mixture of factors. Of these factors, the most important would seem to be
motivation, a positive belief about the target language, and willingness to invest time and effort in
the learning endeavor. Given these results, we might conclude that promoting these characteristics
in a language classroom is likely to produce positive results in terms of successful language learning.
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Tarih Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin ve Formasyon Alan Tarih
Bölümü Öğrencilerinin Hizmet İçine Yönelik Metaforik Algılarının
Karşılaştırılması
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Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin ACAR,
Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
huseyinacar031@gmail.com
Özet: Bireyin toplum hayatında başarılı olması için öncelikle sosyal bilimleri anlaması, her biri sorun çözücü
disiplinlerini tanıması ve bu disiplinlere hakim olması gerekir. Ancak böyle yetişen bir birey, toplum hayatında
istenilen bir vatandaş olma özelliğine sahip olur. Sosyal bilimlerin bu önemli yapısı içinde en köklü ve diğer
disiplinleri ağları ile sapmış ana disiplini ise tarih bilimidir. Tarih bilimi bugün pek çok alanda önemli bir yere
sahipken, özellikle okul çağlarında öğretilmesinin ayrı bir önemi vardır. Çünkü tarihi anlamak ve tarihi olaylardan
ders çıkarmak yarının yetişkinleri için oldukça önemli olmalıdır. Okul çağındaki bireyleri bu yeterlilikle donatmak
ise özellikle tarih öğretmenlerinin görevidir. Tarih öğretmenlerinin hizmet içinde tarih öğretiminin amaçlarına
hakim olması ve tarihi sevdirmek adına öğretim yapması oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmanın amacı öncelikle
tarih öğretmenliği son sınıf öğrencileri ve formasyon almış tarih bölümü öğrencilerinin metaforik algılarını ortaya
koymak ve karşılaştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim döneminde iki devlet üniversitesinde öğrenim görmekte
olan 20 tarih öğretmenliği son sınıf öğrencisi ve 20 formasyon almış tarih bölümü son sınıf öğrencisi oluşturmuştur.
Çalışma grubu belirlenirken ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunun ölçütü
olarak görüşme yapılan öğrencilerden geleceğe yönelik öncelikli planının öğretmenlik yapmak istemesi kabul
edilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak öğrencilerin hizmet içine yönelik algılarını öğrenmek için
araştırmacılar tarafından hazırlanmış soru formu uygulanmıştır. Çalışma grubundan elde edilen veriler içerik
analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, tarih öğretmenliği son sınıf
öğrencilerinin ve formasyon alan tarih bölümü öğrencilerinin hizmet içine yönelik metaforik algılarının olumlu
yönde olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Sözcükler: Tarih öğretmeni, öğretmenlik, metafor

Comparison Between The Metaphorical Perceptions Of Final Year
Students In History Teaching And History Students With Pedagogical
Formation Regarding In-Service
Abstract: In order for an individual to be successful in social life, s/he first needs to understand the social sciences,
recognize each and every problem-solving discipline and have deep knowledge of these disciplines. Only an individual
who would be raised in such a way would possess the qualities required to be a good citizen in society. Within this
important structure of social sciences is the science of history that strikes as the most rooted discipline enveloping
other disciplines as the main one. While science of history has an important place in many areas today, teaching it
especially during school-age period has a particular importance. Because understanding history and learning lessons
from historical events should be of critical importance for the adults of tomorrow. Equipping school-age children with
such competency is primarily the duty of history teachers. It is highly significant that during in-service, history teachers
deeply acknowledge the goals of history teaching and deliver the lesson in a manner to make sure that students embrace
history. In this sense, this study aims to reveal the metaphorical perceptions of pre-service history teachers on the tasks
they will perform during in-service. Thus, the primary aim of the research is to show and compare the perceptions of
final year students of history teaching and history students who received pedagogical formation. In the research,
phenomenological model, i.e. qualitative research method, was used. The study group of the research was consisted
of 20 final year students in history teaching and 20 final year history students who received pedagogical formation,
both studying at two different state universities in the academic year of 2018-2019. While determining the study group,
criterion sampling and convenient sampling were used. Criterion for the students in the study group was designated as
having a goal to assume the teaching profession as a priority plan for the future. The question form developed by the
researchers as the measurement tool in the research was administered in order to reveal the perceptions of students
on in-service. The data obtained from the study group were analyzed with content analysis. When the research results
are analyzed in general, we can conclude that the metaphorical perceptions of final year students in history teaching
and history students with pedagogical formation regarding the in-service were positive.
Keywords: History teacher, teaching, metaphor
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1. Giriş
Tarih, geçmişteki gelişmeleri inceleyen, bunların nedenlerini araştıran ve sonuçlarının günümüze
etkilerini ortaya koyan yani geçmişi bu güne bağlayan bir bilimdir. Özbaran, 1995:28; Niyazi,2008:22).
“Tarih bilimi, aynı zamanda geçmişte yaşanan hadiselerin niçin, nasıl, ne zaman, kimler tarafından
ve nerede meydana geldiğini de araştırır” (Saydam,1995:1). Tarihsel araştırmalarda bir yandan
tarihsel olayların sebepleri ve sonuçları üzerinde durulurken diğer yandan olayların geçtiği coğrafya
ve o coğrafyanın tarihi olay üzerinde yarattığı etki de dikkatle incelenir.
Tarih bilimi ilk insandan itibaren insan topluluklarının geçmişteki sosyal, siyasal, askeri kültürel,
ekonomik, dini ve sportif bütün faaliyetlerini araştırıp ortaya çıkarmaya çalıştığından tarih bilimine
“gerçekleşmiş olduğuna inandığımız, ama ortaya çıkarılamamış geçmiş düşüncesi” de denir
(Özbaran,2005: 11).
Tarih biliminin milletlerin hayatında birleştirici ve bütünleştirici rolü vardır. Kişiler tarih bilimi
sayesinde ait oldukları milletlerin ve başka halkların geçmişini, dünya uygarlığına yaptıkları katkıları,
başarı ve başarısızlıklarını öğrenme fırsatı elde ederler. “Nasıl ki bir kişi hayatını bildikçe kendisini
tanırsa bir millet de tarihini bildikçe kendisini tanır”. Milletlerin geçmişini öğrenmesinde ve geleceğini
planlamasında tarihin büyük önemi vardır. Tarih, milletlere yapacakları faaliyetler ve atacakları
adımlar konusunda yol gösterir. Bu yönüyle “tarih, bir milletin neler başarmaya muktedir olduğunu
ortaya koyan en doğru kılavuzdur” Aksan,1986:115).
Tarih bilimi, geçmişte yaşanan olayların olumlu ve olumsuz yönlerini bu olayların nedenleri ve
sonuçlarını öğretmeyi esas alan, geçmiş ile bugün arasında köprü vazifesi gören ve insanları geçmişten
haberdar ederek bu günü anlamalarını sağlayan bir bilim dalıdır. Tarih bilimi sayesinde toplumu
oluşturan bireyler tarihsel olayların sebep ve sonuçlarını öğrenip bugünü daha iyi anlayabilirler.
Günümüzde dünyada ve Türkiye’de yaşanan pek çok problemin temeli, tarihin derin geçmişine
dayanmaktadır. Birbirini zincirleme olarak takip eden tarihi olayların hem geçmişte yaşanan ve hem
de gelecekte yaşanacak olaylarla sebep-sonuç ilişkisi vardır. “Tarih, dünü anlatırken bugünü de
aydınlatır. Bu nedenle hem bugünü anlayabilmenin hem de geleceğe köprü kurabilmenin yolu tarihi
doğru bir şekilde öğrenmeden geçer” (Narı,2005:120). “Geçmiş olaylardan ders alınarak, bugünün
değerlendirilmesi ve geleceğin daha isabetli bir şekilde düzenlenmesinde başvurulabilecek başlıca
kaynak olan tarih, geçmişin olguları ve bugünün değerleri ile geleceği yönlendirme bilimidir”
(Uçarol,1995:1).
Tarihi olaylar değerlendirilirken olayların cereyan ettiği zaman diliminin şartları dikkate
alınmalıdır (Saydam,1995:1). Tarihi olay ve gelişmeler geçtiği zaman diliminin şartları ve değer
yargılarına göre değil de sonraki zaman dilimlerinin şartlarına göre değerlendirilirse o konu hakkında
varılacak yargı gerçeklikten uzaklaşır (Uçarol,1995:2). Tarihin doğru analiz edilmesinde tarihi olayın
yaşandığı zamanın şartları gibi olayın geçtiği coğrafyanın özellikleri de önemlidir. Bu yüzden
“tarihçilerin, incelediği toplum ile toplumun içinde bulunduğu mekan arasındaki bağlantıyı hiçbir
zaman gözden kaçırmamaları gerekir. Mekandan soyutlanmış bir toplum düşünülemeyeceği gibi
mekandan soyutlanmış bir tarihin yazılması da düşünülemez” (Kütükoğlu,1991:3).
Neden tarihi öğretme ihtiyacı duyulmaktadır? Bu sorunun cevabı Collingwood’a (1944) göre “Tarih
insanın kendisini bilmeye yarar. Genellikle insanın kendisini bilmesinin çok önemli olduğu düşünülür.
Kendini bilmesi de yalnız kişisel özelliklerini, kendisini başka kişilerden ayıran şeyleri değil insan
olarak kendi tabiatını bilmesidir. Kendini bilmek önce insan olmanın ne demek olduğunu bilmek
demektir; ikincisi olduğunuz türden bir insan olmanın ne demek olduğunu bilmektir; üçüncüsü başka
bir kimse değil de, siz olmanın ne demek olduğunu bilmektir. Kendini bilmek, ne yapabileceğini
bilmektir. Hiç kimse ne yapabileceğini denemeden bilemeyeceği gibi, insanın yapabilecekleri
konusunda elindeki tek ipucu yapmış olduklarıdır. Tarihin değeri; öyleyse ne yaptığımızı, böylece de
ne ve kim olduğumuzu bize öğretmesi” şeklindedir (Dönmez ve Yazıcı, 2008: 7).
Tarih öğretiminde esas olan iki temel yaklaşım vardır. Tarih öğretiminde esas alınan ilk yaklaşım;
tarihin gelenekçi bir anlayış doğrultusunda, vatandaşlık ve kimlik aktarım amacıyla öğretilmesidir. Bu
yaklaşımla öğrencilere geçmişin bilgisi öğretilerek; tarihini, toplumunu, değerlerini, kültürünü tanıyan
ve benimseyen iyi vatandaşların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tarih öğretiminde kabul gören ikinci
yaklaşım ise, öğrencilere bilimsel bakış açısı ve üst düzey düşünme beceri ve niteliklerinin
kazandırılması esasına dayanan yaklaşımdır (Demircioğlu, 2007: 14).
Tarihi olayların doğru değerlendirilmesi ve yaşanan tarihi olaylardan gerekli derslerin
çıkarılabilmesi için tarihçilere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun gereği
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olarak “Tarihçiler, insanlığın daha iyiye, daha faydalı ve daha güzele ulaşması için elindeki belgesel
malzemeyi dürüst, adil ve özgürce kullanmalı yani objektif olmalıdır” (Saydam,1995:3). “Tarihçiler
tarihsel olayları çok yönlü, dikkatli incelemek ve değerlendirmek zorundadır” (Uçarol,1995:1).
Tarihçilerin tarafsız olması tarihin doğru ve objektif bir şekilde aktarılabilmesi için oldukça önemlidir.
Bu konuda tarihçilere önemli bir görev yükleyen Atatürk “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.
Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” (Aksan, 1986:
15) demek suretiyle tarihi doğru aktarmanın insanlık tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymuştur.
Sosyal Bilimlerin her biri bireyin toplum içerisinde daha iyi bir vatandaş olabilmesini sağlamak
adına sorun çözücü disiplinlerden oluşur. Bu disiplinler içerisinde sosyal bilimlerin anlaşılıp
kökleşmesini sağlayan tarih disiplinin yeri ve önemi tartışılmazdır. Tarih bilimi bugün pek çok alanda
önemli bir yere sahipken, özellikle okul çağlarında öğretilmesinin ayrı bir önemi vardır. Çünkü tarihi
anlamak ve tarihi olaylardan ders çıkarmak yarının yetişkinleri için oldukça önemli olmalıdır. Okul
çağındaki bireyleri bu yeterlilikle donatmak ise özellikle tarih öğretmenlerinin görevidir. Tarih
öğretmenlerinin hizmet içinde tarih öğretiminin amaçlarına hakim olması ve tarihi sevdirmek adına
öğretim yapması oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmanın amacı tarih öğretmenliği son sınıf
öğrencileri ve formasyon almış tarih bölümü öğrencilerinin metaforik algılarını ortaya koymak ve
karşılaştırmaktır.
2. Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden, olgu bilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır.
“Bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarma olgu
bilim araştırma desenin amacıdır” (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 72).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim döneminde iki devlet üniversitesinde
öğrenim görmekte olan 20 tarih öğretmenliği son sınıf öğrencisi ve 20 formasyon almış tarih bölümü
son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma grubu belirlenirken ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir
yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunun ölçütü olarak görüşme yapılan öğrencilerden geleceğe
yönelik öncelikli planının öğretmenlik yapmak istemesi kabul edilmiştir. Çalışma verilerinin zahmetsiz
ve hızlı toplanabilmesi için de kolay ulaşılabilir yönteme başvurulmuştur.
2.2 Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada ölçme aracı olarak öğrencilerin hizmet içine yönelik algılarını öğrenmek için
araştırmacılar tarafından hazırlanmış soru formu uygulanmıştır. Soru formunda ilk olarak “Eğitim
fakültesi ………………….. benzer. Çünkü………………..” şeklindeki ifadeyi tamamlamaları istenmiştir. Bunu
sırası ile “öğretmenlik mesleği, tarih öğretmeni, eğitim bilimleri dersleri, tarih bilimi, tarih biliminin
eğitimdeki yeri” benzetimleri izlemiştir.
Araştırmada çalışma grubundan elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik
analizindeki temel hedef toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır.
Toplanan veriler önce kavramsallaştırılır daha sonra ortaya çıkan kavramlar mantıklı bir biçimde
düzenlenir ve veriyi açıklayan temalar saptanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Araştırmanın verileri iki araştırmacı tarafından eş zamanlı olarak analiz edilmiş ve Miles ve
Huberman’nın (1994) formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı) kullanılarak
güvenirliği hesaplanmıştır. Araştırmacılar arasındaki uyum %93 olarak belirlenmiş ve analizlerin
güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin metaforları ve açıklamalarından doğrundan
alıntılar yapılmış ve (1TÖÖ: 1. Tarih Öğretmenliği Öğrencisi, 1TBÖ: 1. Tarih Bölümü Öğrencisi şeklinde
kısaltmalar kullanılarak) bulgular desteklenmiştir.
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3. Bulgular
3.1. Çalışma grubunun “Eğitim Fakültesi” Metaforlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bulgular
Tablo 1. Tarih Öğretmenliği Öğrencileri ile Tarih Bölümü Öğrencilerinin “Eğitim Fakültesi”
Metaforları
Tema

Aidiyetlik

Yol
Gösteren
Zenginlik

Tarih Öğretmenliği
Öğrencilerinin
Metaforları
Yuva
Ağaç
Gelecek
Okul
Türkiye
Kitap
Kütüphane
Temel Taşı
Okyanus
Çiçek
Orman

f
4
2
1
1
1
4
3
1
1
1
1

Tema

Gelecek
Sağlayan

Yaşam
Alanı
Yol
Gösteren

Tarih Bölümü
Öğrencilerinin
Metaforları
Ağaç
Eğitim Yuvası
Nitelikli Okul
Fabrika
Gelecek
Atölye
Mutfak
Okyanus
Bilgi Çarkı
Saat

f
3
2
2
2
1
4
2
2
1
1

Tarih öğretmenliği öğrencileri ile tarih bölümü öğrencilerine Eğitim Fakültesi’ni neye
benzettikleri sorulduğunda, öğrencilerin olumlu yönde metafor kullandıkları görülmüştür.
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan oluşturulan temalara baktığımızda, her iki gruptan da yol gösteren
temasının ortak oluştuğu ve temaların aidiyetlik, gelecek sağlayan, yaşam alanı gibi inanç ve sevgi
içeren ifadelerle oluştuğu görülmüştür. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
- “Eğitim Fakültesini yuvaya benzetiyorum. Çünkü kaç yıldır buradayız, acısıyla tatlıysa birçok
günümüz geçti” (2TÖÖ).
- “Eğitim Fakültesini ağaca benzetiyorum. Çünkü gölgesi de meyvesi de insana hizmet ediyor”
(7TBÖ).
- “Eğitim Fakültesini kitaba benzetiyorum. Çünkü insanlığa yön veriyor” (13TÖÖ).
- “Eğitim Fakültesini bilgi çarkına benzetiyorum. Çünkü öğretmenler yetişiyor, onlarda
öğrencilerini yetiştiriyor” (3TBÖ).

3.2. Çalışma grubunun “Öğretmenlik Mesleği” Metaforlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bulgular
Tablo 2. Tarih Öğretmenliği Öğrencileri ile Tarih Bölümü Öğrencilerinin “Öğretmenlik Mesleği”
Metaforları
Tema

Vazgeçilmez

Yol
Gösteren

Üretkenlik

Tarih Öğretmenliği
Öğrencilerinin
Metaforları
Anne
Su
Hayat
Yaşam
Rehber
Pusula
Sözlük
Işık
Kuyumcu
Fabrika

f
4
3
1
1
3
2
1
1
2
2

Tema

Sevgi

Hedef
Rehber
Yön
Veren

Tarih Bölümü
Öğrencilerinin
Metaforları
Anne
Baba
Ebeveyn
Aile
Kutsal Meslek
Sanatçı
Sözlük
Ansiklopedi
Çınar
Su Kaynağı
Lokomotif

f
3
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2

Tarih öğretmenliği öğrencileri ile tarih bölümü öğrencilerine Öğretmenlik Mesleğini neye
benzettikleri sorulduğunda, öğrencilerin tamamının olumlu metaforlar söyledikleri görülmüştür.
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan oluşturulan temalara baktığımızda, her iki gruptan da yol gösteren
– yön veren temalarının benzer olduğu görülmüştür. Ayrıca her iki gruptan da vazgeçilmez- sevgi
temalarının benzer metaforlar içerdiği söylenebilir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazıları şu
şekildedir:
- “Öğretmenlik mesleği anneye benzer. Çünkü anne olmadan hayat zorlaşır, imkânsızlaşır”
(16TÖÖ).
- “Öğretmenlik mesleği anneye benzer. Çünkü anne sevgisiyle çocuklarını büyütür. Öğretmende
sevgisiyle öğrencilerini yetiştirir” (5TBÖ).
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- “Öğretmenlik mesleği rehbere benzer. İnsanlığa yol gösteren yegâne meslektir” (20TÖÖ).
- “Öğretmenlik mesleği su kaynağına benzer. O kaynak suyun akışını belirler, yönünü gösterir.
Ondan aldığı güçle su mecrasını tayin eder” (14TBÖ).

3.3. Çalışma grubunun “Tarih Öğretmeni” Metaforlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bulgular
Tablo 3. Tarih Öğretmenliği Öğrencileri ile Tarih Bölümü Öğrencilerinin “Tarih Öğretmeni”
Metaforları
Tema
Bilgi
Kaynağı

Yol
Gösteren

Tarih Öğretmenliği
Öğrencilerinin
Metaforları
Kitap
Bilgi Kutusu
Kitabe
Kütüphane
Güneş
Fener
Işık

f
7
3
2
2
4
1
1

Tema
Bilgi
Kaynağı

Lider

Şaşırtıcı

Tarih Bölümü
Öğrencilerinin
Metaforları

f

Kitap
Flaş Bellek
Kütüphane
Akıl Hocası
Google
Kahraman
Savaşçı
Hükümdar
Sihirbaz
Zaman Makinası
Konuşan Kitabe

3
2
2
1
1
3
2
1
2
2
1

Tarih öğretmenliği öğrencileri ile tarih bölümü öğrencilerine Tarih Öğretmenini neye
benzettikleri sorulduğunda, öğrencilerin yine olumlu yönde metafor geliştirdikleri görülmüştür. Her
iki grupta benzer temalarda metaforlar söylemişlerdir. Bilgi kaynağı teması yol gösteren / lider
temaları öğrencilerin mesleki algılarının olumlu olduğunu göstermektedir, demek mümkündür.
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
- “Tarih öğretmeni kitaba benzer. Çünkü bilgi doludur” (4TÖÖ).
- “Tarih öğretmeni flaş belleğe benzer. Çünkü geçmiş bilgiler içinde saklıdır” (12TBÖ).
- “Tarih öğretmeni güneşe benzer. Çünkü öğrencilerine yaydığı ışık ve enerjiyle yol gösterir”
(18TÖÖ)
- “Tarih öğretmeni kahramana benzer. Çünkü anlattığı tarihi liderlere hayat veren gerçek
liderdir” (7TBÖ).

3.4. Çalışma grubunun “Eğitim Bilimleri Dersleri” Metaforlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bulgular
Tablo 4. Tarih Öğretmenliği Öğrencileri ile Tarih Bölümü Öğrencilerinin “Eğitim Bilimleri Dersleri”
Metaforları
Tema

Yol
Gösteren

Hedef

Başlangıç

Tarih Öğretmenliği
Öğrencilerinin
Metaforları
Yön Levhası
Kılavuz
Kapsül
Navigasyon
Koca Kutu
Bilim
Gelişim
Merdiven
Temel
Eşik
İlk

f
3
2
1
1
1
4
2
1
3
1
1

Tema

Dersler

Çok
Parçalı
Okul

Tarih Bölümü
Öğrencilerinin
Metaforları
Gelişim
Metot
Psikoloji
Rehberlik
Bilinç
Bilgi
Nar
Puzzle
Aşure
Gökkuşağı
Sınıf
Öğretmen

f
5
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1

Tarih öğretmenliği öğrencileri ile tarih bölümü öğrencilerine Eğitim Bilimleri Derslerini neye
benzettikleri sorulduğunda, tarih bölümü öğrencilerinin derslerinin içerik ya da kavramlarını içeren
metaforlar söyledikleri ve eğitim derslerinin çeşitliliğine yönelik metafor geliştirdikleri görülmüştür.
Tarih öğretmenliği öğrencileri ise eğitim derslerine yönelik yol gösteren- hedef- başlangıç temalı
metaforlar geliştirmişlerdir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
- “Eğitim bilimleri dersleri navigasyona benzer. Çünkü bilgi, nasıl işe yarayacağını gösterdiğinde
değer kazanır” (1TÖÖ).
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- “Eğitim bilimleri dersleri metoda benzer. Çünkü eğitim dersleri bir metoda göre ilerler”
(13TBÖ).
- “Eğitim bilimleri dersleri bilime benzer. Çünkü uzmanlık alanının eğitim sayesinde insana ulaşır”
(15TÖÖ).
- “Eğitim bilimleri dersleri nara benzer. Çünkü dıştan bakarsın bir tane içini açarsın pek çok ilkesi
vardır” (2TBÖ).

3.5. Çalışma grubunun “Tarih Bilimi” Metaforlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bulgular
Tablo 5
Tarih Öğretmenliği Öğrencileri ile Tarih Bölümü Öğrencilerinin “Tarih Bilimi” Metaforları
Tema
Uçsuz
Bucaksız

Yol
Gösteren

İnsan

Tarih Öğretmenliği
Öğrencilerinin
Metaforları
Zaman
Sonsuzluk
Okyanus
Evren
Hayat
Güneş
Yıldız
Geçit
Ayna
Hafıza
Yaşam

f

Tema

5
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1

Uçsuz
Bucaksız

Başlangıç

Lider

Tarih Bölümü
Öğrencilerinin
Metaforları
Uzun Yol
Deniz
Okyanus
Gökyüzü
Sonsuzluk
Evren
Hayat
Zaman
Ağaç Kökü
Temel Taşı
Yapı Taşı
Şah
İmparator
Yıldız

f
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1

Tarih öğretmenliği öğrencileri ile tarih bölümü öğrencilerine Tarih Bilimini neye benzettikleri
sorulduğunda, her iki grubunda benzer metaforları olduğu görülmektedir. Tarih biliminin geçmişten
günümüze önemini vurgulayan uçsuz bucaksız teması ve yol gösteren- lider temalarının benzer
olduğunu söylemek mümkündür. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
-

“Tarih
“Tarih
“Tarih
“Tarih

bilimi zamana benzer. Çünkü yaşarsın ama ne başını görürsün ne sonunu” (7TÖÖ).
bilimi uzun yola benzer. Çünkü bir yerden başlamış ama sonu belli değildir” (14TBÖ).
bilimi güneşe benzer. Çünkü diğer bilimler onun çevresinde şekillenir” (12TÖÖ).
bilimi yapı taşına benzer. Çünkü her şey onunla başlar” (11TBÖ).

3.6. Çalışma grubunun “Tarih Biliminin Eğitimdeki Yeri” Metaforlarına İlişkin Karşılaştırmalı
Bulgular
Tablo 6. Tarih Öğretmenliği Öğrencileri ile Tarih Bölümü Öğrencilerinin “Tarih Biliminin Eğitimdeki
Yeri” Metaforları
Tema

Gereklilik

Başlangıç

Önemli

Tarih Öğretmenliği
Öğrencilerinin
Metaforları
Anne
Direk Taşı
Gövde
Gıda
Oksijen
İbadet
Güneş
Yürümeyi öğrenme
Bebeğin ilk konuşması
Aşk
Motor
Ağaç
Kalp

f
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1

Tema

Gereklilik

Yol
Gösteren

Önemli

Tarih Bölümü
Öğrencilerinin
Metaforları
Nefes Alma
Olmazsa olmaz
Anne
Su
Gıda
Güneş
Uyku
Başrol
Komutan
Baba
Mihenk Taşı
Biricik
Kök
Kutsal
Zirve

f
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1

Tarih öğretmenliği öğrencileri ile tarih bölümü öğrencilerine Tarih Biliminin Eğitimdeki Yerinin
neye benzettikleri sorulduğunda, her iki grubunda olumlu ve benzer metaforlar geliştirdikleri
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görülmüştür. Gereklilik ve önemli temalarının benzer olduğunu söylemek mümkündür. Öğrencilerin
verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
- “Tarih biliminin eğitimdeki yeri anneye benzer. Çünkü her ne alanda olursan ol tarih eğitimi
almalısın” (5TÖÖ).
- “Tarih biliminin eğitimdeki yeri anneye benzer. Çünkü her insan önce tarihini öğrenir” (9TBÖ).
- “Tarih biliminin eğitimdeki yeri aşka benzer. Çünkü ilk aşk gibi tarihte asla unutulmaz” (2TÖÖ).
- “Tarih biliminin eğitimdeki yeri biriciğe benzer. Çünkü eğitimin vazgeçilmez bir bilimidir”
(3TBÖ).

4. Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında tarih öğretmenliği öğrencileri ile formasyon alan tarih
bölümü öğrencilerinin eğitim fakültesi metaforunda olumlu yönde metafor geliştirdikleri görülmüştür.
Öğrencilerin eğitim fakültesi ile ilgili vermiş oldukları cevaplardan oluşan temalara baktığımızda yol
gösteren temasının her iki öğrenci grubunda da ortak tema olduğu, diğer temaların aidiyetlik, gelecek
sağlayan, zenginlik ve yaşam alanı gibi inanç ve sevgi içeren ifadelerle oluştuğu görülmüştür. Aynı
zamanda öğrenci grubundan alınan veriler ışığında öğrencilerin eğitim fakültesi metaforunda azda olsa
farklılaşma olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar neticesinde tarih öğretmenliği öğrencileri ile formasyon alan
tarih bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleği metaforuna yol gösteren - yön veren ortak temalarını
oluşturdukları görülmüştür. Ayrıca her iki grubunda vermiş olduğu cevaplarla vazgeçilmez – sevgi
temalarının benzer metaforlar içerdiği ve öğrencilerin genelinin olumlu metaforlar geliştirdiği
söylenebilir.
Tarih öğretmenliği öğrencileri ile formasyon alan tarih bölümü öğrencilerine tarih öğretmenini
neye benzettikleri sorulduğunda olumlu yönde ve benzer metaforlar geliştirdikleri görülmüştür.
Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar sonucunda ortaya çıkan bilgi kaynağı, yol gösteren ve lider
temalarının birbirleriyle bağlantılı olduğu ve öğrencilerin mesleki algılarının olumlu olduğunu
söylemek mümkündür.
Araştırmada öğrencilere eğitim bilimleri derslerini neye benzettikleri sorulduğunda tarih
öğretmenliği öğrencilerinin yol gösteren, hedef ve başlangıç temalı metaforlar geliştirdikleri ve eğitim
bilimleri derslerini bir gereklilik olarak nitelendirdikleri görülmüştür. Formasyon alan tarih bölümü
öğrencilerinin ise dersler, çok parçalı ve okul temalı metaforlar geliştirdikleri ve eğitim bilimleri
derslerini çok parçalı, çok boyutlu, çok karışık, çeşitli vb. ifadelerle nitelendirdikleri görülmüştür.
Öğrencilere tarih bilimini neye benzettikleri sorulduğu zaman tarih öğretmenliği öğrencileri ile
formasyon alan tarih bölümü öğrencilerinin benzer metaforlar geliştirdikleri, tarih biliminin geçmişten
günümüze önemini vurgulayan ifadelerle uçsuz bucaksız temaları ve yol gösteren – lider temalarının
verilen cevaplarla ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Ayrıca öğrencilerin ortaya koyduğu
metaforlarla tarih biliminin hayata benzediği ve yaşamın bir parçası olduğunu söylemek doğru olur.
Öğrencilere son olarak tarih biliminin eğitimdeki yerini neye benzettikleri sorulduğunda her iki
öğrenci grubunun da benzer ve olumlu metaforlar geliştirdikleri görülmüştür. Buradan hareketle
formasyon alan tarih bölümü öğrencilerinin aldıkları formasyon eğitimi neticesinde alanlarına
inançlarının arttığını ve alanlarının öğretmenliğini yapmaya hazır olduklarını söylemek mümkündür.
Ayrıca öğrencilerin tarih biliminin eğitimdeki yeri ile ilgili gereklilik ve önemli temalarını benzer
şekilde ifade ettikleri söylenebilir.
Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, tarih öğretmenliği son sınıf
öğrencilerinin ve formasyon alan tarih bölümü öğrencilerinin hizmet içine yönelik metaforik algılarının
olumlu yönde olduğunu ve formasyon alan tarih bölümü öğrencilerinin alanlarına inançlarının ve
farkındalığının yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bu da bize tarih öğretmenliğine aday
öğrencilerin alanlarına ve alanlarını öğretmeye yönelik inançlarının olduğunu göstermektedir,
diyebiliriz.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar neticesinde şu önerilerde bulunmak mümkündür:
 Tarih öğretmenliği istihdam sahaları üzerine çalışmalar yapılması,
 Formasyon eğitimi programında eğitim bilimleri derslerinden istenen düzeyde istifade edilip
edilmediğiyle ilgili çalışmalar yapılması,
 Formasyon alan öğrencilerin alanlarına yönelik inanç ve farkındalık bilinci ile ilgili çalışmalar
yapılması
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

152

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
 Formasyon eğitimi alan diğer alanların öğrencilerinin de eğitim fakültesi ile ilgili metaforik
algılarına bakılması önerilerinde bulunulabilir.
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Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Fizik Dersi
Başarısı Üzerindeki Etkisi1
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇELİK
Beykent Üniversitesi, Türkiye
pinarcelik@beykent.edu.tr
Prof. Dr. İlhan SILAY
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
ilhan.silay@deu.edu.tr
Özet: Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenmenin (PDÖ) öğretmen adaylarının fizik dersi başarısı
üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada, yarı deneme modellerinden biri olan eşitlenmemiş ön-test sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2010–2011 öğretim yılı bahar yarıyılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta öğrenim gören
42 öğretmen adayı oluşturmuştur. Uygulama için belirlenen sınıf, 2010/2011 güz dönemi fizik dersi geçme notları
esas alınarak şans (random) yoluyla belirlenmiş biri deney (N=21) diğeri kontrol (N=21) olmak üzere eşit sayıda
iki gruba ayrılmıştır. Ayrıca deney grubu kendi içinde fizik dersi geçme notlarına göre homojen olarak
oluşturulmuş, yedişer kişilik üç PDÖ grubuna ayrılmıştır. Deney grubunda dersler probleme dayalı öğrenme
yöntemi ile işlenirken, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada veriler
araştırmacı tarafından geliştirilen Elektrik Alanlar Ünitesi Klasik Fizik Sınavı ile toplanmıştır. Yaklaşık 35-40 dakika
süren bu sınav, “Elektrik Alanlar” ünitesi hedef ve hedef davranışları doğrultusunda hazırlanmış bir kapalı uçlu
ve bir açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Sorular, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan iki öğretim üyesinin görüşlerine
başvurularak düzenlenmiştir. Sınavın değerlendirilmesinde, analitik türde hazırlanmış iki farklı “Dereceli
Puanlama Anahtarı” kullanılmıştır. Araştırma sırasında, probleme dayalı öğrenme yönteminin uygulanabilmesi
için Elektrik Alanlar Ünitesi ile ilgili günlük yaşamdan senaryolar hazırlanmıştır. Araştırma sonunda, deney grubu
öğrencilerinin fizik dersi başarılarının kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Probleme-Dayalı Öğrenme, Fizik Eğitimi, Öğretmen Adayları

The Effects of Problem-Based Learning on The Teacher Candidates’
Success in Physics Course
Abstract: The aim of this study is to examine the effect of problem-based learning (PBL) on the success of
pre-service teachers on physics course. In this study, one of the half-test models, unequal pre-test post-test
control group model was used. 42 second year undergraduate students were randomly assigned to experimental
group (21 students) in which problem-based learning was used, and control (21 students) in which conventional
teaching method was used. In addition, the experimental group was divided into three homogenous PBL groups
according to the physics course grades. The data were obtained through physics exam which is developed by
researchers. This exam consists of a closed-ended and an open-ended question. Two different rubrics were used
in the evaluation of the exam.During the research, scenarios were prepared from the daily life related to the
Electric Fields Unit in order to apply the problem based learning method. At the end of the study ıt was
determined that there was a statistically significant difference between two groups in terms of students total
mean scores in favour of PBL group and PBL is affective on students’ physics achievement.
Keywords: Problem-Based Learning, Physics Education, Teacher Candidates

1

Bu makale Çelik, P.(2013) “Probleme dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının fizik dersi başarısı, öğrenme yaklaşımları ve
bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisi” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.
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1. Giriş ve Amaç
Son yıllarda nitelikli bilgi miktarının giderek artması, eğitimde kabul edilen kuralların
yenilenmesinin gerekliliğine sebep olmuştur. Bu değişim, öğretmen merkezli anlayışın yerini, öğrenci
merkezli anlayışa bırakması ile başlamıştır. Bu tarz bir eğitimle öğrenci, kendisini aktif kılan bir anlayış
içerisinde, günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözümler üretmeye çalışacaktır (Biber ve Başer,
2012). Ancak eğitimin neredeyse her aşamasında, öğretmen merkezli bir eğitim anlayışının ağırlıklı
olarak uygulandığı görülmektedir.
Öğretmen merkezli geleneksel yaklaşımın kullanılması, maalesef fizik derslerinde de önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziğin genelde sevilmeyen, korkulan, anlamakta güçlük çekilen
ve başarısız olunan derslerin başında gelmesinin en önemli sebeplerinden biri de budur (Çelik, 2013).
Fizik öğretimi geleneksel yaklaşımla gerçekleştirildiğinde, öğrenciler temel ilke ve kavramları
öğrenebilseler dahi, bunları problem çözmede nasıl uygulayacaklarını öğrenemezler. Çünkü süreç
boyunca tanım ve formüllerle boğuşur, fizik konuları ile günlük yaşam arasında ilişki kurmakta zorluk
çekerler (Çelik, 2013).
Buradan yola çıkarak, öğrencilerin anlayarak öğrenmelerini, öğrenmelerinden keyif almalarını ve
edindikleri bilgileri gerçek dünyaya uyarlayabilmelerini sağlayan öğrenci merkezli yöntemlere
geçilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu yöntemlerden biri de “Probleme Dayalı Öğrenme” dir.
PDÖ bilginin öncekiler ile ilişkilendirilerek yapılandırılmasına olanak sağlayan, öğrenen merkezli
bir yöntemdir. Öğrenciler süreç boyunca karşılaştıkları günlük hayat problemlerini bireysel
araştırmalar, grup çalışmaları ve tartışmaları ile çözüme ulaştırmaya çalışırlar. Bu süreçte neyi niçin
öğrendiklerinin farkına varır ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenirler. En edilgin
öğrencilerin bile bilgiyi kullanma etkinliklerinde aktif rol aldığı görülür. PDÖ gruplarındaki her bir
üyenin dikkate alınması ve sürece katkısının değerlendirilmesi söz konusudur (Çelik, 2013). Probleme
dayalı öğrenmenin bu özelliklerinden dolayı öğrencilerin ders başarılarını arttırmada ve araştırma,
yorum yapma, tartışma vb. becerilerini geliştirmede son derece etkili bir yöntem olduğu yapılan çoğu
çalışmada gözler önüne serilmiştir (Stattenfield ve Evans, 1996; Mackinnon, 1999; Blake, Hosokawa
ve Riley, 2000; Williams, 2001; Van Kampen, Banahan, Kelly, Mcloughlin ve O’Leary, 2004; Açıkyıldız,
2004; Chin ve China, 2004; McParland, Noble ve Livingstone, 2004; Polanco, Calderon ve Delgado,
2004; Şenocak, 2005; Erdem, 2006; Bayrak, 2007; Selçuk, 2010; Gürlen, 2011 ve Selcuk, Calışkan ve
Karabey, 2011).
Yapılan çalışmanın probleme dayalı öğrenme ve fizik eğitimi üzerine katkısının yanı sıra,
üniversitelerdeki sınıf ortamlarının verimliliğini arttıracağı ve ülkemizde yer alan Eğitim
Fakülteleri’nin öğretim programlarında olmayan, yurt dışında ise çok az sayıda üniversitenin
(Kanada’da British Colombia, ABD’de Samford, Missisipi Eyalet ve Delaware, Avusturalya’da ise
Monash ve Augusta Universiteleri) öğretmen yetiştirme programlarında uygulanan PDÖ’ nün, bu
alanlarda da uygulanmasını yaygınlaştıracağı düşünülmektedir.
2. Yöntem
2.1. Katılımcılar ve Özellikleri
Araştırmanın katılımcılarını, 2010–2011 öğretim yılı bahar yarıyılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta öğrenim gören 42 öğretmen
adayı oluşturmuştur. Uygulama için belirlenen sınıf, 2010/2011 güz dönemi fizik dersi geçme notları
esas alınarak şans (random) yoluyla belirlenmiş biri deney (n=21), diğeri kontrol (n=21) olmak üzere
eşit sayıda iki gruba ayrılmıştır. Ayrıca deney grubu kendi içinde fizik dersi geçme notlarına göre
homojen olarak oluşturulmuş, yedişer kişilik üç PDÖ grubuna ayrılmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilişsel başarılarını ölçmek amacıyla,
“Elektrik Alanlar” ünitesi ile ilgili Klasik Fizik Sınavı (KFS) hazırlandı. Bu sınav, “Elektrik Alanlar”
ünitesi hedef ve hedef davranışları doğrultusunda hazırlanmış bir kapalı uçlu ve bir açık uçlu sorudan
oluşmaktadır. Sorular, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan iki öğretim üyesinin görüşlerine başvurularak
düzenlendi. Sınavın değerlendirilmesi, analitik türde hazırlanmış iki farklı “Dereceli Puanlama
Anahtarı” ile yapıldı.
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2.2.1.Kapalı Uçlu Soru İçin Dereceli Puanlama Anahtarı (KUSDPA)
KUSDPA’ nın geliştirilmesi şu aşamalardan oluşmaktadır:
1. Öncelikle öğrencilerde geliştirilmek istenen davranışlar belirlenerek, listeler halinde yazıldı.
2. Belirlenen davranışlar, üç boyut (Soruyu Anlama Niteliği, Çözüm İçin Plan Yapma, Çözüm)
altında toplandı ve her boyut kendi içinde alt kategoriler oluşturacak şekilde düzenlendi.
3. Alt kategorilerin her biri öğrencilerin göstereceği muhtemel başarı düzeylerine göre puanlandı.
Ayrıca tanımlanan alt kategorilerin net ve anlaşılır olmasına özen gösterildi.
4. Güvenirlik katsayısının hesaplanması icin KFS’ de yer alan problem, araştırmacı tarafından üç
hafta ara ile KUSDPA kullanılarak iki kez kodlandı. Elde edilen puanlar arasındaki tutarlılık Cohen’s
Kappa testi ile analiz edildi. Bu testte tam bir uyum icin Kappa (k) değerinin 1 olması gerekir. 0.811.00 arası değerler yüksek düzeyde uyumu işaret eder. Kappa’ nın sıfıra yaklaşması ise uyum düzeyinin
kötü olduğunu gösterir. Analiz sonunda Kappa değeri .91 (p<.05) olarak hesaplandı. Bu durum iki kez
kodlama ile elde edilen puanlar arasında önemli düzeyde tutarlılık olduğunu göstermektedir.
KUSDPA Tablo 1 de sunulmaktadır.
Tablo 1
Kapalı Uçlu Soru için Dereceli Puanlama Anahtarı
Başarı Düzeyi

Soruyu
Anlama
Niteliği

Çözüm
İçin Plan
Yapma

Çözüm

0

1

2

Verilenler/
istenilenler yok.

Verilenler/istenilenleri
çok sayıda hatalı
birim dönüşümleri ile
yazma (2’den fazla)

Verilenler/istenilenleri az
sayıda hatalı birim
dönüşümleri ile
yazma (1 ya da 2)

Şekil/diyagram
yok.

Çok sayıda hatalardan
oluşan şekil/diyagram
çizme (2’den fazla)

Az sayıda hatalardan
oluşan şekil/diyagram
çizme (1ya da 2)

Çok sayıda yanlış ya
da eksik yazılmış
temel bağıntılar
(2’den fazla)

Az sayıda yanlış ya da
eksik yazılmış temel
bağıntılar (1 ya da 2)

Temel
bağıntıları tam
ve doğru
yazma

Yarım kalmış ya da
çok sayıda hatalı
matematiksel işlemler
(2’den fazla)

Küçük hatalar içeren
matematiksel işlemler
(1 ya da 2)

Tam ve doğru
matematiksel
işlemler

Soru ile ilgili
temel
bağıntılar yok
ya da
tamamen yanlış
Matematiksel
işlem
yok ya da
tamamen
yanlış

3
Verilenleri
istenilenleri
doğru birim
dönüşümleri
ile yazma
Şekil/
diyagram
tam ve doğru
çizme

Tablo 1 incelendiğinde her bir öğrencinin KFS’ de yer alan kapalı uçlu sorudan alabileceği en
yüksek puanın 12, en düşük puanın ise 0 olduğu görülmektedir.
2.2.2. Açık Uçlu Soru İçin Dereceli Puanlama Anahtarı (AUSDPA)
AUSDPA şu basamaklar izlenerek hazırlandı:
1. Öncelikle öğrencilerde geliştirilmek istenen davranışlar belirlendi.
2. Belirlenen davranışlar üç boyut (Soruyu Anlama Niteliği, Soruyu Görselleştirme Niteliği, Çözüm)
altında toplandı ve her boyut kendi içinde alt kategoriler oluşturacak şekilde düzenlendi.
3. Alt kategorilerin her biri öğrencilerin göstereceği muhtemel başarı düzeylerine göre puanlandı.
4. Güvenirlik katsayısının hesaplanması için KFS’ de yer alan yapılandırılmamış soru araştırmacı
tarafından üç hafta ara ile AUSDPA kullanılarak iki kez kodlandı. Elde edilen puanlar arasındaki
tutarlılık, Cohen’s Kappa testi ile analiz edildi. Analiz sonunda Kappa değeri .89 (p<.05) olarak
hesaplandı. Bu durum iki kez kodlama ile elde edilen puanlar arasında önemli düzeyde tutarlılık
olduğunu göstermektedir.
AUSDPA Tablo 2’de sunulmaktadır:
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Tablo 2
Açık Uçlu Soru için Dereceli Puanlama Anahtarı
0

Soruyu
Anlama
Niteliği

Soruyu
Görselleştirme
Niteliği

Çözüm

Soru ile ilgili
ilke/yasa/konu
açıklama yok

Başarı Düzeyi
1
Soru ile ilgili
ilke/yasa/konu
çok
sayıda yanlış
yada eksik
açıklama

2

3

Soru ile ilgili
ilke/yasa/konu
az sayıda yanlış
yada eksik
açıklama

Soru ile ilgili
ilke/yasa/konu
tam ve doğru
olarak
açıklama

İlke/yasa/konu
ile ilgili temel
bağıntılar yok
yada tamamen
yanlış

Çok sayıda eksik
ya da yanlış
yazılmış temel
bağıntılar

Az sayıda eksik
ya da yanlış
yazılmış temel
bağıntılar

Temel
bağıntıları tam
ve doğru
yazma

Şekil/diyagram
çizilmemiş

Çok sayıda
hatalardan ya
da eksiklerden
oluşan
şekil/diyagram
çizme

Az sayıda
hatalardan ya
da eksiklerden
oluşan
şekil/diyagram
çizme

Şekil/diyagram
tam ve doğru
çizme

Sorunun
çözümüne
ulaşılamamış

Sorunun çözümü
çok sayıda
bilimsel
hatalardan
oluşmakta

Sorunun çözümü
az sayıda
bilimsel
hatalardan
oluşmakta

Sorunun
çözümüne
bilimsel ve
mantıklı
yanıtlar
üretilmiş

Tablo 2 incelendiğinde her bir öğrencinin KFS’ de yer alan açık uçlu sorudan alabileceği en yüksek
puanın 12, en düşük puanın ise 0 olduğu görülmektedir. Buna göre deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin KFS’ den alabileceği maksimum ve minimum puanlar sırası ile 24 ve 0’dır.
2.3. Geliştirilen Materyaller
Araştırma sırasında deney grubunda PDÖ yönteminin uygulanabilmesi için Elektrik Alanlar ünitesi
ile ilgili senaryo ve çalışma yaprağı hazırlandı. Bu amaçla önce alan yazın taraması yapılarak Elektrik
Alanlar ünitesi ile ilgili hedef ve hedef davranışlar belirlendi. PDÖ konusunda uzmanlaşmış Tıp ve Fizik
Eğitimi alanındaki yönlendiriciler ile görüşmeler yapıldı. Ardından öğrenme hedefleri doğrultusunda
öğrencilerde merak uyandıracağı, derse yönelik ilgiyi arttıracağı düşünülen senaryo hazırlandı.
2.4. Araştırmanın Uygulama Süreci
Deney Grubunda Gerçekleştirilen İşlemler
1. PDÖ Oturumu: Deney grubu öğrencilerinin 1. PDÖ oturumunda (90 dakika), senaryolar yazılı
olarak sunuldu ve aynı zamanda projeksiyon yardımı ile tahtaya yansıtıldı. Gruptaki bir öğrencinin
senaryoyu yüksek sesle okuması ile oturum başladı. Problem durumu belirlendikten sonra, beyin
fırtınası tekniği ile öğrencilerden çözüme yönelik hipotezler geliştirmeleri istendi. Oturum suresince
eğitim yönlendiricisi, senaryoda açıkça belirtilen eğitim yönlendiricisi sorularını (EYS) yeri geldikçe
grup üyelerine yöneltti. Ancak hiçbir sorunun cevabını vermedi. Yanıtlar tartışılırken, tam olarak
çözüme ulaşılamayan her bir soru, senaryonun “neler öğrenmeliyim?” kısmına maddeler halinde not
edildi. Öğrenciler bir sonraki oturumda, bu soruların her birinden sorumlu tutuldu. Öğrenme
hedeflerinin çıkarılması ve sözlü geribildirimlerin alınıp verilmesi ile oturum tamamlandı.
2. PDÖ Oturumu: 2. PDÖ oturumu (90 dakika) için, aynı hafta deney grubu öğrencileri ile yeniden
buluşuldu. Bireysel çalışmalar sonucunda edinilen yeni bilgiler, öğrenciler tarafından sunularak ve
önceki hipotezler gözden geçirilerek, senaryoda yer alan problemin çözümüne, öğrenme hedeflerine
ulaşılmaya çalışıldı. Eğitim yönlendiricisi “neler öğrenmeliyim” kısmına not edilen her bir sorunun
yanıtlandığından emin olduktan sonra (öğrenme hedeflerine ulaşıldıktan sonra) oturumu bitirdi. Bu
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oturumda tam olarak yanıtlanamayan sorular kaldıysa, son oturumda yeniden tartışılmak üzere not
edildi ve sözlü geribildirimler alındı.
3. PDÖ Oturumu: İkinci hafta gerçekleştirilen 3. PDÖ oturumlarına (90 dakika), bir önceki
oturumdan kalan soruların cevaplanması ile başlandı. Ardından işlenen ünite ile ilgili yapılandırılmış
problemlerden oluşan çalışma yaprakları dağıtıldı. Grup üyelerine 25-30 dakika birlikte tartışıp,
sonuca ulaşmaları için süre tanındıktan sonra, problemler eğitim yönlendiricisi eşliğinde, öğrenciler
tahtaya kaldırılarak çözüldü. Sözlü geribildirimlerden sonra oturum sonlandırıldı.
Kontrol Grubunda Gerçekleştirilen İşlemler
Elektrik Alanlar ünitesi, kontrol grubunda araştırmacı tarafından geleneksel öğretim yöntemi ile
sunuldu. Süreç boyunca konunun gerekli görülen kısımları tahtaya yazılarak, öğrencilerin not tutması
sağlandı. Dersin sunumu tamamlandıktan sonra, deney grubunun çalışma yapraklarında yer alan
problemler, geleneksel bir şekilde araştırmacı tarafından çözüldü. Zaman zaman çözüme ulaşan
öğrenciler tahtaya kaldırıldı. Ünitenin her iki grupta da eş zamanlı olarak tamamlanmasına özen
gösterildi.
Öğretimi planlanan Elektrik Alanlar ünitesi, hem deney hem de kontrol grubunda aynı ders
saatinde (iki hafta) tamamlanacak şekilde işlendi. Ünitenin işlenmesinden sonraki hafta her iki grup
öğrencileri bir araya getirilerek, “Klasik Fizik Sınavı” yapıldı.
3. Bulgular
“Elektrik Alanlar” ünitesinin tamamlanmasının ardından, deney ve kontrol gruplarının Klasik Fizik
Sınavı’ndan elde ettikleri puanların aritmetik ortalamaları arasında önemli düzeyde bir farkın bulunup
bulunmadığını belirlemek için, bağımsız gruplar icin t testi (Independent-Samples t Test) yapıldı.
Tablo 3
Deney ve Kontrol Gruplarının t-Testi Sonuçları

KFS

Deney Grubu

Kontrol Grubu

N=21

N=21

̅
𝑿
18,28

SS
2,55

̅
𝑿
12,57

t
SS
2,76

5,79

P
,00*

*p<.05
t testi sonucunda, her iki grupta yer alan öğrencilerin KFS puanları arasında deney grubu
öğrencileri lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunduğu belirlendi (t(40)=5.79, p<.05). Deney
grubu öğrencileri, kontrol grubuna göre “Elektrik Alanlar” ünitesinde daha yüksek başarı elde ettiler.
4. Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonunda PDÖ yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin başarılarının,
geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi.
Bu sonuç, PDÖ’ nün öğrencilerin ders başarılarını arttırmada, geleneksel yönteme göre daha önemli
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Alan yazın incelendiğinde, farklı konu alanları ve sınıf
düzeylerinde yapılan çok sayıda çalışmanın bulguları da, bu sonuçları doğrular niteliktedir
(Stattenfield ve Evans, 1996; Mackinnon, 1999; Blake, Hosokawa ve Riley, 2000; Williams, 2001; Van
Kampen, Banahan, Kelly, Mcloughlin ve O’Leary, 2004; Acıkyıldız, 2004; Chin ve China, 2004;
McParland, Noble ve Livingstone, 2004; Polanco, Calderon ve Delgado, 2004; Şenocak, 2005; Erdem,
2006; Bayrak, 2007; Selcuk, 2010; Gurlen, 2011 ve Selcuk, Calışkan ve Karabey, 2011).
Probleme dayalı öğrenmede öğretim, eğitim yönlendiricisi eşliğinde küçük öğrenci gruplarında
gerçekleştirilen gerçek hayat problemlerini çözme oturumlarına dayalı olarak yürütülür (Açıkgöz,
2003). Öğrenciler bu süreçte bireysel araştırmalar, grup çalışmaları ve tartışmalar ile edindikleri
bilgileri ön öğrenmeleri ile ilişkilendirerek problemleri çözerken, bunların altında yatan konu, ilke ve
yasaları kavramaya çalışırlar. Bu sayede neyi niçin öğrendiklerinin farkına varır ve kendi
öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenirler. En edilgin öğrenciler bile PDÖ oturumlarında grup
çalışmaları ve tartışmalar sırasında aktif rol alırlar. Gruptaki her bir üyenin dikkate alınması ve sürece
katkısının değerlendirilmesi söz konusudur. Bu özelliklerinden dolayı PDÖ, öğrencilerin ders başarısını
arttırmada oldukça etkili bir yöntemdir.
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İlgili alan yazın incelendiğinde, yapılan çalışmaların çoğunda PDÖ’ nün geleneksel yöntem ile
karşılaştırıldığında öğrenci başarısını arttırmada daha etkili bir yöntem olduğu gözler önüne
serilmiştir. Literatürde az sayıda araştırmada, bu durumun aksine sonuçlara ulaşılmıştır (Faulkner,
1999; Novak, 2002 ve Serin, 2009).
Probleme dayalı öğrenme yönteminin en önemli ve zaman alıcı kısımlarından biri senaryo
hazırlama surecidir. Aynı zamanda senaryoda geçen problemin ele alınan konuyu kapsamaması ya da
hedef öğrenci kitlesine uygun olmaması PDÖ için önemli bir sınırlılıktır. Bu bağlamda senaryoların nasıl
hazırlanacağına dair bilgilerin ve örnek senaryoların yer alacağı kitapların hazırlanması gerektiği
düşünülmektedir.
Yapılan çalışmada probleme dayalı öğrenmenin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü
öğrencileri ile yürütülmesi, öğretmen adaylarının bu yöntemi mesleki yaşamlarında kendi
öğrencilerine uygulamalarına imkan sağlayacaktır. Bu nedenle PDÖ, öğretmen yetiştiren Eğitim
Fakültelerinin diğer bölümlerinde de uygulanmalıdır.
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Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul İklimi Algılarının Branş
Değişkeni Açısından İncelenmesi
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Özet: Bu çalışmanın amacı, farklı okul bölgelerinde çalışan öğretmen ve okul yöneticilerinin okul iklimi
algılarındaki branş değişkeninin etkisini belirlemektir. Tarama araştırma modeli ile yürütülen çalışmada öğretmen
ve okul yöneticilerinin okul iklimi ile ilgili öz değerlendirme sonuçlarını elde etmek için ‘Okul İklimi Ölçeği’
kullanılmıştır. ‘Okul İklimi Ölçeği’ 33 soru ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu,
Çanakkale İli’ndeki devlet okullarında görev yapmakta olan 390 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır.
‘Okul İklimi Ölçeği’ ile elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, Anova, Tamhane T2 ve Tukey testi
istatistiki analiz yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre branş değişkenin öğretmen ve okul
yöneticilerinin okul iklimi algıları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ölçeğin alt
boyutları incelendiğinde de ‘Öğrenci-Öğretmen İlişkisi’, ‘Güvenlik, Düzenlilik’, ‘İdare İlişkisi’, ‘Öğrencilerin
Davranışsal Değerleri’, ‘Öğrenciler Arası İlişkiler’, ‘Anne-Baba ve Okul Arası İlişkiler’ öğretmen ve okul
yöneticilerinin okul iklimi algılarında branş değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu
görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan devlet okullarının farklı sosyo-ekonomik çevrelerde yer
alması, branş ders saatlerinin farklılık göstermesi, branş öğretmenlerinin fiziksel ihtiyaçlarının okul yönetimi
tarafından karşılanabilmesi, öğretmen-öğrenci ilişkisi, veli okul etkileşimi gibi etkenler öğretmen ve okul
yöneticilerinin okul iklimi algılarını etkilemektedir. Her okulun kendine özgü olan yapısını yansıtan okul ikliminin
öğretmen ve okul yöneticilerinin ilişkilerini etkilediği ve iş doyumları üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Okul İklimi, Okul İklimi Algısı, Branş Değişkeni.

The Investigation of Teacher and School Administrators' Attitudes
Toward School Climate in Terms of Field of Study Factor
Abstract: The aim of this study is to determine the effect of field of study variable on teachers and school
administrators' attitudes toward school climate. "The School Climate Scale" was employed in order to determine
the results of the self-evaluation of teachers and school administrators related to the attitudes toward school
climate. The study was conducted with the survey research method. "The School Climate Scale" included 33-item
and 6 sub-dimensons. 390 teachers and school administrators working at state schools in Merkez district,
Çanakkale comprised the sample of this research. Percentage, frequency, ANOVA and Tukey parametric
statistical analysis methods were used in the analysis of the data obtained with the 'The School Climate Scale'.
The results indicated that there was a signficant difference on the teachers and school administrators’ attitudes
toward school climate in terms of field of study factor. Besides, when the sub-dimensions, ‘Student-Teacher
Interaction’, ‘Security, Neatness’ ‘Interaction with School Management’, ‘Students’ Behavioral Values’, ‘The
Interaction Between Students’, ‘Interaction With Parents’, were examined, it was found that teachers and school
administrators’ attitudes were differentiated in terms of field of study factor. The teachers’ and school
administrators’ school climate attitudes were affected by the variables such as the location of the schools or
socio-economic environment, the differentiation of courses duration, whether the physcial needs covered by
school management or not, student-teacher interaction, parents- teacher interaction. As a conclusion, the school
climate, which reflects the unique structure of each school, affects the relationships between teachers and
school administrators and has an effect on job satisfaction.
Keywords: School Climate, Atitude Toward School Climate, The Field of Study Factor.
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1. Giriş
Toplumların gelişmesinde, eğitim kurumları diğer kurumlardan ayrıcalıklı bir öneme sahiptir.
Eğitim örgütleri, içindeki bulundukları çevre ile etkileşim içindedirler. İçinde bulundukları çevreden
hem etkilenip hem de çevreyi etkiledikleri için toplumsal değişim sürecinde etkili olacak bireyleri
yetiştirerek sosyal hayata dâhil ederler (Argon ve Özçelik, 2008). Eğitim kurumları gibi insani temel
alan örgütlerde, işgörenlerin davranışları ve kurumsal algıları olumlu bir örgüt iklimi yaratmak için
önemli bir unsurdur (Taymaz, 2015).
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenler ve okul yöneticileri farklı okul profillerinde
ve farklı hazır bulunuşluk seviyelerinde olan öğrenciler ile çalışmaktadır. Her okulun kendine has olan
iklimi, öğretmen ve öğrenciler arası ilişkilerde, eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde,
öğrenci başarısı ile öğretmenlerin iş tatmini üzerinde oldukça etkilidir (Memduhoğlu ve Şeker, 2010).
Okul paydaşları tarafından benimsenen bir okul kültürünün oluşturulması, öğretmenlerin etki alanını
yüksek düzeyde etkilemekte ve iş tatminini artırmaktadır (Stolp, 1995).
Okul iklimi okuldaki tüm kişiler arasındaki kabul edilebilir davranış kalıplarını şekillendirerek,
bireysel ve kurumsal sorumlulukları belirler (Welsh, 2000). Okul iklimi okulun ruhudur. Okul üyelerinin
okulu sevip bağlanmalarını sağlayan en önemli unsurdur (Freiberg ve Stein, 2003). Okulun çalışma
koşularını ve bu koşulların çalışanı etkileme düzeyini ifade eder (Şişman, 2012). Öğrenciler,
öğretmenler ve okuldaki diğer çalışanlar arasındaki ilişkilerin nasıl algılandığı, okulun verimli ve etkili
bir eğitim-öğretim ortamı sunabilmesi ile ilgili algıların bütünüdür (Kaplan ve Geoffroy, 1990). Olumlu
bir okul ikliminin oluşması için okulun fiziksel ve sosyal düzeni, öğretmen davranışları ve bu
davranışların öğrenciler tarafından nasıl yorumlandığı önemlidir (Creemers ve Reezigt, 1999).
Tableman (2003) okulun iklimi kavramını, okulun ‘hissi’ olarak açıklamakta ve okuldaki paydaşlar
arasındaki iletişim ve etkileşim hakkında önemli veriler sağladığını belirtmektedir. Yapılan
çalışmalarda, okul iklimi öğrenci başarısı, okul-aile ilişkileri, okul güvenliği, liderlik, performans
geliştirme çalışmaları ile ilişkilendirilmektedir (Hoy, 1990).
Öğretmenler çalıştıkları okulun iklimini; öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve yöneticileri ile olan
ilişkileri bakımından etkileyebilmektedirler. Okul ikliminin boyutları kendi içinde ayrı ayrı öneme
sahip olduğu kadar alt boyutların birbirleriyle olan etkileşimi de önemli bir etkiye sahiptir. Okul iklimi
çok yönlü ve birbiriyle bütünleşmiş bir yapıdır (Baykal, 2007).
Bu araştırmanın amacı, farklı okul bölgelerinde çalışan öğretmen ve okul yöneticilerinin okul
iklimi algılarındaki branş değişkenin etkisini incelemektir. Bu kapsam doğrultusunda, ‘Öğretmen ve
okul yöneticilerinin okul iklimi algılarında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşmakta
mıdır?’ sorusuna cevap aranmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Öğretmen ve okul yöneticilerinin branş değişkenine ilişkin algılarını inceleyen bu araştırma, nicel
araştırma desenlerinden betimsel yöntem ile yürütülmüştür.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale İli devlet okullarının okul öncesi, ilk ve ortaokul ile
ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan 404 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır.
Katılımcıların branş değişkeni bakımından dağılımı Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
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Tablo 1. Katılımcıların Branş Değişkenine Göre Dağılımı
Branş Değişkeni
N
Branş Değişkeni
N
Sınıf
75
Beden Eğitimi
11
İngilizce
57
Özel Eğitim
8
Matematik
39
Görsel Sanatlar
8
Meslek Dersleri
24
Coğrafya
6
Fen Bilimleri
23
Felsefe
6
Rehberlik
22
Kimya
6
Türkçe
21
Teknoloji ve Tasarım
5
Bilişim Teknolojileri
18
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4
Okul Öncesi
18
Müzik
4
Sosyal Bilgiler
16
Fizik
4
Tarih
16
Toplam
404
Edebiyat
13
2.3. Veri Toplama Aracı
Öğretmen ve okul yöneticilerinin çalıştıkları farklı okul profillerinin okul iklimi algılarına etkisini
değerlendirmek içim ‘Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği’ kullanılmıştır. Bu ölçek, 1998 yılında Ulusal
Ortaokul Ortaklığı Müdürlüğü’nce, Nebraska ve Batı Michigan Üniversiteleri’ne yaptırılmış olup 71 soru
ve 15 alt boyuttan oluşmaktadır. Acarbay (2006) tarafından, CASE veri toplama aracının Türkçe dilsel
eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlilik çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Aka (2014) tarafından
CASE ölçeğinin 33 soru ve 6 boyuttan oluşan hali kullanılmıştır. 33 soruluk okul iklimi değerlendirme
ölçeğinin boyutları; ‘Öğrenci-Öğretmen İlişkisi’, ‘Güvenlik, Düzenlilik’, ‘İdare İlişkisi’, ‘Öğrencilerin
Davranışsal Değerleri’, ‘Öğrenciler Arası İlişkiler’, ‘Anne-Baba ve Okul Arası İlişkiler’ şeklindedir
(Aka, 2014). ‘Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği’nin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,94 olarak
hesaplanmıştır. Hesaplanan Cronbach α katsayısı ‘0,80 ≤ α < 1,00’ arasında yer aldığı için ‘Okul İklimi
Değerlendirme Ölçeği’ güvenilirdir.
3. Bulgular
Branş değişkenin, öğretmen ve okul yönetici görüşlerindeki okul iklimi algısına etkisini tespit
etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ‘Öğretmen ve okul yöneticilerinin okul
iklimi algılarında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşmakta mıdır?’ sorusuna cevap olarak
toplanan verilerin analizi Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tablo 2. Okul İklimi Ölçeğinin Branşa Göre Dağılımı
Kareler
Faktörler
Toplamı
Okul İklimi
Gruplar Arası
30,011
Değerlendirme
Gruplar İçi
245,748
Ölçeği
Toplam
275,759
Gruplar Arası
28,241
Öğrenci-Öğretmen
Gruplar İçi
280,913
İlişkisi
Toplam
309,153
Gruplar Arası
18,717
İdare İlişkisi
Gruplar İçi
226,858
Toplam
245,575
Gruplar Arası
64,508
Öğrencilerin
Gruplar İçi
429,641
Davranışsal Değerleri
Toplam
494,149
Gruplar Arası
29,666
Öğrenciler Arası
Gruplar İçi
314,043
İlişkiler
Toplam
343,708
Gruplar Arası
29,989
Anne-Baba Toplum ve
Gruplar İçi
390,316
Okul Arası İlişkiler
Toplam
420,305
Gruplar Arası
26,492
Güvenlik, Düzenlilik
Gruplar İçi
340,790
Toplam
367,462

sd
12
377
389
12
377
389
12
377
389
12
377
389
12
377
389
12
377
389
12
377
389

Kareler
Ortalaması
2,50
0,65

f

p

3,83

0,000*

2,35
0,74

3,15

0,000*

1,56
0,60

2,59

0,003*

5,37
1,14

4,71

0,000*

2,47
0,83

2,96

0,001*

2,49
1,03

2,41

0,005*

2,20
0,90

2,44

0,005*

* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.
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Öğretmen ve okul yönetici görüşlerinin genel olarak ‘Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği’ üzerinde
anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir [F(389-12)= 3,83, p<0,05]. Ayrıca, ölçeğin alt boyutları
açısından da incelendiğinde ‘Öğrenci-Öğretmen İlişkisi’, ‘İdare İlişkisi Öğrencilerin Davranışsal
Değerleri’, ‘Öğrenciler Arası İlişkiler’, ‘Anne-Baba Toplum ve Okul Arası İlişkiler’ ve ‘Güvenlik,
Düzenlilik’ faktörlerinde de öğretmen ve okul yöneticileri görüşlerinde branş değişkeni açısından okul
iklimi algılarında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05).
‘Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği’ ve altı alt boyutunun branş değişkeni bakımından oluşan
anlamlı farklılığın hangi branşlar arasında oluştuğunu tespit etmek için Tamhane’s T2 testi ve Tukey
testi uygulanmıştır. Faktör içindeki bağımlı değişkene bağlı olarak gerçekleşen değişimleri analiz
etmek için; varyansların homojen olarak dağılmadığı durumlarda Tamhane’s T2 testi kullanılırken
varyansların homojen olarak dağıldığı durumlarda ise Tukey testi kullanılır. Levene testine göre
varyansların homojen olarak dağıldığını söyleyebilmek için p˃0,05 olması gerekir (Kalaycı, 2009).
Tablo 3
Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği ve Alt Boyutlarının Levene Testine Göre Dağılımı
Faktörler
Levene Testi
p
Okul İklimi Değerlendirme
0,889
0,559
Ölçeği
Öğrenci-Öğretmen İlişkisi
0,839
0,610
İdare İlişkisi
3,686
0,000*
Öğrencilerin Davranışsal
0,846
0,603
Değerleri
Öğrenciler Arası İlişkiler
1,113
0,348
Anne-Baba Toplum Ve Okul
1,301
0,215
Arası İlişkiler
Güvenlik, Düzenlilik
0,614
0,831
* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

‘Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği’ ve ‘Öğrenci-Öğretmen İlişkisi’, ‘Öğrencilerin Davranışsal
Değerleri’, ‘Öğrenciler Arası İlişkiler’, ‘Anne-Baba Toplum ve Okul Arası İlişkiler’, ‘Güvenlik,
Düzenlilik’ alt boyutları için hesaplanan p değeri p ˃ 0,05’tür. Varyanslar homojen olarak dağıldığı
için, bu gruplarda branş bazında oluşan anlamlı farklılığın incelenmesi için Tukey testi kullanılmıştır.
‘İdare İlişkisi’ alt boyutunda hesaplanan p değeri p<0,05’tir. Varyanslar homojen olarak dağılmadığı
için, bu alt boyutta branş değişkenin oluşturduğu anlamlı farklılığın analizi için Tamhane’s T2 testi
kullanılmıştır.
Tablo 4
Okul İklimi Ölçeğinin Branşa Göre Dağılımı
Branş
Yetenek Dersleri
Matematik
(Beden Eğitimi, Görsel
Meslek Dersleri
Sanatlar, Müzik )

Okul Öncesi

Edebiyat
İngilizce
Matematik
Meslek Dersleri

Ortalamaların Farkı

p

0,89*
0,86*

0,003
0,011

1,00*
0,80*
1,15*
1,12*

0,040
0,016
0,000
0,000

* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

Okul iklimi ölçeği genel olarak değerlendirildiğinde, ‘Yetenek Dersleri’ öğretmenlerinin okul
iklimi algılarının ‘Matematik’ ve ‘Meslek Dersleri’ öğretmenlerine göre; ‘Okul Öncesi’ öğretmenlerinin
okul iklimi algılarının ise ‘İngilizce’, ‘Matematik’, ‘Meslek Dersleri’ ve ‘Edebiyat’ branş
öğretmenlerinden daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Okul iklimi ölçeğinin branş bazında
oluşan anlamlı farklılığın ‘Türkçe’, ‘Sınıf’, ‘Rehberlik’, ‘Sosyal Bilgiler’, ‘Bilişim Teknolojileri’,
‘Tarih’ ve ‘Meslek Dersleri’ branşlarında oluşmadığı tespit edilmiştir (p˃0,05).
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Tablo 5
‘Öğrenci-Öğretmen İlişkisi’ Alt Boyutunun Branşa Göre Dağılımı
Branş
Ortalamaların Farkı
Yetenek Dersleri
(Beden Eğitimi, Görsel
Meslek Dersleri
0,83*
Sanatlar, Müzik )
Matematik
0,93*
Okul Öncesi
Meslek Dersleri
1,02*

p
0,042
0,011
0,006

* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

‘Yetenek Dersleri’ branşında çalışan öğretmenler ‘Meslek Dersleri’ branşı öğretmenlerinden
daha yüksek düzeyde öğrenci-öğretmen ilişkisinin okul iklimi algısındaki önemini vurgulamışlardır.
‘Okul Öncesi’ branşı öğretmenleri ile ‘Meslek Dersleri’, ve ‘Matematik’ branşları arasında anlamlı bir
farklılık oluşmuştur. ‘Okul Öncesi’ öğretmenlerinin ‘Meslek Dersleri’ ve ‘Matematik’ dersleri
öğretmenlerinden daha yüksek oranda öğrenci-öğretmen ilişkisine önem verdiği tespit edilmiştir.
‘Öğrenci-Öğretmen İlişkisi’ alt boyutu incelendiğinde, ‘İngilizce’, ‘Türkçe’, ‘Sınıf’, ‘Fen
Bilimleri’, ‘Rehberlik’, ‘Edebiyat’, ‘Sosyal Bilgiler’, ‘Bilişim Teknolojileri’ ve ‘Tarih’ branşlarında
anlamlı bir farklılığın oluşmadığı tespit edilmiştir (p˃0,05).
Tablo 6
‘İdare İlişkisi’ Alt Boyutunun Branşa Göre Dağılımı
Branş
Ortalamaların Farkı
Fen
0,96*
İngilizce
0,41*
Okul Öncesi
Matematik
0,73*
Meslek
0,86*
Sınıf
0,57*

p
0,001
0,028
0,001
0,024
0,001

* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

‘İdare İlişkisi’ alt boyutunun branş üzerindeki etkisi incelendiğinde ‘Okul Öncesi’ branşının ‘Fen
Bilimleri’, ‘İngilizce’, ‘Matematik’, ve ‘Sınıf’ ve ‘Tarih’ branşları ile arasında anlamlı bir farklılığın
oluştuğu ortaya çıkmıştır. ‘İdare İlişkisi’ alt boyutunda, ‘Türkçe’, ‘Rehberlik’, ‘Edebiyat’, ‘Sosyal
Bilgiler’, ‘Bilişim Teknolojileri’, ‘Tarih’ ve ‘Yetenek Dersleri’ branşlarında anlamlı bir farklılığın
oluşmadığı tespit edilmiştir (p˃0,05).
Tablo 7
‘Öğrencilerin Davranışsal Değerleri’ Alt Boyutunun Branşa Göre Dağılımı

Matematik

Okul Öncesi

Branş
Yetenek Dersleri
(Beden Eğitimi, Görsel
Sanatlar, Müzik )
Türkçe
İngilizce
Bilişim
Edebiyat
Matematik
Meslek
Sınıf
Tarih

Ortalamaların Farkı

p

-1,04*
-0,96*

0,019
0,047

1,39*
1,27*
1,94*
1,83*
1,65*
1,18*
1,30*

0,000
0,022
0,000
0,000
0,000
0,002
0,007

* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

‘Öğrencilerin Davranışsal Değerleri’ alt boyutunda branş değişkeninde ‘Matematik’ ile ‘Yetenek
Dersleri’ ve ‘Türkçe’ branşları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. ‘Yetenek Dersleri’
ve ‘Türkçe’ branşı öğretmenleri ‘Matematik’ branşı öğretmenlerine nazaran daha yüksek oranda
öğrencilerin davranışsal değerlerinin okul iklimine daha fazla oranda etkisi olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca ‘Okul Öncesi’ branşı ile ‘İngilizce’, ‘Bilişim Teknolojileri’, ‘Edebiyat’, ‘Matematik’, ‘Meslek
Dersleri’, ‘Sınıf’ ve ‘Tarih’ branşları arasında da anlamlı bir farklılık vardır. ‘Okul Öncesi’
öğretmenlerinin öğrencilerin davranışsal değerleri algılarının ‘İngilizce’, ‘Bilişim Teknolojileri’,
‘Edebiyat’, ‘Matematik’, ‘Meslek Dersleri’, ‘Sınıf’ ve ‘Tarih’ öğretmenlerinin daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
‘Öğrencilerin Davranışsal Değerleri’ alt boyutunda, ‘Rehberlik’, ‘Sosyal Bilgiler’ ve
Bilimleri’ branşlarında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı tespit edilmiştir (p˃0,05).
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Tablo 8
‘Öğrenciler Arası İlişkiler’ Alt Boyutunun Branşa Göre Dağılımı
Branş
Ortalamaların Farkı
İngilizce
0,86*
Edebiyat
1,17*
Okul Öncesi
Matematik
1,19*
Meslek
1,14*

p
0,028
0,027
0,000
0,002

* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

‘Öğrenciler Arası İlişkiler’ alt boyutunda branş değişkeninde ‘Okul Öncesi’ branşı ile ‘Edebiyat’,
‘İngilizce’, ‘Matematik’ ve ‘Meslek Dersleri’ branşları arasında anlamlı bir farklılık vardır. ‘Okul
Öncesi’ öğretmenlerinin öğrenciler arasındaki ilişkileri ile ilgili algıları ‘Edebiyat’, ‘İngilizce’,
‘Matematik’ ve ‘Meslek Dersleri’ öğretmenlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. ‘Öğrenciler
Arası İlişkiler’ alt boyutunda, ‘Bilişim Teknolojileri’, ‘Fen Bilimleri’ ,‘Rehberlik’, ‘Sınıf’ , Sosyal
Bilgiler’ ,‘Tarih’, ‘ Yetenek Dersleri’ ve ‘Türkçe’ branşlarında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı tespit
edilmiştir (p˃0,05).
Tablo 9
‘Anne-Baba Toplum ve Okul Arası İlişkiler’ Alt Boyutunun Branşa Göre Dağılımı
Branş
Ortalamaların Farkı
Edebiyat
1,29*
Okul Öncesi
Matematik
1,13*

p
0,031
0,007

* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

‘Okul Öncesi’ branşı öğretmenleri ile ‘Edebiyat’ ve ‘Matematik’ branşları arasında anlamlı bir
farklılık oluşmuştur. ‘Okul Öncesi’ öğretmenlerinin anne-baba, toplum ve okul arasındaki ilişkileri ile
ilgili algılarının ‘Edebiyat’ ve
‘Matematik’ öğretmenlerinden daha yüksek seviyede olduğu
vurgulanmıştır. ‘Anne-Baba Toplum ve Okul Arası İlişkiler’ alt boyutunda, ‘Bilişim Teknolojileri’, ‘Fen
Bilimleri’, İngilizce’, ‘Meslek Dersleri’, ‘Rehberlik’, ‘Sınıf’ , Sosyal Bilgiler’ ,‘Tarih’, ‘Türkçe’ ve
‘Yetenek Dersleri’ branşlarında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. (p˃0,05).
Tablo 10
‘Güvenlik, Düzenlilik’ Alt Boyutunun Branşa Göre Dağılımı
Branş
Ortalamaların Farkı
p
Yetenek Dersleri
(Beden Eğitimi,
Matematik
0,92*
0,021
Görsel Sanatlar,
Müzik )
Matematik
1,05*
0,007
Okul Öncesi
Meslek
0,99*
0,028
* = ortalamaların farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

‘Güvenlik, Düzenlilik’ alt boyutunda; ‘Yetenek Dersleri’ branşı ile ‘Matematik’ branşı arasında
istatiksel bakımdan anlamlı bir farklılık vardır. Ayrıca ‘Okul Öncesi’ branşı ile ‘Matematik’ ve ‘Meslek
Dersleri’ branşı arasında anlamlı bir farklılık oluşmuştur. ‘Okul Öncesi’ öğretmenlerinin güvenlik ve
düzenlilik algıları, ‘Matematik’ ve ‘Meslek Dersleri’ öğretmenlerinden daha yüksek seviyededir.
‘Güvenlik, Düzenlilik’ alt boyutunda, ‘Bilişim Teknolojileri’, ‘Edebiyat’, ‘Fen Bilimleri’,
İngilizce’, ‘Rehberlik’, ‘Sınıf’ , Sosyal Bilgiler’ ,‘Tarih’ ve ‘Türkçe’ branşları arasında istatiksel açıdan
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p˃0,05).
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
‘Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği’ ile elde edilen sonuçlar incelendiğinde ‘Meslek Dersleri’,
‘Matematik’, ‘Okul öncesi’ ve ‘Yetenek Dersleri (Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik)’
branşlarının istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Branş derslerindeki
fiziksel ihtiyaçlarının birbirinden farklılaşması, bu ihtiyaçların okul yönetimi tarafından
karşılanabilmesi, ders saatlerinin yoğunluğu ve dersin gün içinde yer aldığı saatler branş
öğretmenlerinin okul iklimi algısını etkilediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle küçük yaş
grupları ile çalışan okul öncesi öğretmenlerinin çalışma koşullarının ve saatlerinin diğer branş
öğretmenlerinden farklı olması, veli ile iletişimlerinin yoğun olması ve eğitimsel etkinlikler ile
çocukların tutumlarını geliştirmeye yönelik etkinliklere önem vermeleri gibi etkenlerin ‘Okul Öncesi’
branşını diğer branşlardan istatistiksel olarak farklılaştırdığı sonucuna varılmıştır. İlgili alanyazın
incelendiğinde, araştırma sonuçlarının literatür ile benzeştiği görülmektedir. Günbay (2003)
tarafından gerçekleştirilen okul iklimi çalışmasında lise öğretmenlerinin okul iklimi algıları
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incelenmiştir. Okul türü değişkenin öğretmenlerin okul iklimi algılarında anlamlı bir farklılık
oluşturduğu tespit edilmiştir. Baykal (2007), çalışmasında güvenlik ve yöneticiler arasındaki ilişkilerin
öğretmenlerin okul iklimi algılarını etkilediğini belirtmiştir. Sackney (1996) ise öğretmenler arasındaki
işbirliğinin olumlu bir okul ikliminin oluşmasında önemli olduğunu vurgulamıştır. Branşlar arasındaki
etkileşimin yüksek olduğu okullarda sosyal uyumun arttığını ve olumlu bir okul ikliminin oluştuğunu
belirtmiştir. Okul paydaşlarının motivasyonu, okula aidiyet duyguları, güçlü ve pozitif yönde
geliştirdikleri ilişkileri olumlu bir okul ikliminin oluşmasında etkilidir (Şişman, 2012). Okul iklimi, okul
ile ilişkisi olan tüm bireylerin okul ile ilgili olarak geliştirdikleri duygu, düşünce ve davranış kalıplarını
kapsar. Farklı branşlarda çalışan öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, okul yönetiminin
desteği, adil bir ödül sisteminin olması ve öğretmenlerin beklentilerinin karşılanabiliyor olması ve
çalışma ortamındaki sosyal ilişkilerin kalitesi olumlu bir okul iklimi algısının gelişmesinde etkilidir
(Dilbaz Sayın, 2017).
Bu çalışma ile farklı branşlarda çalışan öğretmen ve okul yöneticilerinin okul iklimi algılarında
önemli farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir. Öğretmen ve okul yöneticilerinin okul iklimi algılarında
oluşan farklılaşmanın sebeplerinin detaylı olarak analiz edilebilmesi için deneysel çalışmalar
yürütülebilir.
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“Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli”nin Akademik Başarısı
Düşük İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına
Etkisi1
Doktora Öğrencisi Serap ÇİMŞİR
Marmara Üniversitesi, Türkiye
serapkrc@gmail.com
Doç Dr. Z. Nurdan BAYSAL
Marmara Üniversitesi, Türkiye
znbaysal@marmara.edu.tr
Özet: Toplumda düşünebilen, çevresine veya kendine dair sorunları algılayabilen, sorunların çözümü için sağlıklı
kararlar alabilen, akademik anlamda donanımlı bireylerin önemi bilinen bir gerçektir. Bu sebeple karar verme
becerisinin önemi ve bireylere kazandırılması, bireyin başarısının artırılıp donanımlı hale gelmesi gelişmiş toplumlarda
her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Alan yazında karar verme ile ilgili çalışmalara oldukça geniş yer
verilmektedir. Karar verme akademik başarı üzerinde de önemli etkisi olabilecek kritik bir düşünme becerisidir.
Akademik başarısızlık bireyin var olan potansiyeli ile kendisinden beklenen başarı arasındaki fark şeklinde
tanımlanabilir. Eğitim sistemi içinde öğrenciler çeşitli faktörlerden etkilenerek akademik başarısızlık
gösterebilmektedir. Bunlar: bireysel, çevresel veya eğitim sisteminin kendisinden kaynaklanan sebepler olabilmektedir.
Sebebi ne olursa olsun bu sorunu çözebilecek yöntem, teknik ve süreçlerin eğitimciler tarafından araştırılması ve
alternatif çözümler bulunması önemli bir husustur. Toplumsal yaşamda bireyin meslek edinmesi, toplumsal bir statü
kazanması, toplumda yer edinmesi, belirli düzeyde beceri edinmesine ve akademik başarı göstermesine bağlıdır.
Yapılan bu araştırmayla, ilkokul dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci
Modeli”nin, akademik başarısı düşük öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersi akademik başarılarına etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden olan tek grup ön test–son test desen kullanılmıştır. Öğrencilerin
konu ile ilgili erişi düzeylerini ölçebilmek için araştırmacının kendisi tarafından hazırlanan kazanım değerlendirme ve
başarı testi ön test, son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Deney gurubu ön test ve son test puanları ile deney
grubu son test ve kalıcılık testi puanları arasındaki farkı belirlemek için ilişkili örneklem t-testi kullanılmıştır. Yapılan
istatistiksel analizlerden elde edilen bulgular “Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli”nin, akademik başarısı düşük
öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersi akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini, ancak bu etkinin kalıcı olmadığı
göstermektedir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara dayalı sonuçların tartışılmasına yer verilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Temel eğitim, karar verme, sosyal bilgiler, akademik başarı.

The Impact of “Marmara Cognitive Decision Making Process Model”
on Academic Achievement of Primary Fourth Grade Students with
Low Academic Achievements
Abstract: The importance of academically well-educated individuals who are able to think, perceive problems in their
surroundings and/or in themselves, and make healthy decisions to solve problems in a society is a well-known fact. Therefore,
the importance of decision-making skills and teaching them to the individuals, and the improvement of the individual's success
and making them more skilled are becoming more and more important in developed societies. There are a wide variety of
studies on decision making in the literature. Decision making is a critical thinking skill that can have a significant impact on
academic achievement.
Academic failure can be defined as the difference between the individual's existing potential and the expected success.
Within the education system, students can show academic failure due to various factors. These may be caused by the individual,
environment or education system itself. Regardless of the reason, the methods, techniques and processes that can solve this
problem by educators and finding alternative solutions are important. Toplumsal yaşamda bireyin meslek edinmesi, In the
social life, someone's acquirement of a profession, depends on one's gaining a social status, gaining a place in society, gaining
a certain level of skill and academic success.
With this study, it is aimed to determine the effect of "Marmara Cognitive Decision Making Model" on the academic
achievement of the Social Studies course in the fourth grade of low academic achievement level primary school students. In
the research, single group pre-test post-test design was used, which is one of the weak experimental designs. In order to
measure the level of achievement of the students, achievement and success tests prepared by the researcher were applied as
pre-test, post-test and retention test. The related sample t-test was used to determine the difference between the pre-test
and post-test scores of the experimental group and the test and retention test scores of the experimental group. The findings
obtained from the statistical analysis show that the "Marmara Cognitive Decision Making Model" has a positive effect on the
academic achievement of the low achievement level students, but this effect is not permanent. At the end of the study, the
results based on the findings are discussed.
Keywords: Elementary education, decision making, social studies, academic achievement.
1Bu

çalışma Serap Çimşir’in Doç. Dr. Z. Nurdan Baysal danışmanlığında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Bölümü Sınıf
Öğretmenliği Anabilim Dalı Doktora Programında “Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli’nin Akademik Başarısı Düşük Öğrencilerin Karar
Verme, Problem Çözme ve Akademik Başarısına Etkisi” adlı tez çalışmasının bir bölümüdür.
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1. Giriş
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme
öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan
etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, yaşamında işlevsel olarak kullanabilen, eleştirel düşünen,
problem çözebilen, kararlı, girişimci, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve
kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır (MEB, 2018: 3).
Yaşam için gereken sadece bilgi kazanmak değil, bir işi yapma ve bu iş için gereken bütün
materyalleri toplama becerisi de kazanmış olmaktır (Baysal, 2003: 89). Sürekli gelişen ve değişen
dünyada eğitimde yapılandırıcı yaklaşımın önem kazanmıştır. MEB 2004 yılından bu yana uyguladığı
programlarda, yapılandırıcı yaklaşımı merkezine alarak çoklu zekâ, öğrenci merkezli eğitim, beyin
temelli öğrenme, bireysel farklılıklara duyarlılık, çoklu zeka, beceri ve etkinlik yaklaşımı gibi model
ve yaklaşımlardan yararlanmıştır.
Günümüz eğitim anlayışında her ne kadar öğrencinin aktif olması gerekse de, eğitim-öğretim
süreçlerinde öğrenciyi de motive ederek aktif hale getirecek olan en etkili kişinin öğretmen olduğu
söylenebilir. Mayo ve Donnelly (1995; akt. Uden ve Beaumont, 2006: 66)’e göre iyi bir öğretmen
öğrencide düşünme ve bilişsel süreçleri güçlendirme becerisine sahip olmalıdır. Bu açıdan eğitimöğretimde öğrencilere sadece bilgi öğretmekle yetinilmemesi, düşünme süreçlerini güçlendirici
çalışmalar yapılması ve beceri öğretimine de ağırlık verilmesi eğitimin niteliğini artırabilecek bir
husustur.
Temel eğitim programında beceri ve özellikle de düşünme becerilerinin kavratılmasında sosyal
bilgiler dersinin önemli bir yeri vardır. Sosyal bilgiler öğretiminin alana özgü amaçları ve nasıl
uygulanacağı konularındaki farklı yaklaşımları James L. Barth ve S. Samuel Shermis (1970; akt. Baysal
ve Öztürk, 2007: 265) üç kategoride toplamışlardır:
 Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretimi: Bu yaklaşım klasik felsefi akımlara
dayanır. Uygulanan programın esnekliği yoktur. Genel amaç var olan kültürel mirası sonraki nesillere
aktarmaktır. Öğretmen merkezlidir ve bilgi kazandırmaya yöneliktir.
 Sosyal bir bilim olarak sosyal bilgiler öğretimi: Programdan seçilen önemli problemler
araştırma ile çözülür. Öğrenci merkezlidir ve sadece bilgi değil, aynı zamanda söz konusu sosyal bilim
disiplininin yapısını anlamaya imkan sağlayacak entellektüel beceriler kazandırılır.
 Yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretimi: Öğrenci merkezlidir ve öğrenciler
tarafından algılanan, hissedilen problemlerin çözümü araştırma ile sağlanır.
Sosyal bilgiler dersi bireyi ve bireyin sosyal yaşamda karşılaşabileceği problemleri çözmesini ve
böylece toplumun sağlıklı ve etkin bir üyesi olmasını temele almaktadır. Bu bağlamda sosyal bilgiler
dersinin amaçlarına ve niteliğine uygun olan karar verme becerisinin öğrencilere kazandırması oldukça
önemlidir.
1.1. Beceri ve Düşünme becerisi
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (MEB, 2018: 8) ile öğrencilerin; doğru ve güvenilir bilgiye
ulaşma yollarını bilen bireyler olarak, eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Jean Piaget ve Lev Semyonoviç Vygotsky’e göre beceri, sosyal ve fiziksel etkileşim sonucu elde edilen
bilgilerin ön bilgilere dayalı olarak zihinde yapılandırılmasıdır (Quiesse, 2007; akt. Güneş, 2012: 3).
Beceri bir işi iyi derecede yapabilmeyi sağlar ve belirli süreçlerin sonunda elde edilip geliştirilebilir.
Karabağ ve İnal (2009: 271) becerileri barındırdıkları ögelere göre; düşünme becerileri,
sosyal/duyuşal beceriler ve psiko-motor beceriler olarak; Güneş (2012: 4-5) ise zihinsel, bireysel,
sosyal ve zihinsel bağımsızlık becerileri olarak sınıflandırmaktadır.
Birey sahip olduğu bilgi, beceri ve değerleri kullanarak faaliyetlerine yön vermektedir. Bu
nedenle bireyin davranışlarına yön veren beceriler arasında düşünme becerileri önemli bir yer
tutmaktadır. Düşünme becerileri, dünyanın düzenini keşfetmek ve problemleri çözmek için bilgiyi
kullanma yeteneğidir(Çubukçu, 2011: 288). Beyer (1998; akt. Baysal, 2015: 221) düşünme becerilerini
üç farklı düzeyde ele almıştır:
 Problem çözme, karar verme ve kavramsallaştırma becerileri,
 Eleştirel düşünme becerileri ve
 Bilgiyi işleme becerileri.
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ABD Program Geliştirme ve Denetleme Kurumu 1991 yılında düşünme becerilerini yaratıcı
düşünme, eleştirel düşünme, karar verme ve problem çözme becerileri olarak kabul etmiştir (Kaya,
2008; akt. Baysal, 2015: 221). Sternberg ve Grigorenko (2000; akt. Akkuş-Çakır ve Senemoğlu, 2016:
1488)’da düşünme becerilerini üç şekilde sınıflandırmış ve sınıflamalarını şöyle tanımlamıştır:
 Analitik düşünme becerileri, bilgiye dayalı problem çözme ve karar vermeyi içerir,
 Yaratıcı düşünme becerileri, problemler üstüne alışılmadık seçenekler ve karar oluşturmayı
içerir.
 Uygulamalı düşünme becerileri, günlük problemlere bu becerilerin uyarlamasını içerir.
Michaelis (1985: 235-7) düşünme becerilerini eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme
ile problem çözme ve araştırma olmak üzere dört grupta; Çubukçu (2011: 288-323) ise eleştirel
düşünme, yansıtıcı düşünme, karar verme ve problem çözme olarak beş başlık altında incelemektedir.
Aşağıda bu çalışmaya konu olan karar verme becerisi ile ilgili açıklamalara yer verilmektedir.
1.2. Karar Verme Becerisi
Davranışçı yaklaşıma göre karar verme zihinsel bir süreçtir (Kaya, 1996: 94). Karar verme bilgiyi
üretmeyi, tahminlerde bulunmayı, değerleri analiz etmeyi ve sınıflamayı, değerleri ve bilgiyi
sentezlemeyi ve sonucu doğrulamayı gerektirir (Banks, 1971; akt. Baysal, 2015: 222).
Güneş (2012: 15)’e göre zihinsel bağımsızlığı geliştirmek için gerekli görülen becerilerin başında
karar verme becerisi gelmektedir ve birey hem kendini geliştirmek hem de toplumun gelişimine etkin
katılmak için bağımsız karar vermek durumundadır. Karar vermede eleştirel ve yaratıcı düşünme
becerileri yeni önerilerin ortaya çıkması ve alternatiflerin değerlendirilmesi sürecine dahil edilebilir
(Michaelis, 1985: 237). Dolayısıyla karar verme eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve bir soruna
çözümüne karar verilmesi bakımlarında problem çözme becerisi ile de ilişkili kritik bir beceridir.
Karar verme süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Michaelis (1985: 237) karar vermenin
aşamalarını şöyle sıralamaktadır:
 İlgili konuyu veya durumu belirlemek,
 Hedefleri ve hedeflere ulaşma yollarını belirlemek,
 Her bir alternatifin sonuçlarını belirlemek, her sonuca değer biçmek, değerler açısından
sıralamak ve
 En iyi kararı seçmek.
Adair (2017: 16-26)’e göre ise, karar verme sürecinde klasik yaklaşımda beş adım bulunmaktadır:
 Amacın belirlenmesi,
 Gerekli bilgilerin toplanması,
 Kullanışlı seçeneklerin oluşturulması,
 Karar verme,
 Uygulamaya koyma ve değerlendirme.
Karar verme süreci genel olarak karar verilecek bir sorunun tespit edilmesi ve sorun ile ilgili bilgi
toplanması ile başlar, seçeneklerin oluşturulması, bir çözüme karar verilmesi, kararın uygulanması ve
değerlendirme ile sona erer. Aşağıda eldeki araştırmada deneysel işlem olarak kullanılan “Marmara
Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli” ile ilgili açıklamalara yer
verilmektedir.
1.3. Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli
“Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli” ile öğrencilere karar
verme sürecini tanımaları ve bir problem durumuyla karşılaştıkları zaman bu süreci kullanarak sonuca
ulaşmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Ders içeriklerinin hazırlanmasında öğrencilerin karar
verme beceri algılarını geliştirmek amacıyla planlanan etkinliklere yer verilmektedir. Ders içerikleri
karar verme becerisini geliştirmeye yönelik belirlenen aşağıda verilen aşamalara göre
oluşturulmaktadır (Demirbaş-Nemli, 2017: 72):
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1. Aşama: Problemi hissetme, sınırlandırma ve tanımlama,
2. Aşama: Bilgi toplama,
3. Aşama: Çözüm seçenekleri üretme,
4. Aşama: Karar Verme,
5. Aşama: Kararı uygulama ve değerlendirme.
Model üç aşamadan oluşmaktadır ve her aşamada dörder oturum bulunmaktadır. Modelin her
aşamasında farklı bir problem durumu ele alınmaktadır. Bu aşamalardan birincisi, öğrenme
aşamasıdır. Öğrenme aşamasında belirlenen karar verme sürecinin bütün basamakları uygulama adımı
olarak işlenmektedir. İkinci aşama, geliştirme aşamasıdır ve birinci aşamadaki gibi dört oturumdan
oluşarak eldeki çalışmada belirlenen karar verme sürecinin tüm basamakları işlenmiştir. Üçüncü
aşama pekiştirme aşamasıdır. Bu aşamada da birinci ve ikinci aşamada olduğu gibi dört oturum ve
sürecin tüm basamakları işlenmekte ve öğrencilerde karar verme becerisinin pekiştiği
düşünülmektedir. Modelin üç aşaması içinde geçerli olan oturumlarına karşılık gelen karar verme
basamakları aşağıdaki şekildedir (Demirbaş-Nemli, 2017: 77):
1. Ders: Problemi Hissetme, Sınırlandırma, Tanımlama Aşaması + Bilgi Toplama Aşaması (Ödev),
2. Ders: Çözüm Seçenekleri Üretme Aşaması,
3. Ders: Karar Verme Aşaması + Kararı Uygulama Aşaması,
4. Ders: Kararı Değerlendirme Aşaması.
Model, ortalama başarıya sahip öğrencilerde etkili olabileceği gibi akademik başarısı düşün
öğrencilerde de benzer bir olumlu etki yaratabilir. Bu model, Sosyal Bilgiler dersinde akademik
başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin karar verme becerisini geliştirmeye yönelik
uygulandığından dolayı, aşağıdaki bölümde akademik başarı ile ilgili açıklamalara yer verilmektedir.
1.4. Akademik Başarı
Geniş anlamda başarısızlık, Yavuzer (2005: 156-174)’e göre, öğrencinin gerçek yeteneği ile okul
başarısı arasındaki zıtlıktır. Adler (2014: 30)’e göre insan başarı elde edeceğini umduğu sürece
başarısız olamaz ve tembellik/başarısızlık, yetersizlik duygusunun bir belirtisidir, kişinin yaşamında
bir sorunla yüz yüze gelmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Akademik başarı ile ilgili çeşitli çalışmalar
incelediğinde, öğrencilerin başarısız olmalarının çeşitli sebeplerden kaynaklandığını ve normal
şartlarda öğrenciyi başarısızlığa iten olumsuz koşulların düzeltildiği ve etkili eğitimin sağlandığı
durumlarda başarısızlık sorununun çözüleceği söylenebilir.
Glasser (1999: 4), Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde yaptığı çalışmalarındaki gözlemleri sonucunda
başarısızlığın nedenleriyle ilgili şu tespitlerde bulunmuştur: Özellikle kızlarda aileleri ve
öğretmenleriyle sıcak ilişkiler kuramamak, parçalanmış aileler, ebeveynler ile yaşanan sorunlar,
öğrencinin başarılı olacağına dair inancının olmayışı ve özgüven eksikliği, motivasyon eksikliği,
ekonomik nedenler veya temel ihtiyaçların karşılanamamış olması: ayrıca ırk ayrımı, fiziksel bozukluk
veya zeka geriliği, öte yandan ailenin veya öğrencinin sorumsuzluğu öğrencilerin akademik başarısının
düşük olmasına neden olabilir.
Adler(2014: 116)’e göre tembellik kendine düşük değer biçmedir. Okul dönemindeki akademik
başarısızlık temel eğitimden üniversiteye kadar, her eğitim kademesinde çeşitli nedenlerle ortaya
çıkabilecek bir sorundur. Shields (1991; akt. Lacour ve Tissington, 2011: 526), öğrencinin öğrenmesinin
üç ana faktörden etkilendiğini belirtmektedir: okul ortamı, ev veya iletişim halinde olunan çevre ve
eğitim politikaları. Dolayısıyla öğrencinin içinde bulunduğu okul, aile çevresinin gelişmesi ve ülkenin
genel eğitim politikalarının iyileşmesi öğrencilerin akademik başarısına etki edebilecektir. Okuldaki
akademik başarısızlığın nedenleri bireysel, çevresel (aile, akraba ve akran) ve eğitim faktörü
(öğretmen, okul ve eğitim sitemi) kaynaklı şeklinde sınıflandırılabilir. Cinsiyet ve ırk (Entwisle ve
Hayduk, 1982), okul olgunluğu (Yörükoğlu, 1998 ve Yavuzer, 2005), zeka ve aile (Yavuzer, 2005), ilgi,
yetenekleri ve motivasyon (Kuzgun, 2000), çalışma disiplininin olmaması okul başarısını etkileyen
bireysel faktörlerdendir. Eğitimde not, ödül-ceza (Gordon, 1999) ve değerlendirme (Waugh ve
Gronlund, 2013) de öğrencinin başarısını etkileyen öğretmen, okul ve eğitim sitemi kaynaklı
faktörlerdendir. Öğrencinin ailesi ile olan ilişkileri de öğrencinin hem başarısını hem de genel
durumunu etkileyen önemli bir faktördür (Yavuzer, 2005 ve Ginott, 2011).
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Türkiye’de önceki yıllarda, akademik başarı ve karar verme konularında yapılan araştırmalar
incelendiğinde, karar vermenin akademik başarısı düşük öğrencilerle ele alındığı bir çalışmaya
rastlanamamaktadır. Bu nedenle konunun araştırılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Çünkü bu
araştırma sonuçları, uygulanan modelin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinde karar vermenin akademik
başarının artmasında etkili olduğunu göstermektedir. Belirtilen gereklilikler doğrultusunda
şekillendirilen bu araştırmada, karar verme becerisini destekleyici öğretim plan ve programlarının
yapılmasının, öğrencilerin akademik başarılarının yükselmesine katkı sağlayacağı varsayılmıştır. Bu
varsayımdan hareketle, araştırmanın problemi, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
“Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli” akademik başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarıları düzeylerine ne yönde ve ne düzeyde
etki etmektedir?”
2. Yöntem
Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve
verilerin analizi ile ilgili açıklamalara yer verilmektedir.
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada, “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli” ile öğrenen akademik
başarısı düşük dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisini ortaya koymak amacıyla:
zayıf deneysel desenlerden olan tek grup öntest–sontest desen (The one group pretest-posttest design)
kullanılmıştır. Bu desende deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde yapılan çalışmayla test edilir.
Deneklerin bağımsız değişkene ilişkin ölçümleri uygulama öncesinde öntest, sonrasında sontest olarak
aynı denekler ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilir. Seçkisizlik ve eşleştirme yoktur. Desende
tek guruba ait öntest ile sontest değerleri arasındaki farkın anlamlılığı test edilir (Büyüköztürk ve
diğerleri, 2008: 192-193). Uygulanan deneysel desen tablo ile gösterilmektedir.
Tablo 1
Tek Grup Öntest-Sontest Desen
Gruplar
Öntest
Deneysel işlem
Sontest
Kalıcılık testi
G (S)
T1
O1
T2
T3
Tabloda görülen sembollerin ve kısaltmaların anlamları aşağıda açıklanmıştır:
G: Deney gurubu
S: Seçkili atama
O1: Deney gurubuna uygulanacak deneysel işlem olan “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme
Süreci Modeli”
T1 : Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarı Testi
Deney grubuna deneysel işlemden önce öntest olarak “Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarı Testi”
uygulanmıştır. Aynı test deneysel işlemden sonra sontest (T2) olarak uygulanmıştır. Aynı test sontest
uygulanmasından dört hafta sonra da kalıcılık testi (T3) olarak uygulanmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örneklem olarak, 2017- 2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili
Ümraniye ilçesindeki bir ilkokulda dördüncü sınıfa devam eden 7 şubeden seçilen akademik başarısı
düşük 26 öğrenci oluşturmuştur. Evrenden araştırmanın problemi ile ilgili olarak benzeşik bir alt
grubun, durumun seçilerek çalışmanın yapılması benzeşik örnekleme (homogeneous sampling)’dir. Bu
örneklemede amaca bağlı olarak kendi içlerinde benzeşik özellikleri olan bir alt grup seçilir
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2008: 89). Araştırma için bu okulun seçilmesinin nedeni: araştırmacının söz
konusu okulda görev yapıyor olması ve uygulamaları kendisinin yapmış olmasıdır. Çalışma grubu
oluşturulurken, araştırmacının kendisinin hazırladığı tema kazanımlarını içeren “Sosyal Bilgiler Dersi
Akademik Başarı Testi” uygulanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinin ardından öğretmen görüşleri
alınmış ve e-okul notları incelenmiştir. Bu sürecin sonunda çalışma grubuna katılması düşünülen
öğrencilerin velileri ile toplantı yapılmıştır. Veli izinleri alınan 26 öğrenci ile çalışma grubu
oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda çalışma grubunun demografik özellikleri verilmektedir.
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Tablo 2
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri
Cinsiyet

F

%

Erkek

18

69,2

Kız

8

30,8

Toplam

26

100

Yaş

F

%

9 Yaş

5

19,2

10 Yaş

18

69,2

11 Yaş

3

11,5

Toplam

26

100,0

Kardeş Sayısı

F

%

Tek Çocuk

2

7,7

1 Kardeş Var

10

38,5

2 Kardeş var

9

34,6

3 ve Üzeri Kardeş Var

5

19,2

Okul Öncesi Eğitim Alma

F

%

Evet

21

80,8

Hayır

5

19,2

Toplam

26

100,0

Anne Mesleği

F

%

Ev Hanımı

19

73,1

Memur

1

3,8

İşçi

3

11,5

Diğer

3

11,5

Toplam

26

100,0

Anne Eğitim Durumu

F

%

Okur Yazar Değil

2

7,7

Okur Yazar

6

23,1

İlkokul

6

23,1

Ortaokul

10

38,5

Lise

2

7,7

Toplam

26

100,0

Baba Mesleği

F

%

Çalışmıyor

4

15,4

Memur

3

11,5

İşçi

10

38,5

Diğer

9

34,6

Toplam

26

100,0

Baba Eğitim Durumu

F

%

Okur Yazar Değil

1

3,8

Okur Yazar

5

19,2

İlkokul

5

19,2

Ortaokul

11

42,3

Lise

4

15,4

Sosyal Bilgiler Dersinde Kendini Başarılı Görme

F

%

Evet

12

46,2

Kısmen

12

46,2

Hayır

2

7,7

Toplam

26

100,0
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 8’inin (%30,8) kız öğrenci,
18’inin ise (%69,2) erkek öğrenci olduğu belirlenmiştir. Tablo 2’ye göre, araştırma kapsamındaki
öğrencilerin 5’inin (%19,2) 9 yaşında, 18’inin (%69,2) 10 yaşında ve 3’ünün ise (%11,5) 11 yaşında
olduğu görülmektedir. Tablo 2’ye göre çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 2’sinin (%7,7) kardeşi
olmadığı, 10’unun (%38,5) 1 kardeşi olduğu, 9’unun (%34,6) 2 kardeşi olduğu ve 5’inin ise (%19,2) 3 ve
daha fazla sayışa kardeşi olduğu görülmektedir. Tablo 2’ye bakıldığında, çalışma grubunu oluşturan
öğrencilerin 21’inin (%80,8) okul öncesi eğitimi aldığı, 5’inin ise (%19,2) okul öncesi eğitimi almadığı
görülmektedir. Tablo 2’ye göre, araştırma kapsamındaki öğrencilerin annelerinin 10’unun (%73,1) ev
hanımı, 1’inin annesinin (%3,8) memur, 3’ünün annesinin (%11,5) işçi ve yine 3’ünün annesinin ise
(%11,5) diğer mesleklerden olduğu; annelerinin 2’sinin (%7,7) okur yazar olmadığı, 6’sının annesinin
(%23,1) okur yazar olduğu, yine 6’sının annesinin (%23,1) ilkokul mezunu olduğu, 10’unun (%38.5)
ortaokul mezunu olduğu ve 2’sinin annesinin ise (%7,7) lise mezunu olduğu görülmektedir. Tablo 2 ele
alındığında, çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin babalarının 4’ünün (%15,4) çalışmadığı, 3’ünün
(%3,8) babasının memur olduğu, 10’unun (%38,5) babasının işçi ve 9’unun babasının ise (%34,6) diğer
mesleklerden olduğu; babalarının 1’inin (%3,8) okur-yazar olmadığı, 5’inin babasının (%19,2) okuryazar olduğu, yine 5’inin (%19,2) ilkokul mezunu olduğu, 11’ininn (%42,3) ortaokul mezunu olduğu ve
4’ünün babasının ise (%15,4) lise mezunu olduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde, çalışma
grubunu oluşturan öğrencilerin 12’sinin (%46,2) sosyal bilgiler dersinde kendini başarılı bulduğu, yine
12’sinin (%46,2) kendini kısmen başarılı bulduğu ve 2’sinin (%7,7) kendini başarısız bulduğu
görülmektedir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada verileri toplamak için “Kişisel Bilgiler Formu” ve “Sosyal Bilgiler Dersi Akademik
Başarı Testi” kullanılmıştır. Bu araçlara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
2.3.1.Kişisel Bilgiler Formu
Araştırmanın örneklemini oluşturacak öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla,
araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgiler Formu kullanılmıştır.
2.3.2. Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarı Testi
Öğrencilerin konu ile ilgili erişi düzeylerini ölçebilmek için araştırmacının kendisi tarafından
“Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarı Testi” hazırlanmıştır. Test maddeleri Bloom'un Bilişsel
Taksonomisi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Hazırlanan başarı testinin içerik geçerliliği, yani
soruların ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğini saptamak, için uzman görüşlerine
başvurulmuştur (Karasar, 2003: 151). Hazırlanan başarı testine, ikisi doktora öğrencisi öğretmen, biri
doktora mezunu öğretmen ve dördü öğretim üyesi, üçü yüksek lisans mezunu öğretmen olmak üzere
toplam on uzmanın görüşü alınarak son şekli verilmiştir. Test maddeleri düzenlenen ölçme aracı
Ümraniye’de bir devlet okulunun 215 dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler
doğrultusunda geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve yapılan analizler sonucunda 3 madde
testten çıkarılarak ölçeğe son şekli verilmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik analiz sonuçları aşağıda
yer almaktadır.
2.3.2.1. Güvenilirlik Analizi
Güvenirlik aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır, ölçmenin tesadüfi hatalardan
arınık olmasıdır (Karasar, 2003 148). Aşağıdaki tabloda ölçeğin güvenirlik analizi sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 3
Ölçeğin Güvenirlik Analizi Sonuçları

Cronbach's Alpha
Split-Half (odd-even) Correlation
Spearman-Brown Prophecy
Mean for Test
Standard Deviation for Test
KR21
KR20

0,642
0,512
0,678
9,098
3,304
0,574
0,642

KR21 değeri 0,57: KR20 değeri 0,64 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin güvenilir bir ölçme
aracı olduğunu göstermektedir.
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2.3.2.2. Geçerlilik Analizi
Geçerlik, ölçülmek istenen şeyin ölçülebilmiş olma derecesidir. Bir ölçmenin geçerli
sayılabilmesinin ilk koşulu, onun güvenilir olmasıdır. Çünkü geçerlik için erişilebilecek en üst sınır
güvenirlik katsayısının karekökü kadardır. Geçerlik analizi için madde güçlük ve madde ayırt edicilik
indekslerine bakılır (Karasar, 2003: 151). Bu analizler için, cevap kağıtları puanlanıp en yüksekten en
düşüğe doğru sıralanır. En yüksek ve en düşük puanlı kağıtların %27’si ayrılır, ortada kalan kağıtlar
analize dahil edilmezler. Üst ve alt grupta ayrı ayrı o maddeye verilen cevaplardan tüm seçeneklere
konulan işaretler, erişilmemişler ve cevaplandırılmamışlar sayılır ve sayının sonuçları bir çizelge
ile üzerinde gösterilir. Doğru cevabın üst ve alt gruplardaki yüzdeleriyle madde güçlüğü (p) ve
maddenin ayırıcılık gücü (r) bulunur. En yüksek ve en düşük puanlı kağıtların %27’sine 215 x 0,27
= 58 olarak belirlenmiştir. Aşağıda madde ayırt edicilik ve madde güçlük endeksi ile ilgili yapılan
analizlerin değerlendirmeleri yer almaktadır.
Tablo 4
Ölçeğin Madde Güçlük ve Madde Ayırıcılık Analizi Sonuçları

Soru

Madde
güçlüğü

Madde
ayırt
ediciliği

Madde Ayırıcılık Gücüne Göre Değerlendirme Madde Güçlük ve Ayırt Edicilik İçin
Değerlendirme

M1

0,767

0,397

Oldukça iyi bir madde

Tipik iyi bir madde

M2

0,543

0,431

M3

0,802

0,362

Çok iyi bir madde –
Ayırt etme gücü yüksek
Oldukça iyi bir madde

Zor fakat ayırt edici bir maddeYüksek standartlara sahipseniz soru iyi
Tipik iyi bir madde

M4
M5

0,681
0,698

0,500
0,500

Çok iyi bir madde – Ayırt etme gücü yüksek
Çok iyi bir madde –Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde
Tipik iyi bir madde

M6

0,569

0,586

Çok iyi bir madde – Ayırt etme gücü yüksek

M7

0,707

0,448

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Zor fakat ayırt edici bir maddeYüksek standartlara sahipseniz soru iyi
Tipik iyi bir madde

M8

0,810

0,276

Tipik iyi bir madde

M9

0,784

0,397

Üzerinde çalışılması ve düzeltilmesi
gereken madde- Ayırt etme gücü orta derece
Oldukça iyi bir madde

M10 0,914

0,172

Çok zayıf madde - Ayırt etme gücü düşük

Üzerinde çalışılması gereken madde

M11 0,724

0,414

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M12 0,784

0,328

Oldukça iyi bir madde

Tipik iyi bir madde

M13 0,784

0,431

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M14 0,716

0,534

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M15 0,828

0,345

Oldukça iyi bir madde

Tipik iyi bir madde

M16 0,871

0,259

Üzerinde çalışılması ve düzeltilmesi gereken Tipik iyi bir madde
madde- Ayırt etme gücü orta derece

M17 0,733

0,500

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M18 0,716

0,534

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M19 0,948

0,103

Çok zayıf madde - Ayırt etme gücü düşük

Üzerinde çalışılması gereken madde

M20 0,888

0,190

Çok zayıf madde - Ayırt etme gücü düşük

Üzerinde çalışılması gereken madde

M21 0,784

0,397

Oldukça iyi bir madde

Tipik iyi bir madde

M22 0,784

0,362

Oldukça iyi bir madde

Tipik iyi bir madde

M23 0,638

0,552

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M24 0,690

0,517

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M25 0,741

0,448

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M26 0,741

0,483

Çok iyi bir madde - Ayırt etme gücü yüksek

Tipik iyi bir madde

M27 0,767

0,362

Oldukça iyi bir madde

Tipik iyi bir madde

Tipik iyi bir madde
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Madde güçlüğü 1’e yaklaştıkça soru kolaya doğru gitmektedir. Madde güçlüğü 0’a yaklaştıkça soru
zora doğru gitmektedir. Madde güçlüğü 0,60’ın altında ise madde zor demektir. Değer 1’e yaklaştıkça
güvenirliğin yüksek olduğu kabul edilir (Karasar, 2003: 148). Yapılan analizler sonucunda ayırt edicilik
endeksi düşük (Çok zayıf madde) olan 3 madde ölçekten çıkarılmış, 24 maddenin madde güçlük ve
madde ayırt edicilik endeksine göre maddelerin ölçekte kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
2.4. Verilerin Toplanması
Araştırmanın veri toplama süreci 2017-2018 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde Sosyal
Bilgiler dersinde altı haftalık süreyle gerçekleşmiştir. Bu süreç deneysel işlemden önce deney grubuna
“Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarı Testi” uygulanmıştır. Deney grubuna altı haftalık ”Marmara Üç
aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli” uygulanmıştır. Uygulamanın ardından “Sosyal Bilgiler Dersi
Akademik Başarı Testi” son test olarak, son test uygulanmasından dört hafta sonra da aynı ölçme aracı
deney grubuna kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Modelin üç aşaması için üç faklı problem durumu
belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda modelin üç aşaması için belirlenen problem durumları verilmektedir.
Tablo 6
Modelin Aşamaları ve Problem Konuları
Aşamalar
Süresi
Problem konusu
1. Aşama: Öğrenme Aşaması
4 ders saati Bilinçli tüketici olmamak
2. Aşama: Geliştirme Aşaması

4 ders saati

Doğal kaynakların israf edilmesi

3. Aşama: Pekiştirme Aşaması

4 ders saati

Çocuk haklarının ihlal edilmesi

Her aşama için uygulanan etkinliklerin hazırlanmasında ikisi doktora öğrencisi öğretmen, biri
doktora mezunu öğretmen ve dördü öğretim üyesi, üçü yüksek lisans mezunu öğretmen olmak üzere
toplam on uzmanın görüşü alınarak etkinlikler hazırlanmıştır. “Bilinçli tüketici olmamak” ile ilgili
sorunların işlendiği birinci aşamanın birinci oturumunda kısa bir metin, 5N1K soruları ve bakıl kılçığı
diyagramı kullanılmış, bilgi toplama kartları ödev olarak verilmiştir. İkinci oturumda elde edilen
bilgiler ışığında seçenekler ve seçeneklerin olumlu-olumsuz yanları belirlenmiştir. Üçüncü oturumda
öğrenciler kendi kararlarını vermiş, kararının nedenini ve nasıl uygulayacağını belirlemiştir. Dördüncü
oturumda öğrenci kendini ve akranlarını yazdığı günlüğü ile değerlendirmiştir. Bu oturumlar benzer
şekilde “Doğal kaynakların israf edilmesi” ile ilgili sorunların işlendiği geliştirme aşaması ve “Çocuk
haklarının ihlal edilmesi” ile ilgili sorunların işlendiği pekiştirme aşaması için de kullanılmıştır.
Pekiştirme aşamasında öğrenciler artık modelin tüm aşamalarını kavramış ve daha aktif olmuşlardır.
Ayrıca pekiştirme aşamasında öğrenciler, sorunun çözümüne yönelik daha fazla sayıda çözümler
üretmişlerdir.
Aşağıda uygulama sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmektedir.
3. Bulgular
Bu bölümde “Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarı Testi”ne ilişkin bulgulara yer verilmektedir.
Tablo 7
Öğrenci Grubu Başarı Testi Ön test-Son test Puanları Arasında Farklılık Olup Olmadığını Belirlemek
Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi Analizi Sonuçları
Puan
Ön Test
Son Test

Gruplar

N

x

x sira



Azalanlar
Artanlar
Eşit
Toplam

0
24
2
26

46,47
67,78

,00
12,50

,00
300,00

sira

z

P

-4,296

,000

Tablo 7’de görüldüğü üzere, öğrenci grubu için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş
Mertebeler Testi sonucunda başarı testi toplam puanları ön test-son test sıralamalar ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Elde edilen farklılık son test lehine
gerçekleşmiştir. Ön test ölçümünde daha düşük düzeyde olan başarı testi toplam puanları anlamlı bir
şekilde yükselmiştir. Bu bulgular çalışma grubuna verilen eğitimin, öğrencilerin başarı düzeylerini
anlamlı biçimde arttırdığına işaret etmektedir.
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Tablo 8
Öğrenci Grubu Başarı Testi Son Test-Kalıcılık Testi Puanları Arasında Farklılık Olup Olmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi Analizi Sonuçları
Puan
Son Test
Kalıcılık Testi

Gruplar

N

x

x sira



Azalanlar
Artanlar
Eşit
Toplam

19
6
1
26

67,78
56,24

15,00
6,67

285,00
40,00

sira

z

P

-3,304

,001

Tablo 8 incelendiğinde, öğrenci grubu için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş
Mertebeler Testi sonucunda başarı testi toplam puanları son test-kalıcılık testi sıralamalar
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Elde edilen farklılık son
test lehine gerçekleşmiştir. Son test ölçümünde daha yüksek olan başarı testi toplam puanları anlamlı
bir şekilde düşmüştür. Bu sonuçlar öğrencilerin başarılarının kalıcı olmadığını göstermektedir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
“Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli” akademik başarısı düşük ilkokul
dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarını artırmıştır, ancak bu
başarı kalıcı olamamıştır.
Alan yazın incelendiğinde akademik başarı ile ilgili çalışmalarda, akademik başarının ilişkili
olduğu değişkenlerin belirlenmesi ve akademik başarıya etki edecek yöntem, teknik ve süreçlerin
uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar dikkati çekmektedir. Akdemir ve
Karakuş (2016) yaptıkları meta-analiz çalışması sonucunda derslerde yaratıcı drama yöntemi
kullanılmasının akademik başarıyı olumlu yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Ann (1989) ise, akademik
başarının öğrencilerin karar verme stilleriyle ilişkisini araştırdığı çalışmasında, akademik başarısı
yüksek olan lise öğrencilerinin daha çok düşünerek ve daha sistemli karar verdiklerini; akademik
başarısı düşük öğrencilerin ise, daha fazla içtepisel ve aceleci karar verme davranışı gösterdiklerini
ortaya koymuştur. Bu durum akademik başarısı yüksek olanların karar vermede daha bilinçli
davrandığını göstermektedir.
Mammadov ve Keser (2016) Türkiye’de turizm eğitimi alan öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri
ile akademik başarıları arasında bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Öte yandan duygusal zekanın
uyum sağlama boyutu ile akademik başarı arasında ilişki olduğunu saptamışlardır. Taşlıyan ve diğerleri
(2015) de benzer olarak, duygusal zekâ ve iletişim becerileri ile akademik başarı arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu saptamışlardır. Bu sonuçlar akademik başarıyla ilişkili birçok faktörün olduğu düşüncesi
ile paralellik göstermektedir.
Gümüş ve Buluç (2007), “İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Dersinde Akademik
Başarıya Etkisi ve Öğrencilerin Derse İlgisi” adlı çalışmalarında, işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı
ile ders işleyen deney grubu öğrencilerinin, bu yaklaşımla ders işlemekten hoşlandıkları ve dersi daha
iyi anladıkları, grup içinde görev almaktan zevk aldıkları, derste daha aktif oldukları, diğer dersleri
de bu yaklaşıma uygun şekilde işlemek istediklerini saptamışlardır. Ersozlu ve Kazu (2011) yansıtıcı
düşünmeyi geliştiren etkinliklerin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki
akademik başarılarına etkisini incelemişlerdir. Yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde
günlük tutma ve sorgulama stratejileri kullanmışlardır. Araştırma kapsamında geliştirilen akademik
başarı ölçeği bilişsel alanın; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeylerini içeren sorulardan
oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinlikler bilgi düzeyinde
deney ve kontrol grupları arasında bir farklılığa yol açmazken, kavrama, uygulama ve analiz
düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur.
Akbıyık ve Seferoğlu (2006) yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grupla düşük eleştirel
düşünme eğilimlerine sahip grup arasında, genel akademik başarı, matematik dersi akademik başarısı,
fen grubu dersleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) akademik başarıları ve sosyal grubu dersleri (Tarih ve
Coğrafya) akademik başarıları yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklar bulmuşlardır. Bu sonuçlar
eleştirel düşünme becerisinin akademik başarıyı etkilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar eldeki
çalışmada karar verme becerisinin geliştiği çalışma grubunun akademik başarısının arttığı bulgusu ile
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değerlendirildiğinde düşünme becerilerinin akademik başarı üzerinde önemli etkisi olduğunu
göstermektedir.
Özkan ve Gevenç (2017), “Sosyal bilgiler Dersinde Tarih Konularının Öğretiminde Fıkraların
Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi” adlı çalışmalarında yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarı
düzeylerinin tespit etmek amacıyla, araştırmacıların kedileri tarafından hazırlanan başarı testi
uygulamışlardır. Oluşturulan deney ve kontrol gruplarından deney grubuna ünite kazanımları fıkralarla
desteklenerek işlenmiştir, kontrol grubuna ise geleneksel yöntemlerle konular işlenmiştir. Araştırma
sonucunda yapılan analizlerde fıkralar kullanılarak yapılan Sosyal Bilgiler öğretiminde deney grubunun
başarı düzeyinin, geleneksel yöntemlerle öğretim yapılan kontrol grubundan daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Slavin (1990; akt.: Gömleksiz, 1997; 7) ödül ve amaç bağımlılığının ele alındığı kubaşık
öğrenme tekniklerinin akademik başarıya etkisini meta-analiz tekniğini kullandığı bir araştırma ile
incelemiştir. Araştırma sonucunda grup ödüllerinin bireysel öğrenmelerin toplamına bağlı olduğu
çalışmaların hemen hepsinde akademik başarı üzerinde olumlu etkiler gözlenmiştir. Bu sonuçlar eldeki
araştırma sonuçlarıyla değerlendirildiğinde, klasik yöntemlerin dışında öğrencilerin ilgilerini çeken,
onları daha aktif öğrenme sürecine dahil eden farklı yöntem, teknik ve süreçlerin eğitim-öğretimde
kullanılmasının akademik başarıyı artıracağını göstermektedir. Eldeki araştırmada akademik başarısı
düşük öğrencilerin uygulama sonrasında başarılarının artmış olması ancak bu başarının kalıcı
olmaması, özellikle akademik başarısı düşük öğrencilerin başarılarının artırılması ve sürdürülmesinde
daha uzun süren, hatırlatma ve pekiştirmelerin daha fazla yer aldığı etkinliklere, yöntem-teknik ve
modellere yer verilmesinin önemi görülmektedir.
Glasser (1999) Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde çalışmalar yapmış, çalışmaları esnasındaki
gözlemleri sonucunda başarısızlığın nedenleriyle ilgili olarak şu tespitlerde bulunmuştur: Özellikle
kızlarda aileleri ve öğretmenleriyle sıcak, ilişkiler kuramamak, parçalanmış aileler, ebeveynler ile
yaşanan sorunlar, öğrencinin başarılı olacağına dair inancının olmayışı ve özgüven eksikliği,
motivasyon eksikliği, ekonomik nedenler veya temel ihtiyaçların karşılanamamış olması, ırk ayrımı,
fiziksel bozukluk veya zeka geriliği, ailenin veya öğrencinin sorumsuzluğu öğrencilerin akademik
başarısının düşük olmasına neden olabilir. Eldeki çalışmada akademik olarak başarısız olarak nitelenen
grubun motivasyonun sağlandığı, öğrenme sürecine aktif katılabildikleri, ilgi duydukları bir model ile
başarı düzeylerinin artması dikkate değer bir bulgudur.
Eğitimin somut çıktısı olarak görülen akademik başarı, tüm eğitim kademelerinde ve uluslararası
literatürde üzerinde çalışmaların yapıldığı önemli bir konudur.
Öneriler
Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular ve tartışma ışığında şu öneriler getirilebilir:








Eğitim ortamlarında öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik daha uzun süren
(bir dönem olabilir) bir program uygulanabilir, öğrencilerin karar verme becerisini öğrenme
sürecine daha aktif katılımı sağlanabilir.
Uygulama sırasında ihtiyaç duyulması halinde “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme
Becerilerini Geliştirme Modeli”nin geliştirme bölümünün oturum sayısı arttırılabilir.
“Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli”nin öğrenme,
geliştirme ve pekiştirme bölümlerinin aralarında başarı test soruları problem konularına göre
ayrıştırılıp uygulanabilir.
YÖK ile MEB arasında işbirliği yapılarak, düşünme becerileri konusunda özellikle de karar
verme becerisinin önemi ve kazandırılması konularında öğretmenlere hizmet içi eğitim
verilebilir.
Akademik başarının artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapmış kişiler vasıtasıyla eğitici
eğitimleri planlanabilir ve görevdeki öğretmenlere gerekli eğitimler verilebilir.
Öğrencilerin karar verme becerisinin geliştirilmesi için MEB, “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel
Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli”ne ilkokul sosyal bilgiler programında yer
verebilir.
Zihinsel yetersizliği olmamasına karşın, akademik başarısı çeşitli nedenlerden dolayı sınıf
seviyesinin altında kalan öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları planlanıp
uygulanabilir.
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Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde Görevli Öğretim Elemanlarının İyi
Oluş Düzeylerinin Belirlenmesi
Öğr. Gör. Gökçe GARİP
MSÜ Deniz Harp Okulu
ggarip@dho.edu.tr
Doç. Dr. Zeynel KABLAN
Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
zeynel.kablan@kocaeli.edu.tr
Özet: Aristo’dan beri tartışılan ve son yıllarda ülkemizde de çalışılmaya başlanan iyi oluş kavramı, kendini
gerçekleştirme, mutluluk, hayatı anlamlandırma, yaşam doyumu gibi insan hayatını derinden etkileyen alt
bileşenlerden oluşan çok boyutlu ve dinamik bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Yakın geleceğimizin
öğretmenlerini yetiştiren eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının iyi oluş düzeylerinin, mutlu, huzurlu
ve başarılı bir eğitim ortamı oluşturabilmek açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada
Türkiye’deki eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının iyi oluş düzeyleri incelenmiştir.
Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu Türkiye’deki eğitim
fakültelerinde görevli öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmaya farklı üniversitelerden toplam 802
öğretim elemanı katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, analizinde ve yorumlanmasında nicel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Demirci, Ekşi, Dinçer ve Kardaş (2017) tarafından
geliştirilen PERMA Ölçeği Türkçe formu kullanılmıştır. Ölçme aracı öğretim elemanlarına elektronik ortamda
ulaştırılmıştır. Ölçek olumlu/iyi duygular, bağlanma, olumlu/iyi ilişkiler, anlam ve başarıdan oluşan 5 alt faktör
ve 23 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler ilişkisiz örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının iyi oluş düzeylerinin
medeni duruma göre anlamlı bir fark gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre evli öğretim elemanlarının iyi oluş
puanları bekar öğretim elemanlarından daha yüksektir. Öğretim elemanlarının iyi oluş düzeylerinin idari görev
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının iyi oluş düzeyleri mesleki
kıdeme göre anlamlı bir fark göstermiştir. Buna göre, görev yılı 16 yıl ve üzerinde olan öğretim elemanlarının iyi
oluş puanları meslekte ilk on beş yılı içerisinde olanlardan daha yüksektir. Son olarak, öğretim elemanlarının iyi
oluş düzeyleri akademik unvana göre anlamlı bir fark göstermiştir. Buna göre araştırma görevlilerinin iyi oluş
düzeyleri profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinden düşüktür.
Anahtar Sözcükler: iyi oluş, eğitim fakültesi, öğretim elemanı

The Relationship Between Demographic Variables and Well-being of
Academic Staff Teaching at Faculties of Education in Turkey
Abstract: The much-discussed theory since Aristotle, well-being is defined as a multi-layered and dynamic
structure that consists of deeply affecting subcomponents such as self-actualization, happiness, satisfaction with
life and making sense of life. Being a recent topic of discussion in Turkey, it is considered crucial to assess the
well-being of the academic staff teaching at faculties of education since they are the trainers of our nation’s
future teachers and are expected to establish a happy, peaceful and successful educational environment. The
purpose of this study is to assess the wellbeing of academic staff teaching at faculties of education in Turkey in
relation to demographic variables. In this study, descriptive survey model has been employed by administering
PERMA Profiler Turkish Form to 802 academic staff teaching at faculties of education in Turkey. The form consists
of 23 items falling under the sub-dimensions of positive emotions, engagement, relationships, meaning,
achievement, and vitality. Research data were analyzed by independent samples t-test and One-Way Analysis of
Variance (ANOVA.) The results indicate that the well-being of academic staff shows significant difference
regarding marital status. Correspondingly, the well-being score of married academic staff is significantly higher
than those who are single. There found no difference in well-being scores with respect to administrative duties.
The results show that academic staff with 16 years or more professional seniority have significantly higher scores
of well-being compared to those in their first fifteen years in the academic field. Finally, the results suggest
significant difference in well-being scores of academic staff in terms of academic title. Accordingly, research
assistants’ score of well-being is the lowest among professors, associate professors, assistant professors and
lecturers.
Key Words: wellbeing, faculty of education, academic staff
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1. Giriş
Mutluluk, insanoğlunun yüzyıllardır tartıştığı bir duygudur. Mutluluk, psikolojinin yalnızca
rahatsızlıkları iyileştirmek yerine, insanlarda var olan olumlu duyguları da güçlendirmesinin
gerekliliğine odaklanan pozitif psikoloji yaklaşımıyla birlikte iyi oluş kavramına dönüşmüştür. İyi oluş
genellikle kendini gerçekleştirme, mutluluk, hayatı anlamlandırma, yaşam doyumu gibi insan hayatını
derinden etkileyen alt bileşenlerden oluşan çok boyutlu ve dinamik bir yapı olarak açıklanmaktadır.
Araştırmacılar arasında iyi oluşa dair ortak bir tanımlama olmasa da birçoğu iyi oluşu haz ve mutlulukla
ilişkilendirmiştir. İyi oluş, bireyin kendi yaşamına ilişkin değerlendirmelerinin ve olaylara verdiği
duygusal tepkilerin bir sonucu olarak görülmektedir (Diener, 1984). Shin ve Johnson'a (1978) göre iyi
oluş, kişinin kendi seçtiği kriterlere göre hayat kalitesini değerlendirilmesidir.
Tarihi milattan önce 4. yüzyıla dayanan iyi oluş kavramı alanyazında çoğunlukla, hedonik
(hedonic) felsefeden evirilen "öznel iyi oluş" ve ödomanik (eudaimonic) felsefeden evirilen "psikolojik
iyi oluş" olarak iki türde irdelenmiştir. Ryff (1989) tarafından ortaya atılan psikolojik iyi oluş kuramı
iyi oluşu, bireyin özünü kavrayarak potansiyelini geçekleştirme arayışı olarak tanımlanmaktadır.
Psikolojik iyi oluş kuramı kendini kabul, özerklik, kişisel gelişim, yaşam amacı, diğerleriyle olumlu
ilişkiler ve çevresel hakimiyet şeklinde altı alt boyuttan oluşmaktadır (Ryff, 1989). Öznel iyi oluş
kuramı ise insanların kendi yaşamları hakkında hem bilişsel hem duyuşsal olan değerlendirmelerini
içermektedir (Tuzgöl-Dost, 2004). Diener vd (2003) göre öznel iyi oluş, olumlu ve olumsuz duygulanım
ile yaşam doyumunun bir birleşimi olarak değerlendirilmekte ve insanlar genellikle iyi oluşu mutlulukla
eşdeğer tutulmaktadır (Shmotkin, 1998). Diener (1984) öznel iyi oluşu erdem, yaşam doyumu ve
duygulanım boyutlarıyla tanımlamıştır.
Araştırmacıların iyi oluş kavramıyla ilgili tek ortak görüşü, iyi oluşun çok boyutlu bir yapı
olduğudur (Huppert ve So, 2013). Bu sebeple iyi oluş kavramını ele alışta görülen farklılıklar
araştırmacıları zaman içinde farklı yaklaşımların bütünleştirildiği modellere yöneltmiştir (Demirci vd,
2017: s.61). Seligman (2011) da psikolojik ve öznel iyi oluştan hangisinin daha doğru olduğunu
keşfetmeye çalışmak yerine ikisinin birleşimi olan bir genel iyi oluş kavramının tartışılmasının daha
uygun olacağını belirtmiştir.
Seligman’ın (2011) geliştirdiği PERMA İyi Oluş modeline göre iyi oluş tek başına bir duygu değil;
olumlu duygular, bağlanma, iyi/olumlu ilişkiler, anlam ve başarı alt boyutlarının bir araya gelerek
oluşturduğu çok boyutlu bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Seligman’a (2011) göre PERMA İyi Oluş
modeliyle tanımlanan iyi oluş hali, insanların amaç gütmeksizin ulaşmaya çalıştığı çatı bir ruh
durumudur. PERMA kelimesi modelin alt boyutlarının İngilizce adlarının kısaltmasıdır. Bu alt
boyutlardan olumlu duygular (positive emotions) kişinin hissettiği mutluluk, haz, coşku, rahatlık, neşe
gibi duyguları açıklamaktadır. Bağlanma (engagement) alt boyutu kişinin bir kimseye, nesneye, işe
veya bir uğraşıya bağlanması, o şeyle meşgul olurken zamanın nasıl geçtiğini anlamaması, kendini
tamamen o şeye vermesi, sürece kendini kaptırması olarak tanımlanmaktadır. İyi/olumlu ilişkiler
(relationships) alt boyutu çevre ve diğer insanlarla olan sosyal ilişkileri tanımlamaktadır. Anlam
(meaning) alt boyutu kişinin kendinden daha büyük olduğuna inandığı bir şey veya bir yapıya ait
hissetmesi ve ona hizmet etmesi olarak tanımlanmaktadır. Başarı (achievement) alt boyutu ise
başarıyı kovalamak, galibiyet almak, kazanımlar edinmek, ustalık veya üstünlük kazanmak olarak
tanımlanmaktadır (Seligman, 2011).
İyi oluşun bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisi, son yıllarda devletlerin, politika yapıcıların ve
çeşitli kurumların da dikkatini çekmiştir. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı (OECD) İyi Yaşam
Endeksi’nin (OECD, 2019) iyi oluş raporu verilerine göre Türkiye 5.5 puanla 38 ülke içerisinde 34.
sırada yer almaktadır. Bu sonuçlara benzer biçimde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
(PISA) 2015 İyi Oluş Raporunda (OECD, 2017) da Türkiye 6.12 puanla OECD ortalaması olan 7.31’in çok
gerisinde kalmış ve katılımcı 49 ülke arasında sonuncu olmuştur. Hem öğrenciler hem de yetişkinler
üzerinde yapılmış bu çalışmalar, Türk toplumunun iyi oluş düzeyinin diğer birçok topluma kıyasla
oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Bireyin yaşam doyumu ve iyi oluşunun çevresindeki
diğerlerini de etkilediği ve daha kapsayıcı, kolektif bir iyi oluş algısını geliştirdiğinden (Ryan ve Deci,
2001), toplumda yüksek iyi oluş düzeylerine öğretmenler ve eğitimciler vasıtasıyla ulaşılabileceği
düşünülebilir.
Toplumu etkilemede ve şekillendirmede en büyük rolün öğretmenlere düşmesi, nitelikli
öğretmenleri yetiştiren eğitim fakülteleri ve buna imkân sağlayan nitelikli öğretim kadrolarına olan
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Eğitim çıktıları öğretmenlerin sahip olduğu niteliklerden (Mutlu, 2008) ve
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öğretmenlerin iyi oluşlarından (Split, 2011) etkilenmektedir. Bu sebeple de öğretmen yetiştirmekle
görevli öğretim elemanlarının iyi oluşlarının irdelenmesi, toplumsal açıdan önem taşımaktadır.
Alanyazında iyi oluş üzerine farklı bilimsel alanlarda yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır ancak
eğitim alanında ve yükseköğretim düzeyinde iyi oluşla ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu lisans
öğrencilerinin iyi oluşlarını ele almıştır. Öğretim elemanlarının iyi oluşlarını araştıran çalışmalar ise
oldukça kısıtlı olmakla birlikte işle ilgili temel ihtiyaç doyumu (Doğan ve Eryılmaz, 2012), akademik
çevre (Larson vd, 2019), yüksekokulların eğitim verimliliği (Edwards-Borens, 2007; McCallum, 2008),
bağlılık düzeyi (Bartlett vd, 2016) arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmalar ile araştırma görevlilerinin
(Koç, 2017) ve sözleşmeli öğretim elemanlarının (Seipel ve Larson, 2018) iyi oluşlarını çeşitli
değişkenlere göre inceleyen çalışmalar olarak gruplandırılabilir. Türkiye’de öğretim elemanları ile
ilgili gerçekleştirilen ve iyi oluşla ilişkilendirilebilecek diğer araştırmalar ise genellikle yaşam ve iş
doyumu (Akman, 2006; Aras ve Karakiraz, 2012; Çelik ve Tümkaya, 2012) ile stres ve tükenmişlik
(Budak ve Sürgevil, 2005; Çiçek Sağlam, 2011; İraz ve Ganiyusufoğlu, 2011) konularına ilişkindir. Bu
araştırmada Türkiye’deki eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının iyi oluş
düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
2.1.Araştırma Modeli
Araştırma, Türkiye’deki eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının iyi oluş
düzeylerinin medeni durum, idari görev durumu, mesleki kıdem ve akademik unvan değişkenlerine
göre farklılık gösterip göstermediğinin incelendiği ilişkisel tarama türünde betimsel bir çalışmadır.
2.2.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma gurubunu Türkiye’deki eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim
elemanları oluşturmaktadır. Araştırmaya, elektronik posta üzerinden iletilen araştırma ölçeğini
yanıtlayan 802 öğretim elemanı katılmıştır.
Tablo 1
Araştırmaya Katılan Öğretim Elemanlarının Demografik Özellikleri
Demografik Özellik
Medeni Durum
İdari Görev

Mesleki Kıdem

Akademik Unvan

Bekar
Evli
N
Var
Yok
N
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
N
Profesör
Doçent
Doktor Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
N

N
239
563
802
226
576
802
147
213
142
300
802
84
133
259
43
283
802

%
30
70
100
28
72
100
18
27
18
37
100
10
17
32
5
35
100

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %30’u bekar, %70’i evlidir; %28’inin idari görevi
bulunurken, %72’sinin idari görevi bulunmamaktadır; %18’i 1-5 yıl, %27’si 6-10 yıl, %18’i 11-15 yıl,
%37’si de 16 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahiptir; %10’u profesör, %17’si doçent doktor, %32’si doktor
öğretim üyesi, %5’i öğretim görevlisi ve %35’i araştırma görevlisi unvanlarına sahiptir.
2.3.Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Demirci vd (2017) tarafından geliştirilen PERMA İyi Oluş
Ölçeği Türkçe formu ile araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır.
PERMA İyi Oluş Ölçeği olumlu duygular, bağlanma, olumlu/iyi ilişkiler, anlam ve başarıdan oluşan 5 alt
faktör ve 23 maddeden oluşmaktadır.
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2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 22.0 programı üzerinden ilişkisiz örneklemler t-testi ve tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir.
3.Bulgular
3.1.Medeni Duruma Göre İyi Oluş Düzeyleri
Öğretim elemanlarının toplam iyi oluş puanları ve alt boyut puanlarının medeni duruma göre
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2
Öğretim Elemanlarının Toplam İyi Oluş Puanı ve Alt Boyut Puanlarının Medeni Duruma Göre T-Testi Sonuçları
Değişken
Toplam İyi Oluş
Olumlu Duygular
Bağlanma
Olumlu/İyi İlişkiler
Anlam
Başarı

Medeni Durum
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli

N
239
563
239
563
239
563
239
563
239
563
239
563

𝐗
6.91
7.16
6.62
6.89
6.92
7.14
6.77
6.96
6.99
7.37
7.36
7.43

S
1.44
1.31
1.64
1.58
1.57
1.51
1.62
1.60
1.74
1.56
1.29
1.39

sd
800

t
2.40

p
.016

800

2.21

.027

800

1.85

.064

800

1.47

.141

800

3.01

.003

800

.659

.510

Tablo 2’ye göre öğretim elemanlarının toplam iyi oluş puanları (t (800)=2.40, p<.05) ile olumlu
duygular (t(800)=2.21, p<.05) ve hayatı anlamlandırma (t (800)=3.01, p<.05) alt boyut puanları medeni
duruma göre evli öğretim elemanları lehine anlamlı bir fark göstermektedir. Çevresel faktörlere
bağlanma (t(800)=1.85, p>.05), olumlu/iyi sosyal ilişkiler (t(800)=1.47, p>.05) ve başarı (t(800)=.659, p>.05)
alt boyut puanları ise medeni duruma göre anlamlı bir fark göstermemektedir.
3.2.İdari Görev Durumuna Göre İyi Oluş Düzeyleri
Öğretim elemanlarının toplam iyi oluş puanları ve alt boyut puanlarının idari görev durumuna
göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları Tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 3
Öğretim Elemanlarının PERMA İyi Oluş Ölçeği Toplam İyi Oluş Puanı ve Alt Boyut Puanlarının İdari Görev
Durumuna Göre T-Testi Sonuçları
Değişken
İdari Görev
N
S
sd
t
p
𝑿
Var
226
7.23
1.43
800
1.84
.066
Toplam İyi Oluş Puanı
Yok
576
7.03
1.32
Var
226
6.96
1.62
800
1.59
.112
Olumlu Duygular
Yok
576
6.76
1.59
Var
226
7.27
1.53
800
2.30
.021
Bağlanma
Yok
576
7.00
1.53
Var
226
6.92
1.63
800
.145
.885
Olumlu/İyi İlişkiler
Yok
576
6.90
1.59
Var
226
7.41
1.39
800
1.70
.089
Anlam
Yok
576
7.19
1.35
Var
226
7.52
1.39
800
1.366
.172
Başarı
Yok
576
7.37
1.35

Tablo 3’e göre öğretim elemanlarının toplam iyi oluş puanları (t(800)=1.84, p>.05) ile olumlu
duygular (t(800)=1.59, p>.05), olumlu/iyi sosyal ilişkiler (t(800)=.145, p>.05), hayatı
anlamlandırma (t(800)=1.703, p>.05) ve başarı (t(800)=1.366, p>.05) alt boyut puanları idari
görevlerinin olup olmamasına göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Öğretim elemanlarının çevresel
faktörlere bağlanma (t(800)=2.30, p<.05) alt boyut puanları ise idari görevi olan öğretim elemanları
lehine anlamlı bir fark göstermektedir.
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3.3.Mesleki Kıdeme Göre İyi Oluş Düzeyleri
Öğretim elemanlarının mesleki kıdeme göre toplam iyi oluş puanları ve alt boyut
puanlarının ortalamaları Tablo 4'te sunulmuştur.
Tablo 4. Öğretim Elemanlarının PERMA İyi Oluş Ölçeği Toplam İyi Oluş Puanı ve Alt Boyut Puanlarının Mesleki
Kıdem Durumuna Göre Betimsel İstatistikleri
Değişken
Mesleki Kıdem
N
SS
𝑿
1-5 yıl
147
6.82
1.40
6-10 yıl
213
6.88
1.40
Toplam İyi Oluş Puanı
11-15 yıl
142
7.08
1.28
16 yıl ve üzeri
300
7.36
1.29
1-5 yıl
147
6.52
1.66
6-10 yıl
213
6.55
1.68
Olumlu Duygular
11-15 yıl
142
6.72
1.56
16 yıl ve üzeri
300
7.18
1.46
1-5 yıl
147
6.61
1.57
6-10 yıl
213
6.90
1.58
Bağlanma
11-15 yıl
142
6.96
1.55
16 yıl ve üzeri
300
7.48
1.37
1-5 yıl
147
6.89
1.58
Olumlu/İyi İlişkiler
6-10 yıl
213
6.79
1.56
11-15 yıl
142
6.80
1.60
16 yıl ve üzeri
300
7.03
1.66
1-5 yıl
147
6.89
1.67
6-10 yıl
213
6.92
1.69
Anlam
11-15 yıl
142
7.39
1.50
16 yıl ve üzeri
300
7.60
1.54
1-5 yıl
147
7.21
1.26
6-10 yıl
213
7.27
1.43
Başarı
11-15 yıl
142
7.41
1.42
16 yıl ve üzeri
300
7.62
1.30

Tablo 4'te görüldüğü üzere toplam iyi oluş puanları bakımından mesleki kıdemi "16 yıl ve üzeri"
olan öğretim elemanları en yüksek ortalamaya sahipken, mesleki kıdemi "1-5 yıl" arasında olanlar en
düşük ortalamaya sahiptir. Olumlu duygular, bağlanma, anlam ve başarı alt boyutunda puan
ortalaması en yüksek olan grup mesleki kıdemi "16 yıl ve üzeri" olan öğretim elemanları iken, mesleki
kıdemi "1-5 yıl" arasında olanlar en düşük puan ortalamasına sahiptir. Olumlu/iyi ilişkiler alt boyutunda
ise puan ortalaması en yüksek olan grup mesleki kıdemi "16 yıl ve üzeri" olan öğretim elemanları iken,
mesleki kıdemi "6-10 yıl" arasında olanlar en düşük puan ortalamasına sahiptir. Ortalamalar arasında
anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan One-Way ANOVA sonuçları
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.
Öğretim Elemanlarının PERMA İyi Oluş Ölçeği Toplam İyi Oluş Puanları ve Alt Boyut Puanlarının Mesleki
Kıdeme Göre ANOVA Sonuçları
Değişken

Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası
Toplam İyi Oluş
Gruplar İçi
Puanı
Toplam
Gruplar Arası
Olumlu Duygular Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Bağlanma
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Olumlu/İyi
Gruplar İçi
İlişkiler
Toplam

Kareler
Toplamı
41.901
1440.33
1482.23
68.262
1996.308
2064.570
89.057
1802.454
1891.511
9.099
2077.315
2086.414

sd

Kareler Ort.

f

p

3
798
801
3
798
801
3
798
801
3
798
801

13.967
1.805

7.738

.000

22.754
2.502

9.09

.000

29.686
2.502

13.14

.000

3.033
2.603

1.165

.322
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Gruplar Arası
81.831
3
Gruplar İçi
2034.769
798
Toplam
2116.600
801
Gruplar Arası
22.995
3
Başarı
Gruplar İçi
1467.436
798
Toplam
1490.390
801
*1-5 yıl (A), 6-10 yıl (B), 11-15 yıl (C), 16 yıl ve üzeri (D)
Anlam

27.277
2.550

10.69

.000

7.652
1.839

4.161

.006

C>A, D>A,
C>B, D>B
D>A, D>B

Tablo 5’te görüldüğü üzere öğretim elemanlarının toplam iyi oluş puanları, olumlu duygular,
bağlanma, anlam ve başarı alt boyutları puanları mesleki kıdeme göre istatistiksel olarak anlamlı fark
göstermiştir. Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD testi
uygulanmıştır. Buna göre mesleki kıdemi "1-5 yıl", "6-10 yıl" ve "11-15 yıl" olanlarla "16 yıl ve üzeri"
olanlar arasında "16 yıl ve üzeri" olanlar lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Olumlu duygular ve
bağlanma alt boyutu puanlarının mesleki kıdemi "1-5 yıl", "6-10 yıl" ve "11-15 yıl" olanlar ile "16 yıl ve
üzeri" olanlar arasında "16 yıl ve üzeri" olanlar lehine farklılaştığı görülmüştür. Olumlu/iyi sosyal
ilişkiler alt boyutu puanının mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür.
Anlam alt boyutu puanının mesleki kıdemi "1-5 yıl" ve "11-15 yıl" olanlar arasında "11-15 yıl" olanlar
lehine, mesleki kıdemi "1-5 yıl" ve "16 yıl ve üzeri" olanlar arasında "16 yıl ve üzeri" olanlar lehine,
mesleki kıdemi "6-10 yıl" ve "11-15 yıl" olanlar arasında "11-15 yıl" olanlar lehine, mesleki kıdemi "610 yıl " ve "16 yıl ve üzeri" olanlar arasında "16 yıl ve üzeri" olanlar lehine farklılaştığı görülmüştür.
Başarı alt boyutu puanlarının mesleki kıdemi "1-5 yıl" ve "16 yıl ve üzeri" olanlar arasında "16 yıl ve
üzeri" olanlar lehine, mesleki kıdemi "6-10 yıl " ve "16 yıl ve üzeri" olanlar arasında "16 yıl ve üzeri"
olanlar lehine farklılaştığı görülmüştür.
3.4.Akademik Unvana Göre İyi Oluş Düzeyleri
Öğretim elemanlarının akademik unvana göre toplam iyi oluş puanları ve alt boyut
puanlarının ortalamaları Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Öğretim Elemanlarının PERMA İyi Oluş Ölçeği Toplam İyi Oluş Puanı ve Alt Boyut Puanlarının Akademik
Unvana Göre Betimsel İstatistikleri
Değişken
Akademik Unvan
N
SS
𝑋
Profesör
84
7.42
1.34
Doçent
133
7.32
1.35
Toplam İyi Oluş Puanı Doktor Öğretim Üyesi
259
7.15
1.28
Öğretim Görevlisi
43
7.35
1.08
Araştırma Görevlisi
283
6.78
1.42
Profesör
84
7.06
1.62
Doçent
133
7.08
1.51
Olumlu Duygular
Doktor Öğretim Üyesi
259
6.86
1.53
Öğretim Görevlisi
43
7.35
1.51
Araştırma Görevlisi
283
6.81
1.66
Profesör
84
7.44
1.49
Doçent
133
7.47
1.43
Bağlanma
Doktor Öğretim Üyesi
259
7.14
1.46
Öğretim Görevlisi
43
7.56
1.27
Araştırma Görevlisi
283
6.65
1.59
Profesör
84
6.92
1.61
Doçent
133
7.10
1.71
Olumlu/İyi İlişkiler
Doktor Öğretim Üyesi
259
6.82
1.66
Öğretim Görevlisi
43
7.16
1.39
Araştırma Görevlisi
283
6.84
1.54
Profesör
84
7.69
1.57
Doçent
133
7.50
1.69
Anlam
Doktor Öğretim Üyesi
259
7.39
1.51
Öğretim Görevlisi
43
7.49
1.18
Araştırma Görevlisi
283
6.86
1.69
Profesör
84
7.92
1.22
Doçent
133
7.66
1.41
Başarı
Doktor Öğretim Üyesi
259
7.40
1.27
Öğretim Görevlisi
43
7.53
1.16
Araştırma Görevlisi
283
7.14
1.44
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Tablo 6’da görüldüğü şekilde toplam iyi oluş puanları bakımından akademik unvanı "Profesör" olan
öğretim elemanları en yüksek ortalamaya sahipken, unvanı "Araştırma Görevlisi" olanlar en düşük
ortalamaya sahiptir. Olumlu duygular ve bağlanma alt boyutlarında puan ortalaması en yüksek olan
grup "Öğretim Görevlisi" unvanına sahip öğretim elemanlarıyken, en düşük ortalamaya sahip grup
unvanı "Araştırma Görevlisi" olanlardır. Olumlu/iyi ilişkiler alt boyutunda puan ortalaması en yüksek
olan grup "Öğretim Görevlisi" unvanına sahip öğretim elemanlarıyken, en düşük ortalamaya sahip grup
unvanı "Doktor Öğretim Üyesi" olanlardır. Anlam ve başarı alt boyutlarında puan ortalaması en yüksek
olan grup "Profesör" unvanına sahip öğretim elemanlarıyken, en düşük ortalamaya sahip grup unvanı
"Araştırma Görevlisi" olanlardır. Ortalamalar arasında anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını
belirlemek amacıyla yapılan One-Way ANOVA sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Öğretim Elemanlarının PERMA İyi Oluş Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Akademik Unvana Göre
ANOVA Sonuçları
Kareler
Kareler
Değişken
Varyansın Kaynağı
sd
f
p
Anlamlı Fark*
Toplamı
Ort.
Toplam İyi
Oluş Puanı
Olumlu
Duygular

Bağlanma

Olumlu/İyi
İlişkiler

Anlam

Gruplar Arası
Gruplar İçi

47.553
1434.682

4
797

Toplam

1482.234

801

Gruplar Arası

6.604

.000

5.717

.000

57.588

4

14.397

Gruplar İçi

2006.981

797

2.518

Toplam

2064.569

801

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

95.385
1796.125
1891.511

4
797
801

23.846
2.254

10.581

.000

Gruplar Arası

10.777

4

2.694

1.035

.388

Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi

2075.636
2086.413
75.981
2040.618

797
801
4
797

2.604

Toplam

2116.599

801

Gruplar Arası
Başarı

11.888
1.800

7.419

.000

7.151

.000

51.636

4

12.909

1438.753

797

1.805

Toplam

1490.390

801

A>E, B>E, C>E,
D>E,
A>E, B>E, C>E,
D>E, B>C

-

18.995
2.560

Gruplar İçi

A>E, B>E, C>E,
D>E

A>E, B>E, C>E,
D>E
A>E, B>E C>E,
A>C

*Prof.(A), Doç.(B), Dr.Öğr.Üyesi (C), Öğr.Gör.(D), Arş.Gör.(E)

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğretim elemanlarının toplam iyi oluş puanları, olumlu duygular,
bağlanma, anlam ve başarı alt boyutları puanları akademik göre istatistiksel olarak anlamlı fark
göstermiştir. Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD testi
uygulanmıştır. Buna göre akademik unvanı "Araştırma Görevlisi" olanlar ile "Profesör", "Doçent",
"Doktor Öğretim Üyesi" ve "Öğretim Görevlisi" olanlar arasında "Araştırma Görevlisi" olanlar aleyhine
anlamlı bir fark görülmüştür. Olumlu duygular ve anlam alt boyutu puanlarının akademik unvana göre
akademik unvanı "Profesör", "Doçent", "Doktor Öğretim Üyesi" ve "Öğretim Görevlisi" olanlar ile
"Araştırma Görevlisi" olanlar arasında "Araştırma Görevlisi" olanlar aleyhine farklılaştığı görülmüştür.
Bağlanma alt boyutu puanlarının akademik unvanı "Profesör", "Doçent", "Doktor Öğretim Üyesi" ve
"Öğretim Görevlisi" olanlar ile "Araştırma Görevlisi" olanlar arasında "Araştırma Görevlisi" olanlar
aleyhine, akademik unvanı "Doçent" ve "Doktor Öğretim Üyesi" olanlar arasında ise "Doktor Öğretim
Üyesi" olanlar aleyhine farklılaştığı görülmüştür. Olumlu/iyi sosyal ilişkiler alt boyutu puanlarının
akademik unvana göre anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Başarı alt boyutu puanlarının
akademik unvanı "Profesör", "Doçent" ve "Doktor Öğretim Üyesi" olanlar ile "Araştırma Görevlisi" olanlar
arasında "Araştırma Görevlisi" olanlar aleyhine; "Profesör" ve "Doktor Öğretim Üyesi" olanlar arasında
ise "Doktor Öğretim Üyesi" aleyhine farklılaştığı görülmüştür.
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmanın ilk sonucu olarak öğretim elemanlarının toplam iyi oluş düzeylerinin medeni duruma
göre farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre evli öğretim elemanlarının iyi oluş puanları bekar öğretim
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elemanlarından daha yüksektir. Medeni duruma göre olumlu duygular ve anlam alt boyut puanlarının
evli öğretim elemanları lehine farklılaştığı; bağlanma, olumlu sosyal ilişkiler ve başarı alt boyut
puanlarının ise farklılaşmadığı görülmüştür. Evli öğretim elemanlarının iyi oluşlarının bekarlara göre
daha yüksek olduğu bulgusu alanyazında medeni durum ve iyi oluş ilişkisini inceleyen birçok
araştırmanın sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir (Coombs, 1991; Glenn, 1975; Glenn ve Weaver
1988; Kessler ve Essex 1982; Lee vd, 1991; Lucas vd, 2003; Shapiro ve Keyes 2008). Bu durum, evli
bireylerin bekarlardan daha az stres deneyimlemesi (Coombs, 1991), bir eşe güvenmenin bireyin
hayatta karşılaştığı zorluklarla başa çıkmasını kolaylaştırması (Gove vd, 1990) ve eş tarafından
sağlanan duygusal desteğin iyi oluşu arttırmasıyla (Williams, 1988) açıklanabilir.
Araştırmada ikinci olarak öğretim elemanlarının toplam iyi oluş düzeylerinin idari görev durumuna
göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. İdari görev durumuna göre yalnızca bağlanma alt boyut puanının
idari görevi olan öğretim elemanları lehine farklılaştığı; olumlu duygular, olumlu sosyal ilişkiler, anlam
ve başarı alt boyut puanlarının ise farklılaşmadığı görülmüştür. İdari görev durumuna göre yalnızca
bağlanma boyutunda idari görevi olan öğretim elemanlarının daha yüksek puana sahip olduğu bulgusu
alanyazındaki diğer araştırmalarla (Ay vd, 2015; Topaloğlu vd, 2008) tutarlılık göstermektedir. Budak
ve Sürgevil (2005) “seçim yapma, karar verme, sorun çözme ve sorumluluklarını yerine getirme
olanağının” bireyin tükenmişlik hissini azaltacağını belirtmiştir. İdari görevler vasıtasıyla bu
sorumluluklara sahip olan öğretim elemanlarının, görevleri nedeniyle deneyimledikleri olumlu
duyguların bağlanma düzeylerini arttırdığı düşünülebilir.
Araştırmada üçüncü olarak öğretim elemanlarının toplam iyi oluş düzeylerinin mesleki kıdeme
göre farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre, görev yılı 16 yıl ve üzerinde olan öğretim elemanlarının iyi
oluş puanları meslekte ilk on beş yılı içerisinde olanlardan daha yüksektir. Mesleki kıdeme göre olumlu
duygular, bağlanma, anlam ve başarı alt boyut puanlarının mesleki kıdemi 11 ve 16 yıl üzerinde olanlar
lehine farklılaştığı; olumlu/iyi sosyal ilişkiler alt boyutunun ise farklılaşmadığı görülmüştür. Mesleki
kıdemi 11 yıl ve üzerinde olan öğretim elemanlarının olumlu duygular, çevresel faktörlere bağlanma,
hayatı anlamlandırma ve başarı alt boyut puanlarının kıdemsiz öğretim elemanlarından daha yüksek
olduğu bulgusu alanyazındaki diğer araştırmalarla da tutarlılık göstermektedir. Alanyazındaki birçok
araştırma mesleki kıdem arttıkça olumsuz duygulanım ve tükenmişlik duygusunun azaldığını
bulgulamıştır (Ardıç ve Polatcı, 2008; Can ve Tiyek, 2015; Çavuşoğlu vd, 2015; Çiçek Sağlam, 2011;
Demir vd, 2015; Ergin, 1992; Gezer ve Yenel, 2009; Ghorpade vd, 2007; İraz ve Ganiyusufoğlu, 2011;
Konakay, 2013; Lackritz, 2004; Maslach ve Jackson, 1981). Bu durumun, genç yaştaki
akademisyenlerin iş yükünün fazlalığı, deneyimlerin yeterli olmaması, lisansüstü eğitimlerine devam
ederken akademik işleri de zamanında yapmak zorunda olmaları, iş yükünün fazlalığından kaynaklanan
rol belirsizlikleri, rol çatışmaları ve iş stresi gibi olumsuz etkenlerden kaynaklandığı
değerlendirilmektedir (Demir vd, 2015; Okray, 2018).
Araştırmada son olarak öğretim elemanlarının toplam iyi oluş düzeylerinin akademik unvana göre
farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre araştırma görevlilerinin iyi oluş puanları profesör, doçent, doktor
öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinden düşüktür. Akademik unvana göre olumlu duygular, çevresel
faktörlere bağlanma, hayatı anlamlandırma ve başarı alt boyut puanlarının araştırma Görevlileri
aleyhine farklılaştığı; olumlu/iyi sosyal ilişkiler alt boyutunun ise farklılaşmadığı görülmüştür.
Araştırma görevlilerinin iyi oluş puanlarının diğer bütün unvanlardan anlamlı şekilde daha düşük
olduğu bulgusu alanyazındaki araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. Alanyazında tükenmişlik
üzerine yapılan birçok araştırmada, araştırma görevlilerinin duygusal tükenmişlik düzeylerinin diğer
unvanlara sahip öğretim elemanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Ardıç ve Polatçı, 2008;
Budak ve Sürgevil, 2005; Demir vd 2015; Konakay, 2013; Küçüksüleymanoğlu, 2007; Tümkaya,
2007). Bu durumun, araştırma görevlilerinin iş yükünün fazla olması, rol belirsizliği veya rol
çatışmaları gibi sorunları daha çok yaşamaları ve genellikle iş güvencesine sahip olmamalarının yanı
sıra (Demir vd, 2015), özellikle doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin hak ettikleri unvanları
bürokratik engeller sebebiyle alamamalarından (Çam, 2001) kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
Araştırmanın bulgularına dayanarak idari görevi olmayan öğretim elemanlarına görev yaptıkları
üniversite veya birimlerde sorumluluk verilmesi, karar verme ve seçim yapma süreçlerine
katılabilecekleri ortam sağlanması bağlanma düzeylerini olumlu etkileyecektir. Mesleğin ilk yıllarında
olan öğretim elemanlarının hem idare hem de daha kıdemli öğretim elemanlarınca desteklenmesi,
ayrıca görev tanımlarının daha açık bir şekilde belirlenerek rol belirsizliklerinin önlenmesi, kıdemsiz
öğretim elemanlarının iyi oluşlarını arttırabilir. Özellikle araştırma görevlileri olmak üzere öğretim
elemanlarının çokça deneyimlediği özellikle kadro ile ilgili bürokratik engellerin çözüme ulaşmasının
da iyi oluş düzeylerini arttıracağı düşünülmektedir. Bu çalışma eğitim fakültelerinde görev yapan
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öğretim elemanlarıyla, araştırmada kullanılan nicel ölçme aracıyla ve medeni durum, idari görev
durumu, mesleki kıdem ve akademik unvan değişkenleriyle sınırlı tutulmuştur. Öğretim elemanlarının
iyi oluşlarını daha etkin ve detaylı bir biçimde incelemek amacıyla araştırma, nitel araştırmalarla
desteklenerek genişletilebilir.
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Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanımına İlişkin Görüşlerinin
Değerlendirilmesi
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Bartın Üniversitesi, Türkiye
gulsunsahan@hotmail.com
Reyhan KAYA,
Bartın Üniversitesi, Türkiye
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Özet: Bağımlılık, bireyin herhangi bir maddeye karşı koyamama durumudur. Sigara, kısa sürede bağımlılık
yapabilen ve zararlarını da kısa sürede gösteren maddelerden birisidir. Beden sağlığının yanında ruhsal sağlığı da
tehdit eden sigara, maddi ve manevi zarar vermekte olup sigaraya bağlı nedenlerden dolayı birçok insan hayatını
kaybetmektedir. Sigara bağımlılığı sadece insanları değil toplumları da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle birçok
ülke sigaranın zararlarını tanıtma, sigara bağımlılığını azaltma çalışmaları yapmaktadır. Sigara bağımlılığını
önlemenin ilk yolu çocuk ve gençleri sigaranın zararları konusunda bilgilendirilmeleridir. Bu araştırmanın amacı
Karadeniz Bölgesinde bulunan bir üniversitede sigara içen öğrencilerin sigara alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini
değerlendirmektir. Bu amaca ulaşmak için öğrencilere gün içinde ne kadar sigara içtikleri, sigaraya ne kadar
harcama yaptıkları, ailelerinde sigara içenlerin bulunup bulunmadığı, sigarayı bırakmayı deneyip denemedikleri,
sigara bırakmaya yönelik bir eğitim almak isteyip istemedikleri, sigaraya bağlı rahatsızlıklarının olup olmadığı,
sigara bağımlılığının sosyal ilişkilerini nasıl etkilediği, sigarayı bırakmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin sorular
sorulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu Karadeniz bölgesinde bulunan bir üniversitede öğrenim gören 15
öğrenciyi kapsamaktadır. Öğrencilerden görüşleri yazılı olarak alınmış, bu veriler doküman inceleme yöntemine
uyun olarak içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin büyük bir
kısmının sigara içmeye 18 yaşından önce başlamış olduğu, öğrencilerin çoğunun ailelerinde sigara içenlerin
bulunduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerden büyük bir bölümünün daha önce sigara bırakmayı denediği fakat
başarılı olamadığı görülmektedir. Öğrencilerin bir bölümünün öksürük ve nefes darlığı problemi olduğu, ancak
sigaranın sosyal ilişkilerini olumlu etkilediği, yeni ortamlara daha kolay uyum sağladıklarını düşündükleri
anlaşılmaktadır. Öğrencilerin bir bölümü ise sigaranın sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğini, arkadaş çevrelerinin
sigaradan rahatsız olduğunu belirtmektedir. Öğrencilerin çoğu sigara bırakmaya yönelik bir eğitim almak
istedikleri, sigarayı bırakmanın hayatlarını olumlu etkileyeceğini düşündükleri anlaşılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sigara alışkanlığı, üniversite öğrencileri, bağımlılık, zararlı alışkanlıklar

Evaluation of University Students' Views on Smoking
Abstract: Addiction is an individual's inability to resist any substance. Cigarette is one of the substances
that can be addictive in a short time and shows their damages in a short time. Smoking threatens mental health
as bad as physical health and damages the physical and spiritual and many people lose their lives because of
smoking. Cigarette addiction affects not only people but also societies. For this reason, many countries are
working on introducing the damages of smoking and reducing smoking dependency. The first way to prevent
cigarette addiction is to give information to children and youth about harms of smoking. The aim of this study is
to evaluate the opinions of smokers and their smoking habits in a university in the Black Sea region. In order to
achieve this goal, students smoke cigarettes during the day, how much they spend on smoking, whether or not
smokers are present in their families, or if they try to quit smoking, whether they would like to have an education
to stop smoking, whether smoking-related disorders, questions were asked about how cigarette addiction affects
social relationships and whether they think about quitting smoking. The study group included 15 students;
studying at a university at a university in the Black Sea region. The opinions of the students were taken in writing,
these data were evaluated by content analysis in accordance with the document review method. According to
the results obtained from the study, it is understood that most of the students started smoking before the age
of 18, and most of the students families were smokers. It is understood that most of the students have tried to
quit smoking before but failed to succeed and also It is understood that most of the students have tried to quit
smoking before but failed to succeed and also the students have a problem of cough and shortness of breath,
and they think to have a positive effect on the social relations and they adapt to new environments more easily
because of cigarettes. Some of the students think that they have a negative impact on the social relations of the
cigarette and that the circle of friends is disturbed by smoking. It is understood that most of the students think
that quitting smoking will positively affect their lives.
Keywords: Smoking habits, university students, addiction, harmful habits
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1. Giriş
Sigara, içerisindeki zararlı maddelerden dolayı insan bedenini olumsuz bir şekilde etkileyerek
birçok hastalığa ve soruna yol açmaktadır. Sigara ve sigaraya bağlı sebeplerden dolayı yılda toplamda
7 milyondan daha fazla insan hayatını kaybetmektedir.6 milyon kişi direkt olarak sigaradan ve yaklaşık
1 milyon kişi ise sigaraya bağlı sebeplerden dolayı ölmektedir (WHO-2019). Araştırmanın tahmin
düzeyi Üniversite öğrencilerinin düzeyinde tahmin verecek şekilde belirlenmiştir. Sigaranın etkileri
sadece kullananlarla sınırlı değildir. Sigara kullanımının engellenmesinin yollarından biri eğitimdir ve
verilecek olan eğitimde sigara içmenin azaltılması ya da bırakılması için sigara içme sebep ve
sonuçlarının bilinmesi gerekmektedir.
Çocuklar ailelerindeki bireyleri rol model aldıklarından, yapılan davranışı taklit edeceklerdir.
Çocukların sigara içilen bir evde yaşaması, ailede sigara içilmesini normal bir davranış gibi algılayıp,
sigara içen kişiyi model alması kaçınılmaz bir davranış olacaktır (Turan, Ergör, Turan, Doğanay ve
Kılınç, 2013). Gençlik dönemi ise bireylerin kimlik bunalımı yaşadığı ve kendini bir şeye
(maddeye/insana) bağlı hissetmek istediği bir dönemdir. Gençler bu bağlanma isteğini bir maddeye
yöneltebilir. Bunun engellenmesi için sigara kullanımını önleme çalışmaları hem aile hem birey odaklı
olmalıdır. Davranışlarımızın oturmasında en önemli dönem olan ve sigaraya başlama oranının en
yüksek olduğu ergenlik döneminde eğitimlere başlanmalıdır. Gençlerin arkadaşlarının sigara karşıtı
tutumu o kişinin sigaraya olan tutum ve davranışlarını da büyük ölçüde etkilemekte olduğu
görülmüştür. Kişilerin arkadaş grubuna girebilmek için sigara içmemek gerektiği gibi bir kural, genç
için sigaranın zararlarını bilmekten daha fazla etkili olduğu anlaşılmaktadır (Doğan, Ulukol, 2010).
Sigara insan sağlığına maddi ve manevi zarar veren bir bağımlılıktır. Bu bağımlılığı oluşmadan önlemek
kişiye ve toplumlara yarar sağlar. Çocukların aileden bağımsızlık kazanarak birey olduğu üniversite
hayatında sigaraya başlamaması, başlamış olanların bir an önce bırakabilmesi önemlidir.
Üniversitelerde sigara bağımlılığına karşı eğitimlerin verilmesi, gençlerin sigaraya hiç başlamamasını,
başlamış olanların bırakmasını sağlayacak sosyal, eğitsel, sağlık önlemlerinin alınması önemlidir. Bu
çalışmanın amacı Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan bir üniversitede sigara içen öğrencilerin sigara
alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaca ulaşmak için öğrencilerin gün içinde
ne kadar sigara içtikleri, sigaraya ne kadar harcama yaptıkları, ailelerinde sigara içenlerin bulunup
bulunmadığı, sigarayı bırakmayı deneyip denemedikleri, sigara bırakmaya yönelik bir eğitim almayı
isteyip istemedikleri, sigaraya bağlı rahatsızlıklarının olup olmadığı, sigara bağımlılığının sosyal
ilişkilerini nasıl etkilediği, sigarayı bırakmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin sorular yöneltilmiştir.
2. Yöntem
Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak yapılmıştır. Araştırmada kullanılan durum
çalışması var olan durumun olduğu haliyle ortaya koymak için kullanılan, “nasıl” ve “niçin” sorularının
temele alındığı, olgu veya olayları derinlemesine inceleyen bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Görüşme formu Eğitim Fakültesinde görevli üç öğretim üyesinin görüşleri alınarak düzenlenmiş olup
farklı fakülte öğrencilerinden yazılı ve sözlü olarak alınmıştır. Hazırlanan formda 10 soru
bulunmaktadır. İlk 7 soruda öğrencilerin sigara kullanımına ilişkin sorular sorulmuş olup öğrencilerin
sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesine yöneliktir. Son üç soru açık uçlu olarak sorulmuştur.
Veriler yazılı materyallerin analizinin yapıldığı doküman incelemesi yöntemine uygun olarak alınmış,
içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubu mühendislik, eğitim fakültesi ve sağlık hizmetleri
meslek yüksek okulunda sigara içen öğrenciler arasından rastgele yöntemle seçilmiştir Öğrencilerin
cevaplandırdığı görüşme formları, her görüşme formuna bir numara verilmek suretiyle kaydedilmiştir.
Toplamda 21 öğrenciye görüşme formu verilmiş ve bu formların 15 adedi geçerli sayılmıştı. Mühendislik
fakültesinden 4, eğitim fakültesinden 5 ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulundan 6 katılımcı
vardır. Katılımcıların 8’i kadın, 7’si erkektir. Öğrencilerin cevaplandırdığı görüşme formları, her
görüşme formuna bir numara verilmek suretiyle kaydedilmiştir. Öğrencilere K1, E2 şeklinde kodlar
verilmiş, araştırmanın güvenilirliğinin arttırılması amacıyla bulgularda doğrudan alıntılara yer
verilmiştir.
2.1. Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde sigara içen üniversite öğrencilerden alınan verilerin analizi sonucunda elde edilen
bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. İlk sırada öğrencilerin sigara içmeye ilişkin bilgileri yer
almaktadır. Tablo1. de öğrencilerin sigara alışkanlığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır.
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Tablo1. Sigara içen üniversite öğrencilerin sigara içmeye ilişkin özellikleri
Sigara içmeye ilişkin özellikler
Sigara kullanan

Yaş
17-21
22-26

Sınıf

n
9
6
6
3
6

2
3
4
Sigaraya başlama yaşı
14
15
16
19
20
21

4
1
5
2
2
1

Gün içinde 1 paketten az sigara içen
Gün içinde 1 paketten fazla sigara içen
Ailesi sigara kullanan
Gelirin %25inden fazlasını sigaraya harcama
Daha önce sigarayı bırakmayı deneyen

12
3
11
11
10

Tablo 1 incelendiğinde,17-21 yaş arasında 9, 22-26 yaş arasında ise 6 öğrencinin bulunmaktadır.
Sınıflara göre dağılım ise 2. Ve 4. Sınıflarda 6 öğrenci, 3. Sınıfta 3 öğrenci olduğu anlaşılmaktadır.
Sigaraya başlama yaşı ise 14 (4), 15(1), !6(5), !9(2), 20(2), 21(1) arasında değişmektedir. Günde 1
paket sigaradan az içenler 12, bir paketten fazla içenler ise 3 kişidir. Öğrencilerden 11 kişinin ailesinde
sigara kullanan bulunmakta olup 11 kişi aylık gelirinin %25 inden fazlasını sigaraya ayırmaktadır. 10
öğrencinin de sigarayı bırakmayı denediği anlaşılmaktadır. Öğrenciler gelirlerinin %25’inden fazlasını
sigaraya harcamaktadır (11 kişi), 930 lira ortalama harçlık alan öğrenciler ortalama 255 lirasını
sigaraya harcamaktadırlar. Sigaraya 18 yaşından önceden başlayan sayısı (10 kişi) oldukça dikkat
çekicidir. Sigara kullanan öğrencilerin çoğu sigara kullanmaya 18 yaşından önce başlamıştır. Bu veri
sonucunda sigara kullanma yaşının ne kadar düşük olduğu somut olarak görülmektedir. Pekşen (1995)
bir çalışmasında sigaraya başlama yaşının düşmesinin önemli bir nedenin de, çocuklara sigaranın
zararlarının yeterli olarak anlatılmamasından kaynaklandığından bahsetmektedir (Akt. Bektaş ve
Öztürk, 2012). Sigara içiciliğini arttıran nedenler içinde, çocuğa rol modeli olabilecek aile, öğretmen,
sanatçı, sporcu gibi kişilerin sigara içmesinin önemli olduğu saptanmıştır (Keskinoğlu ve Diğerleri,
2006). Öğrencilerin sigarayı bırakmayı düşündükleri, daha önce sigarayı bırakmayı denemiş, fakat
başaramamış olmaları (10 kişi) öğrencilerin profesyonel bir yardım almaları gerektiğini
göstermektedir. Sigara bağımlılığının sadece psikolojik değil, çevresel ve fizyolojik nedenlere de bağlı
olduğu birçok uzman tarafından kabul edilmektedir. Yine sigara kullanma miktarının bağımlılık türüyle
ilişkili olduğu düşünülmektedir (Bektaş,2009). Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde sigara
başlama yaşının düşük olduğu, ancak öğrencilerin üniversiteye gelirken sigara alışkanlığının da olduğu,
5 kişinin ise üniversite hayatında sigaraya başladığı, öğrencilerin ailelerinde sigara içenlerin
bulunduğu, araştırmaya katılanların yarıdan fazlasının gelirlerinin yaklaşık ¼ den fazlasını sigaraya
harcadıkları anlaşılmaktadır.
Öğrencilere ikinci sırada sigara alışkanlıklarına ilişkin sorular yöneltilmiş, elde edilen bulgular
Tablo.2’de yer almıştır.
Tablo 2.Sigara içen üniversite öğrencilerinin sigara içmeye yönelik görüşleri
Sigaranın etkileri
Sigaraya bağlı nefes darlığı yaşama
Sigara bırakmaya yönelik eğitim almak isteme
Sigaranın kokusundan rahatsız olma
Sigaranın maddi sıkıntılar yaratması
Sigarasız bir hayat düşünememe
Sigaranın yaşamını olumlu şekilde etkilediğini düşünme

n
9
8
8
8
3
3

Tablo 2 incelendiğinde öğrenci görüşlerine göre; Sigaraya bağlı nefes darlığı yaşama(9), sigara
bırakmaya yönelik eğitim almak isteme(8), sigaranın kokusundan rahatsız olma(8), sigaranın maddi
sıkıntılar yaratması (8)öğrenci sayısına oranla fazladır. Sigarasız bir hayat düşünememe (3) ve
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sigaranın yaşamını olumlu şekilde etkilediğini düşünmenin de (3)
anlaşılmaktadır.

görüşler arasında yer aldığı

İlk sırada öğrencilere sigaradan kaynaklı sorunları olup olmadığı sorulmuş, elde edilen görüşler
değerlendirildiğinde bir öğrencinin;
(K2): “Yürürken veya merdiven çıkarken nefes alamadığımı hissediyorum. Boğazım ve
ciğerlerimde sızlama oluşuyor” dediği görülmüştür. Benzer şekilde bir diğeri de sigara içmeseydi
maddi ve manevi olumlu yaşantısı olacağını belirterek;
(K4): “Ona harcadığım parayı farklı şeyler için kullanırım. Biri ile sohbet ederken sigara kokup
kokmadığımı düşünmem dolayısıyla kötü hissetmem. Yokuş veya düz yolda kısa mesafede nefesim
kesilmez” demektedir. Henüz yirmili yaşlarda olan bir öğrencinin nefes darlığı yaşaması, maddi olarak
zararının olduğunu bilmesi dikkat çekicidir. Bir başka öğrenci ise;
(K11): “Zaman zaman nefes darlığı problemi yaşıyorum” demiştir. Bir öğrenci de;
(K13): “Sigara içtiğim zamanlarda öksürüğüm artıyor ve boğazlarım çok kötü oluyor” diye
açıklama yapmıştır. Bir diğer öğrenci ise;
(K4): “Yaşamadım. Ara sıra nefes darlığı çekiyorum” cevabını vermiştir. Bu üç öğrenci de sigara
içmenin sağlıklarını olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Öğrencilerin sigara kullanımının sosyal
ilişkilerini nasıl etkilediğine ilişkin düşünceleri aşağıda yer almaktadır. Bir öğrenci;
(K1): “Sosyal ilişkilerimi iki yönlü de etkiliyor. Yeni bir arkadaş ortamında kolayca insanlarla
kaynaşabiliyorum ama şuan ki arkadaşlarım sigara kullanmıyor ve bundan dolayı benden uzaklaşıyor”
derken diğer bir öğrenci
(K2): “Sigarayı sadece arkadaşlarımla, sosyal ortamda kullanıyorum. Fakat içilmeyen bir
ortamda asla çıkarmam. Bu yüzden olumlu ya da olumsuz etkiliyor diyemem” demektedir. Bir başka
öğrenci ise olumsuz etkilerden bahsetmiş;
(K6): “Olumlu bir etkisi yok. Olumsuz etkisi ise sigara kullanmayan insanların üzerime sinen
sigara kokusundan rahatsız olması” cevabını vermiştir. Öğrenciler sigarayı bıraktığında hayatında
kısaca şunların değişeceğini düşünmektedir. Bir öğrenci
(K15): “Maddi ve sağlık anlamında rahatlarım”. Bir diğer öğrenci;
(K5): ‘’Daha sağlıklı bir hayata başlarım. Rahatlıkla spor yapabilirim” derken sigaradan mutlu
olduğunu belirten bir başka öğrenci de;
(K14): “En büyük keyfimden mahrum olacağım” demektedir.
Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin sigaranın yarattığı maddi ve manevi
sıkıntıların farkında oldukları, en büyük problemin ise nefes darlığı olduğu görülmektedir. Ayrıca
öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve aşırı yorgunluk sigara kullanan öğrencilerde görülmektedir. Bu gibi
belirtiler uzun yıllar sigara kullanan kişilerde görülmekte olduğu, ancak henüz 20’li yaşlarda bu
gençlerin benzer sıkıntıları yaşadıklarını belirtmeleri oldukça düşündürücüdür. Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO, 2019) yayınladığı rapora göre; Genç sigara tiryakilerin, sigara içmeyen gençlerin
neredeyse üç katı kadar nefes darlığı çektiği, sigara içmeyen gençlerin iki katından daha fazla balgam
ürettikleri belirtilmektedir. Sigara kullanan öğrenciler sigaranın zararları hakkında eğitim almak
istemekte olduğu, sigara kullanmaktan hoşnut olmadıkları ve sigara kullanma alışkanlıklarının eğitim
ile değişebileceğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Sigara kullanan katılımcılardan bir kısmının sigarasız
bir hayat düşünememesi bağımlılıklarının ne kadar üst boyutta olduğunun anlaşılmasını sağlamaktadır.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Eğitim, hayatta karşılaştığımız olumlu olumsuz örneklerin gösterilerek öğretildiği en etkili ve
zararsız bir yoldur. Küçük yaşta alınan iyi bir eğitim çocukları geleceğe daha iyi hazırlayacak,
karşılaştıkları problemlerde kolay çözüme ulaşmalarını sağlayacaktır. Sigara bağımlılığı sadece içen
insanları değil çevresindekilere olumsuz da etkilemektedir. Sigara bağımlığı bir çok ülkede başa
çıkılması gereken önemli problemler arasında sayılmakta, sigarayı önleyecek bir çok maddi yasaklar
uygulanmaktadır. Sigaranın kişi ve topluma maddi ve manevi zararlarından dolayı sigaranın insan
vücuduna ve çevresine olumsuz etkileri öncelikle çocuklara, gençlere öğretilmelidir. Sigara içimi
genellikle genç yaşta başlar ve alışkanlık şeklinde devam eder. Sigara içen insanların yaklaşık %80’i
sigaraya 18 yaşın altında başlamaktadır (Doğan, Ulukol, 2010). Çocukların erken yaşlarda sigara ile
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tanışması, alışkanlık kazanmasının önüne geçmek geleceğin sağlıklı kuşakları için gereklidir. İlerleyen
yaşla birlikte sigara içme oranının artması, gençlere sigara içmeye başlamadan önce ulaşılması
gerektiğini düşündürmektedir. Çocukların sigaraya başlamasını önlemek için aile, okul ve arkadaş
çevresinin de eğitilmesi gerekmektedir (Çelik ve diğerleri, 2000). Aynı zamanda öğrenci velilerini,
üniversite öğrencilerini de dahil ederek, bilgilendirici seminerler yapılabilir/mektup gönderilebilir.
Böylece ebeveynlerini örnek alacak olan çocukların sigaraya başlamaması sağlanır ve çocuklar da
bilinçlenerek sigara kullanımı azaltılabilir. Okullarda uygulanan sigara karşıtı eğitim programlarının
genel amacı hiç sigaraya başlamadan büyüyen kişilerin sayısını artırmak, sigaranın neden olduğu
hastalıkların oluşturduğu tehlikeyi azaltmak, sigaraya başlayıp başlamama kararını geciktirmek, sigara
bağımlısı olma riskini azaltmak ve sigarayı bırakmayı hızlandırmaktır (Doğan, Ulukol, 2010). Üniversite
öğrencilerinin sigara kullanımlarının onları maddi ve manevi olumsuz etkilediği söylenebilir. Sigara
kullanımının azalması için bireyin etrafındaki herkes işbirliği içinde çalışmalıdır. Bu sonuçlar
doğrultusunda aşağıdaki önerilere yer verilebilir.
1-Üniversiteye başlayan öğrencileri sigara kullanmanın zararları ve bırakmalarına yardımcı olacak
eğitimler verilebilir.
2-Öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olacak eğitimler verilebilir.
3-Üniversite öğrencilerinin ailelerine sigaranın olumsuz etkilerine yönelik bilgilendirme yazıları
gönderilebilir.
4-Öğrencilerde sigara bırakmayı teşvik edecek ödül, oyun gibi etkinlikler düzenlenebilir.
5-Kampus ve yurtlara sigara bırakma ve zararlarına ilişkin duyurular asılabilir.
KAYNAKLAR
Bektaş, M. (2009). İlköğretim öğrencilerine yönelik geliştirilen sigara kullanımı önleme programının
etkisinin incelenmesi(Doctoral dissertation, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
Bektaş, M, Öztürk, C 34 (2012) Sigara Kullanımı Önleme Programının Geliştirilmesi ve Programın
Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
Murat BEKTAŞ * Candan ÖZTÜRK** Çelik, P., Esen, A., Yorgancıoğlu, A., Şen, F. S., & Topçu, F. (2000).
Manisa ilinde lise öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları. Toraks Dergisi, 1(1), 61-66.
Doğan, D. G., & Ulukol, B. (2010). Ergenlerin sigara içmesini etkileyen faktörler ve sigara karşıtı iki
eğitim modelinin etkinliği.
Keskinoğlu, P., Karakuş, N., Pıçakçıefe M., Giray,H., Bilgiç N., Kılıç B., (2006). İzmir’de lise
öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal öğrenmenin etkisi. Toraks
Dergisi, 7(3), 190-195.
Milton, B. S., Dugdill, L., Porcellato, L. A., &Springett, R. J. (2008). ‘Kids who Smoke Think that They
Can Be Adults as Well’: Children's Smoking and Transitions to Adulthood. Children&Society, 22(4),
291-30
Turan,P,A, Ergör, G, Turan, O, Doğanay, S, Kılınç, O,(2014). 4207 Sayılı Yasanın Yürürlüğe
Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve Pasif Maruziyet ile İlgili Değişikliklerin Saptanması,
Tuberk Toraks;62(1):27-38
WHO, Tobacco, (29 May 2019) Leading cause of death, illness and impoverishment, Word Health
Organization, Geneve. WHO, Health effects of smoking among young people, Word Health
Organization, Geneve.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

197

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

Türkiye ile Avustralya, İngiltere ve Kanada’nın Öğretmen Yetiştirme
Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
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Özet: Araştırmada karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında kullanılan dört yaklaşımdan biri olan yatay
yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşıma uygun olarak araştırmada üniversiteye giriş koşulları, lisans eğitimi
süreçleri, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, istihdam süreci ve hizmet içi eğitim temaları belirlenmiştir.
Bu araştırma belirlenen temalar ışığında araştırma kapsamına alınan ülkelerin öğretmen yetiştirme politikalarını
karşılaştırmalı olarak inceleyerek Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemleri ile benzerlik ve farklılıklar
açısından karşılaştırmayı amaçlamıştır. Araştırma da çalışma grubu olarak Türkiye ile farklı kıtalardan seçilmiş
ekonomisi güçlü Avustralya, İngiltere ve Kanada’nın öğretmen yetiştirme sistemleri incelemeye tabi tutulmuştur.
Araştırmada belirlenen temalara uygun olarak ilgili ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesinde
tez, makale, kitap gibi basılı kaynaklardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma
sonucunda elde edilen bulgular dikkate alındığında, Avustralya, İngiltere ve Kanada’da merkeziyetçi bir eğitim
sisteminin bulunmadığı; Türkiye’de ise bu durumun tam tersi olduğu dikkat çekmektedir. Üniversiteye giriş
koşullarına bakıldığında, Avustralya ve İngiltere’de, sınav sonucu ile birlikte; yerel birimlerin koydukları kriterler
bulunmaktadır. Kanada’da ülke genelinde bir sınav yapılmamakta, her üniversite kendi alım şartlarını
belirlemektedir. Türkiye’de ise öğrenciler, merkezi bir sınav ile seçilmekte; sınav sonuçlarına göre üniversiteye
yerleştirilmektedir. Avustralya, İngiltere ve Kanada’nın okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasına ağırlık verdiği
görülürken; Türkiye’de teorik ders saatlerinin daha yoğun olduğu göze çarpmaktadır. Lisans mezunlarının
öğretmen olabilmeleri için, ülkeler çeşitli şartlar ortaya koymuşlardır. Avustralya’da okulu başarıyla bitirmesi
beklenen öğrencilerin, değerlendirme süreçleri eyaletlere göre farklılık göstermektedir. İngiltere’de,
öğretmenler belirli koşulları yerine getirdikten sonra, QTS (Kaliteli Öğretmen Statüsü) adı verilen sertifikayı
alarak öğretmen olabilmekteyken; Kanada’da not ortalaması ve referansı güçlü olan öğrenciler, hak ettikleri
sertifika ile öğretmen olmaya hak kazanmaktadır. Türkiye’de ise, sınava giren öğretmen adayları aldıkları sınav
sonucundan sonra mülakata tabi tutularak, değerlendirmeye alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen yetiştirme, Avustralya, İngiltere, Kanada, Türkiye

Australia with Turkey, the UK and Canada Comparison of
Investoiation Should be Teacher Training Systems
Abstract: In this study, horizontal approach, one of the four approaches used in comparative education
research has been used. In accordance with this approach, the university entrance requirements, undergraduate
education processes, school experience, teaching practice, employment process and in-service training themes
were determined. As a part of the research, countries from different continents with strong economy such as
Australia, UK and Canada have been selected to rewiew teacher training systems. This study aims to compare
the teacher education policies in Turkey and countries in the scope of this research in the light of agreed themes.
The data gained through printed resources like thesis, articles and boks, is used in the analysis of the teacher
education policies of the countries in question. When the findings of the study were taken into consideration,
there was no centralized education system in Australia, England and Canada; In Turkey, it is striking that just
the opposite is the case. Looking at the university entrance requirements, in Australia and England, with the
exam result; local units have criteria. In Canada, no nationwide examination is carried out and each university
determines its purchase conditions. In Turkey, students are selected by a central examination; According to the
results of the exam is placed in the university. Australia, the UK and Canada's emphasis on school experience and
teaching practice; Hours of lectures in Turkey is observed to be more intense. In order for the graduates to
become teachers, countries have put various conditions. Students who are expected to successfully complete
the school in Australia differ according to state. In the United Kingdom, after teachers have fulfilled certain
conditions, they can be QTS (Quality Teacher Status) certificate; In Canada, students with a grade point average
and a strong reference are entitled to become teachers with the certificate they deserve. In Turkey, after they
receive test results examinee subjected to interview prospective teachers is taken into consideration.
Keywords: Teacher training, Australia, UK, Canada, Turkey
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1. Giriş
Eğitim, tarih boyunca her ülkenin gündeminde yer etmiş; kalkınma için temel bir hedef haline
gelmiştir. Söz konusu hedefe ulaşmak için ülkeler, çeşitli eğitim politikalarını hayata geçirerek
öğretmen eğitimi üzerinde durmanın önemini fark etmişlerdir. Öğretmenlerin, gelecek nesiller
üzerinde büyük paya sahip olduğu düşünüldüğünde; ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerine ağırlık
vermeleri kaçınılmaz görünmektedir.
Türkiye’de, cumhuriyet öncesi dönemden bugüne, çeşitli öğretmen yetiştirme politikaları
uygulanmıştır. Osmanlı Devleti’nin batı dünyasına karşı yaşadığı gerilemeyi, askeri alana
bağlamasından dolayı açılan yüksek askeri uzmanlık okulları ve öğrenci ihtiyacını karşılamak amacıyla
açılan rüştiyeler bu gelişmelerden bazılarıdır. Açılan rüştiyelere öğretmen yetiştirilmek amacıyla
Darülmuallimin-i Rüşti lerin kurulmasının ardından, 1870 yılında uygulanan reform ile birlikte açılan
liseler (Sultani) için öğretmen yetiştirmek amacıyla Öğretmen Eğitimi Enstitüsü (Darülmuallimin-i
Aliye) açılmıştır. Bu ilk öğretmen okulları, ortaokuldan sonra 4 yıllık bir eğitimi kapsamıştır. (Üstüner,
2004). Eğitime dair bu yenileşme hareketleri ile 20.yüzyıl başlarında, öğretmen yetiştiren kurumların
artmış olduğu gözlense de; savaş koşulları nedeniyle Osmanlı Devleti, 1920’den sonra çok büyük
değişiklik yapamamıştır. (Karagözoğlu ve diğ., 1995).
Cumhuriyet döneminde, Darülmuallimin okullarının ismi önce Muallim Mektebi, daha sonra
Öğretmen okulu olarak değiştirilmiştir. 1940 yılına kadar öğretmen yetiştiren kurumlar Öğretmen
okulları ve İlk öğretmen okulları ile kendini göstermektedir. (Akdemir, 2013). 1940 yılına gelindiğinde,
Köy Enstitüleri Kanunu ile, Köy okulları Köy Enstitüleri’ne dönüştürülmüştür. Köy enstitüleri,
köylerdeki zeki ve çalışkan çocukların, pek çok alanda geliştirilmesi için bir fırsat olmuştur. Ezberci
eğitimden uzak, aktif bir öğrenme-öğretme sürecinin yaşandığı Köy Enstitüleri (Altunya, 2005: 5) siyasi
nedenlerden dolayı 27 Ocak 1954’te kapatılmıştır. Köy Enstitülerinin kapanması ile, 1953 yılından
itibaren başlamış olan öğretmen yetiştirme politikası ile, öğretmen yetiştiren kurumlar “İlk öğretmen
okulları” adıyla tek çatı altında toplanmıştır. (Akdemir, 2013).
1950 ile 1970 yılları arasında ortaöğretim için öğretmen ihtiyacı açığa çıkmıştır. (Özoğlu, 2010).
Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla çeşitli öğretmen yetiştirme politikaları uygulanmıştır. Bahsi geçen
politikalar ‘Yedek subay öğretmenler, Vekil öğretmenler, Mektupla öğretmen yetiştirme,
Hızlandırılmış programla öğretmen yetiştirme’ olarak kendini göstermiştir. Bu politikalar olması
gereken zamandan daha kısa sürede ve yetersiz eğitimle öğretmen yetiştirmesi nedeniyle; nitelik
bakımından verimsiz kalmış, sadece nicelik olarak bir artış sağlamıştır. (Akyüz, 2001).
1994 yılı sonunda başlayan ve 1998 yılında tamamlanan ‘YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi
Öğretmen Eğitimi Projesi’ kapsamında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması
gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, yeniden yapılanma amacıyla; eğitimin nitelik sorunu, öğretmen
yetiştirme, alan ders içerikleri, eğitim ve fen edebiyat fakültelerinin kopukluğu gibi birçok konu
üzerine yoğunlaşılmıştır. (YÖK,1998). ‘Çeşitli fakültelerin mezunlarının öğretmen olarak atanması,
Tezsiz yüksek lisans programlarıyla öğretmen yetiştirme’ gibi çeşitli öğretmen yetiştirme
yöntemlerine de başvurulmuştur. Projenin amacı eğitimde kaliteyi artırmak olmasına karşın; ne yazık
ki daha önceki politikalar gibi nicel artışıyla kalmış; nitel olarak öğretmen yetiştirme sorununa çare
olamamıştır. (Akdemir, 2013)
2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren YÖK tarafından pedagojik formasyon eğitiminin tezsiz
yüksek lisans eğitimi ile değil, sertifika eğitimi ile verileceğine karar verilmiştir. Fakülteye ya da
bölüme bakılmaksızın lisans öğrencisi ya da lisans mezuniyeti olan tüm öğrenciler pedagojik formasyon
eğitimi alabilmektedir. En az 2 yarıyıl süresince, programda yer alan dersleri başarıyla geçen
öğretmenler, öğretmenlik mesleğine atanmak için hak kazanmaktadır. Pedagojik formasyon eğitimini
tamamlayan öğrenciler, her ne kadar teorik eğitim almış olsalar da; öğretmenlik yapmaya başladıkları
kurumlarda birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. (Koç ve Şıngır, 2018: 975)
2018 yılında öğretmenlik lisans programlarındaki dersler, Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB), Alan
Eğitimi (AE) ve Genel Kültür (GK) dersleri olmak üzere üç grupta toplanarak çekirdek müfredatlar
oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının uygulama fırsatı buldukları Öğretmenlik Uygulaması ders saati
için verilen 2,5 dönemlik zaman, 2 dönem olarak kısaltılmıştır. 2018 programında bu durumla ilgili:
“Derslerin haftalık ders çizelgelerinde uygulama saatine yer verilmemesi, bu derslerde uygulama
yapılmayacağı anlamına gelmemekte olup uygulama ders saati/kredisi verilmese de dersin amaçları
doğrultusunda öğrenciler, çeşitli ortamlarda (okul, sınıf, çevre, laboratuvar vb.) dersle ilgili gözlem
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ve uygulama yapmaya teşvik edilmelidir.” (YÖK, 2018: 22) şeklinde bir ifade yer alsa da;
üniversitelerin fiziki şartlarının sağlayacağı imkan, ders saatlerinin verimi ve niteliksel olarak
öğretmen adaylarına sağlayacağı fayda konusunda belirsizlikler oluşturmaktadır.
Türkiye, öğretmen eğitimi konusunda geçmişten bugüne çeşitli politikalar izleyerek, bu
politikalardan verim almayı amaçlamıştır. Ne yazık ki yapılan uygulamalar, niteliksel olarak katkı
sağlamak yerine; niceliksel artış olarak kendini göstermiştir. Bundan dolayı öğretmen yetiştirme
problemi günümüzde de artarak devam etmektedir. Bu yönüyle bu araştırma, Türkiye ile ekonomisi
güçlü çeşitli ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırmalı incelenmesi ve Türkiye’nin
öğretmen yetiştirme sorununa katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.
1.2.Araştırmanın Amacı:
Bu çalışma, farklı kıtalardan seçilmiş ekonomisi güçlü İngiltere, Kanada ve Avustralya’daki
öğretmen yetiştirme politikaları ile, Türkiye’nin öğretmen yetiştirme sistemlerini karşılaştırmayı
amaçlamaktadır.
Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Avustralya, İngiltere ve Kanada’da öğretmen olmak için üniversiteye giriş koşulları nelerdir?
2. Avustralya, İngiltere ve Kanada’daki öğretmen adaylarının lisans eğitim süreçleri nasıldır?
3. Avustralya, İngiltere ve Kanada’daki öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulamaları nasıldır?
4. Avustralya, İngiltere ve Kanada’daki öğretmen adaylarının istihdam süreci nasıldır?
5. Avustralya, İngiltere ve Kanada’da öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim nasıldır?
1.3. Sınırlılıklar
Bu araştırma:
a. Ekonomisi güçlü olan ülkelerden Avustralya, İngiltere ve Kanada ile sınırlıdır.
b. Öğretmen yetiştirme süreçlerinden üniversiteye giriş koşulları, lisans eğitim süreçleri, okul
deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları, istihdam süreci, verilen hizmet içi eğitimle sınırlıdır.
2.YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Bu araştırma, ülkeler arası karşılaştırmalı eğitim araştırmasıdır. Karşılaştırmalı araştırma bir ya
da daha fazla şeyin diğerleri arasındaki farklılık ve/veya benzerliklerini görmek için bir ya da daha
fazla şeyle karşılaştırılmasıdır. (Kilimci,2006: 39). Belirlenen sorularla birlikte, eğitim
araştırmalarında kullanılan dört yaklaşımdan biri olan yatay yaklaşım kullanılarak ülkelerin öğretmen
yetiştirme sistemleri arasındaki benzerlik ve farklar belirlenmeye çalışılmıştır.
2.2. Çalışma Grubu:
Araştırmanın çalışma grubunu; Türkiye ile farklı kıtalardan seçilmiş, ekonomisi güçlü Avustralya,
İngiltere, Kanada oluşturmaktadır.
2.3.Verilerin Toplanması ve Verilerin Analizi
Araştırma verileri, geçmiş ve güncel bilgilere ulaşılması amacıyla, literatür taraması yapılarak
toplanmıştır. Araştırmacı, literatür taraması yaparken, geçmiş ile günceli birlikte değerlendirebileceği
kaynaklara ulaşmaya çalışır. (Karasar, 2018). Araştırmada belirlenen temalara uygun olarak ilgili
ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesinde tez, makale, kitap gibi basılı
kaynaklardan yararlanılmıştır.
Bu bağlamda, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Türkiye’nin öğretmen yetiştirme sistemleri
içerisinde üniversiteye giriş koşulları, lisans eğitimi süreçleri, okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulamaları, istihdam ve hizmet içi eğitim süreçleri incelenmiştir. İncelenen bu başlıklara dair
doküman incelemesi yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e göre (2005); “Doküman incelemesi, araştırılması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel
araştırmada doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri
toplama yöntemleri ile birlikte kullanılabilir. Araştırmada veriler içerik analiz tekniği kullanılarak
çözümlenmiş ve araştırmacı tarafından yorumlanmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan
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verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu çerçevede, içerik analizi yoluyla veriler
tanımlanmaya ve verilerin içerisinde yer alan gerçekler çıkarılmaya çalışılmıştır. (Yıldırım ve Şimşek,
2018: 242).
3.BULGULAR
Bu bölümde Avustralya, İngiltere, Kanada ve Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemleri
karşılaştırılmış ve ülkelerin bulguları alfabetik sırayla verilmiştir. Bulgular araştırma problemlerine
göre alt problemlerle sıralanmış, benzerlik ve farklılıkları tablolarda sunulmuştur.
Avustralya eğitim sistemi, 6 eyalette yer alan eğitim bakanlarınca ve 2 bölge tarafından
belirlenmekte; bu nedenle merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. (NCEE, 2017l; Akt.Taştekin,
2018). İngiltere’de eğitim hem ulusal, hem de yerel düzeyde yönetilir; ancak merkezi hükümet
genel olarak eğitim hizmetinin sunulmasında, ulusal politikaların ve sistemin yönünün belirlenmesinde
yetki ve sorumluluk sahibidir. (nfer.ac.uk) Kanada eğitim sisteminin merkezi bir yapılanma ve
yönetimi olmaması ile birlikte; yönetim, eyalet yönetimi ve yerel yönetimin eğitim sistemine doğrudan
ve dolaylı etkileri görülmektedir. (Yazıcı, 2009).
Türkiye’de ve farklı kıtalarda yer alan ülkelerden ekonomisi güçlü, Avustralya, İngiltere ve
Kanada’nın üniversiteye giriş koşullarına ilişkin bulgulara Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1: Üniversiteye Giriş Koşullarının Karşılaştırılması
Üniversiteye Giriş Koşulları
Avustralya
İngiltere
Kanada
Türkiye

11. ve 12.sınıftaki eğitim sonuçları ve sınavda elde edilen puan
Matematik ve dil becerilerini ölçen yazılı sınav ile sözlü mülakat
Her üniversitenin belirlediği şartlar
ÖSYM tarafından lise son sınıfta uygulanan sınav sonuçları

Tablo 1 incelendiğinde, Avustralya’da, İngiltere’de ve Türkiye’de üniversiteye giriş koşulu olarak
bir sınav sonucunun dikkate alındığı görülmektedir. Bununla birlikte Avustralya’da lise eğitim başarısı,
İngiltere’de de sözlü mülakatın yapıldığı da gözlenmektedir.
Kanada’da ise her üniversitenin
belirlediği şartlar dikkate alınarak, öğrenci seçiminin yapıldığı belirlenmiştir.
Türkiye’de ve farklı kıtalarda yer alan ülkelerden ekonomisi güçlü, Avustralya, İngiltere ve
Kanada’nın Lisans Eğitim Süreçlerine ilişkin bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2: Lisans Eğitim Süreçlerinin Karşılaştırılması
Avustralya
İngiltere
Kanada
Türkiye

Lisans Eğitimi Süreçleri
4 yıllık lisans derecesi, 4 yıllık çift/dal derece programı, 3 yıllık akademik
derece ve ardından 1 veya 2 yıl süren lisansüstü programlar
3-4 yıllık lisans programları ile 36 haftalık sertifika programları/1 yıl lisansüstü
eğitim
4-5 yıllık lisans programları ile l yıllık mesleki öğretim
4-5 yıllık lisans programları

Tablo 2 incelendiğinde, ülkelerin lisans eğitim süreçlerinin ortalama 4-5 sene sürdüğü
görülmektedir. Avustralya ve İngiltere’nin öğretmen yetiştirme sistemleri içerisinde lisans eğitimi
sonrasında, lisansüstü programların da olduğu gözlemlenmektedir. Kanada’da bu durum lisans eğitimi
sonrası, 1 yıllık mesleki öğretim olarak devam etmekte; Türkiye’de ise lisans eğitimi sonrasında, ek
bir öğrenim sürecinin olmadığı belirlenmiştir.
Türkiye’de ve farklı kıtalarda yer alan ülkelerden ekonomisi güçlü, Avustralya, İngiltere ve
Kanada’nın Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin bulgulara Tablo 3’de yer verilmiştir.
Tablo 3: Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasının Karşılaştırılması
Avustralya
İngiltere
Kanada

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
Mesleki deneyim ile planlama, öğrenme deneyimi sağlanması, öğretim
değerlendirmesi, öğrenci değerlendirmesi ve raporlama etkinlikleri
200 ders saatinin büyük çoğunluğu alan çalışması ya da bireysel çalışmalar
4 veya 5 yıl süren akademik ve mesleki çalışmalar
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Türkiye

Son sınıfta uygulama yapılacak okulda gözlem ve deneyim

Tablo 3 incelendiğinde, Avustralya, İngiltere ve Kanada’nın lisans eğitimi süresince okul deneyimi
ve öğretmenlik uygulamasına ağırlık verdiği gözlenmektedir. 4-5 yıl süren lisans eğitimleri boyunca,
Avustralya’da öğretmenlik uygulamasında değerlendirme ve raporlama üstünde durulduğu görülürken;
İngiltere ve Kanada’da mesleki gelişimi destekleyici uygulamaların yapıldığı dikkat çekmektedir.
Türkiye ise okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasının, üniversite son sınıfta gerçekleştiği
gözlenmektedir.
Türkiye’de ve farklı kıtalarda yer alan ülkelerden ekonomisi güçlü, Avustralya, İngiltere ve
Kanada’nın İstihdam Sürecine ilişkin bulgulara Tablo 4’de yer verilmiştir.
Tablo 4: İstihdam Sürecinin Karşılaştırılması
Avustralya
İngiltere
Kanada
Türkiye

İstihdam Süreci
4 yıllık üniversite eğitimlerini tamamlamak ve okuryazarlık, matematiksel
beceri testini geçmek
Sayısal, sözel ve bilgi iletişim teknolojileri sınavından geçerek Kaliteli
Öğretmen Statüsü (QTS) adı verilen diplomayı almak
Not ortalaması yüksek ve referansı bu meslek açısından iyi olmak
Genel kültür, genel yetenek ve alan sınavı sonucu sonrası mülakata girmek

Tablo 4 incelendiğinde, Avustralya, İngiltere ve Türkiye’de öğretmen adaylarının lisans sonrası
bir sınava girme şartı olduğu görülmektedir. Kanada’nın ise, öğretmen adaylarını istihdam etme
sürecinde bir sınava tabi tutmadığı; üniversite akademik başarısını ve referansı dikkate aldığı
gözlenmektedir.
Türkiye’de ve farklı kıtalarda yer alan ülkelerden ekonomisi güçlü, Avustralya, İngiltere ve
Kanada’nın Hizmet İçi Eğitimine ilişkin bulgulara Tablo 5’de yer verilmiştir.
Tablo 5: Hizmet İçi Eğitimin Karşılaştırılması
Avustralya
İngiltere
Kanada
Türkiye

Hizmet İçi Eğitim
Ev programları, okulda öğretim programı günleri, okul gelişim günleri, seminer,
konferans
Okul içi aktiviteler, okul ağları, dış faaliyetler
Herhangi bir bulguya rastlanamamıştır.
Belirli zaman diliminde gerçekleşen eğitimler

Tablo 5 incelendiğinde, Avustralya’da ve İngiltere’nin düzenledikleri hizmet içi eğitimler ile okul
içi ve okul dışı gelişime önem verdikleri görülmektedir. Avustralya’da hizmet içi eğitimlere katılan
öğretmenlerin ödüllendirildiği dikkat çekerken; İngiltere’de hizmet içi eğitim kapsamında olan okul
ağları programı ile, öğretmenlerin çalışmalara erişebilecekleri bir uygulama olduğu ve dış faaliyetler
ile öğretmenleri uluslararası çalışma ve değişim programları ile destekledikleri gözlenmektedir.
Türkiye’de ise merkezi olarak belirlenmiş, yıl içerisinde düzenlenen eğitimlerin yapıldığı
görülmektedir.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Ekonomisi güçlü ülkeler Avustralya ve Kanada’nın eğitim sisteminde merkeziyetçi bir yapıya sahip
olmadıkları görülmektedir. Balıdede(2012) çalışmasında değindiği gibi Türkiye’de ise merkeziyetçi bir
eğitim sistemi bulunmaktadır.
Avustralya, İngiltere ve Kanada’da yerellerde mesleki gelişim, hizmet içi eğitimler ve program
geliştirme ile ilgilenen kurumlar bulunmaktadır. Türkiye’de bu durum tek bir merkezden
sağlanmaktadır.
Türkiye’de üniversiteye giriş koşulu olarak, ülke genelinde yapılan merkezi bir sınav sonucu
referans alınırken; Avustralya’da öğrencilerin 11. ve 12. sınıf akademik başarıları ön koşuldur. Bununla
birlikte her eyalet ek koşul getirebilmektedir. Aykaç N., Kabaran H., Bilgiç, H. (2014) çalışmasında da
yer aldığı gibi İngiltere’de matematik ve dil becerilerini ölçen bir sınavdan yeterli puanı alan
öğrencilerin, sonrasında yüz yüze mülakattan geçmesi beklenmekte; mülakatta adaylar öğretmenliğe
uygun olmadığına dair belirli kriterlerde değerlendirmeye tutulmaktadır. Kanada’da ise üniversiteye
giriş için bir sınav bulunmamaktadır. Her eyaletin kendi koşullarına göre öğrenci alımları olmaktadır.
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Avustralya, İngiltere, Kanada ve Türkiye öğretmenlik lisans eğitimleri ortalama 4 yıl sürmektedir.
Bayram(2010) çalışmasında da bahsettiği gibi, Avustralya’da, bölgelere göre değişen programlar
bulunmaktadır. İngiltere’de lisans eğitimi sürecinde üniversiteler ve okullar iş birliği halinde
çalışmaktadırlar. Lisans eğitimi sonrasında sertifika programları bulunmaktadır. İlkokul ve ortaokul
öğretmenleri lisansı tamamlamalarının ardından, yüksek lisans eğitimi almaktadırlar. Kanada’da
öğretmenlik eğitimi süresince, öğrenme-öğretme becerileri, pratik deneyimler, özel ve genel teorileri
içeren dersler okutulmaktadır.
Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasına Avustralya’nın büyük önem verdiği görülmektedir.
Belirlenen bir zaman dilimi ve etkinliklerin olmaması ile birlikte; bu durum eyaletlere göre değişim
göstermektedir. Mesleki deneyimde, öğretmen adayları önce küçük gruplara ayrılmakta; sınıf
öğretmenine yardımcı olarak deneyim kazanmaktadır. Daha sonra öğretmenlik deneyimi,
değerlendirme ve raporlama gibi süreçlerde aktif rol almaktadırlar. İngiltere’de öğrenciler lisans
eğitiminin büyük çoğunluğunu alan çalışması ya da bireysel çalışmalarla geçirmektedir. Öğretmen
adayları, uygulama yaptığı sınıf öğretmeni ve danışmanı tarafından değerlendirmeye tutularak,
mesleki gelişimini sağlamaktadır. Yazıcı(2009) çalışmasında değindiği gibi Kanada’da öğretmen
yetiştiren üniversite ve enstitüler 4-5 yıllık öğretim süreci içinde akademik ve mesleki çalışmaları
birlikte yürütmektedir. Türkiye’de ise öğretmen adayları 3 ve 4. Sınıflarda belirlenen okullarda
uygulama şansı bulmakta, danışmanı ve sınıf öğretmeni tarafından değerlendirilmektedir.
Avustralya’da öğretmen adaylarının mezun olabilmeleri için, 4 yıllık eğitim sürecini
tamamlamaları ve okuryazarlık ve matematik derslerinden geçmeleri gerekmektedir. İngiltere’de
öğretmen adaylarının istihdam edilebilmeleri için QTS (Kaliteli Öğretmen Statüsü)nü almaları
gerekmektedir. Bu statüyü almadan önce belirlenen bazı koşulları yerine getirmeleri şarttır. Aynı
zamanda QTS alabilmeleri için öğretmen adaylarının, sayısal, sözel ve bilgi iletişim teknolojilerinden
geçmeleri gerekmektedir. Bu sonuçlar Bayram(2010) çalışmasında yer alan bulgular ile benzerlik
göstermektedir.
Kanada’da öğretmen adayları, aldıkların sertifikalarla okullara başvuru
yapabilmektedir. Not ortalaması yüksek ve referansı bu meslek açısından iyi olanların şansı daha
açıktır. Türkiye’de öğretmen adayları 4 yıllık lisans programlarını bitirdikten sonra, genel kültür, genel
yetenek ve alan bilgisini olduğu bir sınavla elemeye tabi tutulurlar. Ardından yapılan mülakattan
aldıkları puanlarla açılan kontenjanlara tercih yaparak yerleşirler.
Avustralya’da hizmet içi eğitime önem verilmektedir. Bu eğitimleri planlamak adına çeşitli
programlar yer almaktadır. Bazı eyaletler öğretmenlerden mesleki gelişim planı hazırlamalarını
istemektedir. Bu plan öğretmenlerin eğitim ihtiyacını belirlemek üzere yapılmaktadır. Hizmet içi
eğitimlere katılan öğretmen adaylarının ödüllendirilmesi, Avustralya için önemli görülmektedir.
İngiltere’de ‘Devam Eden Gelişim’ adı altında okul içi aktiviteleri, okul ağları ve dış faaliyetler
planlanmaktadır. Bayram(2010) çalışmasında yer verdiği gibi, hizmet içi eğitimler Türkiye’de, belirli
bir zaman diliminde, belirlenen etkinliklerle geçmekte ve merkezi olarak planlanmaktadır.
Araştırmada elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, aşağıda listelenen öneriler geliştirilmiştir:
1. Avustralya ve Kanada’da olduğu gibi Türkiye’de de merkezi eğitim sistemi yerine yerel bir
eğitim sistemine geçiş sağlanmalıdır. Bu durum, bölgelerin ihtiyaçlarını saptamada ve hızlı çözümler
bulmada kolaylık sağlayacaktır.
2. Her yerelde program geliştirme merkezleri kurulmalı, yerelin uygulama sürecini takip etmeli,
değerlendirmeli ve çıkan sonuçlara göre revize etmelidir.
3. Avustralya’da uygulandığı gibi Türkiye’de de üniversiteye giriş koşulu olarak sınıftaki eğitim
sonuçları da dikkate alınmalıdır.
4. İngiltere ile benzer olarak öğretmenlik mesleğine uygun kişilerin üniversiteye başlamadan
belirli kriterlerle elenmesi sağlanmalıdır.
5. İngiltere’de lisans eğitimi sürecinde olduğu gibi Türkiye’de de üniversiteler ve okullar iş birliği
halinde çalışmalıdır.
6. Avustralya, İngiltere ve Kanada’nın okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasına verdiği önemi
Türkiye de vermelidir.
7. İngiltere’de okul içi aktiviteleri, okul ağları ve dış faaliyetler ile yürütülen hizmet içi eğitimler
gibi planlamalar Türkiye’de de yapılmalıdır.
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Özet: Bu çalışmada Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamaları sürecinde kazanım
yazma becerilerine yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
durum yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu olarak, Türkiye’nin yedi farklı
bölgesindeki ortaokullarda görev yapmakta olan toplam yedi Fen Bilimleri dersi öğretmeni belirlenmiştir.
Çalışma, öğretmenlerin hazırladıkları kazanımların incelenmesi açısından 2018-2019 eğitim-öğretim güz
yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu ile veriler
toplanmıştır. Ayrıca her bir öğretmenin kaynaştırma öğrencilerine hazırladıkları kazanımlar Yenilenmiş Bloom
Taksonomisine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmada
kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin hazırladıkları kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre daha
çok hatırlama düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlere
hatırlama düzeyinde kazanım hazırlandığı söylendiğinde “hiç farkında değilim”, “internetten hazır kazanımlar
aldım” ve “rehber öğretmenimiz verdi” vb. cevaplar vermişlerdir. Ayrıca kaynaştırma öğrencilerine kazanım
yazmada nelere dikkat edilmesi gerekir sorusu sorulduğunda “basit düzeyde olmalıdır”, “fen programdaki
kazanımlardan en basiti olmalıdır” vb. cevaplar alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular; kaynaştırma
öğrencisi olan öğretmenlerin öğrenci engellerinin farkında olmadıkları, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate
almadıkları, kazanım hazırlamada neye dikkat etmesi gerektiğini bilmedikleri ve buna yönelik eğitime ihtiyaçları
olduğu sonucunu çıkarmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kaynaştırma, Fen bilimleri öğretmeni, Kazanım.

Science Teachers' Views About Writing Learning Outcome For
Inclusive Students
Abstract: This study aims to determine the opinions of science teachers about learning outcome writing
skills during the process of mainstreaming. In research, case study method of qualitative research methods were
used. As a study group, seven volunteer science teachers were assigned working in seven different regions of
Turkey. The study is carried out in the academic year of 2018-2019 for examination of the learning outcomes
preparing of science teachers. Interview form, which is comprised of 5 open-ended questions, is used as data
collection tool. In addition, the learning outcomes preparing of each teacher for the inclusive students were
examined according to the Revised Bloom Taxonomy. Content analysis and descriptive analysis were used to
analyze of data gathered by interview form. In the study, it was determined that the learning outcomes prepared
of the science teachers who have inclusive students were level of remembered according to the Revised Bloom
Taxonomy. As a result of the interviews with the teachers, it is said that teachers are prepared to recall at the
level of remembered, They gave answers: "I'm not aware at all“, "I got ready learning outcomes from the internet"
and "Gave our guide teacher" etc. In addition, teachers were asked the mainstreaming questions about what
should be considered in writing learning outcome and teachers have given “Should be simple level”, “should be
the simplest of the learning ouutcomes in the science curriculum” etc. answers. The results of the study revealed
that teachers need training. Because "teachers are not aware of students disability", " The individual needs of
inclusive students do not take into account by teachers" and "teachers do not know what to pay attention to in
preparing learning outcomes for inclusive students".
Keywords: Inclusive, Science teacher, Learning outcomes.
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1. Giriş
Ülkemizde eğitim ve öğretime yetersizliği olmayan öğrencilerle birlikte özel gereksinimli
öğrencelerde dahil olmaktadır. Farklı yetersizlikleri olan ya da özel gereksinimleri olan bireylerin,
dışarıya bağımlı olmadan hayatlarına devam edebilmeleri için günlük yaşam içinde yer alan becerileri
yerine getirmeleri ve öğretime bir yerden dahil olmaları gerekmektedir. Bu durumda özel gereksinimi
olan bir çok öğrenci öğretime kaynaştırma öğrencisi olarak dahil olmaktadır.
Kaynaştırmaya dahil olan öğrencilerin toplumsal rolleri gerçekleştirebilmeleri için bağımsızlık
kazanmaları gerekmektedir. Bu rolleri kazanabilmeleri ise bu bireylerin gereksinimleri ve
yapabildikleri dikkate alınarak yetersizlikleri dikkate alınarak, yetersizliklerine uygun eğitimöğretimin sunulmasıyla sağlanabilmektedir (Gözün ve Yıkmış, 2004).
Özel gereksinimli bireylerin eğitim-öğretim faaliyetlerine kaynaştırma öğrencisi olarak
katılmaları özel eğitim sayesinde gerçekleşmektedir. Özel eğitim ile bu öğrencilerin toplum hayatında
bağımsız yaşayabilmelerine katkı sağlanmakta ve gereksinim duydukları bilgi ve becerileri belirli bir
program çerçevesinde kazandırılmaktadır (Özsoy, Özyürek ve Eripek, 1998).
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2018) göre özel gereksinimli bireyler
eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla bu öğrencilere okullarda bireyselleştirilmiş eğitim programı
geliştirme birimi oluşturulması ve bu birimde yer alan kişiler aracılığıyla öğrencilerin eğitim
performansı ve ihtiyaçları dikkate alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması
gerekmektedir.
Bunun içinde öğrenci ihtiyaçları dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü
bireyselleştirilmiş eğitim programı öncelikle bireyin gereksinimleri doğrultusunda hedeflenen amaçlar
(kazanımlar) dikkate alınarak verilecek destek eğitim hizmetlerini içermektedir (Kargın, 2007). Bu
nedenle bireyselleştirilmiş eğitim planında hem öğrenci ihtiyaçları hem de kazanımlar oldukça
önemlidir. Ayrıca hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planının etkili bir şekilde uygulanması da eğitim
kalitesinin artması ve bu öğrencilerin hem kaynaşma hem de etkili öğrenme kazanımlarının
gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Alanyazında kaynaştırma öğrencilerinin yaşadıkları problemler (Akdemir Okta, 2008),
kaynaştırma öğrencileri ile öğretmenler arasındaki iletişimler (Şekercioğlu, 2010), kaynaştırma
öğrencisi olan öğretmenlerin özel eğitim konusunda bilgileri ve yeterlikleri (Güven, 2009) ve
kaynaştırma öğrencilerine bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanmasına (Kuyumcu, 2011) yönelik
çalışmaların olduğu belirlenmiştir. Ayrıca alanyazında bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlamada
aktif görev alan fen bilimleri öğretmenlerinin kazanım yazmaya yönelik her hangi bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu nedenle kaynaştırma öğrencilerine etkili bir öğretimin gerçekleştirilmesinde
görev alan fen bilimleri öğretmenlerinin bu öğrencilere kazanım yazmaya yönelik görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda “Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Kaynaştırma
Öğrencilerine Kazanım Yazmaya Yönelik Görüşleri Nelerdir?” araştırma problemine cevap aranmıştır.
Kaynaştırma öğrencilere öğretimin daha kaliteli gerçekleştirilmesi amacıyla fen bilimleri
öğretmenlerinin bu öğrencilere yönelik BEP hazırlamada kazanım yazmaya yönelik düşüncelerinin
çeşitli boyutlarda açığa çıkarılması bundan sonra yapılacak çalışmalara önderlik edeceği düşünülmesi
açısından oldukça önemlidir. Çünkü kendi düzeylerine yönelik öğretim gerçekleştirilmesi durumunda
kaynaştırma öğrencilerinin de program kazanımlarını kazanabilecekleri düşünülmektedir.
2. Yöntem
Araştırma yönteminde durum çalışmasından, betimsel durum çalışması kullanılmıştır. Betimsel
durum çalışması önceden belirlenmiş bir durum üzerine araştırma sorularıyla araştırmacının belli bir
çerçeve doğrultusunda betimlemeler yapmasıdır (Yin, 2003). Çalışmada araştırma problemini
destekleyecek farklı görüşme soruları ile Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamaları
sürecinde kazanım yazma becerilerine yönelik görüşleri durumunun belirlenmesi amaçlandığından
betimsel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin yedi farklı
bölgesindeki orta okullarda görev yapmakta olan ve en az bir tane tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi
olan toplam yedi Fen Bilimleri dersi öğretmeni oluşturmaktadır (Tablo 1).
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Tablo 1
Çalışma grubunu oluşturan öğretmen özellikleri
Öğretmen
Öğretmen 1
Öğretmen 2
Öğretmen 3
Öğretmen 4
Öğretmen 5
Öğretmen 6
Öğretmen 7

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın

Görev süresi
7
5
3
11
6
9
9

Çalışmada veri toplama aracı olarak nitel yöntemlerde en sık kullanılan araç olan yarı
yapılandırılmış görüşme ve doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada yarı-yapılandırılmış
görüşme yoluyla elde edilen veriler içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerin yazmış oldukları
kazanımların analizinde ise yenilenmiş Bloom taksonomisi basamakları kullanıldığından dolayı
betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.
3. Bulgular
Çalışma kapsamında öğretmenlerin kazanım yazamaya yönelik görüşmelerinin belirlenmesi
amacıyla öğretmenlere öncelikle “Kazanım ne demektir?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin
verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde iki öğretmenin kazanım tanımını doğru cevapladığı, bir
öğretmenin kısmen doğru cevapladığı ve dört öğretmenin ise yanlış cevapladığı belirlenmiştir (Tablo
2).
Tablo 2
“Kazanım nedir?” sorusuna verilen cevaplar ve cevapların dağılımı
Kategori

Frekans

Örnek Öğretmen Cevapları

Biliyor

2

Kısmen
Biliyor
Bilmiyor

1

Öğretmen 3: “öğrencinin bir konuda ne bilmesini veya yapabilmesi
gerektiğini ifade eden cümlelerdir.”
Öğretmen 1: “hedeftir, amaçtır programda yazan ifadelerdir.”

4

Öğretmen 7: “sınıf defterine yazdığımız MEB’in zorunlu olarak getirdiği
şeydir.”

Bireyselleştirilmiş eğitim planı bileşenlerinden olan kazanımların öneminin belirlenmesi amacıyla
“Bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanırken kazanımlar ne kadar önemlidir?” sorusu sorulmuştur.
Öğretmenlerin ikisi önemlidir, iki tanesi kısmen önemlidir ve üç tanesi önemsizdir demişlerdir (Tablo
3).
Tablo 3. “Bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanırken kazanımlar ne kadar önemlidir?”
sorusuna verilen cevaplar ve cevapların dağılımı
Kategori

Frekans

Örnek Öğretmen Cevapları

Önemlidir

2

Kısmen
önemlidir
Önemsizdir

2

Öğretmen 6: “önemlidir. Çünkü ona engelli çocuklara öğretim
yapmamız gerek”
Öğretmen 2: “önemlidir ama olmasa da olabilir. Kazanıma göre ders
işlemiyoruz onlara.”
Öğretmen 4: “onların sadece sınıftakilere kaynaşması için
uğraşıyoruz kazanımı önemseyen hoca var mıdır?”

3

Kazanım tanımı yapan ve bireyselleştirilmiş eğitim planlarındaki kazanımların önemi hakkında
fikir beyan öden öğretmenlere “Öğrenci yetersizlikleri dikkate alınarak BEP ve kazanım hazırlamada
aktif görev aldınız mı?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin üçü aktif görev aldığını, ikisi kısmen görev
aldığını ve diğer ikisi de görev almadığını belirtmiştir (Tablo 4).
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Tablo 4
Öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanırken aktif görev alma durumları
Kategori

Frekans

Örnek Öğretmen Cevapları

Evet

3

Kısmen

2

Hayır

2

Öğretmen 5: “Okuldaki rehber öğretmenle birlikte hazırladık.
Raporuna baktık ve ona yönelik olarak konuları önemseyerek BEP
hazırladık kazanım yazdık.”
Öğretmen 3: “Hazırladım da hazırlamadım da. Okul müdür rehber
öğretmen toplanıyoruz sonra bana sen bu öğrenciye hazırlamayı
unutma diyor bende internettekileri değiştirerek kullanıyorum. ”
Öğretmen 4: “geçen senelerde hazırlananları kullanıyorum.”

Yetersizliği olan bireylere bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanırken kazanım yazmada
nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirleyebilmek amacıyla “Kaynaştırma öğrencilerine kazanım
yazılırken nelere dikkat edilmesi gerekir?” sorusuna cevap aranmıştır. Öğretmenlerden üçü
kazanımların basit düzeyde olması gerektiğini, diğer üçü fen programdaki kazanımlardan en basitinin
olması gerektiğini ve bir öğretmen ise anlatacak konu ile ilişkili olması gerektiğini belirtmiştir (Tablo
5).
Tablo 5
“Kaynaştırma öğrencilerine kazanım yazılırken nelere dikkat edilmesi gerekir?” sorusuna
verilen cevaplar ve cevapların dağılımı
Kategori
Basit düzeyde
olmalıdır
Fen
programdaki
kazanımlardan
en basiti
olmalıdır
Anlatacağımız
konu ile ilişkili
olmalıdır

Frekans

Örnek Öğretmen Cevapları

3

Öğretmen 2: “Anlamaları için basit kazanımlar olması gerekir.”
Öğretmen 5: “Zor kazanımlar olmamalı. Anlaşılır olmalıdır.”
Öğretmen 1: “. Benim yaptığım genellikle en basit kazanımı
seçiyorum. O yüzden programdaki en kolay kazanım seçilmelidir. ”

3

1

Öğretmen 6: “ Mesela ses konusunu anlatacaksam ses konusu ile
ilgili olmalıdır.”

Görüşmeler öncesi yedi farklı bölgede görev yapan öğretmenlerden 2018-2019 eğitim-öğretim güz
yarıyılı için hazırlamış oldukları kazanımlar yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analiz edilebilmek
için istenmiştir. Öğretmenlerin 2018-2019 eğitim-öğretim güz yarıyılı için hazırlamış oldukları 78
kazanımın yenilenmiş Bloom takonomisi bilişsel süreç basamakları açısından incelenmiştir. Buna göre
öğretmenlerin hazırladıkları kazanımların azalan sıra ile hatırlama, anlama ve uygulama düzeyinde
olduğu; analiz, değerlendirme ve yaratma basamağına yönelik herhangi bir kazanım hazırlamadıkları
belirlenmiştir (Şekil 1).
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Şekil 1. Öğretmenlerin hazırladıkları kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre dağılımı
Araştırmacılar tarafından incelenen kazanımların sonuçları öğretmenlerle paylaşıldığında
öğretmenler “hiç farkında değilim”, “internetten hazır kazanımlar aldım”, “rehber öğretmenimiz
verdi”, “normal değil mi zaten zor anlıyorlar hatırlasalar yeter.” ve “üst düzeyleri yapabilirler mi ki”
cevapları vermişlerdir.
Yukarıda yer alan soruların genel olarak değerlendirilmesi ve bireyselleştirilmiş eğitim planı
hazırlamadaki yeterliklerini belirlemek amacıyla öğretmenlere “Siz kendinizi kaynaştırma
öğrencilerine yönelik bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlamada yeterli hissediyor musunuz?” sorusu
sorulmuştur.
Öğretmenlerden altısı bu soruya hayır cevabı verirken bir öğretmen evet cevabı
vermiştir (Tablo 6).
Tablo 6
Öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlamada yeterlik durumu
Kategori

Frekans

Evet

1

Hayır

6

Örnek Öğretmen Cevapları
Öğretmen 5: “Çok olmamakla birlikte evet. Ama yapılacak şeyleri
bilsem yapsam daha iyi şeyler çıkabilir ortaya.
Öğretmen 2: “Ben yeterli değilim. BEP’i geçtim normal öğrenciye
kazanım yazmak bir meziyet. Bizimki Robin Hood’luk. İnternetten,
rehber öğretmenden hatta diğer fencilerden alıp hazır BEP’İ dosyaya
koymak. Keşke müdürlük bize bununla ilgili eğitim verse o zaman
yardımcı olurdum kendimi de yeterli hissederdim.”

4. Sonuç ve Tartışma
Yapılan çalışmada BEP hazırlama ve kazanım yazmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:


Kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin öğrenci yetersizliklerinin farkında olmadığı,



Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate almadıkları,



Kazanım hazırlamada neye dikkat etmesi gerektiğini bilmedikleri,



Hazırlanan kazanımların hatırlama düzeyinde hazırlandığı,



Kazanım yazmaya ve bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlamaya yönelik eğitime ihtiyaçları
olduğu.

Yapılan çalışmada ülkemizin yedi farklı bölgesindeki fen bilimleri öğretmenlerinin kaynaştırma
öğrencilerine yönelik hazırladıkları kazanımlar incelenmiş ve kazanımların genellikle birbirine çok
benzediği hatta bazı kazanımların birbirinin aynısının olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kaynaştırma
öğrencisi üst düzey bilişsel becerilere yönelik kazanımları gerçekleştiremez diye bir durum
olmamasına rağmen öğretmenlerin alt düzey bilişsel süreç becerilerine yönelik kazanımlara yer
verdikleri belirlenmiştir. Bu gibi durumların engellenmesi amacıyla; Kaynaştırma öğrencilerinin
akademik yönden de kaynaşmaları amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanırken öğrenci
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yetersizlikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ayrıca kaynaştırma öğrencilerinin öğretimlerinin
desteklenmesi amacıyla öğretmenlere BEP hazırlama ve kazanım yazmaya yönelik hizmet içi
eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.
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Türkiye’de Özel Eğitimde Aile Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü
Tezlerin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mine KİZİR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
minekizir@mu.edu.tr
Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özel eğitimde aile eğitimine ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerin
gözden geçirilmesidir. Araştırma modeli olarak “öyküleyici derleme” türü kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında
”Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi” üzerinden tarama yapılmıştır. Tarama yapılırken, “engelli”,
“zihinsel yetersizlik”, “işitme yetersizliği”, “Otizm Spektrum Bozukluğu”, “üstün yetenek”, “görme
engeli”,”gelişimsel gerilik”, “fiziksel engelli”, “aile eğitimi” “öğrenme güçlüğü”, “dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu” terimleri anahtar kelime olarak sisteme girilmiştir. Sonuç olarak 32 lisansüstü teze
ulaşılmıştır. Bu tezlerin 15’i doktora, 17’u yüksek lisans tezi olmuştur. Tezlerden 8’ine erişim izni olmadığı için
ayrıntılı bilgi verilememiştir. Ulaşılan tezlerden, 12’si zihinsel yetersizlik, 10’u Otizm Spektrum Bozukluğu, 5’i
işitme yetersizliği, 1’i görme engelli, 1’i gelişimsel gerilik, 1’i üstün yetenekli, 1’i engelli çocuk ailelerine yönelik
olarak yapılmıştır. Aile eğitim programları; 10’u kurumda, 9’u evde, 1’i hem kurumda hem de evde, 1’i ise
uzaktan eğitim şeklinde yürütülmüştür. Diğerlerinin bilgilerine ulaşılamamıştır. Araştırmalarda aileler için
belirlenen hedefler bir yöntemin uygulamasını öğretmek veya yetersizlik türüne ilişkin bilgi vermek olmuştur.
Çocuklar için ise, dil ve iletişim, sosyal, akademik, özbakım becerileri, problem davranışlar ve cinsel gelişim
hedeflenmiştir. Aile eğitim programlarının içeriklerinde genellikle, konu anlatımı yoluyla bilgi aktarımı, örnek
videoların izlenmesi, rol oynama etkinlikleri, uygulama sürecinde rehberlik etme, ev ödevleri, değerlendirme
araçları bulunmaktadır. Tüm araştırmalarda hedeflenen becerilere çeşitli düzeylerde ulaşıldığı belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Özel eğitim, Aile eğitimi, Lisansüstü tez.

An Overview of Postgraduate Theses Within The Field of Family
Education at Special Education in Turkey
Abstract: The purpose of this study is master and doctoral thesis concerning family education at special
education in Turkey was the review. As a research model "narrative review" type is used. Data were collected
from the ”National Thesis Center” database. While screening, "mental retardation", "hearing impairment",
"Autism Spectrum Disorders", "visually handicapped", "gifted children", "disabled", "developmental retardation",
"physical disability", "learning disability", "attention deficit and hyperactivity disorder" and "family education" the
terms have been entered as a keyword in the system. As a result, 32 theses were reached. 15 of these theses
were doctoral and 17 of them were master's thesis. Further information was not given for not being granted
access to eight of the thesis. Among the theses reached, 12 were made for mental deficiency, 10 for Autism
Spectrum Disorder, 5 for hearing impairment, 1 for visual impairment, 1 for developmental retardation, 1 for
gifted children and 1 for disabled children. Family education programs were conducted in 10 institutions, 9 in
the house, 1 in both the institution and at home, and 1 in the form of distance education. The information of
others has not been reached. The goals set for the families in the research were to teach the application of a
method or to give information about the type of disability. For children, language and communication, social,
academic, self-care skills, problem behaviors, and sexual development have been targeted. The contents of the
family education programs generally include information, monitoring of sample videos, role-playing activities,
guiding in the implementation process, homework, assessment tools. In all studies, it has been stated that the
targeted skills are gained at various levels.
Keywords: Special education, Family education, Dissertation.
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1. Giriş
Özel gereksinimli bireyler, yetersizliklerinden dolayı farklı konularda sınırlılık yaşamakta ve
sınırlılıklarının giderilmesinde özel eğitim desteğine gereksinim duyabilmektedirler. Özel eğitim
hizmetleri uzmanlar tarafından sağlanabildiği gibi, aile bireyleri tarafından da verilebilmektedir. Aile
bireylerinin özel eğitim desteği sağlayabilmesi için aile eğitim uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Aile eğitimi Özdemir (2015, s. 176) tarafından, “Anne-babalar başta olmak üzere, aile bireylerini bilgi
sahibi yapmak, çeşitli becerileri öğretmek üzere geliştirilen uygulamalar.” olarak tanımlanmaktadır.
Aile eğitim uygulamalarının amacı, aile bireylerinin çocuklarına bir öğretmen gibi davranmalarından
ziyade çocuklarının gereksinim duydukları konularda onlara günlük rutinleri içerisinde ve ev
ortamlarında destek sağlayabilmeleridir (Varol, 2006). Aile eğitimi aile bireylerini, özel gereksinimli
bireyin özellikleri ve yaşadığı sınırlılıklar, öğretim yapabilecekleri yöntemler, yasal yükümlükleri ve
hakları vb. gibi konularda bilgi verme, rehber olma, danışmanlık yapma, ailelerin öğretim
faaliyetlerinde birebir katkı sağlamalarına olanak sağlayan tüm etkinlikleri (Milli Eğitim Bakanlığı,
2012) kapsamaktadır. Söz konusu etkinliklerin uygulanabilmesi için özel olarak geliştirilmiş olan aile
eğitim programları kullanılmaktadır. Aile eğitim programları, “Uzmanlarca sağlanan sistematik,
bilimsel temelli aile eğitim uygulamaları olup, çocukların yetiştirilmesi veya onlara öğretilecek
beceriler konusunda anne babalara yönelik eğitimleri içermektedir.” (Özdemir, 2015, s. 176). Bu
programlar, iletişim, sosyal, özbakım becerileri vb. gibi konularda olabileceği gibi aile üyelerinin iyi
oluşları, çeşitli konularla baş etme becerileri vb. gibi konularda da yapılabilmektedir.
Aile eğitimi uygulamaları eve, kuruma, hem eve hem de kuruma dayalı olarak
yürütülebilmektedir (Diler-Sönmez, 2008; Varol, 2006). Son yıllarda teknolojideki gelişmeler
sayesinde uzaktan eğitim yoluyla da aile eğitim uygulamaları gerçekleştirilmektedir (Ardıç, 2015;
Özdemir, 2015). Aile eğitim uygulamalarının ne şekilde yürütüleceğine karar verirken aile bireylerinin
gereksinimleri, aile eğitiminin konusu, konuya en uygun ortam, aile ve uzmanın içinde bulunduğu
şartlar ve katılımcı sayısı göz önünde bulundurulmaktadır (Aktaş, 2015). Aile eğitimi ne şekilde
yapılıyor olursa olsun erken çocukluk dönemi başta olmak üzere çocuğun eğitim sürecinde ailenin
katkısı oldukça büyük olmaktadır (Alpert ve Kaiser, 1992; McCathren, 2010; Yoder ve Warren, 2002).
Dolayısıyla bilimsel olarak etkililiği kanıtlanmış aile eğitim uygulamalarının bilinirliğinin arttırılması
ve yaygınlaşmaları gerekmektedir. Bu yolla yapılan çalışmaların aileler ve alanda çalışan uzmanlara
rehber olabileceği düşünülmektedir. Alanyazın taraması yapıldığında aile eğitim uygulamalarının
sistematik olarak sunulmasına yönelik olarak Tavil ve Karasu (2013), sekiz çalışmanın derlendiği bir
meta-analiz çalışması gerçekleştirmişler ve sonucunda uygulanan aile eğitim programlarının
hedeflenen beceriler üzerinde etkili olduğunu bulmuşlardır. Ancak yapılan alanyazın taramasında aile
eğitim uygulamalarına ilişkin, bilimsel olarak etkililiğin sunulmasının söz konusu olduğu lisansüstü
tezlere ilişkin sistematik bir derleme çalışmasına rastlanmamıştır. Alanyazına katkı sağlamak,
gelecekte yapılacak olan çalışmalar bakımından araştırmacılara, alan uzmanlarına ve ailelere
sitematik bir bilgi sunmak düşüncesinden hareketle, bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özel eğitimde
aile eğitimine ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerin gözden geçirilmesi olmuştur.
2. Yöntem
Bu bölümde araştırma modeli, araştırma alanı, verilerin toplanması ve analizine ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, derleme türlerinden “öyküleyici derleme” kullanılmıştır. Öyküleyici derleme; “Bir
konuda veya bir denekle ilgili neler yazılmış, hangi yöntemler kullanılmış, hangi örneklemler veya
popülasyonlarda ve hangi bulguların elde edildiğini belirleme girişimi (Davies, 2000, akt. Dunst, 2018)”
olarak tanımlanmaktadır.
2.2. Araştırma Alanı
Araştırma verilerinin belirlenmesi sürecinde iki ölçütün karşılanması beklenmiştir. Bunlardan ilki,
özel eğitim alanında yapılmış olmaları ve diğeri ise aile eğitim uygulamalarına odaklanmış çalışmalar
olmalarıdır. Tarama yapılırken herhangi bir yıl sınırlaması getirilmemiştir. Bunun yanı sıra yetersizlik
türü veya üstün yetenekli birey olması, yaş grubu, eğitim alma durumu, anne-baba-kardeşe yönelik
yapılmış olması ve hedeflenen becerilere ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir.
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2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanmasında ”Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi” üzerinden tarama
yapılmıştır. Tarama yapılırken, “engelli”, “özel eğitim”, “özel gereksinimli birey”, “zihinsel
yetersizlik”, “işitme yetersizliği”, “Otizm Spektrum Bozukluğu”, “görme engeli”, “üstün yetenek”,
“fiziksel engelli”, ”gelişimsel gerilik”, “dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu”, “öğrenme
güçlüğü”, “aile”, “aile eğitimi”, “aile katılımı” terimleri anahtar kelime olarak sisteme girilmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda 32 lisansüstü tez yapıldığı belirlenmiştir. Bu tezlerden sekizine erişim
izni bulunmadığı için özet bölümleri okunmuş ve çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi sunulamamıştır.
Verilerin analiz edilmesi sürecinde, “tezlerin konusu”, “katılımcı özellikleri”, “hedeflenen
beceriler”, “araştırma modeli”, “uygulamanın yapıldığı ortam ve süre”, “öğretim süreci”, “güvenirlik
çalışmaları” ve “etkililik bulgularına” ilişkin incelemeler yapılmıştır. Bu amaçla bir form
geliştirilmiştir. Hedeflenen konulara ilişkin ayrıntılı olarak okumaları yapılmış ve belirlenen konulara
ilişkin edinilen bilgiler form üzerine aktarılmıştır.
3. Bulgular
Bu bölümde, ulaşılan lisansüstü tezlere ilişkin, belirlenmiş olan konularda sistematik olarak bilgi
sunulmuştur. Buna göre 32 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu tezlerin 15’i doktora, 17’u yüksek lisans
tezi olmuştur. Ulaşılan tezlerden, 12’si zihinsel yetersizlik, 10’u Otizm Spektrum Bozukluğu, 5’i işitme
yetersizliği, 1’i görme engelli, 1’i gelişimsel gerilik, 1’i üstün yetenekli, 1’i engelli çocuk ailelerine
yönelik olarak yapılmıştır.
Katılımcılardan 196’sı anne, 77’si baba, 1’i kardeş ve diğerleri ebeveyn olarak ifade edilmiştir.
Tüm çalışmalarda 65 çocuk katılımcı olmuştur. Tezlerde kullanılan araştırma modelleri; 15’i tek
denekli, 11’i deneysel, 4’ü eylem ve 2’si karma olmuştur. Aile eğitim programları; 10’u kurumda, 9’u
evde, 1’i hem kurumda hem de evde, 3’ü ise uzaktan eğitim şeklinde yürütülmüştür. Diğerlerinin
bilgilerine ulaşılamamıştır. Araştırmalarda aileler için belirlenen hedefler bir yöntemin uygulamasını
öğretmek, iyi oluş ve baş etme yöntemleri geliştirmek veya yetersizlik türüne ilişkin bilgi vermek
olmuştur. Çocuklar için ise, dil ve iletişim, sosyal, akademik, özbakım becerileri, problem davranışlar
ve cinsel gelişim hedeflenmiştir. Aile eğitim programlarının içeriklerinde genellikle, konu anlatımı
yoluyla bilgi aktarımı, örnek videoların izlenmesi, rol oynama etkinlikleri, uygulama sürecinde
rehberlik etme, ev ödevleri, değerlendirme araçları bulunmaktadır. Ulaşılan lisansüstü çalışmaların
22’sinde güvenirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarılmıştır. Tüm araştırmalarda hedeflenen becerilere
çeşitli düzeylerde ulaşıldığı ve uygulanan programın etkili olduğu belirtilmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda ulaşılan bilgiler Tablo 1’de ayrıntılı bir şekilde aktarılmaktadır.
Ulaşılan çalışmaların künye bilgileri Tablo 1’de sunulmaktadır. Bu nedenle kaynakça bölümünde ayrıca
çalışmaların künyelerine yer verilmemiştir.
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Tablo 1
Özel Eğitim’de Aile Eğitimi Konusunda Yapılmış Olan Tezler
Yazar/Yıl
/Tez
Türü

Programın Hedefleri

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn

İşitme yetersizliği ve
eğitimine ilişkin ailelere
bilgi sunmak

*İY

Doktora

“İşitme engelli
çocukları olan
ailelerin uzaktan
öğretim ile
eğitilmesi”

Melek
Gökcan
(1987)
Yüksek
Lisans

“Aile eğitiminin
işitme engelli
çocukların ailelerinin
beklentileri üzerine
etkisi”

TEİY

Tevhide
Kargın
(1990)

“Eğitsel yaklaşımlı
aile rehberliğinin
işitme engelli
çocukların sözel
iletişim becerilerine
etkisi”

“Eğitsel yaklaşımlı aile
rehberliğinin” işitme
yetersizliği olan
çocukların iletişim
becerilerinin gelişimine
ve ebeveynlerin
çocuklarına ilişkin
tutumlarına etkisi”

Sezen
Ünlü
(1986)

Yüksek
Lisans

Tez Konusu

*Anne: 31
Baba: 31

Öğretim süreci

Öğretimde; basılı
materyaller, radyo ve
tv programları ve yüz
yüze eğitimler
yapılmıştır.

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Güve
nirlik

Öntestsontest
deneysel
desen

Uzaktan

B

Etkililik

Program ailelerin,
işitme engelli
çocuklarına iletişim
becerisi
kazandırmasında
etkili olmuştur.

TEİY

TEİY

TEİY

TEİY

TEİY

TEİY

*İY

TEİY

Öntestsontest,
kontrol
gruplu
deneysel
desen

*4 ay

TEİY

Yapılan uygulamanın,
katılımcı çocukların
sözel iletişim
becerilerine olumlu
yönde katkısı olduğu
belirlenmiştir.

DG: 7
KG:7
Aile
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü
Atilla
Cavkayta
r (1998)
Doktora

Naciye
Eylenen
Sarı
(1999)
Yüksek
Lisans

Emine
Gültekin
(1999)
Yüksek
Lisans

Tez Konusu

“Zihin engellilere
özbakım ve ev içi
becerilerinin
öğretiminde bir aile
eğitimi programının
etkililiği”

Programın Hedefleri

Annelere uygulanan
program sonrasında
çocuklarının özbakım ve
ev içi becerilerinin
geliştirilmesi

“Engelli çocuğu
bulunan ana-babalara
uygulanan ana-baba
eğitim programının
etkilerinin çeşitli
değişkenler açısından
incelenmesi”

Anne-babaların özel
gereksinimli çocuklarına
ilişkin tutumları

“Uygun olmayan
davranışların
azaltılmasında
ebeveynler
tarafından uygulanan
uyuşmayan
davranışların ayrımlı
pekiştirilmesinin
etkisi (Otistik
çocuklar ve
ebeveynleriyle eve
dayalı aile eğitimi)”

Uygulanan programın
çocukların problem
davranışlarını azaltması

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn
*ZY
Anne:3
Çocuk:3

*E

Öğretim süreci

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Güve
nirlik

Etkililik

Program aile
ziyaretleri, aile
toplantıları ve el
kitabından
oluşmaktadır.

Tek
denekli
araştırma;
davranışlar
arası çoklu
yoklama
modeli

*4 ay
boyunca
her bir
beceri 8
oturum

(+)

Uygulanan aile
eğitim programının
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Öntestsontest
deneysel
desen

*8 hafta

TEİY

Uygulanan aile
eğitim programı
sonrasında anne
babaların özel
gereksinimli
çocuklarına ilişkin
tutamlarında farklılık
olmuştur.

TEİY

Ebeveynlerin ayrımlı
pekiştirilme
uygulamalarının
çocuklarının problem
davranışlarının
azalması üzerinde
etkili olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır.

TEİY

*DG:21
KG:20

*Ev

*B

*Anne ve
baba

*OSB
*Çocuk:2
Anne:2

TEİY

Tek
denekli
desenlerde
n AB
modeli
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü

Tez Konusu

Bünyami
n Birkan
(2001)

“Küçük Adımlar
Kursu`nun gelişim
geriliği olan çocuğa
sahip annelerin küçük
adımları uygulama
becerilerini
kazanmalarına etkisi”

Annelerin programın
uygulama basamaklarını
öğrenmeleri ve
uygulamaları

“Zihin özürlü
çocuklara tuvalet
becerisi öğretimine
yönelik aile eğitimi
programının
etkililiği”

Annelerin tuvalet eğitimi
becerisi kazanmaları ve
çocuklarının tuvalet
becerisini öğrenmeleri

“Davranış denetimi
aile eğitim
programının
annelerin davranışsal
işlem süreçlerini
kazanmalarına etkisi
(doğrudan öğretim
yaklaşımı ile
sunulan)”

Program sonrasında
çocukların problem
davranışlarının azalması

Doktora

Nihal
Özcan
(2004)
Yüksek
Lisans

Yusuf
Ziya
Tavil
(2005)
Doktora

Programın Hedefleri

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn
*GG
*Anne:4

*ZY
*Anne: 3
Çocuk:3

Öğretim süreci

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Güve
nirlik

Etkililik

Program;
değerlendirme,
uygulama, planlama ve
öğretim sunma
becerilerinden
oluşmaktadır.

Tek
denekli
araştırma;
yoklama
evreli
çoklu
yoklama
modeli

*TEİY

TEİY

Annelerin Küçük
Adımlar programını
kullanabilme becerisi
kazandıkları
sonucuna
ulaşılmıştır.

Program yüz yüze
eğitim etkinlikleri, ev
toplantıları ve el
kitabından
oluşmaktadır.

Tek
denekli
araştırma;
yoklama
evreli
denekler
arası çoklu
yoklama
modeli

*1.5
saatlik 2
toplantı

(+)

Uygulanan programın
tüm katılımcılar için
hedeflenen
becerilerde etkili
olduğu bulunmuştur.

Tek
denekli
desenlerde
n AB
modeli

*6
oturum

*ZY
TEİY
*Anne:6
Çocuk:1
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Uygulanan program
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü
Gamze
Yücel
(2006)
Yüksek
Lisans

Neslihan
Can
Toprakçı
(2006)
Yüksek
Lisans

Tez Konusu

Programın Hedefleri

“Bağımsız otistik
çocuklar eğitim
merkezi hakkında
uzaktan eğitime
dayalı aile eğitim
programının
etkililiği”

“Bağımsız Otistik
Çocuklar Eğitim Merkezi
(OÇEM)” ne ilişkin
ailelerin bilgi
düzeylerinin artması

“Kurumda eğitim
alan zihinsel engelli
öğrencilerin
annelerine,
genişletilmiş aile
eğitim programının
uygulanmasının,
öğrencilerin
matematik ders
amaçlarını
edinmelerine,
sürdürme ve
genellemelerine
etkisi”

Annelerin matematik
dersinin yürütülmesine
ilişkin bilgi edinmesi

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn

Öğretim süreci

*OSB

Bilgi içeren el kitabı ve
VCD’ler ile video
örneklerinden oluşan
program sunulmuştur.

*DG:36
KG:36

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Güve
nirlik

Öntestsontest
deneysel
desen

*5 hafta

(+)

*Uzaktan
eğitim

Etkililik

Uygulanan program
sonucunda ailelerin
OÇEM’e ilişkin bilgi
düzeyi artmıştır.

*Anne ve
baba

*ZY
*Çocuk:3
Anne:3

İlk 15 gün annelere
kuruma dayalı eğitim
verilmiş daha sonra
çocuğun eğitimiyle eş
zamanlı olarak evde
eğitimler yapılmıştır.

Tek
denekli
desenlerde
n değişken
koşullar
modeli

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

*Haftada
2 defa 3
er saat

(+)

Uygulanan program,
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur.

*Kurum
ve ev
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü
Nesrin
Diler
Sönmez
(2008)
Doktora

Mehrizar
Yakın
(2009)
Yüksek
Lisans

Tez Konusu

Programın Hedefleri

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn

Öğretim süreci

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Güve
nirlik

Etkililik

“Eve dayalı gündüz
tuvalet kontrolü aile
eğitimi programının
annelerin kuruluk
kaydı tutma ile
gündüz tuvalet
kontrolü kazandırma
becerisini ve
çocukların gündüz
tuvalet kontrolünü
kazanmasındaki
etkisi”

Annelerin tuvalet eğitimi
yapabilmeleri ve
çocuklarının tuvalet
becerisini
kazanabilmeleri

*ZY

Katılımcılara kuruluk
kaydı tutma ve tuvalet
becerisi öğretimine
ilişkin öğretim
yapılmıştır.

Tek
denekli
araştırma
desenlerin
den AB
modeli

*30 dk lık
görüşmel
er

(+)

Anneler ve çocukları
hedeflenen
becerileri
kazanmışlardır.

“Aile eğitiminin
annelerin doğal dil
sağaltım tekniklerini
kullanmalarında
etkililiği”

Annelerin “Doğal Dil
Sağaltım Tekniklerini”
uygulayabilmeleri

Uygulanan program
bilgi aktarımı, tekniğe
ilişkin örnekler,
tartışma ve uygulama
bölümlerini
içermektedir.

Tek
denekli
araştırma;
davranışlar
arası çoklu
yoklama
modeli

*Haftada
3 defa (2
ay)

*Anne:3
Çocuk:3

*ZY
*Anne:2
Çocuk:2

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

*Ev

*Okul

(+)

Uygulanan program
sonrasında anneler
“Doğal Dil Sağaltım
Tekniklerini”
uygulama becerisi
kazanmışlardır.
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü

Tez Konusu

Fatma
Berberca
n (2010)

“Problem
davranışların
azaltılmasına yönelik
grup aile eğitim
programının
babaların problem
davranışları
azaltılması için
gerekli kavram ve
işlem süreçlerini
kazanmalarına etkisi”

Babaların problem
davranışlarla baş etme
süreçlerini öğrenmeleri

“Kaynaştırma
öğrencilerinin
annelerine premack
ilkesinin
öğretilmesinin,
öğrencilerin ev
ödevlerini
tamamlamalarına
etkisinin
incelenmesi”

Annelerin “premack
(nene) ilkesini”
öğrenmeleri ve
çocuklarının ev
ödevlerine etkisini
belirlemek

Yüksek
Lisans

Melike
Sabancı
(2010)
Yüksek
Lisans

Programın Hedefleri

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn
*ZY
*Baba:4

*ZY
*Anne:5
Çocuk:5

Öğretim süreci

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Gruba açık anlatım ve
doğrudan öğretim
yoluyla aile eğitim
programı
uygulanmıştır.

Tek
denekli
araştırma
desenlerin
den AB
modeli

*4
oturum

Uygulanan programda,
kavram öğretiminde
açık anlatım
yönteminin öğretimi
yapılırken işlem
öğretiminde doğrudan
öğretim yöntemi
öğretilmiştir.

Eylem
araştırması

*5oturum

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

Güve
nirlik

(+)

Uygulanan program
sonrasında babalar
problem
davranışlarla baş
etme süreçlerini
öğrenmişlerdir.

(+)

Aile Eğitim Programı,
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur

*Okul

*Kurum

Etkililik
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü
Melahat
Balta
(2010)
Yüksek
Lisans

Gülşah
Kök
(2010)
Doktora

Zeynep
Kurtulmu
ş (2010)
Doktora

Tez Konusu

Programın Hedefleri

“Almanya'daki
zihinsel yetersizliği
olan çocuğa sahip
Türk ailelerin
gereksinimleri
doğrultusunda
hazırlanan aile
eğitimi uygulamasının
etkililiği”

Annelerin ihtiyaç
duydukları konularda
bilgilerinin arttırılması

“Zihinsel engelli
çocuğun cinsel
sağlığına yönelik
ebeveynlere verilen
sağlık eğitiminin
etkinliğinin
incelenmesi”

Annelere cinsel eğitim
konusunda bilgi vermek

“BİLSEM’deki
çocukların ailelerine
verilen bilgisayar
temelli eğitimin aile
bireylerinin
ilişkilerini
algılamalarına ve
çocukların
mükemmeliyetçilik
düzeylerine etkisinin
incelenmesi”

BİLSEM velilerinin aile
ilişkilerine ilişkin
algılarını ve çocuklarının
mükemmeliyetçilik
düzeylerinin belirlenmesi

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn
*ZY
*Anne: 21

*ZY
*Anne: 42
Baba:42

Öğretim süreci

Programda bilgi verici
aile toplantıları
düzenlenmiş ve el
kitabı verilmiştir.

Ailelerin gereksinimleri
belirlenmiş ve 4
modülden oluşan
eğitim verilmiştir.

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Kontrol
grupsuz
deneysel
desen

*6
oturum

Karma
desen

*Her bir
aileye 6
oturum
(5 ay)

Güve
nirlik
(+)

Uygulanan program
annelerin bilgi
düzeylerinin
artmasında etkili
olmuştur.

(+)

Uygulanan eğitim
sonrası ebeveynlerin
hedeflenen
becerilerde bilgi
düzeylerinde artış
olmuş ve öz
yeterlikleri artmıştır.

(+)

Yapılan eğitim
sonucunda olumlu
yönde bir değişim
olmuştur.

*Kurum

*Kurum
*ZY
*KG:20
DG:20

Katılımcılara gerçek
ortamda dört oturum
ve web sayfası
aracılığıyla sanal
ortamda sekiz oturum
“ Grup Eğitimi Destekli
Bilgisayar Temelli
Eğitim Programı”
düzenlenmiştir.

Öntestsontest
kontrol
gruplu
deneysel
desen

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

*12
oturum
*Kurum

Etkililik
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü

Tez Konusu

Programın Hedefleri

Gülser
Vardarcı
(2011)

“Otistik çocuklu
ailelere uygulanacak
aile eğitim
programının aile içi
iletişim becerilerine,
ailenin problem
çözme becerilerine
ve otistik
çocuklarıyla ilgili
algılarına etkisi”

Uygulanan aile eğitim
programının, ailenin aile
içi ilişkilerine, problem
çözme becerilerine ve
otizmli çocuklarıyla ilgili
algılarına etkisini
incelemek

*OSB

“Görme engeli olan
çocuklara özbakım
becerilerini
kazandırmada video
ile model olunarak
sunulan aile eğitim
programının
etkililiği”

Annelerin özbakım
becerilerini öğretme
becerisi kazanabilmeleri
ve çocukların özbakım
becerilerini
öğrenebilmeleri

*GE

“Anne-babalara
sunulan otizm
spektrum bozukluğu
gösteren çocuklara
yönelik ayrık
denemelerle öğretim
programının
(ADÖSEP) etkililiği”

Ebeveynlere ADÖ
uygulama becerisi
kazandırılmak.

*OSB

Yüksek
Lisans

Salih
Çakmak
(2011)
Doktora

Emre
Ünlü
(2012)
Doktora

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn

*KG(Anne):
16
DG:14

*Anne:3
Çocuk:3

*KG:14
DG:14
Çocuk: 7+7

Öğretim süreci

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Uygulanan programda,
oturuma ilişkin bilgi
verme, amaçlar,
konuyla ilgili tartışma,
etkinlikler ve ev
ödevleri yapılmıştır.

Ön testson test
kontrol
gruplu yarı
deneysel
desen

*10
oturum

Programda
bilgilendirme, örnek
video filmlerinin
izlettirilmesi ve
uygulama aşamaları
bulunmaktadır. Uygula
ma rehberli ve
bağımsız olarak iki
şekilde yürütülmüştür.

Tek
denekli
araştırma;
1.Denekler
ve
beceriler
arası çoklu
yoklama
modeli

*5
oturum

Program bilgi
aktarımı, yazılı eğitim
materyallerinin
paylaşımı, örnek
videoların izlenmesi,
video aracılı
geribildirim sunma ve
rol etkinliklerini
içermektedir.

Ön-test
son-test
kontrol
gruplu yarı
deneysel
desen

*Haftada
2 defa 8
oturum.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

Güve
nirlik

Etkililik

(+)

Uygulanan eğitim
programının
annelerin aile içi
iletişim, evlilik
uyumu ve problem
çözme becerileri
üzerinde etkili
olmuştur.

(+)

Aile Eğitim Programı,
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur

(+)

Aile Eğitim Programı,
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur

*Kurum

*Ev

*Kurum
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü
Seray
Olçay
Gül
(2012)
Doktora

Nüket
Afat
(2013)
Doktora

Burcu
Aktaş
(2015)
Yüksek
Lisans

Tez Konusu

Programın Hedefleri

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn
*OSB

“Ailelerce sunulan
sosyal öykülerin
otistik spektrum
bozukluğu olan
ergenlerin sosyal
becerilerine etkileri”

Aile bireylerinin sosyal
öykü yöntemini
uygulaması ve çocuklara
sosyal beceri kazandırma

“Üstün zekalı
çocukların
ebeveynlerine
yönelik geliştirilen
aile eğitim
programının
etkililiğinin
sınanması”

Üstün yetenekli çocuk
ebeveynlerinin
farkındalıklarının
arttırılması

*ÜY

“OSB olan çocuğa
sahip anneler için
hazırlanmış olan aile
eğitim programının
etkililiğinin
belirlenmesi”

OSB olan çocuk
annelerinin Milieu
Öğretim tekniklerinden
“tepki isteme-model
olma” tekniğini
uygulayabilme becerisini
kazanabilmeleri

*OSB

*Anne: 2
Abla:1
Çocuk:3

Öğretim süreci

Katılımcılara, sosyal
öykü yazımı ve
uygulamasına yönelik
olarak küçük grup
şeklinde öğretim
yapılmıştır. Bu süreçte,
el kitabı kullanımı,
model olma, deneme
yapma, geri bildirim
verme, plan yapma
becerileri öğretilmiştir.
TEİY

*KG:12
DG:12

*Anne: 3
Çocuk:3

Tekniğe yönelik bilgi
aktarımı, örnek
videolar, rol oynama ve
örnek oturumdan
oluşan bir aile eğitim
programı hazırlanmış
ve katılımcılarla bire
bir uygulanmıştır.

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Karma
desen

*Toplam
38
oturum

Güve
nirlik

Etkililik

(+)

Yapılan eğitim
programı sonucunda
hem aile bireylerinin
hem de çocukların
hedeflenen
becerilere ulaştığı
görülmüştür.

TEİY

Uygulanan program
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur

*Ev

Ön-test
son-test
kontrol
gruplu
deneysel
desen

TEİY

Tek
denekli
araştırma;
yoklama
evreli
çoklu
yoklama
modeli

*Her
katılımcı
için
20’şer
dakikalık
4 oturum

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

(+)

Program sonrasında
anneleri tepki
isteme-model olma
tekniğini
uygulayabilme
becerisini
kazanmışlardır.

*Ev
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü
Çimen
Acar
(2015)
Doktora

Emel
Ertürk
Mustul
(2015)

Tez Konusu

Programın Hedefleri

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn

“Otizmli çocuklara
sosyal becerilerin
öğretiminde anneler
tarafından
hazırlanarak sunulan
sosyal öykü ve video
modelle öğretim
uygulamalarının
karşılaştırılması”

Annelerin sosyal öyküleri
ve video modelle
öğretim yöntemlerini
uygulama becerisi
kazanmaları ve
çocuklarının sosyal
becerilerinin
geliştirilmesi

*OSB

“Anne etkileşim
davranışlarının
incelenmesi”

Anne-çocuk arasındaki
etkileşimin arttırılması

*İY

*Anne: 3
Çocuk:3

*Anne:1
Çocuk:1

Öğretim süreci

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Güve
nirlik

Etkililik

Annelere her bir model
için tek tek eğitim
oturumları
düzenlenmiştir.
Uygulama sürecine
ilişkin basamakları
içeren bir aile eğitim
programı
geliştirilmiştir.

Tek
denekli
araştırma
desenlerin
den
uyarlamalı
dönüşümlü
uygulamala
r modeli

*Her
katılımcı
için
değişken

(+)

Aile Eğitim
Programı,
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur.

Uygulama: planlama,
eylem, geliştirme ve
yansıtma şeklinde
döngüsel olarak
gerçekleştirilmiştir

Eylem
araştırması

*8
oturum
aile
eğitimi

(+)

Uygulamanın
bulguları hedeflenen
davranışlara
ulaşıldığını
göstermektedir.

(+)

Uygulanan program
hem anneler hem de
çocuklar için
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur

Yüksek
Lisans
İman
Demirci
(2015)
Yüksek
Lisans

*Ev

*Kurum
“Renk öğretimine
yönelik hazırlanan
aile eğitim
programının
etkililiği”

Annelerin renk öğretimi
yapabilmesi ve
çocuklarının kırmızı rengi
öğrenmesi

*OSB
*Anne: 5
Çocuk 5

Programda her bir
hafta için bir günlük
plan düzenlenmiş ve
program ailelerle yüz
yüze yapılan yedi
haftalık bir süreçten
oluşmaktadır.

Öntestsontest tek
grup
deneysel
desen

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

*7 Hafta
*Kurum
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü
Gülcan
Boyraz
(2015)
Yüksek
Lisans
Deniz
Tekin
Ersan
(2015)
Doktora

Aslı Koca
(2016)
Yüksek
Lisans

Tez Konusu

Programın Hedefleri

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn

“Aile eğitim
programının
annelerin ayrımlı
pekiştirme kullanarak
çocuklarına kural
kazandırma becerisini
edinmelerine etkisi”

Annelerin “Ayrımlı
pekiştirme” tekniğini
kullanabilmesi ve
çocuklarının kurallara
uyma becerisi
kazanmaları

*ZY

“Problem çözme
eğitiminin otizm
spektrum bozukluğu
olan çocuk
annelerinin problem
çözme becerileri ve
bazı psikolojik
değişkenler
üzerindeki etkisi”

Annelerin problem
çözme becerisi
kazanmaları

*OSB

“İşitme yetersizliği
olan çocuğa sahip bir
annenin aile eğitim
sürecinin
incelenmesi”

Anne-çocuk etkileşiminin
arttırılması yoluyla
çocuğun iletişim
becerilerinin
geliştirilmesi

Öğretim süreci

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Güve
nirlik

Etkililik

TEİY

Tek
denekli
araştırma
desenlerin
den AB
modeli

*4
oturum

TEİY

Aile Eğitim Programı,
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur.

Program maraton grup
şeklinde
düzenlenmiştir.
İçeriğinde tartışma,
uygulama ve ev
ödevleri
bulunmaktadır.

Ön test,
son test
kontrol
gruplu yarı
deneysel
desen

*Haftada
1, 90 dk
lık 8
oturum

Uygulama: hazırlık,
uygulama,
değerlendirme,
toplantı ve yeni planın
oluşturulması şeklinde
döngüsel olarak
gerçekleştirilmiştir.

Eylem
araştırması

*Ortalam
a 1’er
saatlik 10
aile
eğitim
oturumu

Anne:10

*KG:11
(anne)
DG:10
(anne)

*İY
*Anne:1
Çocuk:1

*TEİY

(+)

Uygulanan aile
eğitim programı
annelerin problem
çözme becerisini
üzerinde etkili
olmuştur

(+)

Uygulama
hedeflenen beceriler
üzerinde etkili
olmuştur

*Kurum

*Kurum

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association
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Yazar/Yıl
/Tez
Türü
Şenay
Altınyay
(2016)
Doktora

Mine
Kizir
(2018)
Doktora

Tez Konusu

“İşitme yetersizliği
olan çocuğa sahip
annelerin İşitselSözel Terapi
tekniklerini
kullanabilme
becerilerini
kazanmalarında
uygulanan eğitimin
etkililiğinin
belirlenmesi”
“Ayrık denemelerle
öğretimin çevrimiçi
sunulan aile eğitim
programıyla
kazanımının
incelenmesi”

Programın Hedefleri

Yetersizlik
Türü/
Katılımcı
Ebeveyn

Annelerin “İşitsel-Sözel
Terapi” tekniklerini
kullanma becerisi
kazanmaları ve
çocukların iletişim
becerilerinin
geliştirilmesi

*İY

Anneler için Ayrık
denemelerle öğretim
yöntemini uygulama
becerisi kazanmaları,
çocuklarda ise temel
taklit becerilerini
sergileyebilmeleridir.

*OSB

Öğretim süreci

Araştırma
Deseni

Uygulam
a Süresi/
Ortam

Güve
nirlik

Etkililik

TEİY

Tek
denekli
araştırma
desenlerin
den çoklu
yoklama
modeli

TEİY

TEİY

Uygulama sonrasında
anneler “İşitsel-Sözel
Terapi” tekniklerini
kullanma becerisi
kazanmışlar ve
çocuklarının iletişim
becerilerinde
ilerleme olmuştur.

Tek
denekli
araştırma
desenlerin
den
yoklama
evreli
çoklu
yoklama
modeli

*Her bir
anne ile
5 öğretim
+3
koçluk
oturumu
düzenlen
miştir.

(+)

Uygulama sonunda
annelerin Ayrık
denemelerle öğretim
yöntemini
kullanabildiği ve
çocukların
hedeflenen temel
taklit becerilerinde
gelişim gösterdiği
belirlenmiştir.

Anne: 3
Çocuk: 3

*Anne:3
Çocuk:3

Uygulama; teorik bilgi
aktarımının yapıldığı 5
öğretim oturumunun
ardından 3 koçluk
oturumu
düzenlenmesiyle
gerçekleştirilmiştir.

*Uzaktan
eğitim

DG: Deney Grubu, KG: Kontrol Grubu, TEİY: Teze erişim izni yoktur, B: Belirtilmemiş, OSB: Otizm Spektrum Bozukluğu, ZY: Zihinsel Yetersizlik, İY:
İşitme Yetersizliği, GG:Gelişim Geriliği, GE: Görme Engelli, ÜZ: Üstün Zekalı, E: Engelli
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4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışma, Türkiye’de özel eğitimde aile eğitim uygulamalarına yönelik olarak yapılmış
lisansüstü tezlerin gözden geçirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda 32 lisansüstü
teze ulaşılarak sistematik olarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ulaşılan ilk bulgu yüksek lisans
ve doktora tezlerinin niceliksel dağılımına ilişkin olmuştur. Her iki tez grubunun da sayılarının hemen
hemen eşit dağılımda olduğu belirlenmiştir. Tezlerin incelenmesine ilişkin gerçekleştirilen önceki
araştırmalarda genellikle yüksek lisans tezlerinin sayısının doktora tezlerinden oldukça yüksek olduğu
bulgusuna ulaşılmaktadır (Oruç ve Ulusoy, 2008; Şahsuvaroğlu, 2015). Ancak bu çalışmada farklı bir
bulguya ulaşılmıştır. Bunun, aile eğitim uygulamalarına ilişkin gereksinimin fazlalığı nedeniyle olduğu
düşünülmektedir.
Araştırmanın bir başka bulgusu ise aile eğitim programlarının yoğun olarak zihinsel yetersizliği
veya OSB olan çocuğa sahip ailelere yönelik olarak geliştirilmiş olmalarıdır. Bu durum zihinsel
yetersizlik grubunda bulunan çocukların özel gereksinimli çocuklar sınıflaması içerisinde en sık
rastlanan grup (Eripek, 2005) olması ile açıklanabilmektedir. Araştırmanın katılımcı özelliklerine
ilişkin bulgularda en dikkat çeken noktanın, aile bireyleri arasında en çok annelerin katılımcı
olduklarıdır. Annelerin, özel gereksinimli çocuklar için genellikle birincil bakıcıları olmaları (Kaytez,
Durualp ve Kadan, 2015), bu durumun nedeni olarak görülmektedir.
İncelenen lisansüstü tezlerde yoğun olarak tek denekli araştırma modellerinin tercih edildiği
görülmektedir. Bu durum ise özel gereksinimli bireylerin genel nüfus içerisinde sayısının az olmasından
kaynaklanmaktadır (TÜİK, 2002). Özel gereksinimli bireylerin sayıca az olmaları, araştırmacıları
yüksek katılımcı gruplarıyla çalışma yapmak yerine az sayıda katılımcıyla bilimsel verilere ulaşmayı
sağlayan tek denekli araştırma desenlerini kullanmaya yönelttiği düşünülmektedir.
Uygulanan aile eğitim programları ile ulaşılmak istenen hedefler, ailelerin gereksinim
duyabilecekleri konularda bilgi edinimi ve çocuklarına yeni becerilerin kazandırılması ile ilgili
olmuştur. Bu amaçla öğretim modülleri içerisinde sunumlar, örnek videolar, ev ödevleri vb. gibi
uygulamalara başvurulmuştur. Yürütülen uygulamaların tamamında aile eğitim programlarının
hedeflenen becerilerde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu sadece uzmanların eğitim
faaliyetlerini yürütmesini değil, aile bireylerinin de eğitimin içerisinde olarak öğretim etkinliklerinde
bulunmaları çocuklarının gelişimi açısından oldukça önemli bir katkı sağladığını göstermektedir. Bu
durum aile eğitim uygulamalarının arttırılması ve yaygınlaştırılmasının gerekliliğini göstermektedir.
Gelecekte, aile eğitim uygulamalarını konu alan lisansüstü tezlere ilişkin bir meta-analiz
çalışması planlanabilir. Ayrıca, aile eğitim uygulamalarının sistematik olarak derlenmesi aynı
yetersizlik grubuna yönelik olarak gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, farklı konularda lisansüstü
tezlerin derlemesi yapılabilir.
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Özel Gereksinimli Çocuklara Dil ve İletişim Becerilerinin Öğretimi:
Milieu Öğretim Yöntemi
Dr. Öğr. Üyesi Mine KİZİR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
minekizir@mu.edu.tr
Özet: Milieu öğretim; günlük etkinliklerin içine gömülerek, sistematik ipucu kullanımı yoluyla, dil gelişimine
yardımcı olmak için tasarlanmış karma bir dil öğretim yöntemidir. Çocuk merkezli ve oyuna dayalı, doğal
ortamlarda, hem uzmanlar hem de ebeveynler tarafından kolaylıkla uygulanabilmektedir. Yöntem, 1968’de Hart
ve Rogers-Warren tarafından, fırsat öğretimi yönteminin ilkeleri model alınarak geliştirilmiştir. Daha sonra fırsat
öğretimi yöntemi, detaylı bir şekilde düzenlenerek iletişim becerilerinde önemli düzeyde gecikme yaşayan
çocuklara işlevsel dil becerilerinin öğretilmesinde kullanılmıştır. Yönteme özel olarak uyarlanmış dört
teknik/strateji dahil edilmiştir. Bunlar; model olma, model olma/talep etme, bekleme süreli öğretim ve fırsat
öğretimidir. Milieu öğretim yöntemi; Söz-öncesi Milieu öğretim ve Arttırılmış Milieu öğretim olarak iki farklı
şekilde uygulanabilmektedir. Söz-öncesi Milieu öğretim yöntemi, henüz sözel dil becerilerinin kazanmamış olan
çocuklar için kullanılmaktadır. Arttırılmış Milieu öğretim yöntemi ise, sözel dil dönemindeki bireyler için
uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Milieu öğretim yöntemi, kullanılan teknikler, etkililiğini belirlemeye yönelik
olarak yapılmış çalışmalara örnekler verilerek yöntem tanıtılmaktadır. Bunun yanı sıra gelecekte yapılacak olan
çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Milieu öğretim, Söz-öncesi Milieu öğretim, Arttırılmış Milieu öğretim.

Teaching Language and Communication Skills to Children with
Special Needs: Milieu Teaching Method
Abstract: Milieu teaching is a hybrid language teaching method designed to help language development
through the use of systematic clues, embedded in daily activities. It can be easily applied by both experts and
parents in child-centered, game-based, natural environments. The method was developed by Hart and RogersWarren in 1968, based on the principles of the method of incidental teaching. Then the Opportunity Teaching
Method is organized in detail. The method was used to teach functional language skills to children who
experienced a significant delay in communication skills. Four specially adapted strategies were added to the
method. These; modeling, mand model, time delay and incidental teaching. Milieu has two different types of
teaching method. These; Prelinguistic Milieu Teaching and Enhanced Milieu Teaching. Prelinguistic Milieu
teaching is used for children who have not yet acquired verbal language skills. Enhanced Milieu teaching is applied
for individuals who are in verbal language period. In this study, Milieu teaching method, techniques used,
examples of the studies conducted to determine the effectiveness of the method are introduced. In addition,
suggestions were conducted for future studies.
Keywords: Milieu teaching, , Prelinguistic Milieu teaching, Enhanced Milieu teaching.
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1. Giriş
Özel gereksinimli çocuklara dil ve iletişim becerilerinin öğretiminde hem doğal hem de davranışçı
yaklaşıma dayalı yöntemler kullanılabilmektedir. Doğal dil öğretim yöntemleri, dil gelişiminde
gecikme yaşayan çocuklara dil ve iletişim becerilerini kazandırmada sıklıkla kullanılan yöntemler
arasında bulunmaktadır. Bu yöntemler, günlük rutinler içerisine gömülen öğretimlerden oluşmaktadır.
Ayrıca yeni becerilerin öğretilmesinde ve genellenmesinde oldukça etkilidir (Tekin-İftar ve
Değirmenci, 2014, s.293). Doğal dil öğretim yöntemleri, öğrencinin iletişime niyetli olması ve
sistematik bir şekilde, uygun iletişim biçimleri ve iletişim girişimleri için anlamlı sosyal etkileşimlere
model olunarak başlamaktadır (Kaiser, Hancock ve Nietfeld, 2000). Bu yöntemler arasında “Fırsat
öğretimi”, “Gömülü öğretim”, “Model olma” vb. gibi farklı yöntemler sayılabilmektedir. Davranışçı
yaklaşımı temel alan yöntemler ise, oldukça yapılandırılmış, art arda sunulan öğretim oturumlarıyla
yapılmaktadır (Kırcaali-İftar ve Odluyurt, 2014). Söz konusu iki yaklaşımın yanı sıra hem davranışçı
hem de doğal yaklaşıma dayalı karma yöntemler de kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında en bilinen
ve sıklıkla uygulanan yöntemlerden biri de Milieu öğretim yöntemi olmaktadır.
2. Milieu Öğretim Yöntemi
Milieu öğretim; günlük etkinliklerin içine gömülerek, sistematik ipucu kullanımı yoluyla, dil
gelişimine yardımcı olmak için tasarlanmış karma bir dil öğretim yöntemidir (Kaiser ve Trent, 2009, s.
227). Çocuk merkezli ve oyuna dayalı, doğal ortamlarda, hem uzmanlar hem de ebeveynler tarafından
kolaylıkla uygulanabilmektedir (Tarbox, Dixon, Sturmey ve Matson, 2014, s.416). Yöntem, 1968’de
Hart ve Rogers-Warren tarafından, fırsat öğretimi (incidental teaching) yönteminin ilkeleri model
alınarak tanımlanmıştır (Toprak, 2015). Daha sonra fırsat öğretimi yöntemi, detaylı bir şekilde
düzenlenerek iletişim becerilerinde önemli düzeyde gecikme yaşayan çocuklara işlevsel dil
becerilerinin öğretilmesinde kullanılmıştır. Yönteme özel olarak uyarlanmış dört teknik/strateji dahil
edilmiştir. Bunlar; model olma, model olma/talep etme, bekleme süreli öğretim ve fırsat öğretimidir.
Milieu öğretim yöntemi içerisinde kullanılan bu tekniklerin ortak özellikleri bulunmaktadır. Warren ve
Yoder (1997), söz konusu özellikleri şu şekilde ifade etmişlerdir:
1. Öğretimde çocuğun liderliğini takip etmek,
2. Gerekli olduğunda çocuğun dil üretimleri için açık ipuçları yoluyla doğrudan veya çevresel
düzenleme yoluyla dolaylı olarak ipucu sağlanması.
3. Doğal pekiştireçlerin kullanılması,
4. Belirli becerilerin hedeflenmesi,
5. Öğretim oturumlarında, gömülü olarak sürekli etkileşimin sağlanması.
2.1. Model Olma
Yöntem, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde, çeşitli beceri alanlarının öğretiminde sıklıkla
kullanılan bir tekniktir. Çocuğun model olan kişiyi gözlemleyerek davranışı tekrar etmesi olarak
tanımlanmaktadır (Olçay Gül, 2013, s.110). Model olma, fırsat öğretimi yönteminin temel bileşenlerini
dayanak alan Milieu öğretim yönteminde, ipucu hiyerarşisinin esnek bir şekilde kullanılması yönüyle
farklılık göstermektedir (Müller, 2000, s. 149).
2.2. Model Olma/Talep Etme
Dil ve iletişim becerilerinin öğretiminde bire-bir yapılan öğretim oturumlarının, sınıf gibi
ortamlarda genellenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Yetişkinlerin çocuktan tepki istemesine ve/veya
model olmasına dayanır. Yöntemin amacı, olabilecek minimum yardımın sunulmasıyla çocuğun doğru
tepki vermesini sağlamaktır (Westling ve Fox, 2000, s.244). Yöntem fırsat öğretiminin bir
uyarlamasıdır. İki yöntem arasındaki tek fark, fırsat öğretiminde etkileşimi çocuk başlatırken, model
olma/talep etme yönteminde etkileşimi yetişkin başlatmaktadır (Kırcaali-İftar ve Odluyurt, 2014,
s.338).
2.3. Bekleme Süreli Öğretim
Bekleme süreli öğretim, Odluyurt ve Kırcaali-İftar (2014, s. 360) tarafından, “Hedef davranışın
gerçekleşmesini sağlayacak sözel ya da sözel olmayan uyaranın ardından bir süre bekleyerek ve
çocuğun doğru tepkide bulunmasını destekleyecek nitelikte bir ipucu sunarak çocuğun bu ipucunu
model almasının hedeflendiği öğretim uygulamasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır.
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2.4. Fırsat Öğretimi
Fırsat öğretimi, genellikle iletişim becerilerinin öğretiminde kullanılan, uygulamalı davranış
analizine dayanan bir yöntemdir. Yöntem çocukla çevresi arasındaki etkileşimi temel almaktadır.
Uygulama çocuğun iletişim girişiminde bulunarak iletişim partneri ile etkileşime girmesi ile
başlamaktadır. İletişim partneri çocuğun etkileşimde bulunmasına olanak tanımaktadır (Kırcaali-İftar,
2005). Fırsat öğretimi, etkileşime olanak verecek şekilde ortamın düzenlenmesiyle doğal bağlamda
öğretim denemelerinin yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir (Kırcaali-İftar ve Odluyurt, 2014).
3. Söz-Öncesi Milieu Öğretim Yöntemi
Normal gelişim gösteren bir bireyin dil ve iletişim basamaklarına bakıldığında sırasıyla; göz
kontağı kurma, ortak dikkat sağlama, jestleri kullanma, sesletim yapma ve kelimeleri kullanma
becerileri bulunmaktadır (Crais ve Ogletree, 2016). Kelimelerin kullanılmasına kadar geçen süre sözöncesi dönem olarak adlandırılmaktadır. Söz-öncesi dönemde yaşanacak olan olası gecikmeler dil
gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla risk altında bulunan çocuklara erken müdahale
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Söz konusu
yöntemlerden birisi de Söz-öncesi Milieu öğretim yöntemidir. Zihinsel yetersizliği olan veya risk
altındaki bebeklere dil becerilerinin öğretiminde kullanılan,
Milieu öğretim yönteminin bir
uyarlamasıdır (Warren ve Yoder, 1997).
Milieu öğretim yöntemi ile söz-öncesi Milieu öğretim yöntemi arasında iki temel farklılık söz
konusudur. Bunlardan ilki Milieu öğretim yöntemi dil becerilerine odaklanırken, söz-öncesi Milieu
öğretim yöntemi sözsüz iletişime odaklanmaktadır. Diğeri ise söz-öncesi Milieu öğretim yönteminin,
sadece söz-öncesi dil ve iletişim becerilerini kullanamayan, 12-18 ay arası, özel gereksinimli çocuklara
uygulanmasıdır (Peters-Scheffer, Huskens, Didden ve Van der Meer, 2016). Genellikle Otizm Spektrum
Bozukluğu (OSB) olan veya Down Sendromlu çocuklarla çalışılmaktadır. Ayrıca, doğal oyun
ortamlarında bir uzman tarafından bire bir öğretim şeklinde uygulanabilmektedir. Yöntem, Milieu
öğretim yönteminin ilkelerini temel almakta ve öğretim yapılırken aynı teknikler kullanılmaktadır.
4. Arttırılmış Milieu Öğretim Yöntemi
Arttırılmış Milieu Öğretim, erken dil öğretiminde, melez bir doğal dil yaklaşımıdır (Kaiser,
Hancock ve Nietfeld, 2000). Milieu Öğretim yöntemi, yirmi yılı aşkın bir süre, dil becerilerinde gecikme
yaşayan çocukların eğitiminde kullanılmış, 1990 yılından beri ise yöntem Kaiser tarafından
genişletilerek, “Arttırılmış/Geliştirilmiş Milieu Öğretim” yöntemi adını almıştır (Kaiser ve Trent,
2009). Yöntemin var olan tekniklerine/stratejilerine, çevresel düzenleme ve karşılıklı etkileşim
(responsive interaction) teknikleri eklenmiştir. Yöntemin amacı, çocuğa karmaşık dil becerileri
öğretiminin yanı sıra akıcılık kazandırmayı da hedeflemektedir (Casey ve Carter, 2016). Arttırılmış
Milieu öğretim yönteminin uygulanabilmesi için belirli ölçütler bulunmaktadır. Bunlar: (1) sözel taklit
becerileri, (2) en az 10 sözcük üretebilme ve (3) çocuğun ortalama sözcük uzunluğunun 1 ile 3.5
arasında olması gerekmektedir (Paul, 2007).
Arttırılmış Milieu öğretim yöntemi içerisinde çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Windsor (2015),
bu teknikleri dörde ayırmıştır. Bunlar:
1. Farkına varma ve cevaplama.
2. Model olma ve genişletme
3. Bekleme süreli öğretim
4. Milieu ipuçlarının kullanımı
4.1. Karşılıklı Etkileşim
Yöntem, 1980 yılında Belsky tarafından geliştirilmiş olan karşılıklı etkileşim kuramına
dayanmaktadır (Miller-Perrin ve Perrin, 2012, s. 60). Kuram, erken çocukluk döneminde çocuğun
gelişiminin tek bir faktöre bağlı olmadığı pek çok faktörün etkisiyle çocuğun gelişiminin etkilendiğini
savunmaktadır (Sucuoğlu, Diken, Demir, Ünlü ve Şen, 2010, s. 59). Dolayısıyla çocuğun etkileşime
girdiği her şey çocuğun gelişiminde etkili olmaktadır. Karşılıklı etkileşim yönteminin temel amacı,
yetişkin ve çocuk arasındaki etkileşimin kalitesini arttırarak çocuğun sosyal iletişim becerilerini
geliştirmektir (Warren ve Yoder, 1997). Bu amaçla yetişkin çocukla sistematik bir şekilde etkileşime
girmektedir (Kratochwill, Elliott ve Gettinger, 2015, s.23).
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4.2. Çevresel Düzenleme
Çevresel düzenleme, çocuğun iletişim kurma ihtimalini arttırmak için kullanılan tekniklerdendir.
Arttırılmış Milieu öğretim içerisinde, büyük ve küçük çevresel düzenleme olmak üzere iki türü
bulunmaktadır. Büyük çevresel düzenleme, günlük rutinler içerisine dahil edilmiş olan materyal ve
etkinlikleri seçme fırsatı verme, olumlu davranışsal destek sunma ve çocuğun katılımını sağlama
stratejilerini içermektedir. Küçük çevresel düzenleme ise, sadece etkinlik ve materyaller için soru
sormayı arttıracak stratejileri uygulamayı içermektedir (Casey ve Carter, 2016, s.58). Çevresel
düzenlemede, çocuğun ulaşamayacağı bir yere materyalin konması, materyalin bir parçasının eksik
bırakılması veya saklanması, oyuncağın farklı parçalarının verilmesi, anlamsız durumlar yaratılması
vb. gibi durumlar yaratılarak çocuğun iletişim kurma ihtimali arttırılmaktadır (Koegel, Koegel,
Fredeen ve Gengoux, 2010, s.219).
Tablo 1
Arttırılmış Milieu Öğretimin Bileşenleri-1
Çevresel Düzenleme
İlgilendiği materyali seçme
Yararları:
(1)
çocuğun
çevreye
ilgi
Talebin artması için materyalleri düzenleme göstermesi, (2) çevreye sürdürülebilir dikkat,
Çevrenin arabulucu olması
(3) talepler ve yorumlar da dahil olmak üzere
Çocukla etkinliklere katılma
sözel ve sözlü olmayan iletişimsel girişimler,
(4) çocuk ve yetişkin arasındaki etkileşim.
Karşılıklı Etkileşim Stratejileri (Responsive Interaction Strategies)
Çocuğun liderliğini izleme
Yararları: (1) çocuk ve yetişkin arasındaki
Sıra alma davranışında uyum
etkileşim, (2) sıra alma, (3) sürdürülebilir
Çocuğun ilgilendiği konularda devam etme
etkileşim kurma, (4) konunun devam etmesi,
Yetişkin ve çocuk eylemlerini haritalandıran (5) konuşma dilini anlama, (6) yetişkinlere
dilsel ve konusal olarak uygun dili kendiliğinden iletişim taklitleri sağlama.
modelleme.
Çocuğun karmaşıklık düzeyini eşleştirme
(hedef seviyede konuşma)
Çocuğun sözlü ve sözsüz iletişimleri için
etkileşim kurma
Milieu Öğretim Teknikleri
Model olma
Yararları: (1) iletişim için yetişkin taleplerine
Model olma/talep etme
cevap verebilirlik (2) taklit becerilerinin
Bekleme süreli öğretim
genellenmesi, (3) isteme davranışı, (4)
Fırsat öğretimi
ayrıntılı sözcük ve sözdizimsel becerilerin
üretimi (ve hedefler), (5) sıra alma
becerileri, (6) konuyu devam ettirme
becerileri, (7) yetişkinin iletişimi başlatması,
(8) sohbet becerilerini geliştirme.
Kaiser, A. P. (1994). “Enhanced Milieu Teaching: An Analysis of Applications by Interventionists and
Classroom Teachers.” kaynağından alınmıştır.
Arttırılmış Milieu Öğretim yönteminin bileşenleri Kaiser tarafından 1994 yılında, çevresel
düzenleme, karşılıklı etkileşim ve Milieu Öğretim olarak tanımlanmıştır. Günümüzdeyse üç temel
bileşen; (a) bağ kurma stratejileri, (b) destekleme stratejileri ve (c) öğretme stratejileri olarak
tanımlanmaktadır (Hancock, Ledbetter-Cho, Howell ve Lang, 2016, s.201).
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Tablo 2
Arttırılmış Milieu Öğretimin Bileşenleri-2
Güncel çerçeve
Bağ kurma

Destekleme

Öğretim

Strateji
Çocuğun liderliğini takip
etme
Bağ kurmak için çevresel
düzenleme yapma
Yansıtma ve eşleme yapma
Uygun sıra almayı sağlama
Yanıtlayıcı olma
Soruları
ve
yönergeleri
sınırlandırma.
Genişletme
Çocuğun hedef seviyesine
model olma
Talep etme için çevresel
düzenleme yapma
İpucu stratejileri

Geleneksel bileşenler
KE
ÇD
KE
KE
KE
KE
KE+M
KE+M
ÇD
USA

“Hancock, T.B., Ledbetter-Cho, K., Howell, A., & Lang, R. (2016). Enhanced Milieu Teaching. In.
Lang, R., Hancock, T.B. & Singh N.N. (Eds.) Early intervention for young children with autism
spectrum disorder. (pp. 177-218). Switzerland: Springer” kaynaktan alınmıştır. KE: Karşılıklı
etkileşim, ÇD: Çevresel düzenleme, M: Model olma, USA: Uygun sıra alma
5. Milieu Öğretim Yöntemi ile Yapılan Araştırma Örnekleri
Milieu öğretim yöntemine ilişkin yapılmış olan çalışma örnekleri Tablo 3’te gösterilmektedir.
Milieu Öğretim yöntemi ile yapılmış olan çalışmalara bakıldığında ebeveynler/aile bireyleri tarafından,
uzmanlar tarafından, hem ebeveyn hem uzmanlar tarafından veya uzmanlarla ebeveynlerin
karşılaştırılmasına dayanan çalışmalar olduğu görülmektedir. Uygulamalar evde veya kliniklerde
yürütülürken katılımcılar daha çok OSB’li ve Down Sendromlu çocuklar olmakla birlikte, dil alanında
önemli düzeyde gecikme yaşayan gelişimsel geriliği olan çocuklar da tercih edilmiştir. Ek olarak
katılımcıların yaşı genellikle erken çocukluk olmakla birlikte okul çağı çocuklarıyla da yapılan
çalışmalar olmuştur. Katılımcı ebeveynlerin altyapısına bakıldığında düşük gelirli, risk altında, farklı
etnik gruplar veya azınlık olan ailelerle de çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda,
Milieu Öğretim stratejilerini kendi içerisinde karşılaştırma; JASPER ve VOCA gibi farklı yöntemlerin
karşılaştırmaları veya birlikte kullanımları yoluna gidilmiştir.
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Tablo 3
Milieu Öğretim Yöntemi ile Yapılan Araştırma Örnekleri
No

Yazar ve Yıl

Araştırma Adı

Amaç

Ortam

Katılımcılar

Hedef Beceriler (Bağımlı
değişken)
Ebeveynlerin, model olma,
model olma/talep etme,
bekleme süreli öğretim ve
fırsat öğretimi tekniklerini
kullanmaları.

Araştırma
modeli
Denekler
arası çoklu
başlama
modeli

1

Alpert
ve
Kaiser, 1992

“Training Parents as
Milieu
Language
Teachers”

Belirlenen MT stratejilerini
öğrenebilmeleri.

Ev
Klinik

6 çocuk ve
annesi (34-51
ay )

2

Kaiser, 1994

“Enhanced Milieu
Teaching: An Analysis of
Applications by
Interventionists and
Classroom Teachers.”

Okul öncesi çocuklarda Arttırılmış
Milieu Öğretim (EMT) Yönteminin
hedeflenen becerilerin edinimi ve
genellenmesinde
etkililiğinin
belirlenmesi.

Okul

Gelişimsel
yetersizliği
olan 4 erkek
çocuk, (57-71
ay)
4 akran
2 eğitimci ve 4
öğretmen

Kendiliğinden
iletişim
başlatma,
kelimelerin
çeşitlenmesi ve ortalama
sözce
uzunluğunun
arttırılması.

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli

3

Hemmeter ve
Kaiser, 1994

“Enhanced Milieu
Teaching: Effects of
Parent-Implemented
Language Intervention”

Ebeveynlerin EMT stratejilerini
öğrenmeleri ve çocukların
iletişim becerileri üzerindeki
etkisinin belirlenmesi.

Klinik

4 çocuk (25-49
ay), 1 baba ve
3 anne.

Ebeveynlerin, çevresel
düzenleme MT ve karşılıklı
etkileşim tekniklerini
kullanmaları.

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli

4

Kaiser,
Hancock
&
Nietfeld, 2000

“The Effects of ParentImplemented Enhanced
Milieu Teaching on the
Social Communication of
Children Who Have
Autism”

Okul öncesi OSB’li çocuk
ebeveynlerinin EMT stratejilerini
edinebilme ve
genelleyebilmeleri.

Klinik

OSB tanısı
almış, yaşları
32-54 ay arası
6 erkek çocuk
ve ebeveynleri

Ebeveylerin, çevre
düzenlemesi, çocuğun
iletişim başlatmasını
isteme, aşamalı ipucu
kullanımı (model olmatalep etme-bekleme süreli
öğretim) ve olumlu
geridönüt verme
tekniklerini öğrenmeleri.

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli

5

Hancock
ve
Kaiser, 2002

“The effects of trainerimplemented enhanced
milieu teaching on the
social communication of
children with autism. “

OSB li okulöncesi çocukların dil
gelişiminde eğitimci uygulamalı
EMT’nin etkililiğinin belirlenmesi.

Klinik

OSB’li 4 çocuk
(35-54 ay).

Milieu stratejilerini doğru
olarak uygulayabilmek.

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli
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No

Yazar ve Yıl

Araştırma Adı

Amaç

Ortam

Katılımcılar

6

Yoder
&Warren, 2002

“Effect of Prelinguistic
Milieu Teaching and
Parent Responsivity
Education on Dyads
Involving Children With
Intellectual Disabilities”

Responsive Education for Parents
Combinet with Prelinguistic
Milieu Teaching (PMT)
yöntemlerinin ebeveynlerin
çocuklarının dil gelişimleri
üzerindeki etkileri ile çocukların
iletişim becerileri ile anlamsal
yoğunluklarının gelişimi
üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Klinik

Zihinsel
yetersizliği
olan 39 çocuk
(21-22 ay) ve
birincil
bakıcıları.

RPMT’nin etkililiğinin
çocuğun, iletişim ve sözcük
yoğunluğunun geliştirilmesi,
ebeveynin yanıt
verebilirliğinin ölçüm
sonuçlarıyla belirlenmesi.

Kontrol
gruplu
deneysel
desen

7

Peterson,
Carta ve
Greenwood,
2005

Çoklu risk altındaki ebeveynlerin
EMT stratejilerini
kullanabilmeleri.

Ev

3 çocuk (27-43
ay) ve
anneleri.

Karşılıklı etkileşim ve fırsat
öğretimi tekniklerinin
kullanımı.

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli

8

McCathren,
2010

“Teaching Enhanced
Milieu Language
Teaching Skills to
Parents in Multiple Risk
Families”
“Case Study: ParentImplemented
Prelinguistic Milieu
Teaching With a High
Risk Dyad”

Düşük gelir grubuna ait bir
annenin PMT stratejilerini
kullanabilme ve çocuğun iletişim
becerilerinde artışında
etkililiğinin belirlenmesi

Ev

2 yaşında bir
çocuk ve
annesi (IQ:68)

Çocuğun liderliğini takip
etme, çevresel düzenleme
yapma, çocuğun taklit
becerilerini geliştirme,
model olma, ipucu
kullanma ve kelime
kullanımı sağlama.

Davranışlar
arası çoklu
başlama
modeli

9

Ogletree,
Davis,
Hambrecht ve
Phillips, 2012

“Using Milieu Training to
Promote Photograph
Exchange for a Young
Child with Autism”

PECS eğitiminde MT yönteminin
kullanımının
etkililiğini
belirlemek.

Klinik

7
yaşında
OSB’li
bir
çocuk.

Top, yap-boz, kitap ve
baloncuk resimlerinin değiştokuş edilmesi.

Davranışlar
arası çoklu
başlama
modeli

10

Franco, Davis
Davis, 2013

“Increasing Social
Interaction Using
Prelinguistic Milieu
Teaching With
Nonverbal School-Age
Children With Autism”

PMT’nin
çocuğun
iletişimi
başlatma
ve
sürdürmesi
üzerindeki etkililiğini belirlemek.

Ev

OSB’li 6 (5-8
yaş) çocuk

İletişimi
sürdürme.

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli
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No

Yazar ve Yıl

Araştırma Adı

Amaç

Ortam

Katılımcılar

11

Kaiser ve
Roberts, 2013

“Parent-Implemented
Enhanced Milieu
Teaching with Preschool
Children with
Intellectual Disabilities”

EMT staretijerinin kullanımında
ebeveyn+uzman ile sadece
uzmanın, çocuğun dil
becerilerinin gelişiminde ki
etkisinin belirlenmesi.

Ev
Klinik

Gelişimsel
gerilik: 21
Down
sendromu:8
OSB: 9 çocuk
(30-54 ay).

Çevresel düzenleme,
karşılıklı etkileşim, model
olma-genişletme ve MT
ipuçlarını kullanabilme.

Randomize
deneysel
desen

12

Wright, Kaiser,
Reikowsky ve
Roberts, 2013

“Effects of a Naturalistic
Sign Intervention on
Expressive Language of
Toddlers With Down
Syndrome”

Down Sendromlu bebeklere işaret
+ kelime öğretiminde
EMT+JASPER in etkililiğinin
belirlenmesi.

Klinik

Down
sendromlu 4
çocuk (30-46
ay) ve
ebeveynleri

EMT’nin tüm stratejileri ve
JASPER için dikkat
noktasına yeni bir oyuncak
koyma, iki oyuncak arasında
seçim yapma ve yeni bir
oyuna model olma.

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli

13

Kasari, Kaiser,
Goods,
Nietfeld,
Mathy, Landa
& Almirall,
2014

“Communication
Interventions for
Minimally Verbal
Children With Autism: A
Sequential Multiple
Assignment Randomized
Trial”

JASP (ortak dikkat eğitimi) + EMT
ile JASP+EMT+SGD (konuşma
üreten cihaz)’nin etkililikleri
karşılaştırılmıştır.

Klinik

OSB’li 61 (5-8
yaş) çocuk

Kendiliğinde konuşma ve
ortalama sözcük
uzunluğunun artması.

Kontrol
gruplu
deneysel
desen

14

Wright ve
Kaiser, 2016

“Teaching Parents
Enhanced Milieu
Teaching With Words
and Signs Using the
Teach-Model-CoachReview Model”

Ebeveynlerin TMCR model
sonucunda EMT işaret ve
kelimelerini kullanabilmeleri ve
genelleyebilmeleri. Eğitim
sonucunda çocuğun dilinde
gelişim sağlanması.

Ev
Klinik

Down
Sendromu olan
4 çocuk (28-33
ay) ve birincil
bakıcıları

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli

15

Meadan,
Snodgrass,
Meyer, Fisher,
Chung & Halle,
2016

“Internet-Based ParentImplemented
Intervention for Young
Children With Autism A
Pilot Study.”

Ebeveynlerin Skype oturumları
aracılığı ile MT tekniklerini
öğrenerek uygulayabilmeleri.

Ev (Skype
oturumları)

OSB’li 4 çocuk
(2-4 yaş) ve
anneleri

Ebeveynlerin EMT
stratejilerini
kullanabilmeleri.
Çocukların belirlenen EMT
işaretlerini veya
kelimelerini
kullanabilmeleri.
Ebeveynlerin çevresel
düzenleme, model olma,
talep etme ve bekleme
süreli öğretim yöntemlerini
kullanabilmeleri. Çocuğun
yanıtlayıcılığı ve iletişimi
sürdürebilmesi.
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No

Yazar ve Yıl

Araştırma Adı

16

Kaiser,
Scherer, Frey,
& Roberts,
2017

“The Effects of
Enhanced Milieu
Teaching With
Phonological Emphasis
on the Speech and
Language Skills of Young
Children With Cleft
Palate: A Pilot Study”

Amaç
EMT ve fonolojik vurgunun bir
arada kullanımıyla yarık damak
veya dudak olan bebeklerin
gelişimi

Ortam
Klinik

Katılımcılar
Yarık damakdudak olan ve
olmayan
çocuklar
Deney grubu:8
Kontrol grubu:
11

Hedef Beceriler (Bağımlı
değişken)
Bebeklerin bilişsel, dil ve
konuşma becerilerinin
gelişimi

Araştırma
modeli
Kontrol
gruplu
deneysel
desen

(15-36 ay)
17

Aktaş & Çifci
Tekinarslan,
2018

“The Effectiveness of
Parent Training A
Mothers
of Children With Autism
Use
of Mand Model
Techniques”

OSB olan çocuğa sahip annelerin
MT tekniklerinden Model
olma/Talep etme tekniğini
uygulayabilmeleri

Ev

3 anne ve OSB
tanılı çocukları

Annelerin Model
olma/Talep etme tekniğini
uygulayabilmeleri ve
çocukların hedef kelimeleri
kullanmaları

Denekler
arası çoklu
başlama
modeli

18

Blachowiak &
Kaiser, 2019

“Siblings Use of
Enhanced Milieu
Teaching Strategies with
Their Siblings with Down
Syndrome”

Down Sendromlu kardeşe sahip
bireylerin EMT tekniklerini
öğrenerek uygulayabilmeleri

Ev

Down
Sendromu olan
erkek 1 çocuk
ve erkek
kardeşi

Normal gelişim gösteren
kardeşin, oyun etkinlikleri
sırasında EMT stratejilerini
kullanabilmeleri.

Davranışlar
arası çoklu
başlama
modeli
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6. Sonuç ve Öneriler
Milieu öğretim yöntemi, dil ve iletişim becerileri alanında sınırlılık yaşayan çocuklar için uzun
yıllardır kullanılmakta olan bir öğretim yöntemidir. Yöntemin etkililiğine ilişkin pek çok çalışma
yürütülmüştür. Özel gereksinimli çocuk ailelerinin ve alanda çalışan uzmanların yönteme ilişkin
uygulama basamaklarını ve yöntem içerisinde kullanılan teknikleri bilmeleri çocuklarının gelişimi
bakımından yarar sağlayabilecektir. Milieu öğretim yöntemine yönelik öneriler aşağıda
belirtilmektedir.
1. Milieu öğretim ile sözöncesi milieu öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması.
2. Grup çalışmaları yapılması.
3. Uzaktan eğitim ve evde kullanılan teknoloji ile çalışmalar yapılması.
4. Söz öncesi Milieu Öğretim yönteminin aileler tarafından uygulandığı çalışmalar yapılması.
5. Söz öncesi Milieu Öğretim yönteminin uygulamasında ailelerle eğitimcilerin karşılaştırılması.
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Özet: Bu çalışma, Meslek Yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte planlandı. Araştırmanın örneklemini 2018–2019 EğitimÖğretim Yılı Güz Dönemi’nde Beykent Üniversitesinde sağlık programlarında okuyan 213 öğrenci oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, sağlık programı öğrencilerinde sağlık kontrol odağı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları
arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve sosyodemografik farklılıkların incelenmesidir. Araştırmacı tarafından
bilgilendirildikten sonra kendi isteği ile araştırmaya katılmayı kabul eden, öğrenci bilgi formu ve sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeğini tam olarak dolduran 172 öğrenci araştırma kapsamına dahil edildi. Verilerin analizi
SPSS 25.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ölçekten
alınabilecek en düşük puan 52 ve en yüksek puan 208 iken, öğrencilerin ölçek puan ortalamalarının (136.27±21.83)
olduğu saptandı. Araştırmamızda öğrencilerin aile tipi, anne ve baba eğitim durumu, tanısı konmuş fiziksel veya
ruhsal hastalık durumu, şu an ki sağlık durumuna yorumuna göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları II ölçeği puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Fakat sağlıklı yaşam biçimi
davranışları II ölçeği puan ortalamaları ile öğrencilerin aldığı haftalık harçlık miktarı ve sürekli ilaç kullanımı
arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Araştırma bulguları doğrultusunda, Meslek
Yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını sürdürmeleri ve
geliştirmeleri, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için beslenme ve egzersiz davranışlarının birlikte yürütülmesi,
bakımı altındaki bireylere ve topluma örnek olmalarını sağlayacak yaşam tarzlarını benimsemeleri için eksik
oldukları konularda eğitim programları yazılı ve görsel materyaller (afiş, dergi vs). ve öğrenci kulüplerinin
desteklenmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sağlık öğrencisi, sağlık davranışı, sağlıklı yaşam biçimi davranışı, eğitim.

Healthy Lifestyle Behavior of Students Studying in Vocational School
Health Programs
Abstract: This study was plannedin descriptive term to assess the healthy lifestyle behaviors of the
students who were studying in Vocational School of Health programs. The sample of the study consists of 213
students studying in health programs at Beykent University during the Fall Semester of 2018 ok2019 Academic
Year. In this study, the relationship of healthy life style behaviors and health locus of control of health programs
students with the differences in socio-demographics information. After the researcher was informed, 172
students who accepted to participate in the study voluntarily and filled the student information form and the
healthy lifestyle behaviors II scale were included in the study. Data were analyzed using SPSS 25.0 software.
According to the findings obtained from the study, the lowest score that could be obtained from the scale was
52 and the highest score was 208, while the mean score of the students was 136.27 ± 21.83. In our study, a
statistically significant difference was found between the students' family type, the educational status of the
mother and father, the state of physical or mental illness diagnosed, and the healthy lifestyle behaviors II scale
mean scores according to the current health status (p <0.05). However, there were no statistically significant
differences between the mean scores of the healthy lifestyle behaviors II scale and the amount of weekly
allowance and continuous use of medication (p> 0.05). In line with the findings of the study, Vocational School
of the studens of health programs to maintain and develop healthy lifestyle behaviors, to protect and improve
health, nutrition and exercise behaviors to be carried out together, to be an example for the individuals and
society to adopt life styles that are missing examples to adopt educational programs written and visual materials
(posters, magazines, etc.) and student clubs are recommended.
Keywords: Health student, health behaviour, healthy life style behaviors, education.
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1. Giriş
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan 2018 yılı küresel durum raporuna göre, her yıl dünya
genelinde insan ölümlerinin yaklaşık % 80'i (43 milyon) bulaşıcı olmayan hastalıklardan (kalp hastalığı,
inme, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları) ve bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Yine
bu rapora göre her yıl, bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle, 16 yaşından önce 16 milyon insan
ölmektedir. Karayolu trafik kazaları her yıl 1,25 milyon ölümle sonuçlanmakta ve bu 15-29 yaşlar arası
gençlerde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer almaktadır (http://www.who.int/newsroom/headlines/17-08-2016-michael-r-bloomberg-becomes-who-global-ambassador-fornoncommunicable-diseases). TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’in 2017 verilerine göre, ölüm
nedenlerinde ilk üç sırayı %39,7 ile dolaşım sistemi, %19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler ve %12 ile
solunum sistemi hastalıkları izlemektedir (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27620).
TUİK’in 2017 verilerine göre, Türkiye’nin toplam nüfusu 2017 yılı sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525
dir ve bunun 12 milyon 983 bin 97 sini (%16,1) 15-24 yaş grubundaki genç kesim oluşturmaktadır. Yine
bu
verilere
göre
genç
nüfusun,
%51,2’si
erkek,
%48,8’i
ise
kadındır
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27598).
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) (WHO) 1974 yılında yapmış olduğu tanıma göre sağlık, “sadece
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”
(http://www.who.int/). Bu kavramı açıklayabilmek için sağlığın sadece kişisel bir olgu olmadığını,
toplumsal yönünün de bulunduğunu belirtmek gerekir. Kişinin sosyal yönden tam iyilik halinde
olmasının ön koşulu, sosyal yaşantısının sağlıklı olmasıdır. Genç yetişkinlik döneminde sağlığı ve iyi
olmayı etkileyebilecek bilişsel, fiziksel, psikolojik gibi duygusal değişiklikler meydana gelebilir (J.
Muros ve ark, 2017, M.L. Adams et al., 2016). Bireyin kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu,
egzersiz, beslenme, kişilerarası destek, stres yönetimi ve huzursuzlukla baş etme gibi koşulları
sağlayamadığı durumlarda kişinin tam iyilik halinde olması olanaksızdır (Ata 2008).
Ön lisans eğitim süreci, öğrencilerin yaşamlarında büyük değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bu
süreçte ergenlik ve genç yetişkinlik arasındaki geçiş zamanı (yaşları 18–25) “gelişen yetişkinlik” olarak
adlandırılır ve keşif, kararsızlık, kendini odaklama (ego-merkezcilik), arada olma hissi ile kimlik
karakterize edilir (Colleen M., Kimberly j, 2018). Sigara içmek, alkol almak gibi riskli sağlık
davranışları, madde kullanımı, sağlıksız beslenme ve sedanter yaşam tarzları bu dönemde ve sonraki
yaşamda sağlık sorunlarına yol açabilir (J.M. Saint Onge, P.M. Krueger, 2017). Adölesanlarda iyilik
halini etkileyen faktörlere sigara- alkol kullanımı, yedi veya sekiz saatten kısa uyku, kahvaltı ya da
ara öğün alışkanlığının olmaması gibi beslenme alışkanlıkları ve arkadaşlık ilişkileri gibi davranış
biçimleri örnek verilebilir (E.S. Ford et al.,2012).
Önlenebilir hastalıkların artan prevalansı göz önüne alındığında, sağlıklı yaşam biçimi davranışı
insanları kendi sağlıkları hakkında düşünmeye teşvik eder (J. Wills, M. Kelly, 2017). Sağlıklı yaşam
biçimini yaşamın bir parçası haline getiren birey, sağlıklı olma durumunu daha iyi bir konuma getirip,
sürekliliğini sağlayabilir (Ertop, yılmaz, erdem, 2012). Sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunan
faktörleri anlamak, bunlara yönelik davranışlar geliştirmek ile sağlanabilmektedir. Yaşam boyu ortaya
çıkan olumsuz fiziksel ve mental faktörler, pozitif davranış alışkanlıkları ile baş edilir hale gelebilir
(Colleen M., Kimberly j, 2018). Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam biçimi fiziksel, psikolojik
ve sosyal yönden çok boyutlu kavramlardır (Kara, 2015). Sağlık programı öğrencilerinin ileride yetkin
birer sağlık çalışanı olabilmeleri için sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim,
kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi yönünden değerlendirilmesi ve bu alandaki yaşam boyu öğrenme
gereksinimlerinin tanımlanması gerekmektedir (Aksoy, Uçar, 2014).
Sağlığın geliştirilmesi amacıyla sağlık programlarında eğitim gören öğrencilere olumlu sağlık
davranışları kazandırılmalı, bu davranışların sürekliliği ve bireyler arası paylaşımı sağlanmalıdır Sağlık
düzeyini üst seviyeye taşımak amacıyla; bilgi, beceri, tutum ve pozitif davranışların kazanılması
gerekmektedir (Alataş Demirtaş 2018, Kara 2015).
Sağlığın korunması ve sürdürülmesi her canlının temel hakkıdır. Bu konu sağlık programı
öğrencilerinin ve sağlık personelinin temel amacı olduğu kadar, bireyin de kendi sorumluluğudur
(İlhan, Batmaz, Akhan, 2010). Genç yetişkinlik döneminde kişinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını
daha iyi anlaması ve sağlığı geliştirici davranışları kazanabilmesi için, kendini kontrol etmesi, bu
davranışları kazanmak için istek duyması ve bunu öngören faktörleri araştırması son derece önemlidir
(J. Muros ve ark, 2017).
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Bu çalışmanın amacı öğrencilerin sağlık davranışlarının incelenip eksik oldukları konularda
desteklenmesi ile sağlığı geliştirmek için olumlu sağlık davranışlarının kazandırılması ve
sürdürülmesidir. Ayrıca adölesanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi ve iyileştirmek
için stratejiler geliştirilmesi planlanmıştır.
2. Yöntem
2.1. Veri toplama araçları
Araştırmada veriler tanıtıcı özellikler formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II
kullanılarak toplanmıştır.
Tanıtıcı özellikler formu, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmış 5
açık uçlu, 12 kapalı uçlu toplam 17 soru içermektedir. Tanıtıcı özellikler formunda, kapalı uçlu sorular
ile öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, anne baba eğitim durmu, ekonomik durum, ilaç kullanma
alışkanlığı, tanısı konulmuş fiziksel veya ruhsal hastalık durumu, şu andaki sağlık durumu yorumu gibi
genel sağlık durumu sorgulanmıştır.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği, 1987 yılında Pender ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir ve
1996’da Walker ve arkadaşları Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II olarak güncellemiştir. SYBD II
ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını 2008 yılında ise Bahar ve arkadaşları yapmıştır. Ölçek,
toplam 52 sorudan oluşmakta ve bu sorulara 4’lü likert tipi ‘hiçbir zaman’, ‘bazen’, ‘sık sık’ ve
‘düzenli olarak’ cevaplar vermeleri istenmiştir. Ölçek ‘sağlık sorumluluğu’, ‘fiziksel aktivite’,
‘beslenme’, ‘manevi gelişim’, ‘kişilerarası ilişkiler’ ve ‘stres yönetimi’ altı alt boyuttan oluşmaktadır.
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 52, en yüksek puan 208’dir. Puan arttıkça, sağlıklı yaşam biçimi
davranışının arttığı kabul edilmektedir.
2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma, meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, bir vakıf
üniversitesi meslek yüksekokulu’nda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde eğitim gören
sağlık programı öğrencilerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Bölümüne kayıtlı ön lisans (Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Odyometri,
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri) programlarında 3. yarıyılda eğitim gören
toplam 172 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmacılar tarafından bilgilendirildikten sonra kendi isteği ile araştırmaya katılmayı kabul
edip tanıtıcı özellikler formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini tam olarak dolduran 172
öğrenci araştırma kapsamına dâhil edilmiştir.
2.3. Veri Analizi
Araştırmada tanıtıcı özellikler formunda yer alan veriler bağımsız, Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları II ölçeğinden alınan puanlar ise bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. İki bağımsız grubun
istatistiksel analizinde parametrik test varsayımları sağlanmadığından Mann-Whitney U testi
kullanılmıştır. İkiden fazla bağımsız grubun istatiksel analizinde parametrik test varsayımları
sağlanmadığından Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Ayrıca, verilerin analizinde ortalama, standart
sapma ve yüzdelik hesaplarından yararlanılmıştır.
3. Bulgular
Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin programları, yaş grupları,
medeni durumları, aile tipleri, sosyo-ekonomik düzeylerine frekans dağılımları ve yüzdeleri Tablo 1’de
verilmektedir.
Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin programlarına göre
dağılımları incelendiğinde, %12,8’i (n=22) Ameliyathane Hizmetleri, %10,4’ü (n=18) Anestezi, %12,2’si
(n=21) Diyaliz, %24,4’ü (n=42) İlk ve Acil Yardım, %15,7’si (n=27) Odyometri, %11,2’si (n=19) Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri ve %13,3’ü (n=23) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarında okumaktadır.
Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin yaş gruplarına göre
dağılımları incelendiğinde %65,7’si (n=113) 20 yaş altı, %18,0’ı (n=31) 20-23 yaş ve %16,3’ü (n=28) 24
yaş üstündedir.
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Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin medeni durumuna göre
dağılımları incelendiğinde %94,2’si (n=162) bekar ve %5,8’i (n=10) evli olduğu belirlendi.
Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin aile tipine göre dağılımları
incelendiğinde %69,2’si (n=119) çekirdek aile, %22,1’i (n=38) geniş aile ve %8,7’si (n=15) parçalanmış
aile tipine sahiptir.
Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyinin
dağılımları incelendiğinde ise %44,8’i (n=77) düşük, %19,8’i (n=34) orta ve %35,4’ü (n=61) yüksek
olarak belirtmiştir.
Tablo 1.
Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Sosyo-Demografik
Özellikleri (N:172)
Sosyo-Demografik Özellikler (N:172)
Programı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Diyaliz
İlk ve Acil Yardım
Odyometri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaş Grupları
20- altı yaş
21- 23 yaş
24- üstü yaş
Medeni Durumu
Bekâr
Evli
Aile Tipi
Çekirdek Aile
Geniş Aile
Parçalanmış Aile
Sosyo-Ekonomik Düzey
Düşük
Orta
Yüksek

n

%

22
18
21
42
27
19
23

12,8
10,4
12,2
24,4
15,7
11,2
13,3

113
31
28

65,7
18,0
16,3

162
10

94,2
5,8

119
38
15

69,2
22,1
8,7

77
34
61

44,8
19,8
35,4

Tablo 2.
Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) II Ölçeği ve Alt Ölçeklerinin Tanımlayıcı
İstatistikleri
Tablo 2’de Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği ve alt ölçeklerinin tanımlayıcı istatistik sonuçlarına göre öğrencilerin
sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puan ortalamalarının 136.27±21.83 olduğu minumum puan
76, maksimum puan 208’ ve en yüksek puanı ise “manevi gelişim” alt boyunun (27,20±5.41) aldığı
belirlenmiştir.
SYBD II Alt Ölçekleri
Sağlık Sorumluluğu
Fiziksel Aktivite
Beslenme
Manevi Gelişim
Kişiler Arası İlişkiler
Stres Yönetimi
SYBD II Ölçeği

Ort.
22,56
18,01
21,45
27,20
26,11
20,91
136,26

±ss
4,90
5,39
4,29
5,41
4,76
4,32
21,82

Min
10,00
8,00
13,00
12,00
13,00
8,00
76
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Tablo 3.
Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Aile Tipine Göre Sağlıklı
Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:172)
Tablo 3’de Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamalarının aile tipine göre dağılımları karşılaştırıldığında
istatiksel olarak anlamlı fark bulundu ve çekirdek aile tipine sahip olan öğrencilerin geniş ve
parçalanmış aile tipine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0,05).
Aile Tipi

n

Çekirdek aile
Geniş aile
Parçalanmış aile

119
38
15

kw: Kruskal Wallis Testi

* p < 0,05

Ort.
140,66
124,07
132,26

±ss
19,68
23,11
23,57

2
kw

19,847

p
0,000

** p < 0,01

Tablo 4.
Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Anne Eğitimine Göre
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:172)
Tablo 4’de Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamalarının anne eğitimine göre dağılımları karşılaştırıldığında
istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Lise mezunu anneye sahip olan öğrencilerin diğer
mezuniyet durumlarına göre ölçek puan ortalamaları istatistiksel olarak yüksektir (107,65±21,84).
Anne Eğitimi

n

Okur-yazar değil
Okur-yazar
İlköğretim
Lise
Lisans
Lisans Üstü

13
13
94
43
9
0

kw: Kruskal Wallis Testi

* p < 0,05

Ort.
80,23
74,88
79,74
107,65
81,89
----

±ss
21,91
15,25
22,01
21,84
22,62
-----

2
kw

10,489

p
0,033

** p < 0,01

Tablo 5.
Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Baba Eğitimine Göre
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N:172)
Tablo 5’de Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamalarının baba eğitimine göre dağılımları karşılaştırıldığında
istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Lise mezunu anneye sahip olan öğrencilerin diğer
mezuniyet durumlarına göre ölçek puan ortalamaları istatistiksel olarak yüksek olduğu saptandı
(108,95±24,95).
Baba Eğitimi

n

Okur-yazar değil
Okur-yazar
İlköğretim
Lise
Lisans
Lisans Üstü

13
13
88
47
10
1

kw: Kruskal Wallis Testi

* p < 0,05

Ort.
80,23
74,88
77,23
108,95
88,00
65,00

±ss
21,91
15,25
19,47
24,95
21,86
------

2
kw

13,721

p
0,017

** p < 0,01

Tablo 6.
Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Fiziksel veya Ruhsal
Hastalık Durumuna Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini Puan Ortalamalarının
Karşılaştırılması (N:172)
Tablo 6’de Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamalarının fiziksel veya ruhsal hastalık durumuna göre
dağılımları karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05).
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Fiziksel
veya
Ruhsal
Hastalık Durumuna

n

Var
Yok

18
154

Zmwu : Mann-Whitney U Testi

Ort.

±ss

61,58
89,41

* p < 0,05

29,51
20,65

p

Zmwu
-2,244

0,025

** p < 0,01

Tablo 7.
Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Şu Andaki Sağlık
Durumu Yorumuna Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini Puan Ortalamalarının
Karşılaştırılması (N:172)
Tablo 7’de Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamalarının şu andaki sağlık durumu yorumuna göre dağılımları
karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Sağlık durumunu çok iyi olarak
tanılayan öğrencilerin puanları istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu.
Şu Andaki Sağlık Durumu
Yorumu
Çok İyi
İyi
Kötü
kw: Kruskal Wallis Testi

n

Ort.

45
107
20

* p < 0,05

±ss

146,22
136,67
119,44

15,84
22,71
18,12

p

2
kw

24,196

0,000

** p < 0,01

Tablo 8.
Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Sürekli İlaç Kullanımına
Durumuna Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
(N:172)
Tablo 8’de Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamalarının öğrencilerin sürekli ilaç kullanımına durumuna göre
dağılımları karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı farka saptanmadı (p>0,05).
Sürekli İlaç
Durumu
Var
Yok

Kullanımına

n

Ort.

28
144

Zmwu : Mann-Whitney U Testi

±ss

135,00
136,51

* p < 0,05

20,97
26,17

p

Zmwu
1858,500

0,513

** p < 0,01

Tablo 9.
Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Haftalık Harçlık Aldığı
Miktarı Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
(N:172)
Tablo 9’de Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamalarının öğrencilerin haftalık harçlık aldığı miktarına göre
dağılımları karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı farka saptanmadı (p>0,05).
Haftalık Harçlık Aldığı Miktarı

n

30 TL’den az
30-50 TL
51-70 TL
71-90 TL
91-110 TL
111 TL ve üstü

23
54
20
14
21
40

kw: Kruskal Wallis Testi

* p < 0,05

Ort.
133,65
133,40
132,60
144,35
134,85
141,37

±ss
19,52
20,28
18,44
24,04
18,48
26,60

p

2
kw

5,700

0,337

** p < 0,01

4. Tartışma
Aksoy ve Uçar’ın (2014) hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine yaptığı
çalışmada bizim çalışmamıza benzer olarak sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği puan
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ortalamalarının ölçeğin orta düzeyinin üstünde olduğu (136.12 ± 19.16) görülmektedir (Aksoy, Uçar,
2014). Şen ve ark.’ın (2017) sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi
davranışları ve etkileyen faktörleri incelediği çalışmada ise öğrencilerinin toplam öğrencilerinin
sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği puan ortalamaları (118,0±21,0) orta düzeyde bulunmuştur
(Şen ve ark, 2017). Bu çalışmada ise araştırmadan elde edilen bulgulara göre ölçekten alınabilecek en
düşük puan 52 ve en yüksek puan 208 iken, öğrencilerin ölçek puan ortalamalarının orta düzeyinin
üstünde olduğu (136.27±21.83) ve en yüksek puanı ise “manevi gelişim” alt boyunun (27,20±5.41)
aldığı saptandı. Tıbbi hizmetler ve teknikler programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışlarının ortanın üstünde olması eğitim ve öğrenim sürecine katılım sağladıklarını, günlük
hayatlarında ve meslek yaşamlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışı sürdürüp geliştirebileceklerini,
topluma örnek bireyler olabileceklerini ve bakımları altında olacak olan hastaların tanı aşamasından
başlayarak tedavi ve bakım aşamalarında üstlerine düşen rol ve sorumlulukları yerine
getirebileceklerini göstermektedir.
Kasapoğlu’nun (2015) meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının
değerlendirdiği çalışmada sağlıklı yaşam biçimi davranışı puanları ortalamalarının aile tipi değişkenine
göre istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05) (Kasaploğlu, 2015). Kuşdemir’in (2015)
üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını incelediği çalışmada aile tipine göre
sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği ve alt grupların puan ortalamaları incelendiğinde, sağlık
sorumluluğu davranışları, fiziksel aktivite davranışları, beslenme davranışları, manevi gelişim
davranışları, kişilerarası ilişki davranışları, stres yönetimi davranışları ortalamaları aile tipine göre
istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05) (Kuşdemir, 2015). Bizim çalışmamızda
ise farklı olarak öğrencilerin aile tipinin çekirdek, geniş ya da parçalanmış aile olması ile sağlıklı yaşam
biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmış
(p<0,05) ve en yüksek puanı “çekirdek aile tipinin” aldığı bulunmuştur (140,66±19,68). Bu sonuç aile
tipine bağlı olarak vakıf üniversitesinde tıbbi hizmetler ve teknikler programlarında eğitim gören
öğrencilerin sosyo-ekonomik olarak desteklendiğinin ve rol model alınan aile üyelerinin, sağlık
programı öğrencilerinin benlik bilinci üzerinde ve sağlıklı yaşam biçimi davranışı geliştirmelerinde
etkili olduğunu göstermektedir.
Şen ve ark.’ın (2017) sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını ve etkileyen faktörleri incelediği çalışmada anne eğitimi yüksek olan öğrencilerin
beslenme, kişilerarası ilişkiler ve toplam puan ortalaması anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Şen, 2017).
Kasapoğlu’nun (2015) meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının
değerlendirdiği çalışmada sağlıklı yaşam biçimi davranışı puanları ortalamalarının anne ve babanın
eğitim durumu göre anlamlı bulmuştur (p< 0.05) (Kasaploğlu, 2015). Bizim çalışmamızda ise buna
benzer olarak öğrencilerin anne ve babanın eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları II
ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Bu sonuç
ebeveyn eğitiminin tıbbi hizmetler ve teknikler programlarında eğitim gören öğrencilerin bireysel baş
etme, kendini gerçekleştirme, benlik bilinci, beslenme ve egzersiz alışkanlıkları gibi fiziksel ve ruhsal
yönden sağlıklı yaşam biçimi davranışı geliştirme üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.
Araştırmamızda öğrencilerin tanısı konmuş fiziksel veya ruhsal hastalığı olma durumu ile sağlıklı
yaşam biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmıştır (p<0,05) ve en yüksek puanı “fiziksel veya ruhsal hastalık durumunu yok” olarak belirten
öğrencilerin aldığı bulunmuştur (89,41±20,65).
Kasapoğlu’nun (2015) meslek yüksekokulu
öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirdiği çalışmada ise araştırmaya katılan
öğrencilerin tanısı konan psikolojik hastalık durumunun sağlıklı yaşam biçimi davranışı puanları
ortalamalarının stres yönetimi göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05)
(Kasaploğlu, 2015). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) (WHO) 1974 yılında yapmış olduğu tanıma göre
sağlık, “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik
halidir” (http://www.who.int/). Bizim çalışmamızda çıkan sonuçlar bu tanımı doğrular niteliktedir.
Araştırmamızda öğrencilerin şu an ki sağlık durumu yorumuna ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları
II ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05) ve en yüksek
puanı şu andaki sağlık durumunu çok iyi olarak belirten öğrencilerin aldığı bulunmuştur
(146,22±15,84). Kasapoğlu’nun (2015) meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının değerlendirdiği çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin kendini gerçekleştirme
puanları ortalamalarının genel sağlık durumu değişkenine göre grup ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p=0.021) (Kasaploğlu, 2015). Küpeli’nin (2015) çukurova
üniversitesi doktora öğrencilerinin öz yeterlilik algılarının ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının
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değerlendirdiği çalışmada sağlık durumu algılarına göre sağlıklı yaşam biçimi ölçeğinin alt ölçek puan
ortalamalarına bakıldığında sağlık sorumluluğu hariç diğerlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.
(Fiziksel aktivite p<0,01, beslenme p<0,01, tinsel gelişim p<0,001, kişilerarası ilişki p<0,001, stres
yönetimi p<0,001 şeklinde anlamlı bulunmuştur) (Küpeli, 2015). Bu sonuç tıbbi hizmetler ve teknikler
öğrencilerinin puberte döneminde sık karşılan stres ve kaygı gibi faktörler ile baş etme konularında
sağlıklı yaşam biçimi davranışı geliştirebilme yönünde ilerlediklerini gösterir.
Oral’ın (2018) Erciyes üniversitesi öğrencilerinin sağlık algısı ve sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını incelediği çalışmasında herhangi bir sağlık sorununun olup olmaması, düzenli ilaç ve
sigara kullanma durumu ile sağlık algısı ölçeği toplam puanı arasında ilişki saptanmamıştır (p>0,05)
(Oral, 2018). Küpeli’nin (2015) Çukurova üniversitesi doktora öğrencilerinin öz yeterlilik algılarının ve
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirdiği çalışmada ilaç kullanımını gerektirecek hekim
tanılı kronik hastalık erkek doktora öğrencilerinde %12,1 oranında iken kadın doktora öğrencilerinde
ise bu oran %19,3 idi. Aradaki fark anlamlı değildi (p>0,05). Ailede ilaç kullanımını gerektiren kronik
hastalık erkek doktora öğrencilerinde %67,2 iken kadın doktora öğrencilerinde %72,5 idi. Aradaki fark
anlamlı değildi (p>0,05) (Küpeli, 2015). Kocaakman’ın (2009) İstanbul ilindeki hemşirelik yüksekokulu
birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını incelediği araştırmada ise,
haftalık 111 TL ve üzerinde harçlık alan öğrencilerin kişilerarası destek ve stres yönetimi ortalama
puanları, haftalık 30 TL’den az harçlık alan öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur (Kocaakman,
2009). Bizim araştırmamızda ise öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları II ölçeği puan
ortalamaları ile öğrencilerin aldığı haftalık harçlık miktarı ve sürekli ilaç kullanımı arasında
istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Öğrencilere ekonomik anlamda destek
oluşturması adına eğitim-öğrenimleri sürecinde ek gelir amacıyla çalışmaları, üniversite arkadaşlığı
dışında sosyal ortam oturmaları ve kişiler arası etkili iletişim kurmaları yönünden önerilir. Günlük
yaşamlarında özellikle antibiyotik kullanımı, analjezik, antipiretik gibi gereksiz ilaç kullanımının
karaciğer, böbrek gibi organlara iş yükü olacağı ve diğer organ fonksiyonlarına iş yükü anlatılmalıdır.
Bu konuların tüm öğrenciler için dikkat çekici ve erişilebilir olması adına yazılı ve görsel kaynaklar ile
desteklenmesi sağlanmalıdır.
5. Sonuç ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ölçekten alınabilecek en düşük puan 52 ve en yüksek
puan 208 iken, öğrencilerin ölçek puan ortalamalarının orta düzeyinin üstünde olduğu (136.27±21.83)
saptandı. Araştırmamızda öğrencilerin aile tipi, anne ve baba eğitim durumu, tanısı konmuş fiziksel
veya ruhsal hastalık durumu, şu an ki sağlık durumu yorumuna göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları
II ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Fakat
sağlıklı yaşam biçimi davranışları II ölçeği puan ortalamaları ile öğrencilerin aldığı haftalık harçlık
miktarı ve sürekli ilaç kullanımı arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05).
Meslek yüksekokulu sağlık programlarında eğitim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının aile tipi, anne ve baba eğitim durumu, tanısı konmuş fiziksel veya ruhsal hastalık
durumu, şu an ki sağlık durumu yorumu gibi bazı faktörlerin olumlu yönde etkilediği belirlendi. Yapılan
çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda mezun olacak olan 2. sınıf öğrencilerinin;
 Şu anki sağlık durumunun korunması ve devamlılığının sağlanması,
 Sürekli gelişen ve değişen bilimsel çalışmalar ışığında günümüz sağlık teknolojilerine ve yeni
sağlık uygulamalara açık olunması ve araştırma bilincinin gelişimine teşvik edilmesi,
 Topluma ve bakımı altındaki hastalara faydalı olabilmek için ekonomik durum, ilaç kullanımı
gibi yaşam kalitesini artıracak konularda bilgi eksikliğinin giderilmesi,
 Bakımı altındaki hastalarda oluşabilecek semptom kontrollü destek mekanizmaları, ilaç
kullanımı, beslenme ve egzersiz, yaşam kalitesi gibi konularda öğrenmenin devamlılığı,
 Günlük yaşam aktivitelerini en üst düzeye taşıyabilme, kişiler arası iletişim, kaliteli zaman
geçireme konularında hobiler edinilmesi,
 Sağlık yaşam biçimini yaşamın bir parçası haline getirip, sağlığın sürekliliğinin sağlanması,
topluma örnek birer sağlık çalışanı olma yolunda ilerlemenin teşviki önerilir.
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Ortaokul Öğrencilerinin İdeal Öğretmen ve İdeal Öğretim Süreçlerine
Yönelik Görüşleri
Dr. İbrahim Halil YURDAKAL
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
iyurdakal@pau.edu.tr
Özet: Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin “ideal öğretmene” yönelik görüşlerini belirlemek
amaçlanmıştır. Çalışma nitel desen temele alınarak yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir
örneklem modeline göre planlanmıştır. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde öğrenim gören 45 ortaokul öğrencisinde
veriler toplanmıştır. Öğrencilerin 26’sı kız ve 19’u erkektir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından
hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:
Öğrencilerin görüşlerine bakıldığında genel olarak mevcut öğretmenlerinde eksik gördükleri noktaları
tamamlayıcı unsurları ideal öğretmen kalıbına koydukları görülmektedir. Özellikle temel değerlerimiz olan sevgi,
saygı, adalet ve eşitlik gibi kavramların öğrencilerin ideal öğretmen tanımlamasında ön plana çıktığı
görülmektedir. Öğrencilerin ideal sınıf ortamına yönelik genel olarak iş birliğinin ve etkili iletişimin etkin olduğu
bir sınıf ortamı hayal ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin görüşlerine bakıldığında ideal bir dersin işlenmesi için
öğrencilerin derse ilgi duyması gerektiğini ve öğrencilerin motivasyonlarının yeterli düzeyde olması gerektiğini
bildikleri görülmektedir. Bazı öğrenciler sadece sınavlar ile değil bir nevi süreç değerlendirme olan ders içi
değerlendirmeler ile öğrencilere not vermek istedikleri görülmektedir. Öğrencilerin ideal ölçme ve değerlendirme
süreçlerine yönelik genellikle çoktan seçmeli sorular ile değerlendirmeyi yapmak istedikleri görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: İdeal öğretmen, ideal eğitim-öğretim süreçleri, ideal ölçme ve değerlendirme, nitel
araştırma.

Views of Secondary School Students on Ideal Teacher and Ideal
Teaching Processes
Abstract: In this study, it was aimed to determine the opinions of secondary school students about an ideal
teacher The study was carried out on the basis of qualitative pattern. The sample of the study was planned
according to easily accessible sampling model. Data were collected from 45 secondary school students in
Pamukkale, Denizli. 26 of the students are girls and 19 are boys. The data of the study was collected by a
structured interview form prepared by the researcher. As a result of the study, the following findings are reached:
In the views of the students, it is seen that the current teachers put the complementary elements into the ideal
teacher pattern. It is seen that the concepts such as love, respect, justice and equality, which are our
fundamental values, stand out in the definition of the ideal teacher. It is seen that students dream of a classroom
environment in which the ideal classroom environment and cooperation are effective. When the views of the
students are examined, it is seen that the students should be interested in the lesson and the students'
motivations should be sufficient for the processing of an ideal course. It is seen that some students want to give
a grade to the students with in-class evaluations, which are not just exams but a kind of process evaluation. It is
seen that students generally want to make an evaluation with multiple choice about ideal measurement and
evaluation processes.
Keywords: Ideal teacher, ideal learning process, ideal assesment and evaluation, qualitative research.
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1. Giriş
Eğitim-öğretim faaliyetleri farklı bileşenlerden oluşan kompleks bir yapıdır. Bu yapının etkili bir
şekilde işleyebilmesi içerisinde yer alan unsurların başarısına bağlıdır. Eğitim-öğretim faaliyetleri
genel olarak dört yapıdan oluşmaktadır. Bunlar öğretmen, öğrenci, veli ve öğretim programlarıdır.
Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde ele alındığında öğrenci merkezli eğitimin ilk koşulu öğretmenin
öğrencileri temele alarak öğretim faaliyetlerini düzenlemesindir. Bireysel farklılıklara duyarlı ve
öğrencilerin ilgi-ihtiyaçlarını dikkate alan bir öğretmenin başarısız olması düşünülemez. İdeal
öğretmen sadece çağdaş eğitim-öğretim pedagojik bilgisine sahip birey olarak düşünülmemelidir.
Öğrencilerin her birini farklı bir birey olarak gören, onların ilgi ve ihtiyaçlarını bilen ve buna göre
öğretim süreçlerini düzenleyen, mesleğinden haz alan ve akademik başarıdan önce kişilik gelişimini
dikkate alan bir yapı olarak düşünülmelidir.
Öğretmenlerin öğrencilerin özelliklerini bilmeleri ve buna uygun eğitim-öğretim faaliyetleri
düzenlemeleri öğrencilerin gerek hayat becerilerini gerekse akademik başarılarını olumlu
etkileyecektir. Senge vd. (2000, s. 129) birçok öğrencinin sınıflarda zihinsel engelli olarak görüldüğünü
ancak esasen öğrencilerin öğrenme yollarına uygun öğretimlerin yapılmadığını belirtmektedir. Bu gibi
durumlar öğrencilerin akademik başarılarının düşmesine ve okuldan uzaklaşmalarına yol
açabilmektedir. Rogers (2006) öğretmenlerin genel olarak sınıfı kontrol eden ve davranış geliştiren
bireyler olarak görüldüğünü öne sürmektedir. Bu kapsamda özellikle ideal öğretmenin özelliklerini
belirlemek önem arz etmektedir. Clark (1995) ideal öğretmeni beklenilen davranış değişikliklerine
ulaşmada öğrenciler ile etkili bir işbirliği ve iletişim içerisinde olabilen öğretmen olarak
tanımlamaktadır. Öğrencilerinde istenilen becerilerin kazanılmasını isteyen bir öğretmenin öncelikle
öğrencilerini motive etmesi gerekmektedir. Awotua-Efebo (2001) öğrenme ortamının uygun olmaması
durumunda bile yeterli motivasyonu sağlamış öğrencilerin akademik olarak başarılı olduklarını
belirtmektedir. Öğretmenlerin özellikle bilgi çağında öğrencilerine yaratıcı ve eleştirel düşünebilme
becerilerini kazandırması gerekmektedir. Yaratıcı düşünmeyi geliştirmede öğretmenlere büyük
sorumluluklar düşmektedir. Sınıfta uygun bir iletişim ağı ve iş birliği ortamı yaratamayan bir
öğretmenin öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesi beklenemez. Yapılan
araştırmalar öğrencinin etkin katılımının, öğrenciyi cesaretlendirmenin ve akran etkileşiminin yaratıcı
düşünmeyi geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir (Smith, 1977). Saliceti’ye (2015) göre yaratıcı
düşünme becerisini geliştirmede öğretmenin yapması gerekenler şunlardır:
• Sonuca değil sürece önem vermelidirler.
• Problemi çözmek yerine problemi tanımlama ve keşfetmeye önem vermelidirler.
• Kavramların sözlük anlamlarından çok kişisel tanımlarına değer vermelidir.
• Ezbere dayalı bilgiler yerine öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak ve eğitim psikolojisine
uygun bilgilere yer vermelidir.
• Bilinen teoriler/hipotezleri kullanmak yerine iletişim becerilerini güçlendirerek bireyin kendi
hipotezlerini kurması sağlanmalıdır.
• Mevcut düşünceleri kullanarak düşünme yerine yaratıcı ve üretken gücü kullanarak kompleks
düşünceyi kullanarak bakış açısı kazandırmalıdır.
• Gelişigüzel sonuçlara ulaşmak yerine sistematik sonuçlara ulaşmayı hedeflemelidir
MEB (2012, s. 7) ise yaratıcı düşünmeyi geliştirmede öğretmenlere şu önerileri sunmaktadır:
Öğrencilere düşüncelerini ifade etmeleri için fırsat vermek. Her düşünceye saygı göstermek. Eleştiriye
yer vermemek. Tek doğru cevaba kilitlenmemek. Öğrencilerin yanlıştan korkmalarını önlemek. Sürekli
mantıklı yanıtlar beklentisi içinde olmamak. Öğrencilerde yaratıcılıklarının gelişebileceği inancını
yerleştirmek. Yapılandırmacı yaklaşımın eğitim-öğretim ortamlarında kullanıldığı günümüzde
öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerinde ve farklı fikirler geliştirmelerinde önem arz eden yaratıcı
düşünme ile birlikte öğretmenlerden kazandırılması beklenilen bir diğer beceri ise eleştirel düşünme
becerisidir. MEB (2015) öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması gereken beceriler
içerisinde de eleştirel düşünme becerisi yer almaktadır. Öğretim programında yer alan temel beceriler
şunlardır: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim,
problem çözme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, karar verme, metinler arası
okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme (MEB, 2015). İdeal öğretmenin nasıl bir olgu olduğunu
belirlemede ilk kaynak öğrenciler olarak görülmektedir. Öğrencilerin ideal öğretmen algılarını tespit
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etmek bu açıdan önem arz etmektedir. Yıldırım, Akan ve Yalçın (2018) çalışmalarında öğrencilerin
kendilerini önemseyen, destekleyen ve kendileri ile ilgilenen öğretmenlerden hoşlandıklarını,
kendilerine değer verilmesini istedikleri sonucuna ulaşmışlardır. Tunca, vd. (2015) çalışmalarında
üniversite öğrencilerinin ideal öğretim elemanına yönelik görüşlerini incelemiş olup araştırmada
öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda ideal öğretim üyesinde bulunması gereken nitelikler
“mesleki rol ve sorumluluklar, mesleki değerler, kişisel özellikler, mesleki etik ilkeler ve toplumsal
sorumluluk” olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının ideal bir öğretim
üyesinde bulunması gereken nitelikler arasında en çok vurgu yaptıkları nitelik “mesleki rol ve
sorumluluklar” iken; en az vurgu yaptıkları nitelik ise “toplumsal sorumluluklar” olmuştur. Bu
araştırmada ortaokul öğrencilerinin ideal öğretmene yönelik görüşleri araştırılmış olup bu kapsamda
şu alt problemler oluşturulmuştur.
• Öğrencilerin görüşlerine göre ideal öğretmen nasıl olmalıdır?
• Öğrencilerin görüşlerine göre ideal bir sınıf ortamı nasıl oluşturulur?
• Öğrencilerin görüşlerine göre ideal bir ders nasıl işlenmelidir?
• Öğrencilerin görüşlerine göre ideal bir ölçme-değerlendirme sistemi nasıl olmalıdır?
2. Yöntem
Çalışma nitel desen temele alınarak yürütülmüştür. Nitel araştırmacılar insanların deneyimlerini,
bu deneyimleri nasıl yorumladıklarını ve deneyimlerine nasıl bir anlam yüklediklerini anlamaya
çalışırlar (Merriam, 2013, s. 5). Çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir örneklem modeline göre
planlanmıştır. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde öğrenim gören 45 ortaokul öğrencisinde veriler
toplanmıştır. Öğrencilerin 26’sı kız ve 19’u erkektir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından
hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Hazırlanan soru formunun yazım-imla
hataları için 2 Türkçe öğretmeninden yardım alınmıştır. Formun kapsam durumu için 2 öğretim
üyesinden uzman görüşü alınarak form son halini almıştır. 5 soru ve kişisel bilgi kısmından oluşan form
araştırmacı tarafından okullara gidilerek uygulanmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler alıntılar ile
aktarılmıştır.
3. Bulgular
Araştırmanın ilk alt problemi “öğrencilerin görüşlerine göre ideal öğretmen nasıl olmalıdır?”
şeklinde olup bu alt probleme ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şunlardır:
İdeal öğretmen;
“İyi niyetli ve bakış açısı farklı bir öğretmendir (3, K). Öğrencileri dinleyen, eğlenceli ve yeniliğe
açıktır (7, E). Konuyu güzel anlatan, güler yüzlüdür (8, E). Derse geç gelmeyen, derste telefon ile
uğraşmayan, dersi aktif geçirendir (11,E). Az ödev veren, öğrencilerine karşı anlayışlı olandır (17, K),
Öğrencilerine bağırmayan, hakaret etmeyen ve kızmayandır (19, K). Komik, eğlenceli etkinlik
yapabilendir (21, K). Öğrencilerine sevgi ve saygı gösterendir (22, E). Öğrencileri ile sohbet eden ve
dertlerini-sorunlarını dinleyendir (27, E). Müfredata bağlı kalmayıp bizim ihtiyaçlarıma göre hareket
edendir (29, K). Not konusunda cömert olandır (33, E). Adaletli ve herkese eşit davranmayı bilenir
(37, K). Giyim olarak temiz olan ders araç-gereçleri düzenli olandır (41, E).”
Araştırmanın ikinci alt problemi “öğrencilerin görüşlerine göre ideal bir sınıf ortamı nasıl
oluşturulur?” şeklinde olup bu alt probleme ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Öğretmenin sesini etkili bir şekilde duyurabileceği bir sınıf ortamı hazırlardım (8, E). Mutlu ve
umutlu bir sınıf ortamı oluştururdum (9, K). Sessiz bir sınıf ortamı oluştururdum (10, E). Arkadaşlık
bağları güçlü bir sınıf ortamı oluştururdum (13, K). Birbirleri ile kaynaşmış ve birbirlerine destek
veren öğrencilerin olduğu bir sınıf ortamı oluştururdum (15, K). Öğrencilerin ilgilerine uygun
etkinliklerin yapıldığı bir sınıf ortamı oluştururdum (20, E). Özgürlük ve demokrasinin olduğu bir
sınıf ortamı oluştururdum (23, K). Öğrencilerin tahtayı rahat görebilmeleri için boy sıralamasına göre
bir sınıf düzenlemesi yapardım (25, K). Her öğrencinin istediği arkadaşı ile oturabileceği bir sınıf
ortamı oluştururdum (38, E).”
Araştırmanın üçüncü alt problemi “öğrencilerin görüşlerine göre ideal bir ders nasıl işlenmelidir?”
şeklinde olup bu alt probleme ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şunlardır:

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

250

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
“Dersi oyunlar ile işlerdim (1, E). Derste bol örnekler vererek konunun anlaşılmasını sağlardım
(4, K). Sıkıcı olmayan eğlenceli bir ders işleyişi sağlardım (5, K). Tüm öğrencilere görev vererek
herkesin etkin olmasını sağlardım (6, E). Konuyu detaylı ve tüm ayrıntıları ile anlatırdım (12, E)
Programa uygun olarak kitaba bağlı kalarak konuyu işlerdim (14, K). Tüm konuları oyunlaştırarak
dersi işlerdim (35, E). Öğrencilerin eksiklerinin belirleyip bunları tamamlayarak dersi işlerdim (36,
K). Öğrenciler arasında ayrımcılık yapmadan herkesi derse katarak dersi işlerdim (39, K). Derste bol
bol araç-gereç kullanırdım. Teknolojik araç-gereçleri daima kullanmaya çalışırdım (42, E).”
Araştırmanın dördüncü alt problemi “öğrencilerin görüşlerine göre ideal bir ölçme-değerlendirme
sistemi nasıl olmalıdır?” şeklinde olup bu alt probleme ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Sadece sözlü sınav yapardım (2, E). Açık uçlu sorular ile ölçme ve değerlendirme yapardım (24,
K). Öğrencilerin anlayabileceği şekilde basit sorular sorardım (26, E). Her derste en az bir açık uçlu
soru sorardım (30, E). Genel deneme sınavlarını baz alırdım (31, K). Derse katılıma göre öğrencileri
değerlendirirdim (32, K). Soruları kolaydan zora doğru düzenleyip sınavı o şekilde yapardım (34, K).
Sadece çoktan seçmeli sınavlar yapardım. Hatırlaması kolay olurdu (40, E). Ders içi performansı
ölçerdim. Asla sınav yapmazdım (43, E). Her öğrencinin kendi istediği şekilde değerlendirilmesini
sağlardım (44, K) Oyun tarzı etkinlikler ile değerlendirme yapardım (45, E).”
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Öğrencilerin görüşlerine bakıldığında genel olarak mevcut öğretmenlerinde eksik gördükleri
yanları tamamlayıcı unsurlara sahip öğretmen profilini, ideal öğretmen kalıbına koydukları
görülmektedir. Özellikle temel değerlerimiz olan sevgi, saygı, adalet ve eşitlik gibi kavramların
öğrencilerin ideal öğretmen tanımlamasında ön plana çıktığı görülmektedir. Bu kapsamda öğrenciler
özellikle kendilerine adaletli davranan ve her konuda ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitim-öğretim
faaliyetlerini sürdüren öğretmenleri daha çok istemektedirler. Gültekin (2015) araştırmasında
ortaokul öğrencileri ideal öğretmeninin güler yüzlü, eğlenceli, espirili ve neşeli olması gerektiğini
belirtmektedir. Telli, Brok ve Çağıroğlu (2008) ise çalışmalarında öğrencilerin ideal bir öğretmenin
rehber olma, motive etme, destekleme, olumlu ilişkiler kurma becerilerine sahip olması gerektiğini
vurgulamaktadır. Mızrak Karcı (2016) ortaöğretim öğrencileri ile yaptığı araştırmada ideal öğretmeni
hoşgörülü, neşeli, öğrencilere ilgi gösteren, öğrencilerin derse katılımını sağlayan, öğrencilerin
başarısını değerlendirmede ödev, proje ve ders içi etkinliklere de yer veren ve öğrenciler tarafından
kolayca ulaşılabilen kişi olarak tanımlamıştır. Gündüz (2014) ilkokul öğrencileri ile ilgili yaptığı
araştırmada ilkokul çocukları için etkili bir öğretmende, mesleki becerilerden daha çok kişisel
özelliklerin önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Öğrencilerin ideal sınıf ortamına yönelik görüşlere bakıldığında genel olarak iş birliğinin ve etkili
iletişimin etkin olduğu bir sınıf ortamı hayal ettikleri görülmektedir. İdeal öğretmen tanımında olduğu
gibi adalet ve eşitlik kavramları ideal sınıf ortamında da kendini göstermektedir. Öğrencilerin
isteyerek okula geldiği ve öğrenmeye motive olmuş bir sınıf ortamının oluşturulması gerekliliği gelen
görüşler arasındadır. Öğrencilerin görüşlerine bakıldığında ideal bir dersin işlenmesi için öğrencilerin
derse ilgi duyması gerektiğini ve öğrencilerin motivasyonlarının yeterli düzeyde olması gerektiğini
bildikleri görülmektedir. Özellikle ideal bir ders işlenişi sırasında öğrencileri derse odaklanmalarını
sağlamak için oyun ve araç-gereçlerin kullanılması gerektiğini öne sürmektedirler. Öğrencilerin
dersteki kazanımları edinmeleri için öncelikle hazırbulunuşluklarının tespit edilmesi ve eksiklerin
giderilmesi şeklindeki görüşler dikkat çekicidir. İdeal bir ders işlenişinde bol örnekler ile konunun
kavratılması gerekliliği ve tüm öğrencilerin derse katılım göstermesi gerekliliği de gelen görüşler
arasındadır.
Öğrencilerin ideal ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik görüşlerine bakıldığında genellikle
açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular ile değerlendirmeyi yapmak istedikleri görülmektedir. Açık uçlu
soruların yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini daha iyi yansıtabilecek bir sınav türü olması bunda
etkili olmuş olabilir. Çoktan seçmeli sorularda özellikle bilinmeyen konularda bile doğru yanıt verme
olasılığını olması öğrencilerin sevdiği bir sınav türü olmasında etkili olabilir. Bazı öğrenciler sadece
sınavlar ile değil bir nevi süreç değerlendirme olan ders içi değerlendirmeler ile öğrencilere not
vermek istedikleri görülmektedir. Bazı öğrenciler ise ölçme ve değerlendirme süreçlerinde her
öğrencinin kendi istediği şekilde ölçülmesinin daha uygun olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.
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Ayfer Tanrıverdi "Viyola Metodu 2" nin İncelenmesi
Dr. Ömer Bilgehan SONSEL
Gazi Üniversitesi, Türkiye
sonselbilgehan@gmail.com
Özet: Viyola çalgısı için yazılmış olan özgün etütler sayıca oldukça azdır. Çalma biçimi ve tutuşu kemana,
tel dizilimi ve akortlanışı da viyolonsele benzemesinden dolayı bu çalgılara yazılmış olan etütler ve eserler
transpoze edilerek (viyola için uygun tona ve ses aralığına aktarılarak) viyola eğitiminde kullanılmaktadır. Viyola
için yazılmış olan özgün etütlerin sayıca azlığının yanı sıra bir diğer olumsuz durum ise seviyelerinin orta ve üst
seviyede olmalarıdır. Bu da viyola eğitiminde kullanılacak olan etüt repertuvarını oldukça sıkıntıya sokmaktadır.
1990'lara kadar ülkemizde viyola eğitimcileri çözüm olarak keman ve viyolonsel eğitiminde kullanılan alanlarında
ünlü pedagog ve sanatçıların yazmış oldukları etütleri kendi çalgılarına uygun hale getirerek eğitim yapmaktaydı.
Bu durum viyola eğitiminde kaynak sorununu doğurmaktaydı. 1994 senesinde viyola eğitimcisi Ayfer Tanrıverdi,
kendi yazmış olduğu etütleri ile, viyola eğitiminde kullanılan birçok özgün ve aktarma etüdü pedagojik olarak
sıralamış ve seviyelerine göre üç kitap olarak viyola repertuvarına kazandırmıştır. Bu adım viyola eğitimi için
oldukça iş gören ve faydalı olmuş ve günümüzde baskısı hala süren bir kaynak halini almıştır. Çalışmada bu üç
metottan 2. si, etütlerin bestecileri açısından, etütlerin tonalite/makam durumları açısından, etütlerin içerdiği
pozisyonlar açısından ve etütlerin içerdiği sağ ve sol el teknikleri açısından incelenmiştir. İçerik analizine dayalı
bu çalışmada metotta yer alan 141 etüt incelenmiş ve etütte sayıca en fazla etüdün Tanrıverdi, Sitt ve Pracht'a
ait olduğu, etütlerin %97'sinin tonal, %3'ünün makamsal olduğu, metotta en çok 1. pozisyon kalıcı ve 1. - 3.
pozisyon geçişli etütlerin yer aldığı, etütlerde sağ ve sol el tekniklerinden en çok legato, detaşe ve çift ses çalma
tekniklerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilgili başlıklar altında tablolaştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Viyola, Viyola Eğitimi, Ayfer Tanrıverdi, Viyola Metodu

Analysis of "Viola Method 2" by Ayfer Tanrıverdi
Abstract: The number of authentic etudes written for viola instrument is considerably limited. Because the
way of playing and grip of the instrument is similar to the violin’s and the tuning is similar to violoncello’s, the
etudes and compositions written for these instruments are being transposed (transforming the tones and tessitura
to adjust them to viola) and used for viola trainings. In addition to the limited number of authentic etudes written
for viola, another challenge is that their levels are intermediate and high for viola. This causes a significant
problem with regard to the etude repertory to be used for viola trainings. Until 1990s, viola trainers in Turkey
delivered trainings by accommodating the etudes used for violin and violoncello written by pedagogues and
artists famous in their fields to their instruments as a solution. This situation brought a resource problem to viola
training. In 1994, viola trainer Ayfer Tanrıverdi, sorted the various authentic and transformed etudes, including
etudes written by herself, pedagogically and introduced them to viola repertory in three books levelled
accordingly. This initiative was proven to be useful and beneficial and has become a source still having print
editions. This study reviews the second of three methods in terms of composers of etudes, tonality/mode of
etudes, positions within the etudes and the right/left hand techniques included in etudes. In this study based on
content analysis, 141 etudes in the method were reviewed and it was inferred that the etudes by Tanrıverdi, Sitt
and Pracht had the highest numbers in total; 97% of the etudes were tonal, 3% were modal; the method had
mostly 1st position and 1st-3rd position transitive etudes; legato, detache and double stop playing techniques
were the mostly used right and left hand techniques in the etudes. The obtained results are shown under
respective headings in the table.
Keywords: Viola, Viola Training, Ayfer Tanrıverdi, Viola Method

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

253

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
1. Giriş
Müzik eğitimi, Uçan tarafından (2005, s. 30) "bireye, kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli
müziksel davranışlar kazandırma" olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde müzik eğitimi üç ana türe
ayrılmaktadır. Bunlar;


Genel Müzik Eğitimi,



Özengen Müzik Eğitimi ve



Mesleki Müzik Eğitimidir.

Mesleki müzik eğitimi, müzik ile ilgili bir işi meslek olarak seçen, müziğe belli düzeyde yetenekli
kişilere yönelik olan müzik eğitimidir (Uçan, 2005, s. 30 -33). Mesleki müzik eğitimi, müzik sanatçılığı
eğitimi, müzikbilimcilik ve müzik öğretmenliği gibi kollardan oluşur. Bu kolların her birinde çalgı
eğitimi yer almaktadır. Müzik eğitiminin bir boyutu olan çalgı eğitimi sayesinde öğrencilerin müzik
bilgileri arttırılmakta ve çalgı çalma yoluyla müzik yapmaları hedeflenmektedir (Özen, 2004, s. 60).
Çalgılar, belli başlı özelliklerine göre gruplara ayrılmışlardır. Bunlardan biri de çalınırken kullanılan
materyallere göre yapılan gruplandırmalardır. Telli çalgılarda, çalgıdan ses çıkarmak için yay
kullanılan gruba “yaylı çalgılar” denir (Varış, 2002, s. 2). Yaylı çalgılar ailesi keman, viyola, viyolonsel
ve kontrbastan oluşmaktadır.
Fiziksel olarak kemandan daha büyük ve tekniksel açıdan keman ile birçok benzerliğe sahip olan
viyola, yaylı çalgılar ailesinin orta genişlikte çalgısı ve önemli bir üyesidir (Varış, 2012, s. 166).
Viyolanın üst tablası ladin ağacından, alt tablası ve bunları çevreleyen yanlıklar ile sapı ise
akçaağaçtan yapılır (Darendelioğlu ve Tabrizi, 2009, s. 6). Telleri Do-Sol-Re-La olarak akort edilen
viyola, gövdesi ortalama 41-45 cm olan bir çalgıdır (Bahar, B., K., 2018a, s. 53).
Türkiye'de viyola eğitimcisi yetiştirilmesi, Cumhuriyet sonrası dönem incelendiğinde 1 Kasım 1924
tarihinde kurulan Musiki Muallim Mektebi'ne dayanmaktadır. Okulun eğitici kadrosu o gün bu alanda
tek kaynak olan "amiral gemisi" konumundaki Riyeset-i Cumhur Musıkî Heyeti'nin (bugünkü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) müzikçileridir (Akbulut, 2016, s. 47). Kurulduğu dönem eğitim
süresi 4 yıl olan mektebin eğitim süresi 1930 yılında 1925 tarihli Maarif Vekaleti Mecmuasında yer alan
Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 yıla çıkarılmış ve okulun eğitimci yetiştirme amacının yanına orkestraya
eleman yetiştirme amacı da eklenmiştir (Tarman, 2013, s. 84). Bu kurumun öncelikli kimliği öğretmen
yetiştirmek olması gerekirken, genç Cumhuriyetin nadide okulu, hem öğretmen ihtiyacını karşılamak
zorunda hem de ülkenin müzisyen ihtiyacına cevap vermek zorunda idi. Böylece Musiki Muallim
Mektebi'nin sanatçı öğretmen anlayışının temelleri atılmış oldu. Bu dönemde öğretim için yurt dışına
öğrenciler gönderilmiş ve yurda döndüklerinde çeşitli alanlarda yararlanılmıştır (Ayparlar, 1996, s.
63).
Bu kurum başkentte 12 sene boyunca viyola eğitimi veren tek kurum oldu. 1924 itibari ile viyola
alanında formal eğitim bu şekilde iken 27 Mart 1935 tarihinde Paul Hindemith ile sözleşme imzalanmış,
1936 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı'nın açılması sağlanmış ve viyola sanatçısı yetiştirme
görevi bu kuruma devredilmiştir (Ali, 2017, s. 72). Viyola çalan müzik öğretmenlerini yetiştirmeye ise
Musiki Muallim Mektebi devam etti. 1937 senesinde kurumun ismi Gazi Musiki Muallim ve Terbiye
Enstitüsü olarak değiştirildi. Viyola çalan müzik öğretmeni yetiştiren kurumların sayısı Eğitim
Enstitüleri ve sonrasında Yüksek Öğretmen Okulları'nın sayıca artmasıyla çoğalmıştır. Bu süreçte
Yüksek Öğretmen Okulları'ndaki viyola eğitimini MMM'den mezun olan viyola öğretmenleri
sürdürmüşlerdir. 1982 yılında yürürlüğe giren 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983 yılında bu
kararnamenin yerini alan 2804 sayılı yasa ile sanat eğitimi veren tüm yükseköğretim kurumları YÖK
kapsamında üniversitelere bağlanmıştır (Ece, Sevgi ve Çalgan, 2014, s. 16). Bugün neredeyse her
şehrimizde en az bir üniversite, hemen hemen her üniversitede ise müzik bölümü bulunmaktadır. Bu
da viyola eğitiminin yurt genelinde yapılan bir eğitim olduğunu göstermektedir.
Viyola eğitiminde karşılaşılan en büyük sorunların başında kaynak eksikliği gelmektedir. Viyola
çalgısı için yazılmış olan özgün etütler sayıca oldukça azdır. Çalma biçimi ve tutuşu kemana, tel
dizilimi ve akortlanışı da viyolonsele benzemesinden dolayı bu çalgılara yazılmış olan etütler ve eserler
transpoze edilerek (viyola için uygun tona ve ses aralığına aktarılarak) viyola eğitiminde
kullanılmaktadır. Viyola için yazılmış olan özgün etütlerin sayıca azlığının yanı sıra bir diğer olumsuz
durum ise seviyelerinin orta ve üst seviyede olmalarıdır. Bu da viyola eğitiminde kullanılacak olan etüt
repertuvarını oldukça sıkıntıya sokmaktadır. Uzun yıllar boyunca viyola eğitimi, çoğunlukla diğer
enstrümanlar için bestelenmiş eser ve etütlerin transkripsiyonları ile yapılmış fakat yeterli olmamıştır.
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Bu noktada viyola için etüt, metot ya da diğer türlerde eser veren besteciler oldukça önemlidir (Bahar,
B., K., 2018b, s. 14). Temiz (2006, s. 398) etüdü, "Çalgı ya da seste tekniği ilerletmek amacıyla
yazılmış müzik parçaları" olarak tanımlamaktadır. Etüt çalışma, çalıcının teknik seviyesinin
yükseltilmesi ve buna bağlı olarak daha yüksek seviyedeki eserlerin doğru ve müzikal bir biçimde icra
edebilmesi için önem teşkil etmektedir (Özdemir ve Dalkıran, 2011, s. 135).
1990'lı yıllara kadar ülkemizde viyola eğitimcileri çözüm olarak keman ve viyolonsel eğitiminde
kullanılan, alanlarında ünlü pedagog ve sanatçıların yazmış oldukları etütleri kendi çalgılarına uygun
hale getirerek eğitim yapmaktaydı. Bu durum viyola eğitiminde kaynak sorununu doğurmaktaydı.
Bir dönem viyola hocalarının sol anahtarı üzerinden keman notasını 5 ses aşağıdan düşünerek
eğitim yapma çabaları olduğu ancak çok uzun soluklu olmadığı bilinmektedir. Yerli bir metot olmaması
ve zaten viyolaya yazılan kaynağın az olması bireylerin ya keman metotlarını alıp kendi imkanları ile
transpoze etmesine ya da yurtdışından her metodun ayrı ayrı viyola edisyonunu almalarına sebep
olmaktaydı. Her metot ayrı bir tekniğe, ayrı bir konuya çalıştırdığı için tek bir metot odaklı çalgı
eğitimi yapılması oldukça zordu. Bu yüzden öğrencilerin her derse tüm metotlarıyla gitmeleri
gerekiyordu. 1994 senesinde viyola eğitimcisi Ayfer Tanrıverdi, kendi yazmış olduğu etütleri ile, viyola
eğitiminde kullanılan birçok özgün ve aktarma etüdü pedagojik olarak sıralamış ve seviyelerine göre
üç kitap olarak viyola repertuvarına kazandırmıştır. Bu adım viyola eğitimi için oldukça iş gören ve
faydalı bir adım olurken, kitaplar günümüzde baskısı hala süren kaynaklar halini almıştır. Metodun ilk
baskısının üzerinden 25 sene geçmiş olmasına rağmen halen yerini doldurabilecek bir metot
basılmamıştır. Bu noktada bu metodun incelenmesi hem viyola öğrencileri hem de viyola eğitimcileri
açısından faydalı olacaktır.
1.1. Araştırmanın amacı:
Bu araştırma, viyola eğitiminde kullanılan repertuvar açısından önemli yer tutan Ayfer Tanrıverdi
"Viyola Metodu - 2" yi farklı açılardan inceleyerek viyola eğitimcilerine ve öğrencilerine bir metot
kılavuzu sağlamayı ve kendinden sonra yapılacak içerik analizi çalışmalarına ışık tutmayı
amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda çalışmada şu alt amaçlar araştırılmıştır;
1) Ayfer Tanrıverdi Viyola Metodu 2'de yer alan etütlerin bestecileri nasıl bir görünüm
sergilemektedir?
2) Ayfer Tanrıverdi Viyola Metodu 2'de yer alan etütlerin tonalite/makam durumları nasıl bir
görünüm sergilemektedir?
3) Ayfer Tanrıverdi Viyola Metodu 2'de yer alan etütler içerdiği pozisyonlar açısından nasıl bir
görünüm sergilemektedir?
4) Ayfer Tanrıverdi Viyola Metodu 2'de yer alan etütler sağ ve sol el teknikleri açısından nasıl bir
görünüm sergilemektedir?
2. Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde; araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları,
verilerin analizi ve yorumlanmasına ilişkin bilgiler sunulacaktır.
2.1. Araştırma Modeli:
Bu araştırmada, Ayfer Tanrıverdi "Viyola Metodu -2" kitabını incelemeye yönelik içerik - doküman
analizi modeli kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesini kapsamaktadır (Turgut, 2012, s. 239). İçerik doküman analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun anlayabileceği bir şekilde düzenlemektir
(Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 227).
2.2. Evren ve Örneklem:
Ayfer Tanrıverdi "Viyola Metodu 2" kitabında 141 etüt bulunmaktadır. Etütlerin tümü araştırmaya
dahil edilmiş ve ilgili başlıklar altında incelenmiştir. Kitapta yer alan tüm etütler araştırmaya dahil
edildiğinden örneklem evreni temsil etmektedir.
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2.3. Verilerin Toplanması, Analizi ve Yorumlanması:
Çalışmada, verilerin toplanması amacı ile etütlerin incelenmesi için araştırmacı tarafından "etüt
inceleme formu" oluşturulmuştur. Bu formda, her bir etüt için;


Tonalite / makamsallık durumu,



Etütlerin içerdiği pozisyonlar,



Viyola eğitiminde kullanılan tüm sağ ve sol el teknikleri listelenmiştir.

Araştırmacı dahil 3 alan uzmanından, 141 etüdün ton/makamı, içerdiği pozisyonlar ve etütlerde
yer alan teknikleri işaretlemeleri istenmiştir. Uzmanların değerlendirmelerini kolaylaştırmak için
formda viyola eğitiminde kullanılan sağ ve sol el teknikleri sıralanmıştır. Alan uzmanlarından alınan
veriler değerlendirilerek sadece ortak verdikleri cevaplar araştırma sonuçlarına dahil edilmiştir. Elde
edilen veriler tablolaştırılarak ilgili başlıklar altında verilmiştir.
3. Bulgular
3.1. Metotta Yer Alan Besteci Dağılımına İlişkin Bulgular:
Tablo 1
Metotta Yer Alan Etütlerin Bestecileri Açısından Dağılımı
Etütlerin Bestecileri
Tanrıverdi
Sitt
Pracht
Wolfahrt
Beriot
Kayser
Neubert
Grünwald
Dont
Diğer
Toplam

Metottaki Etüt Sayıları
24
16
13
11
10
9
6
5
5
42
141

Metotta Yer Alan Etütlere Oranı
(%)
%17,75
%11
%9,25
%7,50
%7
%6,50
%4,25
%3,50
%3,50
%29,75
%100

Tablo 1. incelendiğinde, metotta sayısal bakımdan en çok etüde sahip olan besteci kitabın yazarı
olan Tanrıverdi'dir (%17,75). Kitapta etüt sayısı bakımından Tanrıverdi'nin arkasından %11'lik oranla
Sitt ve %9,25'lik oranla Pracht gelmektedir. Kitapta 4 etüt ve altında bestesine yer verilen besteciler
"diğer" kategorisinde toplanmıştır bu oran %29,75'i oluşturmaktadır. Diğer kategorisini oluşturan
bestecilerin sayısı 20 olarak tespit edilmiş ve bu bestecilerle birlikte metotta yer alan toplam besteci
sayısı 29 olmuştur. Diğer kategorisinin altında Ali Uçan, Aytekin Albuz gibi Türk bestecileri de
bulunmaktadır.
3.2. Metotta Yer Alan Etütlerin Tonalite/Makam Durumlarına İlişkin Bulgular:
Tablo 2
Metotta Yer Alan Etütlerin Tonalite/Makam Durumları Açısından Dağılımı
Etüt Sayısı
137

Metotta Yer
Alan Etütlere
Oranı (%)
%97

4

%3

141

%100

Etütlerin Tonalite / Makam Durumu
Tonal
Makamsal
Toplam

Majör
111
Hüseyni
1

Buselik
1

Minör
26
Karcığar
1

Kürdi
1

Tablo 2. incelendiğinde araştırılan metotta yer alan 141 etüdün çok büyük bir kısmının (%97)
tonal, yani majör veya minör tonaliteden oluştuğu, tonal dilimde 111 majör, 26 minör etüt bulunduğu
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%3'lük bir oranın ise makamlardan oluştuğu, hüseyni, buselik, karcığar ve kürdi makamlarında
bestelenmiş birer etüt bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Etütlerin tonal ağırlıklı olması viyola
metotlarının ve viyola repertuvarına yönelik çalışmaların Avrupa'da Türkiye'den daha eski olması ile
yorumlanabilir. Türkiye'de halk müziği temelli metot çalışmaları 1980'li senelerden sonra akademik
düzeyde yapılmaya başlanmış ve viyola repertuvarına dahil olmuştur.
3.3. Metotta Yer Alan Etütlerin İçerdiği Pozisyon Durumlarına İlişkin Bulgular:
Tablo 3. Metotta Yer Alan Etütlerin İçerdiği Pozisyon Durumları Açısından Dağılımı
Etütlerin İçerdiği
Pozisyonlar
1. pozisyon kalıcı
2. pozisyon kalıcı
3. pozisyon kalıcı
1. - 2. Pozisyon geçişli
1. - 3. pozisyon geçişli
Toplam

Etüt Sayısı
37
22
27
18
37
141

Metotta Yer Alan
Etütlere Oranı (%)
%26,25
%15,50
%19,25
%12,75
%26,25
%100

Yaylı çalgı çalmada, sol elin parmaklarının çalgının tuşesi üzerindeki yerleşimi pozisyon (konum)
olarak ifade edilmektedir. Viyola tuşesinde her bir parmak bir notayı seslendirmektedir. Sol elin viyola
tuşesinin başlangıcına konumlanması 1. pozisyon, parmakların birer kaydırılarak konumlanması 2.
pozisyon, parmakların iki nota kaydırılarak konumlandırılması 3. pozisyon olarak adlandırılmaktadır.
Etüt ve eserlerin içerdiği notaların tizlik-peslik durumları, daha rahat çalınma durumları ve ezgisel
bütünlüğü sağlama kaygıları gibi etkenler pozisyon geçişlerini belirlemektedir. Tablo 3. incelendiğinde
Tanrıverdi "viyola metodu - 2"nin toplam 3 pozisyon içerdiği görülmektedir. Kitapta yer alan etütlerin
%26,25'lik dilimi 1. pozisyon kalıcı ve aynı oranlık bir dilimi 1. -3. pozisyon geçişli etütlerden
oluşmaktadır. Viyola Metodu - 1, yay çekme, viyolada parmakların konumlandırılması gibi konuları
işlediği için sadece 1 pozisyonla sınırlandırılmış, 3. metot ise 7 pozisyonun tümünü hedefleyen ileri
düzey etütlere yönelik hazırlanmıştır. Metot yazarının "orta düzey etütler" olarak ifade ettiği 2. metot
viyola repertuarında en çok kullanılan 1.,2. ve 3. pozisyon etütleri dengeli bir şekilde
barındırmaktadır.
3.4. Metotta Yer Alan Etütlerin İçerdiği Sağ ve Sol El Tekniklerine İlişkin Bulgular:
Tablo 4. Metotta Yer Alan Etütlerin İçerdiği Sağ ve Sol El Teknikleri Açısından Dağılımı
Etütlerde yer alan sağ ve sol el
teknikleri
Legato
Detaşe (détaché)
Çift ses çalma
Vurgulu çalma
Stakato (staccato)
Akor çalma
Süslemeler
(trill,
grupetto,
mordan)
1/2 pozisyon çalma
Bağlı stakato (staccato) çalma

Tekniklerin yer aldığı etüt sayısı
101
61
35
23
22
21
6

Metotta Yer Alan Etütlere
Oranı (%)
%71,50
%43,25
%24,80
%16,30
%15,50
%14,89
%4,25

5
4

%3,50
%2,80

Etütlerde birden fazla teknik aynı anda yer alabileceği için tekniklerin kaç etütte yer aldığı ve bu
etüt sayısının toplam etüt sayısına oranı incelenmiştir. Tablo 4. incelendiğinde metotta en çok legato
tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. 101 etütte legato tekniği saptanmıştır. Legato tekniği en temel
anlamıyla bağlı çalma anlamına gelmektedir. Kapçak ve Çilden (2012, s. 275) legato tekniğini, bir
yayda birkaç sesin çalınması ile gerçekleştirilmesi olarak tanımlamışlardır. Bu davranışta dikkat
edilmesi gereken, her nota biriminin aynı kalitede çalınması ve nota birimlerinin değerlerini,
kullanılacak yay alanına dengeli bir şekilde dağıtmakla gerçekleştirilebilir. Metotta legato tekniğinden
sonra en çok kullanılan teknik detaşe olarak belirlenmiştir. Detaşe ve legato teknikleri çalgı eğitiminin
en temel teknikleri olarak kabul edilmektedir. Detaşe tekniği, her nota için ayrı yay yönü kullanılan,
yaydaki kılların tele yapışık olması ve yay yönü değişimlerinin belirgin olarak yapılmasıdır (Alpagut,
2005, s. 2). Legato ve detaşeyi, 35 etüt ile çift ses çalma, 23 etüt ile vurgulu çalma, 22 etüt ile stakato
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çalma, 21 etüt ile akor çalma 6 etüt ile süslemelerin kullanılması, 5 etüt ile
4 etüt ile bağlı stakato çalma izlemektedir.

1/2

pozisyonda çalma ve

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler





Metotta 29 farklı bestecinin viyola etütlerine yer verildiği tespit edilmiştir. Metotta sayıca en
çok etüdü bulunan besteciler Tanrıverdi, Sitt ve Pracht, tır.
Metotta yer alan etütlerin %97'sinin tonal, %3'ünün ise makamsal olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tonal etütlerin büyük çoğunluğunun majör olduğu, makamsal etütlerin ise Hüseyni, Buselik,
Karcığar ve Kürdi makamlarında olduğu tespit edilmiştir.
Metottaki etütlerin 1., 2. ve 3. pozisyonlarda kalıcı ve geçişli olduğu ve bu pozisyonların etüt
sayılarına göre dengeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sağ ve Sol el tekniklerinden legato ve detaşe tekniklerinin sayısal olarak diğer tekniklere göre
daha fazla etütte yer almakta olduğu, en az kullanılan tekniğin ise bağlı staccato olduğu
tespit edilmiştir.

4.1. Öneriler








Viyola eğitimi için faydalı olduğu düşünülen Tanrıverdi Viyola metodu - 2 kadar başlangıç
düzeyine hitap eden birinci metodunun ve ileri düzeye hitap eden üçüncü metodunun da
inceleneceği çalışmalar, viyola eğitimcileri ve öğrencileri için yönlendirici bir kaynak
olacaktır.
Metot analizleri, çalgı öğretmenleri ve öğrenciler için birer kılavuz niteliği taşımaktadır.
Faydalanmak istedikleri metotların içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak, gerek metot
seçiminde gerekse çalışma esnasında yardımcı olmaktadır. Çalgı metotlarının teknik, form,
armonik analiz gibi farklı açılardan incelenmesi alan açısından faydalı olacaktır.
Birçok bilimsel çalışmada ülkemizde kullanılan viyola metotları araştırılmış ve sonuç oldukça
yetersiz bir alanyazın sunmuştur. Uzun yıllardır akademik boyutta eğitimi yapılan bu çalgıya
yönelik yazılan metot sayısı oldukça az kalmaktadır. Viyola eğitimcilerinin ve
akademisyenlerin bu alandaki eksik noktaları tespit edip buna yönelik çalışmalar yapmaları
viyola eğitimi alanına büyük fayda sağlayacaktır.
Batı kökenli bir çalgı olan viyolanın eğitiminde başlangıç etütleri olarak yabancı bestecilerin
etütleri kullanılmakta, Türk Müziği yapıtları belli bir düzeye geldikten sonra
seslendirilebilmektedir. Kendi öz müziğimiz temel alınarak başlangıç düzeyinde de makamsal
çalışmalara yer verilmesi, öğrencilerin kulağına daha aşina olduğu ve kültürel olarak
benimsediği ezgileri başlangıç aşamasında kullanması açısından oldukça yararlı olacaktır.
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Ters Yüz Sınıflar ve Web Teknolojileri: Beyazpano Örneği
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK
Bartın Üniversitesi, Türkiye
aysederyaisik@gmail.com
Özet: Teknolojide yaşanan değişimler eğitim ortamların da değişmesi sağlamıştır. Geleneksel anlayışta
dersler belirli bir saatte ve yerde başlar. Tüm öğrenme etkinlikleri bu ders saatinde ve belirlenmiş bir sınıfta
gerçekleştirilir. Etkili bir öğrenmenin geçekleşmesi için bir derste yapılması gereken etkinlikler arasında yoklama,
ödev kontrolü, bilgi verme, öğrencilerin aktif bir biçimde yapacakları etkinlikler, tartışma, değerlendirme, ödev
verme gibi birçok işlem sayılabilmektedir. Bu etkinliklerin hepsinin ders saati içinde tamamlanması
gerekmektedir. Ek zaman ihtiyacı duyulması halinde öğrencilerin bir sonraki saatte başka bir derslerinin olması
ya da sınıfı kullanacak başka bir öğrenci grubu olmasından dolayı tüm etkinlikler bir sonraki derse bırakılır ki bu
etkili öğrenmelerin gerçekleşebilmesinin önünde bir engeldir. Bu bakımdan 2000’li yıllardan sonra okul içi ve dışı
zamanı etkili kullanılması amacıyla ters yüz sınıf modeli kullanılmaya başlanmıştır. Bu modelde ders sırasında
gerçekleştirilecek birçok etkinlik okul dışı zamanlarda yapılmaktadır. Bu çalışmada, web üzerinde geliştirilen
ücretsiz erişime açık olan Beyazpano sistemi ters yüz sınıfların desteklenmesi açısından incelenmiştir. Beyaz pano
sisteminde bulunan dersler, sınıf panosu, tartışmalar, ödevler, sınavlar, not defteri, üyeler ve sınıf kütüphanesi
bölümleri incelenerek, ters yüz sınıfların oluşturulmasındaki faydaları ve sınırlılıkları irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ters yüz sınıf, Web teknolojileri, Beyazpano.

Flipped Classrooms and Web Technologies: Beyazpano Case
Abstract: Changes in technology have also changed the educational environment. In traditional approach,
lessons begin at a specific time and place. All learning activities take place in this class and in a designated time.
Many activities can be considered among the activities that should be carried out in a course for effective learning
such as inspection, homework control, giving information, students’ activities, discussion, evaluation, giving
homework. All of these activities must be completed within the class hour. If additional time is needed, all
activities are left to the next lesson because students have another course in the next hour or another group of
students who will use the class. This is an obstacle to the realization of effective learning. In this respect, after
the 2000s, Flipped Classrooms model has been started to be used for effective use of time inside and outside the
school. In this model, many activities during the course are done out of school. In this study, the Beyazpano
system, which is open for free access developed on the web, has been examined in terms of supporting the
Flipped Classrooms. The courses, class panel, discussions, assignments, exams, notepad, members and class
library sections in the Beyazpano system were examined and the benefits and limitations of creating the Flipped
Classrooms were examined.
Keywords: Flipped classrooms, Web technologies, Beyazpano.
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1. Giriş
Teknolojide yaşanan değişimler eğitim ortamların da değişmesi sağlamıştır. Geleneksel anlayışta
dersler belirli bir saatte ve yerde başlar. Tüm öğrenme etkinlikleri bu ders saatinde ve belirlenmiş bir
sınıfta gerçekleştirilir. Etkili bir öğrenmenin geçekleşmesi için bir derste yapılması gereken etkinlikler
arasında yoklama, ödev kontrolü, bilgi verme, öğrencilerin aktif bir biçimde yapacakları etkinlikler,
tartışma, değerlendirme ve ödev verme gibi birçok işlem sayılabilmektedir. Bu etkinliklerin hepsinin
ders saati içinde tamamlanması gerekmektedir. Ek zaman ihtiyacı duyulması halinde öğrencilerin bir
sonraki saatte başka bir derslerinin olması ya da sınıfı kullanacak başka bir öğrenci grubu olmasından
dolayı tüm etkinlikler bir sonraki derse bırakılır ki bu etkili öğrenmelerin gerçekleşebilmesinin önünde
bir engeldir.
Geleneksel sınıflarda, mutlaka yapılması gereken yoklama, ödev kontrolü gibi birçok işlem
doğrudan öğretime yönelik olmamaktadır. Bu tür etkinlikler sınıf içinde zamandan çalmaktadır.
Öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme etkinlikleri için harcayacakları zamanı kısıtlamaktadır. Yapılan
birçok araştırmada öğretmenlerin en fazla soru-cevap ve düz anlatım yöntem-tekniklerini kullandıkları
belirlenmektedir (Fidan, 1997; Öztürk, 2004; Çelikkaya ve Kuş, 2009; Bardak ve Karamustafaoğlu,
2016; Uzal, Erdem ve Ersoy, 2016, Yılmaz, 2017). Derslerinde öğrencileri aktif kılacak öğretim yöntem
ve tekniklerini kullanmayan öğretmenler bunun sebebi olarak genellikle sınıf mevcutlarının kalabalık
olmasını ve ders süresinin kısıtlı olup müfredatın yoğun olmasını göstermektedir (Çelikkaya ve Kuş,
2009; Bardak ve Karamustafaoğlu, 2016; Timur ve İmer, 2012; Uzal, Erdem ve Ersoy, 2016). Bu
bakımdan bu tür etkinliklerin sınıf dışına çıkarılması ve ders saatinin tümünün öğrenme etkinlikleri ile
doldurulması arzu edilen bir durumdur. Bu şekilde sınıf içinde öğrencilerin uygulama yapması,
becerileri öğrenmesi ve yeteneklerini geliştirmesi için daha fazla zaman bulmaları sağlanmış olacaktır.
Öğretmenler de sınıf içinde öğrencilere daha çok rehberlik edebilecek, onlarla birebir çalışmalar
yapabilecek, öğrencilerin daha aktif olabileceği etkinlikler tasarlayabilecek ve öğrencilerin sorunlarını
çözme gibi işlemlere daha fazla zaman ayırabilecektir. Bu bakımdan 2000’li yıllardan sonra
öğrencilere sınıf dışında materyaller vermek ve sınıf içinde daha fazla işbirlikli çalışma yapmalarını
sağlamak amacıyla Baker (2000) tarafından ters yüz sınıf modeli kullanılmaya başlanmıştır.
2. Ters Yüz Sınıflar
Ters yüz sınıflar, geleneksel sınıfların aksine öğrencinin ders ile ilgili teorik bilgiyi kendi başına
ve okul dışındaki bir zamanda öğrenmesini sağlayan, ders saatinde ise uygulama yapmasına fırsat
tanıyan bir model olarak tanımlanmaktadır (Zownorega, 2013). Bishop ve Verleger (2013) ters yüz
sınıflarda öğrenmenin teknoloji yardımı ile sınıf ortamının dışında gerçekleştirildiğini, sınıfın ise
öğrenme eksikliklerinin ve hatalarının giderildiği ve öğrenilen bilginin pekiştirildiği bir uygulama
alanına dönüştüğünü belirtmektedirler. Ters yüz sınıflarda öğrencilerin akranları ve eğitmenlerinden
anında geri bildirimler alabildiği, yanlış anlamalarını düzeltebildiği, yeni öğrendiği bilgileri
kullanabileceği ortamlar sunmak gerekmektedir (Brame, 2013). Zownorega (2013) geleneksel modelde
sınıf içinde öğretmen ve öğrencilerin birlikte yaptıkları etkinlikleri; öğretmenin bilgiyi aktarması,
öğrencinin konuyu kavraması, konuyu destekleyen aktivite yapılması olarak, ev ödevleri ile konunun
pekiştirilmesi etkinliğini sınıf dışında öğrencinin gerçekleştirmesi gerektiğini belirtirken, ters yüz sınıf
modelinde ders ile ilgili hazırlanan materyallerin çalışılması ve öğrencinin konuyu kavraması
etkinliklerinin sınıf dışında öğrencilerin yapması gereken etkinlikler, konuyu destekleyen aktivite
yapılması ve öğretmen yardımı ile konunun pekiştirilmesi etkinliklerini sınıf içinde öğretmen ve
öğrencilerin birlikte yapması gereken etkinlikler olarak sıralamaktadır. Bu modelde öğrenciler
edinmesi gereken bilgileri sınıf dışında edinirken, sınıfta öğretmenleri ve diğer arkadaşları ile üst
düzey düşünme becerilerini kullanırlar (Herreid ve Schiller, 2013).
Ters yüz sınıflar ile ilgili öğrenci görüşlerinin alındığı bir çalışmada öğrencilerin oldukça olumlu
görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir (Turan ve Göktaş, 2015). Çalışmada öğrenciler bu yöntemi
kalıcılığını artıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, eğlenceli ve esnek bir yöntem olmasının yanında teknik
araç eksikliği, yöntemin çok zaman alması ve videoların dersten önce izlenmesi gerektiği gibi
dezavantajlarının da bulunduğunu belirtmişlerdir. Alsancak Sırakaya’nın (2017) yaptığı çalışmada da
öğrencilerin büyük çoğunluğunun olumlu görüş bildirdiği, bu uygulama ile derse hazırlıklı geldiklerini,
aktif katılım gerçekleştirdiklerini, eğlenerek öğrendiklerini, etkileşim ve motivasyonlarının arttığını
ifade ettikleri belirlenmiştir. Gilboy vd (2014) öğrenenlerin büyük çoğunluğunun bu modeli, geleneksel
öğrenme yöntemlerine tercih ettiğini belirlemiştir. Mason, Shuman ve Cook (2013) yaptıkları
çalışmada öğrencilerin bu yöntemi daha tatmin edici ve etkili bulduklarını belirlerken, öğretmenlerin
eğitim ortamında daha fazla materyal kullandığı ve öğrencilerin sınavlarda ve açık uçlu tasarlanmış
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problemlerde daha iyi performans gösterdiklerini belirlemişler. Talbert (2012) ters yüz sınıflardaki
öğrenenlerin geleneksel sınıf ortamındaki öğrenenlere göre daha başarılı olduğunu, aynı zamanda
bilgisayar kullanmak zorunda kaldıklarından dolayı öğrencilerin teknik becerilerini geliştirdiklerini
belirlemiştir. Bunun yanında ters yüz edilmiş sınıfların; öğrencilerin derslere istedikleri zaman ve
istedikleri yerde ulaşmalarını, kendi hızlarında öğrenmelerini ve ihtiyaç duydukları kadar tekrar
yapmalarını, anlayamadıkları konuları öğretmenlerle birlikte sınıf içinde aktif bir biçimde
öğrenmelerini sağlayan, sınıf içindeki zamanın öğrenmelerin sağlanması için etkili kullanılmasına,
öğretmenlerin bilgi aktarmak yerine öğrencileri ile ilgilenebildiği ortamların hazırlanmasına imkan
tanıyan, tüm bunlardan dolayı öğrenci başarının artmasına zemin hazırlayan özelliklerinden dolayı
avantajlı konuma geçtikleri belirtilmektedir (Bergman ve Sams, 2012, Fulton, 2012, Herreid ve
Schiller, 2013, Davies, Dean ve Ball, 2013). Aynı zamanda ders içeriklerinin oluşturulmasının ve
öğrencilerin bu yönteme alışmasının zaman alması, dersi kaçıran öğrencilerin teorik bilgiyi
öğrenebilecekleri fakat bununla ilgili uygulamaları yapamayacakları nedeniyle konu eksikliklerinin
kalacağı, öğrencilerin yeterli teknolojik araca sahip olmama ihtimalleri, öğretmenlerin teknolojik ders
içeriği hazırlama bilgilerindeki sıkıntılar ve öğrencilerin ders dışı zamanlarda ders çalışmaya isteksiz
olmaları ve ödevlerini yapmamalarından dolayı bu yöntemde bazı sıkıntılar yaşanılabileceği
belirtilmektedir (Talbert, 2012, Herreid ve Schiller, 2013).
Brame (2013) ters yüz sınıf uygulamalarında yapılması gerekenleri şu şekilde sıralamaktadır;
1. Öğrencilerin dersten önce bilgiyi öğrenmelerini sağlayın,
2. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri için teşvik sağlayın,
3. Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirin,
4. Sınıf içinde üst düzey bilişsel etkinliklere odaklanın.
Tüm bunların yapılması ters yüz sınıfların etkili bir biçimde yürütülmesini sağlayacaktır. Bu ise
öğrenmelerin etkili bir biçimde oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Gençer, Gürbulak ve Adıgüzel (2014) Türkiye’de ters yüz sınıf sisteminin az kullanıldığını, bunun
nedeninin ise öğretmenlerin ters yüz sınıf sistemi kullanımı ve faydaları ile ilgili yeterli bilgiye sahip
olmamaları, ters yüz sınıf sisteminin tanımı ve uygulanabilirliğinin ölçüldüğü araştırmaların yok
denecek kadar az olması, eğitmenlerin teknolojik araçları kullanma ilgi, istek ve motivasyonlarının az
olması olabileceğini belirtmektedir. Tüm bunların yanında öğretmenlerin ters yüz sınıfları
destekleyecek yazılımların ya da web sitelerinin var olduğundan ya da nasıl kullanıldığından haberdar
olmamaları da bu sistemin az kullanılmasının nedeni olabileceği düşünülmektedir. Bu bakımdan
çalışmada, Beyazpano sistemi incelenmiş ve Beyazpano sisteminin ters yüz sınıfların
desteklenmesindeki rolü belirlenecektir.
3. Beyazpano sistemi
Beyazpano sisteminde hesap açılırken, öğrenci ve öğretmen olarak farklı hesaplar mevcuttur ve
özellikler hesap türüne göre değişmektedir. Bu çalışmada öğretmen hesabı incelenecektir. Her
hesabın bir ana sayfası bulunmaktadır. Buradan birçok bölüme erişim sağlanmaktadır. Bunun yanında
“Hatırlatma” ve “Yakında” bölümleri bulunmaktadır. Hatırlatma bölümünde, yapılacak işlemlere
yönelik hatırlatmalar bulunmaktadır. Örneğin süresi dolan bir ödev için kaç öğrencinin notunun kontrol
edilmesi gerektiği bu bölümde belirtilir. Yakında kısmında ise, süresi dolmamış ödev ve sınavların bitiş
tarihleri gösterilmektedir.
Öğretmenler yeni bir ders açmak, daha önce açılmış dersleri görüntülemek ve özelliklerini
değiştirmek ya da bir derse katılmak için “Dersler” bölümünü kullanır. Yeni bir ders oluşturmak için
dersin ismi, sınıfın ismi ve eğitim düzeyi bilgileri girilmesi gerekmektedir. Bunun yanında iki seçenek
sunulur: “Pano Mesajları Eğitmen Onayına Bağlı?” ve “Derse Üyelik Eğitmen Onayına Bağlı?”. İlk
seçenek işaretlenirse, öğrencilerin sınıf panosuna yazacakları mesajlar öncelikle öğretmenin onayına
gelir, öğretmen onay verirse panoda yayımlanır. İkinci seçenekte öğrenciler her ne kadar dersin
kodunu bilerek üye olmak isteseler de bu üyelik öğretmen onayını gerektirir. Daha önce açılmış
derslerin listesinde ise dersin karşısında o derse sınıf ekleme ve dersi düzenleme işlemlerine yönelik
butonlar bulunmaktadır. Derse sınıf eklemek için sınıf ismi ve düzeyinin girilmesi yeterlidir. “Dersi
düzenle” bölümünde ise “Pano Mesajları Eğitmen Onayına Bağlı?”, “Derse Üyelik Eğitmen Onayına
Bağlı?” ve “Dersi Arşivle?” seçenekleri bulunmaktadır. Ders arşivlendiğinde o dersteki tüm sınıflar için
tüm işlemler kilitlenmektedir. Ayarlar bölümünde ise “Sınıfı Düzenle”, “Üyeleri Düzenle”, “Öğrenci
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Davet Et” ve “Sınıfı Sil” seçenekleri bulunmaktadır. Sınıfı düzenlerken ek olarak açılan bölümler
sayesinde tanım yapılabilmekte, yer ve zaman bilgisi girilebilmektedir. “Üyeleri Düzenle” bölümünden
derse kayıt olmuş öğrenci listesi üzerinden öğrencilere bireysel mesaj gönderilebilmekte ya da öğrenci
dersten çıkarılabilmektedir. Öğrenci davet emek için öğrencilerin mail listesi girilmesi yeterlidir.
Açılan her ders için bir ders kodu üretilir. Dersle ilgili sayfaya girildiğinde bu kod
görülebilmektedir. Öğrencilere bu kod verildiğinde öğrenciler kendi hesaplarının “Dersler” bölümüne
girip “Derse Katıl” butonunu işaretleyerek ve dersin kodunu yazarak o derse üye olabilmektedir. Aynı
özellik öğretmen hesapları için de geçerlidir.
3.1. Derslerin Bölümleri
Beyazpano sisteminde açılan her ders için aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.
a. Sınıf Panosu: Duyuruların paylaşıldığı bölümdür. Duyuru metnine yeni bir dosya eklenebileceği
gibi daha önce öğretmenin kendi hesabında yüklediği dosyalardan birisi ya da bir URL adresi de
paylaşılabilmektedir. Bu bölüm internetin bilgiye ulaşma yönündeki tüm yararlarının kullanılmasını
sağlamaktadır. Öğrenciler bu şekilde öğretmen yönlendirmesinde sadece öğretmen tarafından
hazırlanan kaynakları değil, internet üzerinde bulunan herhangi bir kaynağı da kullanabilmektedir.
b. Tartışmalar: Bu bölümde öğrenciler ile birlikte belirli bir konunun tartışılması sağlanmaktadır.
Yeni açılan bir tartışma konusunda açıklama yapılacağı gibi yeni bir dosya, kaynaklara eklenmiş bir
dosya veya URL linki paylaşılabilmektedir. Açılan tartışma konusu altında tüm öğrencilerin düşünceleri
listelenmektedir. Böylece öğrenciler kendi fikirlerini paylaşabileceği gibi diğer öğrencilerin fikirlerini
de öğrenebilmektedir.
c. Ödevler: Ders ile ilgili olarak verilen ödevler paylaşılmaktadır. Ödev verirken dosya paylaşımı
ya da URL paylaşımı yapılabilmektedir. Bunun yanında ödev tesliminin takip edilip edilmeyeceği,
ödevin not değeri ile son teslim günü ve saati belirlenmektedir. Notsuz ödev seçeneği işaretlenmezse
“Not Defteri” bölümünde bu sınav adını taşıyan bir bölüm açılmakta, seçildiği takdirde
açılmamaktadır. Öğrenciler tarafından ödev yazılı bir şekilde ya da bir dosya olarak sisteme
yüklenebilmektedir. Daha önce verilen bir ödevin sayfasına girildiğinde tüm öğrencilerin listesi
çıkmaktadır. Ödevini göndermemiş öğrencinin ismi kırmızı olarak renklendirilirken, göndermiş
öğrencinin ismi yeşil olarak renklendirilmektedir. Öğrenci ismi üzerine tıklandığında öğrencinin
ödevine ulaşılmakta aynı zamanda notlandırılması yapılmaktadır. Bu bölüme yazılan ödev notu “Not
Defteri” bölümünde öğrencinin hanesine işlenmektedir. Ödevler bölümü sayesinde dersin yürütücüsü
hem ödevleri elektronik bir ortamda depola, hem de düzenli bir şekilde değerlendirme imkanı
bulmaktadır.
d. Sınavlar: Sınavlar bölümünde ders tekrarına veya performans değerlendirmeye yönelik olarak
sınav hazırlanabilmektedir. Sınav oluşturmak için sınav ismi, son cevaplanma tarihi belirlenmelidir.
Bunun yanında sınavın notsuz olup olmadığına yönelik seçenek ve sınav panosunun olup olmayacağını
yönünde seçenekler belirlenmektedir. Notsuz sınav seçeneği işaretlenmezse “Not Defteri” bölümünde
bu sınav adını taşıyan bir bölüm açılmakta, seçildiği takdirde açılmamaktadır.
Yeni bir sınav oluşturulduğunda sınavın kendi sayfasına gidilmektedir. Bu sayfanın “Sorular”,
“Sınav Sonucu” ve işaretlenmişse, “Sınav Panosu” bölümleri bulunmaktadır. “Sorular” bölümünde
sınavda sorulan sorular listelenmektedir. Sınav sorusu yazma “Soru Ekle” ya da “Soru Bankasından
Ekle” seçenekleri yardımıyla yapılmaktadır. “Soru Bankasından Ekle” butonuna basıldığında daha
önceden hazırlanmış sınavların soruları listelenmektedir. Öğretmen bu sorulardan birini seçerek yeni
sınava ekleyebilmektedir. “Soru Ekle” butonuna basıldığında 3 tip soru eklenmesine izin
verilmektedir: Doğru/Yanlış, Çoktan seçmeli ve Yazılı Tipi Soru. Doğru/Yanlış tipi sorularda soru
metni, sorunun puan değeri ve sorunun cevabının girilmesi gerekmektedir. Çoktan Seçmeli soru
tipinde soru metni, sorunun puan değeri ve seçenekleri girilmek durumundadır. Seçenek sayısı
istenildiği kadar arttırılmaktadır. Doğru cevabın hangi seçenek olduğu işaretlenerek cevap anahtarı
oluşturulmaktadır. Bu tip sorular oluşturulan cevap anahtarına göre otomatik olarak değerlendirilip,
sorunun puan toplamı öğrenci notuna eklenmektedir. “Yazılı Tipi Soru” bölümünde ise açık uçlu
sorular sorulabilmektedir. Soru metni ve sorunun puan değeri girilmelidir. Bu tip soruların kontrolü
sistem tarafından otomatik yapılamaz. Bu soruların puanları öğretmenler tarafından verilmelidir.
Sınava zaman limiti verilebilmektedir ve dakika cinsinden değer yazılmalıdır. Süre dolduğunda sınav
sistem tarafından kapatılmakta, öğrencinin geçen süre zarfında cevap verdiği sorulara göre puanı
hesaplanmaktadır. Tüm bunların yanında “Sonuçları Göster” seçeneği işaretlendiğinde sınav
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bitiminde, eğer sınavda açık uçlu soru sorulmadıysa, öğrenci otomatik olarak hesaplanan notunu
hemen görebilmektedir. İşaretlenmediği takdirde öğrenci notunu görebilmek için öğretmeninin not
defterine girerek notları yayınlamasını bekleyecektir. “Sorular Rastgele Gelsin” seçeneğini
işaretlendiğinde sorular her öğrenciye farklı sırada sorulacaktır. Notlandırma sistemi de
seçilebilmektedir. 3 tip notlandırma seçeneği mevcuttur: “Normal”, “3 yanlış bir doğruyu götürür” ve
“4 yanlış bir doğruyu götürür”. Öğretmen notlandırma sistemini bu şekilde seçebilmektedir. Tüm
sorular girilip sınav hazır hale geldiğinde “Sınav Başlatma” seçeneği seçilerek sınav öğrenciler
tarafından görünür hale getirilir.
“Sınav Sonucu” bölümü “Öğrenci Bazında” ve “Soru Bazında” listelerin bulunduğu bölümdür.
“Öğrenci Bazında” bölümünde tüm öğrencilerin listesi bulunmaktadır. Öğrenci soruları cevaplamış ve
sınavda açık uçlu soru sorulmamışsa, bu bölümde öğrencilerin notları görüntülenmektedir. Öğrenci
isimlerine tıklandığında, öğrencinin sorulara verdiği cevaplar görülebilmektedir. Sınavda açık uçlu
soru sorulmuşsa “Değerlendirme” butonu aktif hale gelmekte, öğrencinin açık uçlu soruya verdiği
cevap gösterilmekte ve öğretmenin sorunun puan değerini girmesi istenmektedir. “Soru Bazında”
kısmında ise her bir soru için kazanılan en yüksek ve en düşük puanlar ve ortalama değerleri
verilmektedir. “Sınav Panosu” bölümü ise sınavla ilgili tartışmaların yapılabileceği bir bölümdür.
Buraya yazılan yorumlar tüm öğrenciler tarafından görüntülenebileceği için sınavın amacına uygun
olarak sınav oluşturulurken bu bölüm oluşturulabilir ya da kaldırılabilir.
Sınavlar sayfasında aynı zamanda daha önceden hazırlanmış sınavlar da listelenmektedir. Bu
bölümden sınavların ayarları değiştirilebilmektedir. Sınavı düzenlemek, başka sınıfa kopyalamak ya
da sınavı silmek mümkündür.
e. Not Defteri: Öğrencilere verilen ödev, dersi tekrara veya performans değerlendirmeye yönelik
sınavların sonuçları “Notsuz Ödev” ya da “Notsuz Sınav” seçeneği işaretlenmemişse bu bölümde bir
sütun olarak açılır. Öğrencilerin ödevinden veya sınavından aldığı puanlar bu bölümde de
görüntülenebilmektedir. Her notun ağırlığı otomatik olarak eşit bir ağırlıkta hesaplanarak öğrencinin
ortalama notu hesaplanır. Öğretmen ağrılıkları değiştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Önemli olan tüm
notların ağırlıklarının toplamı %100’ü geçmemelidir. Öğretmen yanlışlıkla ödeve %50, sınava %60
ağırlık vermek isterse sistem uyarı mesajı vermekte ve değişikliğin yapılmasına da izin vermemektedir.
f. Üyeler: Derse kayıtlı tüm öğrencilerin listelendiği bölümdür. Öğrencilere mesaj gönderilebilir,
üye sayfaları görüntülenebilir ya da dersten çıkarma işlemi yapılabilmektedir.
g. Sınıf Kütüphanesi: Sınıflar altında yer alan kütüphanelere dosyalar (sunu, doküman, video ve
diğer elektronik ortamda bulunan öğretim materyallerini) yüklenerek veya öğrencilerin yüklemesi
sağlanarak dersi destekleyici materyallerin bir arada bulunması ve internet üzerinden her zaman
ulaşılabilir olmasını sağlanabilmektedir.
4. Sonuç ve öneriler
Çalışmada web üzerinde geliştirilen ücretsiz erişime açık olan Beyazpano sistemi ters yüz
sınıfların desteklenmesi açısından incelenmiştir. Ters yüz sınıflar oluşturmada web teknolojilerinden
yararlanılmasının, yöntemin kullanılması ve öğrenmelerin oluşması bakımından yararlı olacağı
düşünülmektedir. Bu aşamada Beyazpano sisteminin Brame’in (2013) açıklamaları doğrultusunda ters
yüz sınıf uygulamalarında kullanımı ele alınacaktır.
Brame (2013) ters yüz sınıf uygulamalarında ilk yapılması gerekenin öğrencilerin dersten önce
bilgiyi öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirtmektedir. Bu aşamada amaç sadece öğrenciye bilgi
aktarmadır. Bunun için okuma metinleri, etkileşimli kitaplar, videolar, sunular gibi birçok materyal
kullanılabilmektedir. Amaç sadece bilgi aktarmak olduğu için seçilen materyalin üst düzey teknolojik
öğeler içermesi gerekmez. Sadece öğrencilerin bilgileri okuması da yeterlidir. Beyaz pano sistemindeki
“Sınıf kütüphanesi” ve “Sınıf Panosu” bölümlerinin, öğrencilerle temel bilgileri paylaşma açısından
oldukça elverişli olduğu görülmüştür. İkinci aşamada öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri için teşvik
edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin derse bilgileri öğrenmiş olarak gelmesi ters yüz sınıf modelinde
oldukça önemlidir. Bunun için öğrencilerin motive edilmeleri gerekebilir. Bunun için bilgileri
öğrendikten sonra tartışmalara katılmaları, blog yazmaları, bir ödevi tamamlamaları gibi etkinlikler
kullanılabilir. “Tartışma” ve “Ödevler” bölümlerinin, öğrencilerin derse hazırlanmasını teşvik etme
açısından oldukça elverişli olduğu görülmüştür. Üçüncü olarak öğrencilerin öğrenmelerini
değerlendirmek gerekmektedir. Öğrencilerin hazırlıklarını tamamladıklarının ve gerekli bilgileri
öğrendiklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada yapılacak sınavlar, özellikle otomatik
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değerlendirilebilen ve anında geri dönüt sağlayan sınavların kullanılması tavsiye edilmektedir. Böylece
öğrenciler bilgi eksikliklerinin olup olmadığı konusunda bilgilendirilecek ve eksikliklerini
tamamlamaları için fırsat sunulmuş olacaktır. “Sınavlar” ve “Ödevler” bölümlerinin, öğrencilerin ön
hazırlıklarının değerlendirilmesi açısından oldukça elverişli olduğu görülmüştür. Ters yüz sınıf
uygulamalarında son yapılması gereken ise sınıf içinde üst düzey bilişsel etkinliklere odaklanmaktadır.
Bu kısmı sınıf içinde öğretmenle yapılacak etkinlikleri kapsadığından Beyazpano sisteminin bu aşamayı
desteklemesi ile ilgili bir inceleme gerçekleştirilmemiştir.
Beyazpano sisteminin ters yüz sınıf etkinliklerinin ders dışı etkinlikler bölümünde yapılması
gereken tüm işlevleri yerine getirmede yardımcı olabilecek bir yazılım olduğu belirlenmiştir. Bu durum
Beyazpano sisteminin ters yüz sınıf uygulamalarının 4 aşamasından ders dışında yapılması gereken
3’ünü de destekleyebilecek bir yazılım olduğunu göstermektedir. Web teknolojilerinden destek
alınması ile öğretmenlerin yüze yüze gerçekleştirdikleri dersin daha etkili bir biçimde
gerçekleştirmesi. Ayrıca öğrencilerin ödev kontrolünü etkili bir biçimde yapabilme, ödevleri ve
öğrenci notlarını elektronik ortamda okul dışı zamanlarda öğrencilerle iletişime geçebilme gibi birçok
alanda fayda sağlayacaktır.
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Tekno-Pedagojik Eğitim ve Materyal Tasarlama İlkeleri
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Özet: Son yıllarda teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisi kavramıyla eş anlamda kullanılan tekno-pedagojik
eğitim, öğretim sürecinin teknoloji, pedagoji ve içerik üçgenini oluşturmaktadır. Günümüzde gelişen ve hızla
değişen teknolojinin öğretmenlik formasyonu dersleri arasında yer almasıyla, gereksinim duyulan bilgi türlerinin
de kavranması ve birbiriyle ilişkilendirilmesi kolaylaşmıştır. Bu yaklaşım, yapılandırmacılık ve üst düzey düşünme,
iletişim ve işbirliği gibi becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. Böylece “Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı” daha da önem kazanmıştır. Öğretim teknolojisi bütünün içindeki bir parçanın teknoloji
kullanılarak yapılmasından materyalin seçimine kadar geniş bir alanı kapsar. Özellikle, eğitim kurumları,
öğretmenler ve öğretmen adayları öğretim yaşamında sıkça başvuracakları için hazırlanan her materyal öğretmeöğrenme sürecini oluşturan diğer unsurlardan bağımsız olarak düşünülemez. Bunun için de materyal hazırlama
veya hazır materyallerin belirli ilkeler doğrultusunda gözden geçirilerek standartlaşma kapsamında ele alınması
zorunlu görünmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda materyallerin hazırlanma ve sunum aşamalarına yönelik
zorluklar ve ders kitaplarında materyal örneklerine yer verilmediğinin altı çizilmektedir. Dolayısıyla bu alana ışık
tutması açısından bu çalışmanın katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. Bu çalışmanın iki amacı vardır: öğretim
teknoloji ve programlarıyla paralel olan ders kitaplarındaki materyallerde olması gereken belirli ilkeleri gözden
geçirmek ve materyal hazırlayanlar ile materyalleri derste kullananlara ve öğretmen adaylarına önerilerde
bulunmak ve hatırlatma yapmaktır.
Anahtar Sözcükler: Tekno-pedagojik eğitim, Öğretim teknolojileri, Materyal tasarımı, Materyal ilkeleri

Principles of Material Design in Techno-Pedagogical Education
Abstract: Techno-pedagogical education, used as synonym of technologic, pedagogic, and contextual
knowledge, composes the triangle of technology, pedagogy, and content. Recently, integration of technology
which thrives and changes fast and takes part among the lectures such as “Instructional Technology and Material
Design” facilitates perception and interaction of all knowledge types. This approach plays a vital role in the
development of metacognitive, communicative, and cooperative skills within constructivism. Instructional
technology embraces an inclusive area from production of a small part out of omni by utilizing technology to
selection, adaptation, and modification of materials. Materials prepared are never regarded as independent
items of factors composing teaching-learning process because institutions, instructors, and prospective teachers
will reference in all steps of their careers. Therefore, it is necessary to reconsider specific principles of materials
design during the process of their preparation in terms of standardization. Studies carried out in this field
underline the difficulties on process of preparing and presenting materials and even their insufficient space in
course books. Therefore, there seems this study is necessary in order to shed light on this issue. This study is
twofold: a) presenting principles for ready-to-use materials or course books in harmony of instructional
technology and programs, and b) kindly reminding some recommendations to materials specialists, teachers, and
prospective teachers.
Keywords: Techno-pedagogical education, Instructional education, Materials design, Materials principles.
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1.Giriş
Eğitim ve öğretim sürecinde hedeflenen kazanımların gerçekleşmesinde üç farkı boyutta davranış
değişikliği beklenir: bilişsel, devinsel ve duyuşsal değişiklik. Bu üç değişikliğin içinde doğrudan zihinsel
olan bilişsel davranışlar önem kazanır çünkü zihinde depolanan her tür veri kavranır, uygulanır, analiz
ve sentez yapılarak değerlendirilir. Böylece birey kişisel dünya kültürü ve deneyimleriyle zihninde
bilgiyi işler, şekillendirir ve kalıcı hale dönüştürür. Son yıllarda çağın koşulları gereği öğrenim
sürecinde bireyler bilgiye ulaşmak için farklı araçlara yönelmektedir. Teknolojinin pedagojik alanına
girmesiyle bireylerin eğilimleri, teknolojinin sunduğu görsel ve etkileyici olan ve en önemlisi hızlı
şekilde ulaşılan bilgiye erişimine yönelmiştir. Özellikle dijital teknoloji yoluyla içerikler daha anlamlı
olmuştur. Bunun nedeni dijital teknolojinin görseller aracılığıyla soyut kavramları somutlaştırması
daha anlaşılır kılmasıdır (Benzer, 2017). Bu alanla ilgili çalışmalar her geçen gün artmakta ve devam
etmektedir (Göçmenler, 2015: 218; Gün, 2017). Ancak öğretim teknolojileri ile ilgili daha çok
çalışmaya ihtiyaç vardır zira öğretim teknolojilerinin temel anahtar kavramları tasarım, geliştirme,
uygulama ve değerlendirme olarak görünse de esas sorun bu bilgilerin kalıcı hale dönüşmesinin nasıl
olacağıdır. Yapılan araştırmalarda bireysel farklılıkların öğrenme bağlamında ele alındığı,
teknopedagojik eğitime dayalı öğretmen yeterliklerinin ortaya konduğu (Kabakçı-Yurdakul vd., 2014)
görülmektedir. Ancak öğrenmenin temel unsuru olan öğretim materyallerinin tasarlanması üzerinde
durulmamaktadır. Materyal geliştirilirken farklı zeka türlerine göre uygulamalar üzerinde durulmasına
(Bilkan, 2006; Tarkan, 2010) ve öğrenme sürecinde araç ve materyal kullanımının yararlarının
vurgulanmasına rağmen ilkelere yoğunlaşılamamıştır. Başka bir anlatımla, teknoloji kullanımı ve
öğrenimiyle ilgili çalışmalar olmasına rağmen tekno-pedagojik materyal tasarlama ve kullanma
ilkeleriyle ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı öğretim teknoloji ve programlarıyla
paralel oluşturulabilecek materyallerde olması gereken belirli ilkeleri sunmak ve bu ilkeler
doğrultusunda tekno-pedagojik materyallerin değerlendirilmesi konusunda önerilerde bulunmaktır.
2. Tekno-pedagojik Eğitim ve Materyal Kullanma
Günümüzde gelişen ve hızlı değişen teknolojinin pedagojik dersler arasında yer almasıyla
gereksinim duyulan bilgi türlerinin birbiriyle ilişkilendirilmesi, sınıflandırılması ve kavranması da
kolaylaşmıştır. Bunun yanı sıra, eğitim ve öğretim teknolojileri ya da teknolojik araçlar, teknopedagojik açıdan daha çok ilgi çekmektedir. Teknolojik araçlar ve pedagojik içerik bilgisi kavramıyla
eş anlamda kullanılan tekno-pedagojik eğitim, öğretim sürecinin teknoloji, pedagoji ve içerik
bilgilerinin bir bütün olarak aynı anda kullanılmasını gerektirmektedir. Teknoloji; bilimsel bilgiyi
sistemli bir şekilde kullanarak öğretimi gerçekleştirmek aracıdır ve öğrenme içeriğinin aktarılmasında
kullanılan her türlü görsel ve işitsel araç gereç öğretim ortamıdır (Göçmenler, 2015; Koehler ve Mishra,
2008: akt. Kabakçı-Yurdakul vd.,2014). Ayrıca bilgisayar okuryazarlığı olarak da tanımlanır. Öğretimde
teknoloji kullanımı, öğretimsel içerik ve faaliyetlerin eğitim teknolojisinden yararlanılarak aktarımını
esas alır (Şengül, 2018: 333). Yani geleneksel olarak kullanılanların dışında öğrencileri duyusal, bilişsel
ve sosyal anlamda güdüleyerek öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Pedagoji; öğretim süreci içerisinde
ihtiyaç duyulan tüm gereksinimleri planlamaya, yürütmeye ve değerlendirmeye ilişkin öğretmenlik
meslek bilgi, beceri, tutum ve değerleri kapsar. Öğretmenlik meslek bilgisi olarak her türlü bilişsel,
sosyal ve gelişimsel öğrenme kuramlarından yöntem ve tekniklere, sınıf yönetiminden ders planlama,
araç ve gereçlerini kullanma ile ölçme değerlendirmeye kadar geniş bir alanı içerir. Bu süreçte ise
tekno-pedagojik eğitimin teknoloji boyutu iki farklı açıdan tanımlanabilmektedir: Eğitim teknolojisi
ve öğretim teknolojisi.
Eğitim teknolojisi, genel olarak öğretim kuramlarının uygulanmasında kullanılan tüm yöntem ve
teknikleridir. Bir anlamda, gelişim, öğrenme, öğretim, yönetim ve teknolojilerin eğitim sorunlarının
çözümüne uyarlanmış bir bileşkesidir (Kaya, 2006: 24-25). Ayrıca teknolojiyi içinde barındıran bilimsel
verilerin özel hedef, araç, gereç, yöntem ile ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin geniş alanına
uygulamaya konmasını, insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitim sorunlarının
çözümlenmesini, kalitenin yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını sağlayan bir sistemler bütünüdür
(Göçmenler, 2015: 216). Dolayısıyla teknolojinin eğitimi boyutu ele alındığında akıllı tahta
kullanımından, bilgisayar destekli öğrenmeye, e-içerik uygulamalarından video kullanımına ve uzaktan
öğrenmeye kadar büyük bir alanı kapsar. Eğitim teknolojilerinin temel kavramları hedef, ortam,
öğrenme durumları, kuram, öğretmen, öğrenci, yöntembilim ve değerlendirme şekilde
sınıflandırılabilir (Uşun, 2004: akt. Göçmenler, 2015: 216).
Öğretim teknolojisi, öğrenme sürecini geliştirmek için kullanılan her türlü yöntemi, tekniği ve
çabayı kapsar. Yani öğretimde karşılaşılan sorunların bilimsel ilkelere bağlı olarak nasıl
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çözülebileceğiyle ilgilenir. Özellikle öğrenme sonucu oluşan kazanım ve davranışlar üzerine odaklanır
ve iki boyutludur:
a) bireylerin nasıl öğrendikleri konusundaki bilimsel bilgileri ele alır; öğrenme ve öğretme
süreçleri ile ilgilenir,
b) öğrenen/öğreten ve maddi kaynakları birlikte ele alarak planlanan hedeflere göre
öğretme/öğrenme sürecini sistematik olarak tasarlar, uygular ve değerlendirir.
Kısaca, eğitim teknolojisi öğrenimi daha geniş olarak ele alırken öğretim teknolojisi bütünün
içindeki bir parçanın öğretimini kapsamaktadır. Eğitim teknolojisi neden ile ilgilenirken öğretim
teknolojisi nasıl ile ilgilenir. Görüldüğü gibi tekno-pedagojik eğitim öğretim sürecinin nasıl başarıya
ulaşılacağını planlar ve gerçekleştirir. Tekno-pedagojik eğitimin üçüncü alanı ise içeriktir. İçerik,
öğretimi gerçekleştirilecek olan konu alanına ilişkin kavram, kuram, fikir ve bunların uygulanmasını
kapsar. Aşağıda tekno-pedagojik eğitimin bu üç alanı bir bütün olarak görülmektedir.

Şekil 1. Teknopedagojik Eğitim Yaklaşımının Boyutları (Kabakçı-Yurdakul vd., 2014: 1188)
Şekilde görüldüğü gibi tekno-pedagojik eğitim yaklaşımının bileşenleri sadece üç (içerik, pedagoji
ve teknoloji) ile sınırlı değildir ve her iki bileşenin de ayrıca bir alt bileşeni (pedagoji içerik bilgisi,
teknoloji pedagoji bilgisi ve teknoloji içerik bilgisi) vardır. Örneğin, pedagoji içerik bilgisi
öğretmenlerin mesleki alanları ile ilgili sahip oldukları bilgi ve becerileri ile belirli bir alana yönelik
etkili öğretimlerini ifade eder. Teknoloji pedagoji bilgisi ise çeşitli teknolojilerin öğretim sürecinde
nasıl kullanılabileceği bilgisi ile ilgili olup öğretim sürecinin hangi aşamalarında hangi teknolojiden
yararlanılacağı ve nasıl kullanılabileceği bilgisini kapsar. Teknoloji içerik bilgisi ise konu alanına uygun
teknolojinin seçimi, kullanımı ve değerlendirilmesini kapsar. Soyut kavramların somutlaştırılmasında,
karmaşık ilişkilerin açıklanmasında kullanılır. Bu durumda teknolojik pedagojik içerik bilgisi kısaca
belirli bir konu alanındaki öğretimi teknolojiyi entegre etmede gereksinim duyulan birleştirilmiş bilgi
olarak tanımlanır (Schmidt vd., 2009: akt. Kabakçı-Yurdakul vd., 2014: 1189). Başka bir anlatımla,
birleştirilmiş bilgi sürecinin planlanması ve öğretimin kalite ve niteliğinin artırılmasına kadar
teknolojinin etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesidir. Tekno-pedagojik eğitimin sağlıklı
gerçekleştirilmesi için eğitim ve öğretim sürecinde yer alan tüm bileşenlerin (kurum, öğretmen,
öğrenci, materyal vb.) farklı bir açıdan gözden geçirilmesi ve hedeflerin hazırbulunuşluk düzeyinin
artırılması önemlidir. Böylece öğretilecek konunun kazanımlarına göre yapılandırılması, öğrencilerin
hedef davranışlarının belirlenmesi ve başarı durumlarının gözlemlenmesi anlam kazanır. Zira belirli
ilkelere göre hazırlanmış uygun materyal seçimi ile tekno-pedagojik eğitim arasında güçlü bir bağ
vardır.Zira eğitim ve öğretimde materyal önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur.İzci (2006: akt. Şengül,
2018: 334) öğretme-öğrenme sürecindeki materyal kullanımının yararlarını şu şeklide sıralamaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Derse ilgiyi artırır,
Güvenli gözlem yapma olanağı sağlar,
Farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlar,
Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur,
Zamandan tasarruf etmeyi sağlar,
Tekrar tekrar kullanılabilir,
Soyut içeriğin somutlaşmasını sağlar.
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Yalın (2010) ise yukarıdakilerin önemini vurgulamakla birlikte materyal kullanımının çoklu
öğrenme ortamı sağlaması, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olması,
hatırlamayı kolaylaştırması ve soyut durumları somutlaştırması gibi başka yararlarından da
bahsetmektedir (s. 82-90). Ayrıca materyal öğretmen ve öğrencinin program içeriğini bütüncül olarak
takip edebilmesi ve öğretim/öğrenimin güçlü ve zayıf yerlerinin tespit edilerek değerlendirilmesi
konusunda da yol göstericidir. Özellikle teknoloji yoluyla eğitim ve öğretimde kullanılan materyallerin
de aynı yararlılıkta olması beklenir. Hatta bu materyaller görsel ve işitsel araçlar ile görsel araçlar
olarak geniş bir yelpazede uygulanabilmesi nedeniyle öğrencilere daha kalıcı bilgi sunma özelliği taşır.
Öğretim teknolojilerinin uygulandığı öğrenme sürecinde yer alan öğretim teknolojilerini aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür:
Gerçek nesneler: modeller, canlı varlıklar, gerçek eşyalar/nesneler,
Basılı materyaller: kitaplar, dergiler, broşür, gazete, fotoğraflar, resimler, flaş kartlar, afişler,
şekil ve grafikler, sunu araçları,
Gösterim araçları: yazı tahtası, bülten panosu, çevirmeli yaprak,
Yansıtma sistemleri: tepegöz, episkop (opakprojektör), elektronik sunum, PPT,
İşitsel ortamlar: radyo, işitsel araçlar ve materyaller,
Hareketli görüntüler:televizyon, video, kamera,,projeksiyon, akıllı tahta, cep telefonu ve
tablet,
Bilgisayara dayalı teknolojiler: bilgisayar ve öğretim yazılımları, etkileşimli video, kompakt disk,
video projektör,
Sanal dünyalar: sanal gerçeklik
Telekonferans sistemleri: video konferans, hoparlör, ses-grafik sistemi
Bilgisayar ağları: ağ, kurum içi ağ, çevrim içi ağ(Göçmenler, 2018: 227; Kaya, 2006; Şengül,
2018).
Öğretimde kullanılan bu araçlar, eğitim uygulamalarında başlıca üç temel gereksinimi karşılamak
üzere kullanılır: a) daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek, b) var olan eğitim kurumlarındaki
öğrenme-öğretme süreçlerini verimli hale getirmek ve c) öğrenme öğretme etkinliklerini
bireyselleştirmektir. Öğretilecek konunun öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve değerlendirilmiş görsel, işitsel ve duyu-devinimsel araçlardır. Bir
anlamda bazı materyaller görsel ya da işitsel ögeleri ön plana çıkarırken bazıları ise etkileşim
sunabilmesi ya da üç boyutluluklarıyla diğerlerinden ayrılmaktadır (Kaya, 2006: 24-29). Öğrenme
sürecinde hedeflenen amaçları gerçekleştirmeye yönelik hazırlanan materyaller, yol ve yön gösteren
talimatlar ile bilgi veren açıklamalar içerir. Temaların işlenmesinde deneyimlere yönelik gerçek ve
görsel nesneler sunar. Bireysel farklılıkları öne çıkararak öğretimin gerçekleştirilmesi için planlanan
yöntem, teknik ve etkinlikleri uygulama ve değerlendirme imkânı verir. Böylece öğrenenlerin dikkatini
çekme ve içeriğe ilgi duyma yanında öğrenmenin gerçekleşeceği rahat bir ortam sağlar.İçerikte
sunulan yeni kavram ve yaklaşımların kabul görmesini destekler, içeriğin anlaşılırlığını artırır ve
uygulama yapılabilecek etkileşimli durum sağlayabilir (Odabaşı vd, 2012).
Görüldüğü gibi öğretim teknolojisi bütünün içindeki bir parçanın teknoloji kullanılarak konunun
ele alınmasından, yöntemlerin belirlenmesine, materyalin seçiminden değerlendirilmesine kadar
geniş bir alanı kapsar. Özellikle, eğitim kurumları, öğretmenler ve öğretmen adaylarının öğretim
yaşamında sıkça başvuracakları için hazırlanan her materyal öğretme-öğrenme sürecini oluşturan diğer
unsurlardan bağımsız olarak düşünülemez. Bunun için de materyal hazırlama veya hazır materyalleri
belirli ilkeler doğrultusunda gözden geçirerek standartlaşma kapsamında ele alma da zorunlu
görünmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda materyallerin hazırlanma ve sunum aşamalarına
yönelik zorluklar ve ders kitaplarında materyal örneklerine yer verilmediğinin altı çizilmektedir.
Materyaller okunabilirlik düzeyi, içeriği ve tasarımı açısından büyük önem taşırken bu üç temel
değişkenin öğrencilerin zihinde yapılandırmaları ve kavramaları açısından da öğretim teknolojilerinde
kullanılan materyallerin çeşitli öğretim ilkelerine cevap verecek şekilde hazırlanması yararlı
olacaktır.Bu nedenle bu çalışmada ders kitaplarının görsel ve içerik açısından betimsel incelenmesi
yapılacak ve öneriler sunulacaktır.
2.1. Tekno-pedagojik Eğitim ve Materyal İşlevleri
Eğitim ve öğretimde tekno-pedagojik açıdan materyallerin işlevlerine bakıldığında öğretmen ve
öğrenme araç ve gereçleri olması, bilgileri iletmesi, gerçekliğin sunumunu sağlaması, iletişim aracı
olması, nesnelleştirilmi ve sembolleştirilmiş araçlar olmaları gibi sınıflandırma ortaya çıkmaktadır
(Kaya, 2006: 30-31).
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Öğretim ve Öğrenim Aracı Olarak Teknoloji ve Materyaller: Öğretme ve öğrenme araçları olarak
hazırlanan tekno-pedagojik materyallerin belirli bir amaç-araç ilişkisine sahip olması gerekmektedir.
Bilgilerin İleticisi Olarak Teknoloji ve Materyaller: Teknoloji ve materyallerin amaçlı, iletişimsel
ve derse yönelik donanım ve bu donanımla birlikte kullanılan teknik gereç olması gerekmektedir.
Böylece bilgilerin taşıyıcısı ve/ya da dağıtıcısı konumuna gelme özelliği taşır.
Gerçekliğin Sunucusu Olarak Teknoloji ve Materyaller: Ulaşılması zor olan bir gerçeğin, yapay
öğrenim durumlarıyla kolaylıkla sunulabilmesidir. Gerçeklik, bilginin içeriği ve kaynağı durumundadır.
İletişim Aracı Olarak Teknoloji ve Materyaller: Öğrenme ve öğretme sürecinde öğretim teknoloji
ve materyalleri, öğrenci ile öğretim sistemi arasındaki iletişimin somut aracı konumunda olması
durumudur. Teknoloji ve materyaller, yalnızca bir iletişim aracı değil, iletişimi yapılandırmada da
temel öğe konumundadır.
Nesnelleştirilmiş Eğitim Sistemleri Olarak Teknoloji ve Materyaller: teknoloji ve materyallerin,
daha çok bilginin işlenmesi bakımından farklılaşmasını ifade etmektedir.
Sembolleştirme Araçları Olarak Teknoloji ve Materyaller: değişik betimlemeler için
kullanılabilecek ve bir sistem içinde organize edilebilecek ana parçaya da materyallerin
sembolleştirilmesidir.
2.2 Öğretim İlkeleri ve Materyal Tasarlama
Öğretim ilkeleri, bilimsel yönden doğruluğu kabul edilen, eğitim yaklaşımlarına dayalı, öğretim
etkinliklerinin amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesine kılavuzluk eden temel
düşüncelerdir (Güneş, 2016: 54). İlkeler sadece öğretmenlerin konu öğretimi ve etkinlikleri
uygulamasını sağlayarak öğretimi kolaylaştırmaz, ders kitaplarında yer alan ilkelerin de öğretimin bir
parçası olarak kullanılması öğretimin kalıcı olmasını sağlar. Materyallerin seçiminde de bu ilkelerin
yer alması konu öğretiminin başarılı olmasında en önemli unsurdur. Öğretim ilkeleri öğretimdeki temel
hedeflerden, ders kitaplarına/materyallere, planlamadan ölçme ve değerlendirmeye kadar olan
sürecin sağlıklı ve sorunsuz yürümesi için önemlidir. Uygun materyalleri seçebilmek için öğretmenlerin
öğretim materyallerini kullanma, uygulama ve gerektiğinde artırma, eksiltme, yeniden yapılandırma,
sırasını değiştirme ve hazırlama aşamasında ilkelerden haberdar olması önemlidir. Araştırmacılar
(Demirel, Altun vd., 2011; Duman, 2013; Göçmenler, 2015; Güneş, 2016; Halis, 2002; Yaylacı ve
Yaylacı, 2013) bir çok kaynakta yer alan ilkeleri aşağıdaki şekilde sıralamaktadır (s. 2).
1.

Yasaya/müfredata uygunluk ilkesi,

2.

Öğrenciye uygunluk ilkesi

3.

Basitlik ilkesi,

4.

Bilinenden başlama ilkesi,

5.

Çok örnek ilkesi,

6.

Tamamlama ilkesi,

7.

Birleştiricilik/bütünlük ilkesi,

8.

Anlamlılık ilkesi

9.

Fonun anlamlılığı ilkesi,

10.

Yenilik ilkesi,

11.

Seçicilik ilkesi,

12.

Görelik ilkesi,

13.

Algıda değişmezlik ilkesi,

14.

Kapalılık ilkesi,

15.

Derinlik ilkesi,

16.

Ekonomiklik ilkesi,

17.

Hedef-davranış ilkesi,
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

272

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
18.

Güncellik ilkesi,

19.

Hayatilik ilkesi.

Yukarıda verilen bu ilkeler evrenseldir ve kendi içinde de sıralı bir bütünlük içermektedir.
Öğrenme sürecinde kullanılan materyaller, bu ilkeler göz önüne alınarak hazırlandığı zaman gerek
öğrenci gerek öğretmen için yol ve yön gösterici olma özelliği taşır. Gerçek ve görsel nesneler, somut
varlıkların ve soyut kavramların zihinde canlandırılmasına yardımcı olur ve programların amaçlarına
daha kolay ve hızlı ulaşılabilmesini sağlar.
Yasaya/müfredata uygunluk ilkesi, önceden geliştirilmiş öğretim programının her türlü faaliyet,
genelge ve yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve bu materyaller amaçların gerçekleşmesi
için çok önemlidir.
Öğrenciye uygunluk ilkesi, tekno-pedagojik materyallerin öğrencilerin yaş, ilgi, seviye, ihtiyaç ve
beklentilerine uyacak şekilde hazırlanması önemlidir.
Basitlik ilkesi, materyaller yoluyla verilen bilgilerin belirli bir düzeyden karmaşığa doğru
sıralanması öğretilecek konu ve kavramların sunumunda önemlidir.
Bilinenden başlama ilkesi, yeni bilgilerin ön bilgileri harekete geçirici örnekler ile başlamasını
ifade etmektedir. Her yeni bilgi bir öncekiyle bütünleştirileceği için öğrencilere sunulan materyallerin
sarmal öğretim yöntemine göre hazırlanması amacını taşır. Materyaller içinde de sürekli tekrarlar
yoluyla eski bilgi hatırlatılmalı ve yenisi öğretilmelidir.
Çok örnek ilkesi, öğrenmenin kalıcı olması için materyallerin konu ile ilgili çok örnek sunması
öğretimi kalıcı hale getirir.
Tamamlama ilkesi, materyaller yoluyla verilen konu ya da tematik girdilerin önceki ve yeni
bilgilerle tamamlanması demektir. Öğrenmenin etkili gerçekleşmesi için önemlidir. Materyallerdeki
unsurlar ön bilgi ile uyumlu ve bütünlük içinde olmalıdır.
Birleştiricilik ilkesi, ön bilgilerin yeni bilgilerle birleşerek gerçekleşmesi ile etkinlik ve tematik
bilgilerin kendi aralarında bağlantılı olmaları özelliğini taşır (aynı konunun değişik örnek ve etkinlikle
birleştirilmesi vb).Öğrencilerin sarmal olarak eski deneyimleri ve bilgileriyle yeni kavramlara maruz
kalmalarıyla sonuçlanır ve öğrenme gerçekleşir.
Anlamlılık ilkesi, sunulan bilgilerin kesin bir anlam ifade etmesi, evrensel anlamda yer alması ve
öğrencinin zorlanmadan zihninde kavrama ulaşmalarını sağlar. Öğrenmenin kalıcı olması için
bağlamsal ve kavramsal ilişkinin göz önünde bulundurulması önemlidir.
Fonun anlamlılığı ilkesi, sunulan bilgilerin ve görsellerin arasındaki kullanım ve anlamsal
farklılıkların net olarak öğrencilere aktarılması için belirli fonların kullanılması gerekir.
Yenilik ilkesi, yeni verilen bilgilerin öğrencilerin sınıf dışında da kullanabileceği çeşitliliği
içermesi önemlidir. Her seferinde farklı yenilikler sunulması öğrencinin bilgiyi keşfetmesi ve kalıcı
şekilde öğrenmesi için önemlidir.
Seçicilik ilkesi, verilen kavramların öğretilecek ögeleri doğrudan ve yalın olarak içermesi
önemlidir. Kullanılan yazı açık, net, kolay algılanabilir olmalı, renkler uyumlu olmalı ve abartılıdan
kaçınılmalıdır.
Görelik ilkesi, materyallerde yer alan bilginin tüm bireyler tarafından aynı algılanacak şekilde
net olmasıdır. Metinlerdeki bağlamlar kadar sunulan görsellerin de farklı anlamlara gitmeyecek
netlikte olması önemlidir.
Algıda değişmezlik ilkesi, tekno-pedagojik bilgilerin birbiriyle tutarlılık göstermesi ve tüm
öğrencilerin aynı şekilde algılamasıdır. Kullanılan nesneler ilk bakışta kavranabilecek özellikte
olmalıdır.
Kapalılık ilkesi, kapalı alandaki nesnelerin açık alandakilere göre daha iyi algılanmasıdır.
Derinlik ilkesi, materyallerde verilen görsellerin öğrencilerin anlayabileceği netlik ve ölçülerde
olmasıdır ve evrenseldir.
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Ekonomiklik ilkesi, emek ve zaman kaybı olmaksızın, planlı, gerekli bilgini en iyi tespit edilerek
sunulması ilkesidir. Ürünlerin her değişik amaç için yeniden kullanılır özellikleri taşıması son derece
önemlidir.
Hedef-davranış
olmalarıdır.

ilkesi,

öğrencilerde

hedeflenen

kazanımları

gerçekleştirecek

özellikte

Güncellik ilkesi, materyallerde sunulan bilgilerin öğrencileri sadece bugüne değil geleceğe de
hazırlamasıdır.
Hayatilik ilkesi, materyallerin konu, problem ve örneklerinin öğrencileri hayata hazırlar ve
günlük yaşamda kullanabilecekleri bilgileri sunması açısından önemlidir.
Yukarıda verilen bu ilkelerin görsellerde bulunması öğrencilerin görsel bilgileri belleklerinde
işleyerek anlamlandırmaları açısından önemlidir. Zira tekno-pedagojik özellikleri kapsayan bu
ilkelerin öğrencinin düzey, ilgi ve algısına göre kullanılması eğitimin evrensel değeridir ve kendi içinde
de bütünlük içermesi beklenmektedir. Öğrenme sürecinde ilkelerin çoğunluğunu göz önünde
bulundurarak hazırlanan materyaller, öğrenci, öğretmen hatta kurum için yol ve yön gösterici olma
özelliği taşır. Kazanımların gerçekleşmesinde de bu görsellerin kullanılması, somut varlıkların ve soyut
kavramların zihinde canlandırılmasına yardımcı olur.

Dil bilgisi öğretimine yönelik olarak hazırlanan yukarıdaki tekno-pedagojik görsel incelendiğinde
öğrenciye uygunluk ilkesi var gibi görünse de görselde verilen noktalama işaretlerinin eksikliği ve ya
işaretlerle desteklenmemesi anlamayı ve içselleştirilmeyi zorlaştırmaktadır. “Noktalama İşaretleri”
başlıklı görsel dil bilgisi öğretimini eğlenceli bir şekilde sunarken anlamlılık, bütünlük ve basitlik
ilkesine hizmet etmektedir. Anlamlılık ilkesinin tam gerçekleşmesi için tüm bahse konu işaretlerin
sembollerinin verilmesi gerekir. Bilinenden başlama ilkesi söz konusu olduğunda nokta, virgül ve soru
işareti en önce öğrenilenlerdendir. Böylece öğrencilere bilinenden başlama ilkesi sunulabilirdi.
Bütünlük, birleştiricilik ve seçicilik ilkesine göre incelendiğinde sadece virgül ve çift tırnak verildiği
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görülmektedir. Noktalı virgül de benzer bir şekilde verilebilir ve görelik ve algıda değişmezlik ilkesi
yerine getirilmiş olabilirdi. Ünlem işareti de şaşkın yüz sembolü ile gösterilirken aynı şekilde derinlik
ilkesi ve kapalılık ilkesiyle öğrencilere hissettirilecek şekilde ünlem işareti de verilerek kalıcı
öğrenmeye katkıda bulunacak şekilde sunulabilirdi. İki nokta ise belirsiz bir şeklide gösterilmeye
çalışılmıştır. Sonuç olarak sunulan tüm noktalama işaretleri virgül, kesme işareti ve çift tırnak hariç
sadece sözcük olarak verilmiş ve simgeler belirgin olarak sunulmadığı için öğrenilmesi kısa süreli
bellekte kalabilme ihtimali taşımaktadır. Dolayısıyla materyal tasarlama ya da hazırlama ilkelerinin
kalıcı ve yapılandırmacı öğrenmede ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bilgileri tam
özümseyebilmelerinde bu materyallerin ilkelere göre hazırlanmasının önemli bir payı vardır.
Yukarıda verilen ve dil bilgisi ile ilgili olan görselin ilkeler açısından ele alındığında öğrencinin yaş ve
ilgisine uygunluğu olumlu olarak ele alınırken kalıcı öğrenme konusunda bireysel farklılıklara göre
hazırlanmadığı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra aşağıda verilen diğer tekno-pedagojik materyalin
incelenmesinde de yine ilkeler boyutuna bakılmıştır.

Yukarıda verilen tekno-pedagojik olarak hazırlandığı öne sürülen diğer görsel incelendiğinde
öğrencinin yaş, düzey ve ilgisine uygun olduğu görülmektedir. İlkeler açısından ele alındığında
öğrenciye uygunluk ilkesi, basitlik ilkesi, bilinenden başlama ilkesi, seçicilik ilkesi, algıda
değişmezlik ilkesi belirgin olarak görülmektedir. “Başlığı değiştirmek gerekir mi?” sorusu ile
anlamlılık ilkesi, “Bu betin sence başka hangi türde yazılabilirdi? Neden?” sorularıyla görelik ilkesi
ele alınmıştır. 3. Bölümde “Metinin türü ne? Bu tür hakkında ne biliyorsun?” sorusunda ise yanlış
yazılmış sözcük öğrencilerin algıda değişmezlik, kapalılık, hedef-davranış ve hayatilik ilkelerine
uyumsuzluk göstermektedir. Ayrıca görelik ilkesi açısından 5. Bölüm farklı anlamalara neden
olabilecektir. Sonuç itibariyle materyal tasarlayanların öğretim programlarının kazanımlarını detaylı
olarak inceleyerek görsel ve dil bilgisi girdilerini tasarlamaları da hayati önem taşımaktadır.
Yukarıdaki görsel ve cümleler öğrencinin yaşına uygun olarak görülse de ele alınacak tüm unsurların
yapılandırmacı yaklaşımın içselleştirilmesini kolaylaştıracak şekilde sunulması gerekir.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Eğitim-öğretim sürecinde öğrenmeyi kalıcı hâle getirecek materyallerin belirli ilkeler
doğrultusunda hazırlanması öğretim programlarının hedeflendiği şekilde gerçekleştirilmesine katkıda
bulunacaktır. İlkeler göz önüne alınarak hazırlanmış materyaller; öğrencilerin üst bilişsel, bilişsel ve
duyuşsal stratejilerini harekete geçireceğinden ve gerçekçi olacağından öğrenmenin daha kalıcı
olmasını sağlar. Ancak, bu materyallerin öğretim programlarının kazanımlarına paralel ve
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öğrencilerin yaş, ilgi, düzey ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gözden geçirilmesinin yanı sıra
kazanımların da göz önüne alınması ve sarmal bir yapılanmanın sunulması oldukça önemlidir.
Materyallerin sadece görsel boyutu değil, öğrenciye uygunluk, tamamlama, birleştiricilik, anlamlılık,
fonun anlamlılığı, yenilik, seçicilik, görelik, algıda değişmezlik, derinlik, ekonomiklik ve hayatilik
ilkeleri gibinin içeriği oluşturan boyutunun da göz önüne alınması gerekir. Ayrıca öğretmenlerin de
materyal kullanımına yaklaşımı ve değerlendirmesi, gerekli gördüğü durumlarda ekleme, çıkarma,
yeniden biçimlendirme, genişletme, daraltma, örneklendirme ve uygulanabilmesini ön plana çıkarma
gibi teknikleri öğrencilerin materyallerde sunulan bilgiyi sezmesine yardımcı olacak şeklide işlevsel
hale getirmesi beklenir. Yani öğretmenin derslerde materyal kullanırken materyallerin eksikliği ya
da fazlalığı durumunda onları uyarlamaya veya geliştirmeye yönelik deneyimi bulunmalıdır.
Materyallerin sadece eğitsel yönü değil sosyolojik açıdan da milli ve manevi değerlere uygunluğu
önemlidir (Özdemi, 2019). Dolayısıyla, alan uzmanlarının da materyallerin işlevsel ve etkin
kullanılabilmeleri için üretimi konusunda çalışmalar yapılmasının gerekliliğini vurguladıkları
(Göçmenler, 2018: 220) gibi bu alanda çok daha fazla çalışma yapılmasına gereksinim vardır. Zira,
öğretim materyallerinin öğretim amacına uygun, geliştirilebilir ve birden fazla kullanılabilir olması
önem arz etmektedir (Gün, 2017).
Öğretim programının amaçlarına göre hazırlanan materyaller öğrencilerden beklenen temel
kazanımların elde edilmesine cevap verecek içeriği kapsamalıdır. Ancak bu şekilde tekno-pedagojik
eğitim materyalleri çağdaş ve aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunur.
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Teaching Outside The Box: Technology in Flipped Classes
Dr. Feride HATIBOĞLU
University of Pennsylvania, USA
feride@sas.upenn.edu
Abstract: Flipped classroom and hybrid models in teaching has become popular in the last several years.
With this model, students first gain exposure to new material outside the classroom, usually via reading or
watching videos, and then use the classroom time to do the assimilation of that knowledge, in our case, language
learning, and do language practice in class via role plays, discussions, and debates. Technology is a crucial part
of this teaching model. In this presentation, I will be analyzing different aspects of using language teaching tools
in a flipped classroom. I will also show how our classrooms turn into a laboratory using technology. Using these
tools, it is not difficult to find authentic material for students, and we can easily facilitate their interaction in
an enjoyable fashion. In my presentation, I will arrange the tasks and projects, and I will explain how we can
focus on process rather than outcome in our teaching, so we can diminish the fear of failure. With this teaching
model, the goal is for students to become responsible curriculum builders, and to learn proficiency, instead of
merely passing exams, and these tasks can keep them working even after the course is over. In this presentation,
I will talk about task types and brainstorming activities using Poll Everywhere and Threaded Discussions which
how responding, ranking, ordering and sorting activities and making lists take place, using Google Docs and Voice
Thread; student interpret, describe, discuss and report, with Panopto; they listen, recall, memorize and present,
with Zoom; connection with natives from classroom is always an easy option in this dynamic, independent and
interactive model. This presentation provides a pedagogical framework coupled with flipped classroom
techniques so that educators and students can use the language both within and beyond the school settings.
Keywords: Flipped classroom, Technology tools, Classroom activities, Language learning

Alışılmışın Dışında Öğretim: Ters-yüz Edilmiş Dil Sınıflarında
Teknoloji
Özet: Eğitimde ters-yüz edilmiş sınıf ve hibrit modeller son yıllarda popülerleşti. Bu modelle öğrenciler,
yeni materyallere öncelikle sınıf dışında genellikle okuma yaparak ya da videolar izleyerek tanışıklık kazanıyor,
sonrasında ise sınıftaki zamanı, o edinilen bilginin asimilasyonunu yapmakla geçiriyorlar. Dil eğitiminde, gramer
açıklamaları, ilgili alıştırmalar ve örnek kayıtlar ve filmler evde izlenir ve sınıfta rol yapma ve tartışma gibi
aktivitelerle dil pratiği yapılır. Teknoloji, bu öğretme modeli için çok önemlidir. Bu sunumda, ters-yüz edilmiş
sınıfta dil öğretme araçlarını kullanmanın farklı yönlerini analiz edilerek sınıfların teknoloji sayesinde nasıl bir
laboratuvara dönüştüğünü incelenecek. Kullanılan araçlar sayesinde öğrenciler için gerçekçi materyaller bulmak
oldukça kolaylaşır ve öğrencilerin eğlenceli bir şekilde iletişimi sağlanabilir. Bu sunumda çeşitli aktiviteler ve
projeler ile başarısızlık korkusunu azaltmayı hedef alarak, öğretirken nasıl sonuç yerine sürece
odaklanabileceğimizi göreceğiz. Bu öğretim modeli aracılığıyla hedefimiz öğrencilerin, sorumluluk sahibi olarak
müfredat oluşturmakta etkili olmaları ve yalnızca sınavları geçmek yerine öğrenmeye ve yeterlilik kazanmaya
odaklanmalarıdır. Bu aktiviteler öğrencilerin ders sonlandıktan sonra bile sınıf dışarısında çalışmaya devam
etmelerini sağlayabilir. Bu sunumda ayrıca Poll Everywhere, devam eden tartışma araçları kullanarak çeşitli
etkinlik çeşitlerinden ve beyin fırtınası aktivitelerinden bahsedeceğim. Bu araçlarda, cevap verme, sıralama,
düzenleme, türlere göre ayırma ve liste yapma aktiviteleri yer almakta. Google Docs ve Voice Thread ile
öğrenciler yorumlama, tanımama, tartışma ve raporlama aktiviteleri; Panopto ile dinleme, hatırlama, ezberleme
ve sunma gibi aktiviteler yapılabilir. Zoom ile ise sınıftan, hedef dili ana dili olarak konuşan insanlarla direk
görüntülü veya sadece sesli olarak bağlantı kurmak, bu dinamik, bağımsız ve interaktif modelde her zaman kolay
bir seçenektir. Bu sunum, öğretmen ve öğrencilerin hedef dilin, ters-yüz edilmiş sınıf metoduyla, hem sınıf içi
hem de sınıf dışında kullanabilecek tekniklerle, pedagojik bir çerçevede öğrenimini hedefler.
Anahtar Kelimeler: Ters-yüz edilmiş sınıf, Teknolojik araçlar, Sınıf etkinlikleri, Dil eğitimi
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1. Introduction
The flipped classroom technology implies such organization of educational process in which,
when students attend face-to-face classes they already have some theoretical knowledge and
understanding of matters that will be discussed in the classroom. It makes the interaction more
effective and fruitful as students feel more comfortable and confident asking questions and discussing
the issues with the teacher and peers. (Evseeva & Solozhenko, 2015)
The key element of blended learning is a technology called “flipped classroom” which was
developed by American educators Jonathan Bergman and Aaron Sams in 2000 (Bergman & Sams, 2012).
The idea actually started in 1993 with Alison King, and become popular when King mentioned in her
book, “From Sage on the Stage to Guide on the Side”, the importance of the use of class time for
construction of meaning rather than information transmission. She did not directly mention the
concept of “flipping the classroom” but stressed the importance of allowing and creating an
educational space for active learning. Later Eric Mazur from Harvard played a significant role in the
development of flipped teaching in 1997. In 2000, Lage, Platt and Treglia and published a paper
entitled “Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment” and
research came out that educators and researchers could contribute to. The popularity of flipped,
blended or hybrid classroom has grown rapidly in recent years.
This model changed the students’ role in the learning process by making them active participants
in the educational process. This shifts the teachers’ role from delivering ready-made knowledge to
the students, to facilitating their learning process.
With the challenges to adopting this shift from classic teaching methods to flipped classroom,
there are supporting websites and materials such as flippedlearning.org, flippedclassroom.org,
jonbergmann.com/blog/,
www.edmondo.com,
www.educreations.com,
edu.glogster.com,
www.screecast.com, www.socrative.com,
They offer resources as well as a discussion forum focusing on flipping the foreign language
classroom. (Muldrow, 2013)
The flipped classroom encourages a lot of tools with technology in which students are engaged.
Technological literacy is an integral part of learners’ life and a must for communicating and solving
problems. Technology can help teachers address students’ needs and enhance their motivation.
Learners access materials and feedback with ease when the communication tools are open, they
engage in learning the language, in our case Turkish, more and more. Time management is a challenge
that will be necessary to overcome.
In the below Task-based plan, the use of the technology tools can be seen in a relevant and
interactive way. This applies to reading and writing components as well as the listening and speaking
components of the course. Using these tools it is not difficult to find authentic material for students
and we can easily facilitate their interaction in an enjoyable fashion and classrooms can turn out
laboratories, students can easily learn languages and continue to learn when the lessons are over.
The goal is to achieve a “flow” between interpersonal and interpretive tasks.
Pre and post planning work and activities are needed, and the instructor should analyze what
happens in class and set up the next activity accordingly. With these tasks, students can activate their
prior knowledge, analyze ideas, scaffold vocabulary (Poll Everywhere), find information, evaluate and
share ideas, get into groups and give feedback.
Planning and assessment go together with these different types of technological tools. The
instructor is constantly listening, revising, reacting, and setting up new ways for students to be
producing the language and interacting with each other. According to research in the field of Second
Language Acquisition, learning needs to happen in a social environment, in context, and in a space
where students are allowed to make mistakes and learn from their errors. In this lesson plan, all of
the above will be implemented.
With a Spiral Progression Approach this lesson plan can be applied to Elementary Intermediate
and Advanced level courses. In advanced levels, additional tasks can be asked according to the
context. The below task is about Jobs and Occupations for advanced levels, writing a reference letter
for a friend, or talking about the future of an occupation in the target language, or make a formal
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speech receiving, or giving awards for a specific field of occupation such as “The best doctor of the
year award” etc. can be added to the tasks.
In this plan the tasks and projects are arranged where the process can be focused rather than
outcome in Turkish teaching. The plan has a positive impact on students’ self-discipline and selfdirectedness due to the fact that students take on responsibility for their own learning. It also has a
pedagogical potential for both teachers and students.
In the module below the task types are arranged by using brainstorming activities with Poll
Everywhere and Threaded Discussions. This is how responding, ranking, ordering and sorting activities
and making lists take place, using Google Docs and Voice Thread students interpret, describe, discuss
and report. With Panopto, they listen, recall, memorize and present, with Zoom, connection with
natives from classroom and interviews can take place.
Module: JOBS AND OCCUPATIONS
In this lesson students learn about occupations, how to prepare a CV, practice a job interview,
write a reference letter, do an Internet search for jobs, talk with people from different jobs. Students
brainstorm collaboratively or individually on vocabulary and/or phrases they associate with a topic or
concept. Cognitive skills are remembering, listing, memorizing, comparing, persuading. The goal is
choosing an interesting job in Turkey.
TASK 1. Students watch and listen to the teacher’s instructions about the tasks including
watching a recording on Canvas about jobs and occupations, reading grammar instructions from
Canvas and their textbook, and responding to instructor using Voice Thread. Task types will be
responding, ranking, ordering, comparing, and persuading. Students rank the jobs collaboratively or
individually according to their order importance. They use threaded discussions and voice threads for
this task. Cognitive skills in this task are understanding, interpreting, describing, discussing, and
reporting. First task are listening to the instructions about the lesson in general and leave their own
voice message if they have any questions about the lesson plan.
TASK 2. Students will watch a video about descriptions of jobs in general. In this task they will
compare the jobs using Poll Everywhere. The task type is comparing similarities or differences
between jobs. While discussing each other’s responses, students in teams look for similarities and
differences in their responses. They will analyze, compare and contrast. With this task they will be
able to review the vocabulary they have already learned and elaborate on each other’s and their own
ideas.
TASK 3. Students will choose the most interesting job using Poll Everywhere and when deciding
about a job offer they will rank their priorities based on their preferences.
In this task, they will discuss and compare.
TASK 4. Students complete exercises and activities through Canvas using VoiceThread and Google
Docs. They will watch a model job interview in Canvas.
In this task students record their own interview with classmates using voice thread. Task Type
requires reporting and presenting.
TASK 5.Students create a CV and write an application letter using Google doc. They evaluate
each other’s interviews and CVs. They will use arguing, concluding, criticizing, justifying and rating
skills in this task.
Task 4 and 5 require decision making situation, reaching a consensus and presenting.
With these tasks, students learn about the target language job application culture and traditions
when applying a job in writing and speaking.
TASK 6. At the end of the lesson there will be an interview session where students will have one
on one conversations with people with different occupations in Turkey from the classroom with zoom
and vote on the best interview. With this task, students in teams evaluate the options, decide upon
one, and present reasons to the class.
TASK 7. Finally, students will complete their homework and a short quiz in Canvas under the
assignments after class and review everything that was covered in class. This task will help students
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make a review of everything they learned in class. For this task, using “assignments” or “quizzes”
tools in course management systems are useful.

This module summarizes some tasks which can be used in flipped classrooms with the related
technology. Similar modules can be created to increase students’ motivation and interest for studying
Turkish. However, there may be some technological and organizational challenges for the integration
of the flipped method in the teaching process. Some students have a lower interest for learning with
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and using technology, input from their peers and tutoring during office hours can be helpful for these
kinds of problems. Also instructor’s preparation of online course materials with which the students
will engage is quite time consuming at the beginning. On the other hand, moving all of the
informational items out of the classroom and uploading them in the course management systems or
individual learning spaces, frees a lot of time for active learning and speaking activities in the target
language. Language instructors all aim for more communication in the target language in their
classrooms, but often there is so many other things to explain and teach; vocabulary, grammar,
correcting homework etc. This method creates time for active learning in the target language. Also
with videos and role playing in related modules students immerse themselves in the culture and use
their analytical thinking skills.
Flipped classroom model is an efficient model for Language classes but students should have the
option to choose classic or hybrid classroom models. In order to create a compromise, institutions can
offer classes in both models. However, even if the instructors can not practice flipped models in one
way or another, all educators these days have the necessary tools and systems to use technology in
their classrooms. The trend is undeniably going to this direction.
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Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) İlişkin Öğrenci Görüşleri
Dr. İbrahim Halil YURDAKAL
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Özet: Bu araştırma ilkokul öğrencilerinin gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin kullanabileceği eğitim
araçlarının yanı sıra, eğitsel içeriklerine de yer veren bir sistem olan Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) yönelik görüşlerini
tespit etmeyi amaçlamıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum desenine uygun olarak yapılandırılan
araştırmanın örneklemini Denizli Pamukkale ilçesinde öğrenim gören 62 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Örneklem kolay ulaşılabilir örneklem modeline göre belirlenmiştir. Çalışmanın verileri
araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler
bilgisayar ortamına aktarılmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde bir başka araştırmacından
yardım alınarak kodlara, kodların birleştirilmesi ile de temalara ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularına
bakıldığında öğrencilerin EBA’ya en çok bilgisayar ve cep telefonu ile erişim sağladıkları, EBA’yı verilen ödevleri
yapma, soru çözme ve dersi pekiştirme amacı ile kullandıkları, site içi uygulama ve donma hatalarının sıklıkla
yaşandığını ve EBA’ya diğer arkadaşları ile sohbet etme özelliğinin eklenmesi gerektiğine yönelik görüş
bildirdikleri görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Teknoloji, EBA, ilkokul, öğrenci.

Views of Primary School Student’ on EIN (Education Informatics
Network)
Abstract: This study aimed to determine the opinions of primary school students on the Education
Information Network (EIN), which is a system that includes the educational contents as well as the educational
tools that the teachers and students can use. The sample of the research, which is structured in accordance with
the situation pattern of qualitative research methods, is composed of 62 primary school fourth grade students
studying in Pamukkale, Denizli. The sample was determined according to the easily accessible sampling model.
The data of the study were collected by semi-structured interview form prepared by the researcher. The data
were transferred to computer environment and subjected to content analysis. In the content analysis, help was
obtained from the help of another worker and the codes were reached by combining the codes. According to the
findings of the study, the students have access to EIN with the most computer and mobile phones, they use the
EIN for the purpose of doing homework, solving the questions and reinforcing the lesson. It is seen that they have
expressed opinion.
Keywords: Technology, EIN, primary school, student.
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1. Giriş
EBA (Eğitim Bilişim Ağı)
Bilgi çağında teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilginin edinilme süreci ve şekli de değişmiştir.
Öğretmen odaklı ve ezbere dayalı bilgi aktarım yöntemleri yerini öğrenci merkezli, bilgiyi
içselleştirme ve uyarlama şekline doğru bir dönüşüm göstermiştir. Teknoloji çağında bireylerden
bilgiyi alıp aktarmak yerine, bilgiyi alıp, analiz ve sentez yaparak yeni ve ihtiyaç duyulan bilgi ve
beceriye çevirmeleri beklenmektedir. Özellikle bilgisayarların yaygınlaşması sonucu eğitim-öğretim
faaliyetlerinin okul veya sınıf ortamına bağımlılığı azalmıştır. Bilgisayarın eğitim-öğretim
faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılması sonucu bilgisayar destekli öğretimler hız kazanmıştır. Özmen
(2004) bilgisayar destekli eğitimi/öğretimi, ders içeriklerini sunma, başka yöntemlerle öğretilenleri
tekrar etme, problem çözme gibi etkinliklerde bilgisayarın öğretim aracı olarak faydalanılması olarak
tanımlamaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucu bireylerin bilgi edinme süreçleri ile birlikte bilgi
edinme ortamları da değişmiştir. Okullarda verilen eğitim-öğretim faaliyetleri yerini yavaş yavaş
uzaktan eğitim modüllerine bırakmaya başlamıştır. Uzaktan eğitim bireylerin zaman ve mekan fark
etmeksizin istedikleri yerden online dersleri dinlemeleri, katılım göstermeleri veya edinilen bilgilerin
pekiştirilmesi amacı ile tekrar uygulamalarına dayanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim
ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek
amacı ile farklı projeler geliştirmektedir. Bunlardan en önemlisi de FATİH (Fırsatları Artırma ve
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)’dir. FATİH projesi her öğrencinin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli
eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan, eğitimde
teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir
(FATİH, 2019). FATİH projesi kapsamında gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin faydalanabildikleri
bir uygulama olan EBA günümüzde sıklıkla kullanılan bir online eğitim uygulamasıdır. Eğitimin
geleceğe açılan kapısı olan EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur
(EBA, 2019). EBA uygulaması günümüzde yaygın olarak kullanılmakla birlikte gerek içerik
düzenlemeleri gerekse kullanım oranları her geçen gün artmaktadır. Fatih Projesi Çalıştay Raporu’na
(2012) göre EBA Fatih Projesi’nde çok önemli bir platform olup üzerinde çalışılması, geliştirilmesi ve
desteklenmesi gereken bir projedir.
Bilgi çağında etkili bir eğitim-öğretim hizmeti için teknoloji etkin olarak kullanılmalıdır.
Teknolojinin etkili kullanıldığı durumlarda öğretmenler ve öğrenciler için faydalı ve verimli sonuçlar
ortaya koyacağı şüphesizdir (Tutar, 2015). Özellikle bilginin hızlı değişmesi teknolojiye bağımlılığı
artırmaktadır. Bu kapsamda teknoloji ile birlikte dijital okuma, dijital yazma ve dijital konuşma gibi
beceriler önem kazanmaktadır. Eğitim süreçlerinde teknolojiden destek alınması sayesinde görsellere
ve videolara dayalı öğretim modülleri öğrencilerin bilgi veya becerileri daha hızlı ve kalıcı
öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ise öğretmenin teknoloji çağındaki
rolüdür. Teknoloji ve internetin yaygınlaşması öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerindeki rolünü
azaltmamakta aksine daha fazla artırmaktadır. Öğretmenler bu süreçte öğrencilerin doğru bilgiye
ulaşmalarında ve öğrencileri bilgiye yönlendirmede önemli bir görev üstlenmektedir.
EBA’nın Özellikleri
EBA sistemi gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin kullanabileceği eğitim araçlarının yanı sıra,
eğitsel içeriklerine de yer veren bir sistemdir. EBA içerisinde, yazı, ses ve resim özelliğindeki
kaynakların yanı sıra video anlatımı biçimindeki kaynaklar da yer almaktadır. Dosya yükleme ve dijital
alan sağlama, yarışmalar düzenleme, değişik seviyelere uygun dersler, duyurular yapılması ve
kullanıcılar tarafından paylaşımların yapılabilme olanağı EBA sistemini zenginleştiren özelliklerden
bazılarıdır (Aktay ve Keskin, 2016, s. 28). Öğrenmelerin büyük bir bölümünün öğretim süreçlerini
görsel betimlemeler yoluyla gerçekleştiği (Seferoğlu,2013) göz önüne alındığında EBA’da yer alan
görsellerin ve videoların öğrenmeleri kolaylaştıracağı ve kalıcılığının artacağı öngörülebilir. EBA içerik
olarak farklı modüllerden oluşmaktadır. EBA’da yer alan modüller şunlardır (EBA, 2019).
Haber Modülü: Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel çalışmaları herkesin duyması,
görmesi, örnek alarak daha da iyisini geliştirebilmesi amacıyla tasarlanan bir modüldür. Yapılan her
türlü etkinlik ya da haber değeri taşıyan faaliyet buraya eklenir ve EBA denetim ekibi tarafından
yapılacak olan uygunluk kontrolünden geçtikten sonra yayınlanır.
Video Modülü: Eğitim Bilişim Ağı’nın video modülü, eğitsel amaçlı videoları tek bir adreste
bulabilmek için tasarlanmıştır. Ders destek, kişisel gelişim, belgesel, çizgi film, rehberlik, meslekî
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eğitim gibi alanlarda bireysel ve toplu öğrenmeyi destekleyen videoların yer aldığı bu modülde her
branştan geniş bir yelpazede kullanabileceğiniz videolar yer almaktadır.
Görsel Modülü: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arşivinden seçilen fotoğrafların
yanı sıra öğretmen ve öğrencilerimizin de katkılarıyla daha da zenginleşen etiketlenmiş görsellerin
yer aldığı bu modülde harita ve grafikler de bulunmaktadır. Farklı derslerde kullanabilecek bu
materyallerle derslerin görselliğin artması, konunun daha iyi kavranması amaçlanmaktadır.
Ses Modülü: Bu modül sayesinde ses tabanlı ders destek, kişisel gelişim, tarih ve kültür
programları, sesli kitaplar, yabancı dil dinleme metinlerini tabletinize veya müzik çalarınıza
indirebilirsiniz. EBA ses modülünde, yürürken, spor yaparken, metroda-otobüste-trafikte zaman
geçirirken dinlemeniz için hazırlanmış; sesli kitaplar, eğitici radyo programları ve müzik arşivimizden
örnekler sizleri bekliyor. Ayrıca sizler de hazırlayacağınız ses dosyalarını bu modülden
paylaşabilirsiniz.
Kitap Modülü: Kitap modülü, derslerde kullanılabilecek ders kitaplarını e-kitap olarak PDF haliyle
bilgisayar veya etkileşimli tahtaya indirilebilecek ve buralarda kullanılabilecek şekilde tasarlanan bir
modüldür. Kitap modülüyle öğretmen ve öğrenciler kitaplarını yanında taşımak zorunda kalmadan
istediği her yerde tabletlerinden kitaplarına ulaşabilmektedirler.
Dergi Modülü: Eğitimde kullanılabilecek, ilgi çekebilecek, takip edilebilecek eğitim, kültür ve
bilim dergilerine bu modülden ulaşılabilmektedir.
Doküman Modülü: Eğitim materyali olarak kullanılabilecek rehberlik, ödev, yazılı, plan, vs.
türünden dokümanların bulunduğu bir modül olarak tasarlanan bu modülde öğretmenler de yayındaki
dokümanlardan faydalanabilir veya yorum yaparak geliştirilmesine katkı sağlayabilmektedir.
EBA’nın Öğrenci Başarısına Katkıları
EBA öğrencilerin çok daha verimli çalışmalar yapabilmeleri ve çalışmalarının karşılığını
alabilmeleri için tasarlanmıştır. Öğrenciler EBA Ders’le, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte
çalışabilir, iletişim kurabilir ve paylaşımda bulunabilir. Ayrıca öğrenciler, öğretmenlerinin gönderdiği
ödev ve alıştırmaları takviminden anlık takip ederek çalışmalarını zamanında yapabilir, dilediği zaman
dilediği konuya çalışabilir. Okulunda paylaşımlar yaparak, oylama ve etkinliklere katılarak hem okulda
hem de okul dışında öğrenmeye devam edebilirler (EBA, 2019). EBA ile öğrenciler herhangi bir konuda
var olan eksiklerini görebilir ve bunları giderici ek eğitimler alabilir. EBA sistem olarak uzaktan eğitime
benzer bir yapıya sahiptir. Uzaktan eğitimlerde bireyler zaman ve mekan gibi olgulardan ötürü
katılamadıkları eğitimleri online dersler ile alabilmekte iken EBA’da öğrenciler öncelikle formal eğitim
yolu ile gerekli bilgi ve becerileri almakta daha sonra ise eksiklerini tamamlamakta ya da gelecek
öğrenmeler için bir hazırlık yapmaktadırlar.
EBA’da Yaşanan Sorunlar
İnternet tabanlı eğitimlerde her ne kadar geleneksel öğrenmelere bir alternatif olarak düşünülse
de varolan problemlerin giderilmesi eğitim-öğretim hizmetine katkısını artırcaktır. İnternet tabanlı
eğitim modüllerinde sıklıklar rastlanan sorunlar şunlardır (Akpınar, 2005, s. 143-147): teknolojik
değişime yanlış yaklaşım, teknoloji araçlarına fazla değer verme, eğitim yönetim sistemleri ve içerik
sistemleri yönetimi sorunu, görsel malzeme entegre araçlarının profesyonel donanım ve uzmanlık
gerektirmesi, güvenirlik sorunu, yetişkinlerin öğrenme ortamlarına yabacı oluşu, bilgisayar başında
uzun süreler geçirilmesi, fırsat eşitsizliği ve uzman yetersizliğidir. İnternet tabanlı birçok eğitim
modülünde olduğu gibi EBA’da da bir takım sorunlar yaşanmaktadır. EBA online bir eğitim uygulaması
olduğundan kurulacak alt yapının yeterliliği EBA’nın performansını ve kullanım oranını artıracaktır. Bu
kapsamda öncelikle okulların dijital alt yapılarının EBA’ya uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Saklan ve Ünal (2018) EBA gibi dijital materyallerden faydalanabilmek için okullardaki fiziksel
altyapının tamamlanması gerekliliğinin önemini vurgulamaktadır. Altyapının yanı sıra EBA’yı
kullanacak olan öğrenci ve öğretmenlerin de online platformu kullanabilme becerilerinin yeterli
düzeyde olması gerekmektedir. Dijital ortamlarda yaşanan sorunların giderilme hızı da platformun
kullanım oranını artıran bir diğer etmendir. Öğrencilerin ya da öğretmenlerin EBA kullanım sürecinde
yaşanılan sorunların ivedi bir biçimde giderilebilmesi için online yardım masalarının kurulması
gerekmektedir.
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Öğretmenlerin EBA Kullanım Alanları
EBA öğretmenlerin meslektaşlarıyla birlikte etkili bir şekilde iş birliği yapabilmeleri,
öğrencileriyle eğitsel paylaşımlarda bulunabilmeleri için tasarlanmıştır. Öğretmenler; EBA Ders’te
oluşturduğu veya takip ettiği gruplar içinde eğitsel tartışmalara katılabilir, eğitsel paylaşımlar
yapabilir, öğrencilerine çalışmalar gönderebilir, kişiye özel takvim planına göre gönderilen çalışmaları
ve yaklaşan etkinlikleri takip edebilirler. Ayrıca burada yer alan içerik geliştirme araçlarını kullanarak
ürettikleri içeriklerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm dünyaya e- içerik ihraç etme vizyonuna katkı
sağlayabilirler (EBA, 2019). EBA gerek kullanım kolaylığı gerekse öğrencilere ödev verilme işlevini de
üstlenmesi nedeniyle öğretmenler için faydalı bir uygulama olarak görülmektedir. Ancak alan yazına
bakıldığında öğretmenlerin EBA’yı sıklıkla kullanmadıkları görülmektedir (Kurtdede Fidan, Erbasan ve
Kolsuz, 2016; Alabay, 2015; Tutar, 2015; Türker ve Güven, 2016).
Araştırmada ilkokul öğrencilerin EBA hakkındaki görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır.
Öğrencilerin EBA’yı hangi amaçlarla kullandıkları ve süreçte yaşadıkları sorunların belirlenmesi EBA
geliştiricilerine öneriler sunması bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda araştırmada şu alt
problemler belirlenmiştir:
• Öğrencilerin EBA’yı hangi amaçla kullandıklarına ilişkin görüşleri nelerdir?
• Öğrencilerin EBA’yı kullanırken yaşadıkları sorunlar nelerdir?
• EBA’nın öğrencilerin ders başarısına katkısı nelerdir?
• Öğrenciler EBA’ya hangi teknolojik cihazlarla erişmektedirler?
• Öğrencilerin EBA’ya eklemek ya da EBA’dan çıkarmak istedikleri özellikler nelerdir?
2. Yöntem
Araştırma nitel yöntemlerden durum desenine uygun olarak yapılandırılmıştır. Yin (1984) durum
desenini çağdaş bir fenomeni, fenomen ile bağlam arasındaki ilişki açık değil ise birden fazla kaynak
kullanarak gerçek yaşam bağlamında açıklama süreci olarak tanımlamaktadır. Çalışmanın örneklemi
kolay ulaşılabilir örneklem modeline göre planlanmıştır. Denizli ili Pamukkale ilçesinde öğrenim gören
ve EBA’yı kullanan 62 ilkokul öğrencisinden veriler toplanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Taslak form oluşturulduktan
sonra kapsam geçerliliği için alan uzmanlarından; yazım-imla düzenlemesi için 2 Türkçe
öğretmeninden ve soruların öğrenci düzeyine uygunluğunu belirlemek için bir sınıf öğretmeninden
uzman görüşleri alınmıştır. Soru formu son hali ile 5 soru ve kişisel bilgiler kısmından oluşmaktadır.
Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Nitel içerik analizi çok farklı veri türlerinin
analizinde kullanılabilen bir analiz türü olup, analiz öncesi verilerin yazılı metne dönüştürülmesi
gerekmektedir (Patton, 2002). Bu kapsamda içerik analizi öncesi tüm formlar bilgisayar ortamına
aktarılmış bir uzman yardımı alınarak kodlar oluşturulmuştur. Elde edilen kodlar temalara
dönüştürülerek tablolar halinde sunulmuştur.
3. Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “öğrencilerin EBA’yı hangi amaçla kullandıklarına ilişkin
görüşleri nelerdir?” şeklinde olup bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu alt
probleme ilişkin gelecek derslere yönelik çalışmalar ve pekiştirme çalışmaları şeklinde iki tema
oluşturulmuştur.
Tablo 1: Öğrencilerin görüşlerine göre EBA’nın kullanım amaçları
Gelecek derslere yönelik çalışmalar teması
Öğretmenimizin verdiği gelecek ders ödevlerini yapmak için
Öğretmenin ne öğreteceğine bakmak için
Toplam
Pekiştirme çalışmaları teması
Anlamadığım konuları tekrar etmek için
Oyun oynayarak tekrar etmek için
Sınav öncesinde konu tekrarı için
Öğrendiğim konulara yönelik test çözmek için
Toplam
Genel toplam

Öğrenci sayısı
8
3
11
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Tablo 1’e bakıldığında öğrencilerin EBA’yı genel olarak öğrenciler derslere yönelik pekiştirme
amacı ile kullandıkları görülmektedir. 51 öğrenci EBA’yı pekiştirme amacı ile kullanırken 11 öğrenci
ise gelecek derslere yönelik çalışma amacı ile kullanmaktadır.
Araştırmanın ikinci alt problemi “öğrencilerin EBA’yı kullanırken yaşadıkları sorunlar nelerdir?”
şeklinde olup bu alt probleme ilişkin sorun yaşamama ve sorun yaşama şeklinde iki tema ortaya
koyulmuştur. Bu alt probleme ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Öğrencilerin görüşlerine göre EBA’da yaşanan sorunlar
Sorun yaşamama
Sorun yaşamıyorum.
Sorun yaşadığımda öğretmenlerimden yardım alarak çözüyorum.
Toplam
Sorun yaşama
İnternet sorunları yaşıyorum.
Site uygulama hatası veriyor.
Oyunlarda donma sorunları yaşıyorum.
Şifre hatası sorunları yaşıyorum.
İstediğim içeriklerin olmaması.
Site çok yavaş açılıyor.
Toplam
Genel toplam

Öğrenci sayısı
12
1
13
17
11
8
7
4
2
49
62

Öğrencilerin görüşlerine bakıldığında büyük bir çoğunluğunun (n=49) EBA’da sorun yaşadığı
görülmektedir. Özellikle sitede yaşanan uygulama hataları ve donma hataları en çok karşılaşılan
sorunlardandır.
Araştırmanın üçüncü alt problemi “EBA’nın öğrencilerin ders başarısına katkısı nelerdir?” şeklinde
olup bu alt probleme ilişkin katkı var ve katkı yok temaları oluşturulmuştur. Alt probleme ilişkin
bilgiler Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Öğrencilerin görüşlerine göre EBA’nın ders başarısına etkileri
Katkı var
Derste yanlış öğrendiklerimi düzeltme imkanı oluyor.
Konuları pekiştirme imkanı doğuruyor.
Test çözme hızım artıyor.
Çözdüğüm sorulara benzer sorular sınavlarımda çıkıyor.
Sınavlarda yüksek not almamızı sağlıyor.
Görseller ve videolar ile daha iyi öğreniyorum.
Tekrar yapmamı sağlıyor.
Toplam
Katkı yok
Hiçbir katkısı yok.
Toplam
Genel toplam

Öğrenci sayısı
11
9
7
5
4
3
2
40
22
22
62

Bu alt probleme ilişkin 62 öğrencinin cevapları incelendiğinde 12 öğrencinin soruyu boş bıraktığı
tespit edilmiş olup 12 öğrencin katkı yok temasına dahil edilmiştir. 40 öğrenci EBA’nın akademik
başarısına yönelik olumlu katkı sağladığını öne sürmüştür. Yanlış öğrenmeleri düzeltmek ve dersleri
pekiştirmek en çok gelen görüşlerdir.
Araştırmanın dördüncü alt problemi “öğrenciler EBA’ya hangi teknolojik
erişmektedirler?” şeklinde olup bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.

cihazlarla

Tablo 4: Öğrencilerin EBA’ya erişim sağladıkları teknolojik araçlar
EBA’ya erişim sağlanan teknolojik araçlar
Bilgisayar
Telefon
Tablet
Toplam

Öğrenci sayısı
38
21
3
62
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Öğrencilerin EBA’ya büyük çoğunlukla bilgisayar ile erişim sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 21
öğrenci yani örneklemin yaklaşık üçte biri de EBA’ya telefon vasıtası ile erişmektedirler. Öğrencilerin
büyük bir çoğunluğunun evlerinde bilgisayar olmadığını ve okulda bilişim sınıfındaki bilgisayarlardan
EBA’ya girdikleri tespit edilmiştir.
Araştırmanın beşinci alt problemi “öğrencileri EBA’ya eklemek ya da EBA’dan çıkarmak istedikleri
özellikler nelerdir?” şeklinde olup bu alt probleme ilişkin fikrim yok, eklemek istenilenler ve
çıkarılmak istenilenler şeklinde üç tema oluşturulmuştur. Alt probleme ilişkin öğrenci görüşleri Tablo
5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: Öğrencilerin görüşlerine göre EBA’ya eklenmesi ve EBA’dan çıkarılması gerekenler.
Eklenmesi gerekenler
Arkadaşlarım ile sohbet özelliği.
Daha çok oyun.
Daha zor sorular.
Zeka geliştirici oyunlar.
Her ay farklı etkinlikler.
Daha çok tarihi bilgiler.
Toplam
Çıkarılması gerekenler
Tüm oyunları çıkarırdım.
Çok anlamsız oyunlar var onları çıkarırdım.
Toplam
Fikrim yok
Bir şey eklemek ya da çıkarmak istemezdim.
Toplam
Genel toplam

Öğrenci sayısı
21
12
9
4
2
1
49
5
2
7
6
6
62

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu EBA’ya farklı unsurların eklenmesi gerektiğine yönelik görüş
bildirmiştir. Bu kapsamda EBA’da eksiklerin olduğu öne sürülebilir. Özellikle öğrencilerin arkadaşları
ile sohbet edebilme özelliği en çok eklenmek istenen özelliktir. EBA ile öğrencilerin online olarak
birbirleri ile konuşmaları akademik bağlamda da fayda sağlayabilir. 7 öğrenci EBA’dan oyunların
çıkarılmasını istemekte buna gerekçe olarak da hem oyunların zaman kaybettirmesi hem de eğitsel
yönü olmayan birçok oyunun EBA’da bulunmasını göstermektedirler.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin EBA’yı genel olarak derslere yönelik pekiştirme
amacı ile kullandıkları görülmektedir. 51 öğrenci EBA’yı pekiştirme amacı ile kullanırken 11 öğrenci
ise gelecek derslere yönelik çalışma amacı ile kullanmaktadır. Derste öğrenilen konuların tekrar
edilmesi, yanlış öğrenmelerin düzeltilmesi ve oyun-görsel yolu ile öğrenmelerin kalıcılığının
sağlanması da EBA’nın diğer kullanım amaçlarındandır. Türker ve Güven (2016) EBA kullanıcılarının,
içeriklere derslerinde ortalama 10-15 dakika zaman ayırdıkları, pekiştirme ya da görselleştirme
amaçladıkları görülmüştür. Tüysüz ve Çümen (2016) araştırmalarında öğrencilerin EBA’yı konuları
pekiştirme, sınavlara hazırlanma ve konu tekrarı yapmada sıklıkla kullandıklarını belirlemişlerdir.
Güvendi (2014) ise öğretmenler ile yaptığı araştırmada, EBA kullanım sıklığının öğretmenlerde çok
düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Türker ve Güven (2016) 228 öğretmen ile yaptığı araştırmada
öğretmenlerin yarısından fazlasının EBA’yı kullanmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Öğrencilerin görüşlerine bakıldığında büyük bir çoğunluğunun (n=49) EBA’da sorun yaşadığı
görülmektedir. Özellikle sitede yaşanan uygulama hataları ve donma hataları en çok karşılaşılan
sorunlardandır. Özellikle site içi uygulamalarda ve oyunlarda farklı yazılımların istenmesi öğrencileri
EBA’da problem yaşamalarına yol açmaktadır. Öğrencilerin yaşanan sorunlarda okul bilişim
öğretmenlerinden yardım aldıkları da gelen görüşler arasındadır. Öğrencilerin yedisi özellikle EBA’ya
girişte şifre hatası sorunu yaşadıklarını belirtmektedir. Bu kapsamda EBA öğrencilerin hızlı bir şekilde
erişebilecekleri online bir yardım masası oluşturabilir. Türker ve Güven (2016) araştırmalarında EBA
platformunda paylaşılan içeriklerin sürekli güncellenmesi ve ülke genelinde tüm öğretmen ve
öğrencilere tanıtım seminerleri verilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Teknolojik araçlara ilişkin
olumsuz bakış açıları EBA benzeri oluşumlarda da benzer sonuçlar göstermektedir. Keleş ve Turan
(2015) öğretmenler ile yaptığı araştırmada öğretmenlerin FATİH projesine yönelik görüşlerini
araştırmıştır. Öğretmenlerin ders anlatımında kullanabilecekleri uygun materyalleri bulmakta sorun
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yaşadıkları, mevcut e-içeriğin yetersiz olduğuna yönelik görüş belirttikleri belirtilmiştir. Kana ve Aydın
(2017) araştırmasında öğretmen ve öğrencilerin EBA’da bulunan içeriklerin geliştirilmesi,
güncelleştirilmesi ve ünitelendirilmiş yıllık plana uygun hale getirilmesi konusunda ortak düşünceler
ortaya koydukları gözlenmiştir. EBA’nın etkin olarak kullanılması için katılımcıların internet
altyapısına dair çalışmaların tamamlanması gerektiği yönünde ortak görüş belirttikleri saptanmıştır.
Araştırma sonunda e-içeriklerin daha işlevsel hale getirilmesi için güncelleştirilmesi, geliştirilmesi,
her ders ve her konu için yeterli hale getirilmesi gerektiği aynı zamanda öğretmen, öğrenci ve velilere
EBA’nın sağlayacağı katkılar hakkında seminerler verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
EBA’nın faydalarına yönelik görüşlere bakıldığında 40 öğrenci EBA’nın akademik başarısına
yönelik olumlu katkı sağladığını öne sürmüştür. Yanlış öğrenmeleri düzeltmek ve dersleri pekiştirmek
en çok gelen görüşlerdir. 12 öğrenci EBA’nın katkıları sorusuna boş yanıt verdiğinden bu öğrenciler
“katkı sağlamam” teması içerisinde değerlendirilmiştir. Özellikle oyunların ve görsellere dayalı
sunumların öğrencilerin ders başarısını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kayahan ve Özduran (2016)
araştırmalarında öğrencilerin EBA’ya karşı olumlu bakış açısı sergilediklerini ve EBA’nın başarılarına
olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Ballıel Ünal ve Hastürk (2018) araştırmalarında EBA
içeriği ile ders alan öğrencilerin EBA ders içeriği ile ders almayan öğrencilere göre akademik
başarılarının yüksek olduğu belirlenmiştir.
Öğrencilerin EBA’ya büyük çoğunlukla bilgisayar ile erişim sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 21
öğrenci yani örneklemin yaklaşık üçte biri de EBA’ya telefon vasıtası ile erişmektedirler. Öğrencilerin
büyük bir çoğunluğunun evlerinde bilgisayar olmadığını ve okulda bilişim sınıfındaki bilgisayarlardan
EBA’ya girdikleri tespit edilmiştir.
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu EBA’ya farklı unsurların eklenmesi gerektiğine yönelik görüş
bildirmiştir. Bu kapsamda EBA’da eksiklerin olduğu öne sürülebilir. Özellikle öğrencilerin arkadaşları
ile sohbet edebilme özelliği en çok eklenmek istenen özelliktir. EBA ile öğrencilerin online olarak
birbirleri ile konuşmaları akademik bağlamda da fayda sağlayabilir. 7 öğrenci EBA’dan oyunların
çıkarılmasını istemekte buna gerekçe olarak da hem oyunların zaman kaybettirmesi hem de eğitsel
yönü olmayan birçok oyunun EBA’da bulunmasını göstermektedirler. Ateş, Çerçi ve Derman (2015)
araştırmalarında EBA’da yer alan videoların sınıf düzeylerine eşit dağılmadığını, videoların kısa
olduğunu ve bazı videoların sınıf düzeylerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Kapıdere ve
Çetinkaya (2017) öğretmen ve öğrenciler ile yaptıkları araştırmada EBA mobil uygulamasının basit,
sade ve kolay tasarıma sahip olduğu, içeriklerin yavaş yüklendiği, masaüstü sitesindeki kullanılan EBA
Ders özelliğinin mobil uygulama ile kullanılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen ve
öğrenciler sadece sınıf ortamında kullanıldığı için mobil uygulamaya gereksinim duyulmadığı, EBA
dersin eklenmesi ve öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci etkileşimlerinin olduğu bir sosyal medya
uygulaması şekline dönüşmesi ile mobil kullanımının artacağı şeklinde görüş belirtmişlerdir.
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Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Işık
Konusuna Yönelik Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi
Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
nkozcu@mu.edu.tr
Dr. Gökhan GÜVEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
gokhanguven@mu.edu.tr
Özet: Bireylerin günlük hayatta başarılı olması ve sürekli gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri için
kendisinin öğrenme durumu ve nasıl öğrendiği hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Bunun sağlanabilmesinde üstbiliş
kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram, bireylerin kendi öğrenmeleri üzerinde nasıl bir kontrol sistemine sahip
olduklarını tanımlamakta ve açıklamaktadır. Bu durum öğrenmede önemlidir ve kavramsal değişimin gerçekleşmesinde
ve bilimsel anlayışın benimsenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bütün belirtilen durumlar göz önüne alındığında temel
eğitim kademesinden başlayarak tüm eğitim öğretim kademelerinde öğrencilerin kendi üstbilişlerinin farkında olmaları
önemlidir. Bunun sağlanmasında öğretmenlere görevler düşmektedir. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının anlamakta
zorluk yaşadıkları soyut kavramlardan biri olan ışık konusundaki kavramları hem üstbilişsel faaliyetlerle anlamaları hem
de üstbilişe yönelik bilgi ve farkındalık sağlamaları önem arz etmektedir. Çünkü alan yazında yapılan çalışmalarda sınıf
öğretmeni adaylarının fen konularının öğretiminde kendilerinde yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıklarını düşündükleri
belirtilmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, üst kavramsal öğretim etkinliklerinin öğrencilerin başarılarına
ve kavramsal değişimlerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden deney ve kontrol gruplu
yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın araştırma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar
döneminde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. Sınıfta öğrenim gören
ve laboratuvar ortamında gerçekleştirilen tüm deneylere katılan toplam 62 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmada öğretmen adaylarının ışık konusuna yönelik kavramsal anlamalarını ve kavram yanılgılarını belirlemek
amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “açık-uçlu sorular” kullanılmıştır. Veriler uygulama öncesi ve sonrası
olmak üzere öğretmen adaylarından toplanmıştır. Araştırma uygulamaları 7 hafta sürmüştür. Çalışmada öğretmen
adaylarının kavramsal anlamalarında bir değişiklik olup olmadığını belirlemek amacıyla açık-uçlu sorulardan elde edilen
veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının ışık konusuna yönelik kavramsal
anlamalarının üstkavramsal öğretim etkinlikleri ile değişerek geliştiği tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Üstbiliş, üstkavramsal öğretim, ışık konusu

The Effect of Metaconceptual Instructional Activities on Pre-service
Classroom Teachers’ Conceptual Understanding of the Subject of
Light
Abstract: For individuals to be successful in their daily life and to keep up with the ever-evolving and changing
world, they need to have information about the state of their own learning and how they learn. At that point, we come
across the concept of metacognition. This concept defines and explains what kind of control system possessed by
individuals on their own learning. This is important for learning and for the realization of conceptual change and for
the adoption of scientific understanding. Given the delineations above, it is a safe conclusion that students’ being
aware of their metacognition in every stage of their education is of great importance. In this regard, teachers have
important responsibilities. Moreover, pre-service classroom teachers’ understanding of the subject of light, which they
experience difficulties in understanding, through metacognitive activities and increasing their awareness of and
knowledge about metacognition are important because in the related literature it has been reported that classroom
teachers are of the opinion that they do not have enough knowledge for the teaching of science subjects. Thus, the
purpose of the current study is to investigate the effect of metaconceptual instructional activities on students’
achievement and conceptual transformation. The current study employed the quasi-experimental design with a control
group, one of the quantitative research methods. The study group of the current research is comprised of 62 secondyear students attending the Department of Classroom Teacher Education in the Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman
University and having participated in all the experiments conducted in the laboratory setting in the spring term of 20172018 academic year. In the current study, open-ended questions developed to determine the pre-service teachers’
conceptual understanding and misconceptions regarding the issue of light were used. The data were collected before
and after the application from the pre-service teachers. Research applications lasted 7 weeks. In order to determine
whether changes had occurred in the conceptual understanding of the pre-service teachers, the data collected through
the open-ended questions were descriptively analyzed. As a result of the study, the pre-service teachers’ conceptual
understanding of the subject of light was changed and improved through the metaconceptual instructional activities.
Keywords: Metacognition, metaconceptual teaching, subject of light
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1. Giriş
Fen alanındaki derslerin soyut olması nedeniyle çocukların kavramları zihinlerinde
yapılandırmaları zordur. Aslında çocuklar bu kavramlarla doğdukları andan itibaren karşılaşırlar çünkü
fen yaşamımızın içindedir. Gündelik hayatta bu kavramlarla karşılaşmaları çocuklarda bu kavramlar
hakkında zihinlerinde belli yapıların oluşmasına neden olmaktadır. Bu zihinsel süreçte oluşan
kavramlar bilimsellikten uzaktırlar ve kavram öğretimi sırasında sorunlara neden olmaktadırlar. Son
yıllarda kavram öğretimi hakkında çalışan birçok bilim insanı kavramsal değişim sürecine ait birçok
yaklaşım oluşturmuşlardır. Bunlar genel itibari ile incelendiğinde Kuhn (1962), kavramsal değişimi
paradigma değişimi olarak ele almıştır ve paradigma değişimi şu aşamalar dâhilinde gerçekleştiğini
belirtmiştir. Öncelikle var olan birincil paradigma, birey veya bilimsel topluluk tarafından karşılaşılan
önemli bir problemin üstesinden gelmek için gerekli çözüm ve açıklamaları sağlayamaz ve bir kriz
durumu oluşur. İkinci olarak bu problemleri çözebilecek güce sahip alternatif bir paradigma ortaya
çıkar. Dolayısıyla problemleri çözebilecek bu yeni paradigmanın varlığı, paradigmanın değiştirilmesi
olasılığını arttırır. Hewson’da (1981), Kuhn’un paradigma (değerler) değişimi yaklaşımına benzer
olarak, kavramların statülerinin olduğunu ve kavramsal değişimin gerçekleşebilmesi için yeni kavramın
statüsünün mevcut kavramdan daha yüksek olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bir kavramın verimli
olabilmesi için öncelikli olarak mantıklı olması, mantıklı olabilmesi içinde öncelikli olarak anlaşılır
olması gerekmektedir. Aynı şekilde birçok araştırmacıya da yol gösteren Piaget özümleme kuramı ile
kavramsal değişimi açıklamaya çalışmıştır. Burada öğrenci yeni bir durum ile karşılaştığında bu durumu
kendin de var olan mevcut kavram ile karşılaştırır, eğer bu durumu açıklayamaz ise ya mevcut kavramı
yenisi ile değiştirmesi gerektiğine ya da yeniden yapılandırarak düzenleme yapması gerektiğine vurgu
yapmıştır. Kavramsal değişim bağlamında “düzenleme” ve “özümleme” kavramlarını
düşündüğümüzde, düzenlemenin daha radikal olduğu söylenebilir (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog,
1982). Posner ve arkadaşları (1982) kuramlarını Piaget’in kuramına göre yapılandırmışlardır ve
Hewson’un (1981) ortaya attığı modelde bazı değişikliklere gitmişlerdir.
Daha sonraki modellerde bilişsel psikolojide çalışan araştırmacılar, öğrencilerin kavramsal
ekolojisindeki öğelerin (epistemolojik inançlar, metafiziksel inançlar, anoloji ve metaforlar, vb.),
ontolojik inançların ve günlük yaşamlarından getirdikleri açıklamaların yeni bir kavramı
yapılandırmasını etkilediğini belirtmişlerdir (Chi, Slotta & Leeuw, 1994; Hewson, 1981; Posner ve
diğerleri, 1982; Vosniadou, 1994, diSessa, 1993). Özellikle bireylerin belirli ontolojik ve epistemolojik
varsayımlarından meydana gelen çerçeve teorilerinde değişiklik meydana getirmek çok zordur ve bu
çerçeve teoriler genellikle alternatif kavramalara neden olur (Vosniadou, 1994).
Vosniadou (1994) kavramsal değişimi, öğrencilerin bilişsel yapılarıyla zihinlerinde modelleri
yapılandırma süreci olarak tanımlamaktadır. Mortimer, Vosniadou’nun bu tanımını eleştirmiştir.
Çünkü Mortimer (1995)’e göre farklı alanlarda ve konularda farklı düşünce yolları mümkündür. Bir
kavramın yapılandırılma süreci önceki kavramla her zaman ilişkilendirilemez, bazen önceki kavramdan
bağımsız olarak yapılandırılabilir. Fakat daha sonraki araştırmalarda kavramsal değişimin
gerçekleşmesi sürecinde öğrencilerin öğrenmeye karşı istemli olmaları kavramsal değişimi oldukça
kolaylaştırdığı belirtilmiştir. Sinatra (2000) istemli öğrenmeyi, öğrencilerin bilinçli kontrollerinin
altında, motivasyonel faktörlerle (amaçlara yönelim, ilgi, öz yeterlik, öz düzenleme vb.) kabul edilen
amaçlı ve kasıtlı öğrenme olarak tanımlamıştır. İstemli öğrenme ile öğrenenler sadece yeni kavramın
verimli olduğunu değil, aynı zamanda inançlarının altında yatan üst kavramsal farkındalığa da sahip
olarak, kavramın yapılandırılmasını kolaylaştırmaktadır (Vosniadou, 2003). Bu nedenle istemli
öğrenenler hem bilişsel olarak öğrenme sürecinde aktiftirler hem de üst bilişsel tutum içerisinde kendi
öğrenmelerini gözleyerek düzenlerler. Sinatra ve Pintrich (2003) etkileşimsel kavramsal değişimi
“bilgide değişime neden olan amaca yönelik, bilinçli kabul, bilişsel, üst-bilişsel düzenleme ve
motivasyonel işlemler” olarak tanımlamaktadır. Burada vurgu yapılan konulardan biri üstbiliştir.
Üstbilişi halen net bir tanımlaması olmaması ve tartışma konusu olmasına rağmen tanımlamak
gerekirse; Flavell (1979) üstbilişi, bireyin kendi düşünme sürecini yansıtması ve bu yansıtma
hakkındaki düşünme yeteneği olarak tanımlamıştır.
Schaw (1998), üstbilişin, başarılı bireylerin bilişsel becerilerini üst düzeyde yönetmelerini ve yeni
bilişsel beceriler kazandırarak kendi öğrenmeleri hakkında değerlendirmelerini ve düzeltmelerini
sağladığı için öğrenmede önemli olduğuna değinirken, Georghiades (2004), fen eğitiminde öğrenmeye
üstbilişin pozitif yönde bir etkiye sahip olduğunu, kavramsal değişimin gerçekleşmesinde ve bilimsel
anlayışın benimsenmesinde önemli rol oynadığına değinmiştir. Üstbilişin kavramsal değişim üzerinde
etkili olduğuna dair birçok çalışma da mevcuttur (Beeth, 1998; White, & Gunstone, 1989; Yürük, 2005;
2007; Yürük, Beeth, & Andersen, 2009; Yürük, Selvi, & Yakışan, 2011). Üstbilişin aktif hale gelmesinde
birçok uygulama söz konusudur. Fakat Yürük (2005; 2007) ve Yürük ve arkadaşları (2009) üstbilişsel
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faaliyetleri üstkavramsal faaliyetler olarak tanımlamıştır. Buradan hareketle yapılan çalışmada;
öğretmen adaylarının üstbilişsel faaliyetlerinin aktif hale gelmesini sağlayan kavram haritası
oluşturma, grup içi ve sınıf tartışmaları, poster hazırlama ve günlük yazma uygulamaları ile fen
laboratuvar uygulamaları II dersi yürütülmüştür. Çalışmaya konu olan ışık kavramlarına ilişkin daha
önceden yapılan araştırmalar incelenmiş ve genel olarak ışık konusunda önceden belirlenmiş var olan
kavram yanılgıları üzerine çalışmaya odaklanılmıştır. Bu kavram yanılgıları incelendiğinde; ışık, ışığın
yayılması, görme olayı, aynalar ve mercekler görüntü oluşumu ile ilgili yanılgılara rastlanmıştır (Blizak,
Chafiqi & Kendil, 2009; Cansüngü, 2000; Galili & Hazan, 2000, Gemici, Küçüközer & Kocakülah, 2002;
Kara, 2002; Kara, Avcı &, Çekbaş, Şahin, İpek, Ayas, 2008; Şen, 2003). Araştırmanın amacı; fen bilgisi
laboratuvar uygulamaları II dersinde üstkavramsal öğretim etkinliklerinin kullanıldığı sınıf öğretmeni
adaylarının ses konusu ile ilgili kavramsal anlamalarına etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu
doğrultuda aşağıdaki araştırma soruları incelenmiştir.
1. Üstkavramsal öğretim etkinlikleri, öğretmen adaylarının ışık kavramını anlamalarını nasıl
etkilemektedir?
2. Üstkavramsal öğretim etkinlikleri, öğretmen adaylarının ince kenarlı mercekte görüntü
oluşumu ve özellikleri ile ilgili anlamalarını nasıl etkilemektedir?
3. Üstkavramsal öğretim etkinlikleri, öğretmen adaylarının kalın kenarlı mercekte görüntü
oluşumu ve özellikleri ile ilgili anlamalarını nasıl etkilemektedir?
4. Üstkavramsal öğretim etkinlikleri, öğretmen adaylarının gerçek ve zahiri görüntü kavramlarını
anlamalarını nasıl etkilemektedir?
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli ve Çalışma Grubu
Çalışmada deney ve kontrol gruplu ön-son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın
uygulamaları bir devlet üniversitesinin, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında 20172018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları II dersini alan
öğretmen adayları ile yapılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma
grubunu; Fen Bilgisi Laboratuvarı II Dersini alan 62 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Sınıf mevcudu
daha fazla olmasına rağmen çalışmada ön test ve son testin her ikisine de katılan öğretmen adaylarının
verileri değerlendirmeye alınmıştır. Uygulamalar 7 hafta sürmüştür.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğretmen adaylarının ses konusuna yönelik kavramsal anlamalarını ve kavram
yanılgılarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından konuya uygun olarak hazırlanan “ışık ile
ilgili kavramları içeren açık uçlu sorular” kullanılmıştır. Kapsam geçerliliği için uzman görüşü
alınmıştır. Güvenilirliğine yönelik ise puanlayıcılar arası tutarlılığa bakılmıştır. Elde edilen korelasyon
katsayısı 0,85’dir.
2.3. Uygulamalar
Tasarlanan etkinlikler ile öğrencilerin var olan kavramları, günlük hayatta konu ile ilgili
tecrübeleri, daha önceden sahip oldukları kavramlar ve neyi bilmedikleri ile ilgili farkındalık
yaratılması; öğrencilerin farklı kaynaklardan gelen fikirleri bir kavramın anlayıp anlamadıkları ve
fikirlerindeki değişimleri izlemeleri; farklı fikirlerin doğruluğu veya akla yatkınlığı hakkında bir yargıya
vararak göreceli statülerini değerlendirmeleri istenmiştir. Burada kavram haritaları ile öğrenci
kendisinde var olan kavramlar ve ilişkileri hakkında neyi bilip bilmediğini belirlemesi, kendinde
meydana gelen değişimleri izlemesi sağlanmıştır. Posterler ile kendilerinde var olan ön bilgileri
hakkında bilgi edinirken, daha sonra hem kendilerindeki model ve fikirlerin hem de neleri bilmedikleri
hakkında kendilerinde bir farkındalık yaratılması sağlanmıştır. Sınıf içi ve grup tartışması ile konu
hakkında farklı görüşlerin neler olduğunu ve kendinde var olan yanlışlıkların neler olduğunu fark
etmeleri sağlanmıştır. Günlük yazma etkinliği ile de öğretmen adayları kendilerinde var olan durum
hakkında farkındalık yaratılması, kendinde değişen durumları izlemesi ve değerlendirmesi
sağlanmıştır. Işık konusunda ele alınan kavramalar ışık tanımı, ince kenarlı mercekte görüntü oluşumu
ve görüntünün özelliği, kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve görüntünün özelliği ve gerçek ve
zahiri görüntünün özellikleridir.
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2.4. Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarının kavramsal anlamalarındaki değişimleri belirlemek için açık-uçlu sorulardaki
cevaplar betimsel olarak analiz edilmiştir. İki araştırmacı tarafından hazırlanan rubrik ile
değerlendirmeler yapılmış ve yüzde, frekans olarak verilmiştir. Daha sonra her bir soruda ortak
belirlenen kavram yanılgıları tablo halinde verilmiştir.
3. Bulgular
3.1. Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
Çalışmada “Üstkavramsal öğretim etkinlikleri, öğretmen adaylarının ışık kavramını anlamalarını
nasıl etkilemektedir?” sorusu incelenmiştir. Bu doğrultuda konuyla ilişkili açık-uçlu soru kontrol grubu
öğretmen adaylarının cevapları uygulamalar öncesi ve sonrası ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir.
Işığın tanımı ile ilgili kontrol grubunun ön ve son test verileri Tablo 1’de, ilgili kavram yanılgıları ise
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1
Kontrol grubu öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi ve sonrası verdiği yanıtların frekans ve
yüzde değerleri

Cevap yok
Kavram yanılgısına sahip
Kısmen doğru cevap
Bilimsel olarak doğru cevap
Yeni oluşan kavram yanılgısı
Toplam

Uygulamalar Öncesi
f
%
3
10,00
13
43,33
13
43,33
1
3,33
30
100

Uygulamalar Sonrası
f
%
0
0,00
2
6,66
11
36,66
12
40,00
5
16,66
30
100

Tablo 2
Kontrol grubu öğretmen adaylarının araştırma sorusuna ilişkin kavram yanılgıları
Ön testte görülen kavram yanılgıları
 Işık güneşten yayılarak nesneleri görmemizi sağlayan fiziksel bir oluşumdur.
 Nesneleri görmemizi sağlayan araçtır.
 Işık, doğal veya yapay maddelerden yayılan, nesneleri görmemizi sağlayan
araçtır.
 Görüntü kaynağından çıkan enerjinin çizgisel biçimde yayılan enerji türüdür.
 Işık doğadaki maddelerin yansımasıdır.
Giderilemeyen kavram yanılgıları
 Işık bir enerji kaynağıdır, plazma halde bulunur.
 Işık kaynağından çıkarak maddelere çarpıp yansıyan şeydir.
Yeni oluşan kavram yanılgıları
 Cisimleri görebilmemizi sağlayan ışımadır.
 Işık güneş gibi doğal kaynaklardan çıkan aydınlanmanın yansımasıdır.
 Gözle görülen ışımadır.
Tablo 1 incelendiğinde uygulama öncesi ışığın tanımı ile ilgili kontrol grubu öğretmen adaylarında
kavram yanılgılarının var olduğu en çok ışığın nesneleri görmemize yarayan bir araç olduğu konusunda
yönelik yanılgıların olduğu tespit edilmiştir. Uygulama sonrası veriler incelendiğinde kontrol grubu
öğretmen adaylarında var olan kavram yanılgılarında (%6,66) azalma söz konusu iken (%6,66) yeni
oluşan kavram yanılgılarının varlığı (%16,66) dikkat çekmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının
birçoğunun tam olarak bilimsel bir açıklama (%36,66) yapamadıkları belirlenirken bilimsel olarak
cevap verenlerin %50’nin altında olması dikkat çekmektedir. Ayrıca kontrol grubu öğretmen
adaylarında direnç gösteren ve değişmeyen yanılgının “cisimleri görebilmemizi sağlayan ışımadır”
yanılgısının aynı kaldığı ve yeni yanılgıların oluştuğu tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda konuyla ilişkili açık-uçlu soru deney grubu öğretmen adaylarının cevapları
uygulamalar öncesi ve sonrası ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. Işığın tanımı ile ilgili deney
grubunun ön ve son test verileri Tablo 3’te, ilgili kavram yanılgıları ise Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 3
Deney grubu öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi ve sonrası verdiği yanıtların frekans ve
yüzde değerleri

Cevap yok
Kavram yanılgısına sahip
Kısmen doğru cevap
Bilimsel olarak doğru cevap
Yeni oluşan kavram yanılgısı
Toplam

Uygulamalar Öncesi
f
%
1
3,13
20
62,50
11
34,38
0
0
32
100

Uygulamalar Sonrası
f
%
0
0
0
0
18
56,25
12
37,5
2
6,25
32
100

Tablo 4
Deney grubu öğretmen adaylarının araştırma sorusuna ilişkin kavram yanılgıları
Ön testte görülen kavram yanılgıları
 Işık kaynağından yayılarak kırılma, yansıma özelliği gösteren kronolojik bir
yapıdır.
 Gözle görülebilen cisimlerin yaydığı ışımadır.
 Işık kaynağından yansıyarak aydınlık sağlayan yapıdır.
 Kaynaktan çıktıktan sonra yansıyan ve yayılan bir maddedir.
 Elektriksel özelliklere sahip çok hızla iletilen bir dalgadır.
 Görmemizi sağlayan bir varlıktır.
 Yapısında renklerin kırılması görevi olan bir kaynaktan yansıyan hızlı olan bir
yapıdır.
Giderilemeyen kavram yanılgıları
 Yeni oluşan kavram yanılgıları
 Cisimleri görebilmemizi sağlayan ışımadır.
 Işık güneş gibi doğal kaynaklardan çıkan aydınlanmanın yansımasıdır.
Tablo 3 incelendiğinde uygulama öncesi ışığın tanımı ile ilgili deney grubu öğretmen adaylarında
kavram yanılgılarının var olduğu yine kontrol grubundaki gibi “görmemize yarayan ışımadır” kavram
yanılgısının burada da olduğu görülmektedir. Hatta kontrol grubundaki öğrencilere oranla bu grupta
daha fazla kavram yanılgısının olduğu dikkat çekmektedir. Uygulama sonrası veriler incelendiğinde
deney grubu öğretmen adaylarında var olan kavram yanılgılarının (%62,50) hemen hemen yok olduğu
(%0) eski kavram yanılgılarının tamamen ortadan kaybolduğu ancak yeni kavram (%6,25) yanılgılarının
oluştuğu görülmüştür. Ayrıca deney grubu öğretmen adaylarında da kontrol grubu ile aynı şekilde
direnç gösteren ve değişmeyen yanılgının “cisimleri görebilmemizi sağlayan ışımadır” yanılgısının her
iki grupta öğretimden sonra da var olduğu görülmüştür.
Hem Tablo 1’deki hem de Tablo 3’teki uygulama öncesi veriler incelendiğinde, deney grubu
öğretmen adaylarının %62,50 yüzde ile kontrol grubu öğretmen adaylarına (%43,33) oranla daha fazla
kavram yanılgısına sahip olduğu belirlenirken uygulama sonrasında kavram yanılgılarının giderilme
oranının deney grubu öğretmen adaylarından (%93,75) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
3.2. İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
Çalışmada “Üstkavramsal öğretim etkinlikleri, öğretmen adaylarının ince kenarlı mercekte
görüntü oluşumu ve özellikleri ile ilgili anlamalarını nasıl etkilemektedir?” sorusu incelenmiştir. Bu
doğrultuda konuyla ilişkili açık-uçlu soru kontrol grubu öğretmen adaylarının cevapları uygulamalar
öncesi ve sonrası ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. İnce kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve
özellikleri ile ilgili kontrol grubunun ön ve son test verileri Tablo 5’te, ilgili kavram yanılgıları ise
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 5
Kontrol grubu öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi ve sonrası verdiği yanıtların frekans ve
yüzde değerleri

Cevap yok
Kavram yanılgısına sahip
Kısmen doğru cevap
Bilimsel olarak doğru cevap
Yeni oluşan kavram yanılgısı
Toplam

Uygulamalar Öncesi
f
%
14
46,66
15
50,00
1
3,33
0
0,00
30
100

Uygulamalar Sonrası
f
%
7
23,33
6
20,00
11
36,66
2
6,66
4
13,33
30
100

Tablo 6
Kontrol grubu öğretmen adaylarının araştırma sorusuna ilişkin kavram yanılgıları
Ön testte görülen kavram yanılgıları
 İnce kenarlı mercekle uzaktaki görüntüyü net elde ederiz.
 İnce kenarlı bir merceğin sadece kullanılmasıyla gerçek bir görüntü oluşturulur.
Giderilemeyen kavram yanılgıları
 İnce kenarlı merceğe kenardan gelen ışıklar toplanarak yansıtılmasıyla gerçek bir
görüntü oluşur.
 İnce kenarlı merceğe gelen ışığın kırılmasıyla gerçek görüntü oluşur.
Yeni oluşan kavram yanılgıları
 İnce kenarlı merceğin odak noktasında kırılmasıyla gerçek görüntü oluşur.
 Mercekte ışın kırılarak kesişmesiyle gerçek görüntü oluşur.
Tablo 5 incelendiğinde ince kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özelliklerine yönelik verilen
kavram yanılgısına ait cevap yüzdesi kontrol grubunda ön uygulamada (%50,0) ve soruya cevap
vermeme oranı (%46.66) gibi çok yüksek oranda iken son uygulamada cevap vermeme oranı (%23,33),
kavram yanılgısı oranı (%20) ve yeni kavram yanılgısı oluşma oranının (%13,33) olarak değiştiği
görülmektedir. Burada öğretmen adaylarının ince kenarlı merceğin ışığı toplama özelliğine odaklandığı
ve görüntü oluşumu ile ilgili bilgiye sahip olmadıkları ve bu yüzden görüntünün özelliklerini
anlayamadıkları görülmüştür. Son uygulama sonuçlarına bakıldığında var olan kavram yanılgılarının
giderilmediği (%6,66) ve yeni kavram yanılgılarının oluştuğu (%13.33) tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda konuyla ilişkili açık-uçlu soru deney grubu öğretmen adaylarının cevapları
uygulamalar öncesi ve sonrası ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. İnce kenarlı mercekte görüntü
oluşumu ve özellikleri ile ilgili deney grubunun ön ve son test verileri Tablo 7’de, ilgili kavram
yanılgıları ise Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 7
Deney grubu öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi ve sonrası verdiği yanıtların frekans ve
yüzde değerleri

Cevap yok
Kavram yanılgısına sahip
Kısmen doğru cevap
Bilimsel olarak doğru cevap
Yeni oluşan kavram yanılgısı
Toplam

Uygulamalar Öncesi
f
%
24
75,00
6
18,75
2
6,25
0
0
32
100

Uygulamalar Sonrası
f
%
2
6,25
3
9,38
11
34,38
13
40,63
3
9,38
32
100
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Tablo 8
Deney grubu öğretmen adaylarının araştırma sorusuna ilişkin kavram yanılgıları
Ön testte görülen kavram yanılgıları
 İnce kenarlı merceğin diğer tarafında gördüğümüz görüntü gerçek görüntüdür.
 İnce kenarlı bir merceğin sadece yakınlaşması ile gerçek bir görüntü oluşturulur.
 İnce kenarlı merceğe kenardan gelen ışıkların toplandığı noktada oluşan görüntü
gerçek görüntüdür.
Giderilemeyen kavram yanılgıları
 İnce kenarlı merceğe kenardan gelen ışıkların toplandığı noktada oluşan görüntü
gerçek görüntüdür.
Yeni oluşan kavram yanılgıları
 Hipermetrop gözlerin ince kenarlı mercek kullanarak gördükleri görüntü gerçek
görüntüdür.
Tablo 8 incelendiğinde ince kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özelliklerine yönelik verilen
kavram yanılgısına ait cevap yüzdesi kontrol grubunda ön uygulamada (%18,75) ve soruya cevap
vermeme oranı (%75,0) gibi çok yüksek oranda iken son uygulamada cevap vermeme oranı (%6,25),
kavram yanılgısı oranı (%9,38) ve yeni kavram yanılgısı oluşma oranının (%9,38) olarak değiştiği
görülmektedir. Burada deney grubundaki öğretmen adaylarının (%75,0) kontrol grubundaki öğretmen
adaylarına (%46,66) oranla daha fazla cevap vermeme oranına sahip iken kavram yanılgısı açısından
kontrol grubu öğretmen adaylarının daha az kavram yanılgısına sahip olduğu görülmektedir.
Hem Tablo 5’teki hem de Tablo 7’deki uygulama öncesi veriler incelendiğinde deney grubu
öğretmen adaylarının genel olarak ince kenarlı merceğin ışığı bir noktada toplayarak görüntü
oluşturduğuna dair yaygın yanılgıların olduğu tespit edilmiştir. Deney grubunun uygulama sonrası
verileri incelendiğinde kontrol grubuna oranla bilimsel olarak doğru cevap verme yüzdesinin yükseldiği
tespit edilmiştir.
3.3. Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
Çalışmada “Üstkavramsal öğretim etkinlikleri, öğretmen adaylarının kalın kenarlı mercekte
görüntü oluşumu ve özellikleri ile ilgili anlamalarını nasıl etkilemektedir?” sorusu incelenmiştir. Bu
doğrultuda konuyla ilişkili açık-uçlu soru kontrol grubu öğretmen adaylarının cevapları uygulamalar
öncesi ve sonrası ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. Kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve
özellikleri ile ilgili kontrol grubunun ön ve son test verileri Tablo 9’da, ilgili kavram yanılgıları ise
Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 9
Kontrol grubu öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi ve sonrası verdiği yanıtların frekans ve
yüzde değerleri

Cevap yok
Kavram yanılgısına sahip
Kısmen doğru cevap
Bilimsel olarak doğru cevap
Yeni oluşan kavram yanılgısı
Toplam

Uygulamalar Öncesi
f
%
14
46,66
15
50,00
1
3,33
0
0
30
100

Uygulamalar Sonrası
f
%
7
23,33
4
13,33
12
40,00
3
10,00
4
13,33
30
100
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Tablo 10
Kontrol grubu öğretmen adaylarının araştırma sorusuna ilişkin kavram yanılgıları
Ön testte görülen kavram yanılgıları
 Kalın kenarlı mercekte ortada görülen nesnesin yayılmasıyla gerçek bir görüntü
oluşur.
 Kalın kenarlı mercekle yakındaki görüntüyü net elde ederiz.
 Kalın kenarlı bir mercekle uzaktaki bir görüntünün görülmesi gerçek bir
görüntüdür.
Giderilemeyen kavram yanılgıları
 Kalın kenarlı merceğe gelen ışığın kırılmasıyla gerçek görüntü oluşur.
Yeni oluşan kavram yanılgıları
 Kalın kenarlı mercekte cisimler küçük ve düz görünür ve bu görüntü gerçektir.
 Kalın kenarlı mercekte odak noktasının belirlenerek cismin F ve 2 F arasına
konularak gerçek görüntü oluşturulur.
 Kalın kenarlı mercekte her zaman gerçek görüntü oluşur.
 Kalın kenarlı mercekte cisimler küçük ve düz görünür. Bu da gerçek görüntüyü
oluşturur.
Tablo 9 incelendiğinde kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özelliklerine ilişkin cevaplar
incelendiğinde kontrol grubundaki öğretmen adaylarının uygulama öncesinde yüksek oranda
cevaplamama (%46,66) ve kavram yanılgısına (%50,0) sahip oldukları görülmektedir. Fakat öğretmen
adaylarının genel anlamda kavram hakkındaki açıklamaları incelendiğinde tamamen bilimsel olarak
durumu açıklayamadıkları (%0,0) görülmüştür. Burada öğretmen adaylarından beklenen kalın kenarlı
bir mercekte gerçek bir görüntünün oluşturulamayacağını ve oluşacak bir tek görüntünün olacağı
onunda düz ve zahiri olacağını belirtmeleri ve şeklini çizmeleri beklenmiştir. Son uygulama
sonuçlarına bakıldığında var olan kavram yanılgılarının giderilmediği (%10); giderilmeyen kavram
yanılgıların olduğu (%13,33) ve yeni kavram yanılgılarının oluştuğu (%13,33) tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda konuyla ilişkili açık-uçlu soru deney grubu öğretmen adaylarının cevapları
uygulamalar öncesi ve sonrası ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. Kalın kenarlı mercekte görüntü
oluşumu ve özellikleri ile ilgili deney grubunun ön ve son test verileri Tablo 11’de, ilgili kavram
yanılgıları ise Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 11
Deney grubu öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi ve sonrası verdiği yanıtların frekans ve
yüzde değerleri
Uygulamalar Öncesi
Uygulamalar Sonrası
f
%
f
%
Cevap yok
27
84,38
8
25,00
Kavram yanılgısına sahip
4
12,50
2
6,25
Kısmen doğru cevap
1
3,13
14
43,75
Bilimsel olarak doğru cevap
0
0
7
21,88
Yeni oluşan kavram yanılgısı
1
3,13
Toplam
32
100
32
100
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Tablo 12
Deney grubu öğretmen adaylarının araştırma sorusuna ilişkin kavram yanılgıları
Ön testte görülen kavram yanılgıları
 Kalın kenarlı mercekte öbür tarafta gördüğümüz görüntü gerçek görüntüdür.
 Kalın kenarlı mercekle uzağı görmemizi sağlar ve uzakta gördüğümüz görüntü
gerçek görüntüdür.
 Kalın kenarlı bir merceği gözümüzden uzaklaştırırsak gerçek görüntüyü görürüz.
Giderilemeyen kavram yanılgıları
 Kalın kenarlı merceği gözümüze yakınlaştırırsak gördüğümüz görüntü gerçek
görüntüdür.
 Asal eksene paralel gelen ışınların mercekten geçerek kırıldıkları noktada oluşan
görüntü gerçek görüntüdür.
 Kalın kenarlı mercekte cisimler küçük ve düz görünür. Bu da gerçek görüntüyü
oluşturur.
Yeni oluşan kavram yanılgıları
 Hipermetrop gözlerin ince kenarlı mercek kullanarak gördükleri görüntü gerçek
görüntüdür.
 Kalın kenarlı mercekte odak noktasının belirlenerek cismin F ve 2 F arasına
konularak gerçek görüntü oluşturulur.
 Kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzda ise odakta oluşan görüntü gerçek
görüntüdür.
Tablo 11 incelendiğinde kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özelliklerine ilişkin cevaplar
incelendiğinde deney grubundaki öğretmen adaylarının uygulama öncesinde düşük bir oranda (%12,50)
kavram yanılgısına sahip oldukları, çok yüksek oranda soruyu cevaplamadıkları (%84,38) ve hiçbir
doğru bilimsel açıklama yapamadıkları (%0) görülmektedir. Öğretmen adaylarının cevapları
incelendiğinde kalın kenarlı mercekte gerçek bir görüntü elde edilebileceğine yönelik kavram
yanılgılarının olduğu görülmüştür. Kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özelliklerine yönelik
verilen cevap yüzdesi deney grubunda ön uygulamada %0 iken son uygulamada (%21,88) olarak
değiştiği görülmektedir. Deney grubunun uygulama sonrası verileri incelendiğinde yanılgıların kısmen
giderildiği ve yeni yanılgıların az bir oranda oluştuğu belirlenmiştir.
Hem Tablo 9’daki hem de Tablo 11’deki uygulama öncesi veriler incelendiğinde deney grubu
öğretmen adaylarının bilimsel olarak doğru kabul edilen kavram açıklamalarının yüzdesinin (%21,88)
kontrol grubu öğretmen adaylarına (%10,0) oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Fakat kavram
yanılgılarının giderilmesi konusunda sıkıntı olduğu görülmektedir. Ancak cevaplama yüzdesi ve kısmen
doğru cevaplama yüzdeleri incelendiğinde deney grubunda verilen yöntemin daha etkili olduğu
düşünülmüştür. Hatta kontrol grubunda giderilmeyen kavram yanılgılarının oranının ve yeni oluşan
kavram yanılgıları oranının deney grubuna kıyasla daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır.
3.4. Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
Çalışmada “Üstkavramsal öğretim etkinlikleri, öğretmen adaylarının gerçek ve zahiri görüntü
kavramlarını anlamalarını nasıl etkilemektedir?” sorusu incelenmiştir. Bu doğrultuda konuyla ilişkili
açık-uçlu soru kontrol grubu öğretmen adaylarının cevapları uygulamalar öncesi ve sonrası ayrıntılı
olarak gözden geçirilmiştir. Gerçek ve zahiri görüntü kavramları ile ilgili kontrol grubunun ön ve son
test verileri Tablo 13’te, ilgili kavram yanılgıları ise Tablo 14’te verilmiştir.
Tablo 13
Kontrol grubu öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi ve sonrası verdiği yanıtların frekans ve
yüzde değerleri

Cevap yok
Kavram yanılgısına sahip
Kısmen doğru cevap
Bilimsel olarak doğru cevap
Yeni oluşan kavram yanılgısı
Toplam

Uygulamalar Öncesi
f
%
8
26,66
18
60,00
3
10,00
1
3,33
30
100

Uygulamalar Sonrası
f
%
0
0,00
14
46,66
7
23,33
1
3,33
8
26,66
30
100
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Tablo 14
Kontrol grubu öğretmen adaylarının araştırma sorusuna ilişkin kavram yanılgıları
Ön testte görülen kavram yanılgıları
 Gerçek görüntü bir nesneye veya cisme baktığımızda onu net bir şekilde
görebildiğimiz görüntüdür.
 Zahiri görüntü bir nesne veya cisme baktığımızda onu net bir şekilde görememek
veya bulanık görmektir.
 Gerçek görüntüde cismi olduğu gibi görmek, zahiri de görüntünün yansımasıdır.
 Gerçek görüntü cismin kendi görüntüsüdür.
 Zahiri görüntü cismin orijinal boyutlu görüntüsü değildir.
 Gerçek görüntü ışığın göz merceğine gelerek oluşturduğu görüntüdür.
Giderilemeyen kavram yanılgıları
 Zahiri görüntü cismi mercek yardımıyla algıladığımız görüntüdür.
 Gerçek görüntü cismi ışık yoluyla algıladığımız görüntüdür.
 Gerçek görüntü gözümüzle algılayabildiğimiz görüntüdür.
 Zahiri görüntü merceklerle elde edilen yansıma görüntüdür.
 Gerçek görüntü gözümüzle gördüğümüz her şeydir.
 Zahiri görüntü rüya gibi görüntülerdir.
 Gerçek görüntü gözümüze nesnelerin ilk çarptığı görüntüdür.
 Zahiri görüntü mercek yardımıyla görünen görüntüdür.
Yeni oluşan kavram yanılgıları
 Tablo 13 incelendiğinde gerçek ve zahiri görüntü kavramlarına ilişkin uygulamadan önceki
cevaplar incelendiğinde kontrol grubundaki öğretmen adaylarının uygulama öncesinde yüksek bir
oranda (%60,0) kavram yanılgısına ve soruyu cevaplamam oranına (%26,66) sahip oldukları
görülmektedir. Fakat öğretmen adaylarının genel anlamda kavram hakkındaki açıklamaları
incelendiğinde tamamen bilimsel olarak durumu açıklayamadıkları (%10,00) görülmüştür. Burada
öğretmen adaylarından beklenen gerçek görüntünün, kırılan ışınların kesişimi ile oluştuğu ve
görüntünün bir perde üzerine düşürülebildiği; zahiri görüntünün ise, kırılan ışınların kesişimi ile
oluştuğu ve perde üzerine düşürülemediğini belirtmeleri beklenmiştir. Öğretmen adaylarının gerçek
görüntünün gözümüzün gördüğü görüntüler olduğu zahiri görüntünün bulanık olarak oluşan görüntü
olduğuna yönelik kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir. Son uygulama sonuçlarına
bakıldığında var olan kavram yanılgılarının giderilmediği (%29,99); giderilmeyen kavram yanılgıların
yüksek oranda olduğu (%46,66) ve yeni kavram yanılgılarının oluşmadığı tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda konuyla ilişkili açık-uçlu soru deney grubu öğretmen adaylarının cevapları
uygulamalar öncesi ve sonrası ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. Gerçek ve zahiri görüntü kavramları
ile ilgili deney grubunun ön ve son test verileri Tablo 15’te, ilgili kavram yanılgıları ise Tablo 16’da
verilmiştir.
Tablo 15
Deney grubu öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi ve sonrası verdiği yanıtların frekans ve
yüzde değerleri

Cevap yok
Kavram yanılgısına sahip
Kısmen doğru cevap
Bilimsel olarak doğru cevap
Yeni oluşan kavram yanılgısı
Toplam

Uygulamalar Öncesi
f
%
17
53,12
15
46,88
0
0,00
0
0,00
32
100

Uygulamalar Sonrası
f
%
2
6,25
2
6,25
3
9,38
24
75,00
1
3,13
32
100
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Tablo 16
Deney grubu öğretmen adaylarının araştırma sorusuna ilişkin kavram yanılgıları
Ön testte görülen kavram yanılgıları
 Gerçek görüntü direkt gördüğümüz, zahiri görüntü ise bir yerden yansıyan
görüntüdür.
 Gerçek görüntü her zaman gördüğümüz olması gereken görüntü, zahiri görüntü
ise kırılan ışığın yakın ya da uzak görüntü vermesidir.
 Zahiri görüntü ters görüntüdür.
 Mercekten bakıldığında görülen görüntü gerçek, mercek yüzünden varmış gibi
görülen görüntü zahiridir.
Giderilemeyen kavram yanılgıları
 Gerçek görüntü gözümüzle görebildiğimiz gerçek, zihnimizde canlanan zahiridir.
Yeni oluşan kavram yanılgıları
 Asıl görüntü gerçek, olmayan sanal olan zahiridir.
Tablo 15 incelendiğinde gerçek ve zahiri görüntü kavramlarına ilişkin cevaplar incelendiğinde
deney grubundaki öğretmen adaylarının uygulama öncesinde kavram yanılgısına sahip olma yüzdeleri
(%46,88) ve soruya cevap vermeme yüzdelerinin (%53,12) çok yüksek olduğu görülmektedir. Gerçek
ve zahiri görüntü kavramlarına yönelik verilen cevap yüzdesi deney grubunda ön uygulamada (%0) iken
son uygulamada (%75,0) olarak değiştiği görülmektedir. Deney grubunun uygulama sonrası verileri
incelendiğinde yanılgıların tamamen giderilmediği (%6,25) azaldığı ve çok düşük bir oranda da yeni
yanılgıların (%3,13) oluştuğu tespit edilmiştir.
Hem Tablo 13’deki hem de Tablo 15’deki uygulama öncesi veriler incelendiğinde deney grubu
öğretmen adaylarının bilimsel olarak doğru kabul edilen kavram açıklamalarının yüzdesinin (%75,0)
kontrol grubu öğretmen adaylarına (%29,99) oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hatta kontrol
grubunda kavram yanılgısının giderilme oranının çok düşük olduğu göze çarpmaktadır.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Çalışma sonucunda; deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının ışığın tanımı, ince kenarlı
mercek ve görüntü oluşumu, kalın kenarlı mercek ve görüntü oluşumu, gerçek ve zahiri görüntünün
ne olduğu ile ilgili ön uygulama ile belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesinde üstkavramsal
öğretim etkinlikleri ile daha etkili olduğu bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta ön
uygulamalar incelendiğinde kontrol grubundaki öğretmen adaylarında ışık konusun da belirlenen
kavramlar ile ilgili yanılgıların deney grubuna oranla daha az olduğu görülmektedir. Son uygulamalar
incelendiğinde de deney grubunda giderilme oranlarının fazla olması ve yeni kavram yanılgısı oluşma
oranının çok düşük olması dikkat çekmektedir. Belirlenen kavram yanılgıları incelendiğinde ve yapılan
çalışmaların içeriği incelendiğinde genel olarak ışık ile ilgili, ışığın tanımı, yayılması, ışık ve görme
olayı, aynalar ve görüntü oluşumları ile ilgili yanılgıların varlığı dikkat çekmektedir (Gemici ve
arkadaşları, 2002; Hapkiewicz, 1992; Langley, Ronen, & Eylon, 1997; Şahin ve arkadaşları, 2008; Şen,
2003).
Genel anlamda kavram yanılgılarının giderilmesinde üstkavramsal öğretim etkinliklerinin
etkililiğine ilişkin yapılan çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde;
Yürük, Beeth ve Andersen (2009) kuvvet ve hareket konusunda, Yürük, Selvi ve Yakışan (2011) tohumlu
bitkiler konusunda, Yürük (2005, 2007) kuvvet ve hareket konusunda üstkavramsal öğretim
etkinliklerinin kavram yanılgılarının giderilmesinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir ve yapılan
çalışma ile paralellik göstermektedir.
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Sıcak Kavramsal Değişimin Ortaokul Öğrencilerinin Fen
Motivasyonlarına ve Üst Bilişlerine Etkisinin İncelenmesi
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Özet: Pek çok araştırmada kavram yanılgılarının giderilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Bunlardan biri de kavramsal değişim stratejilerinden yararlanmaktır. Kavramsal değişim stratejilerinin geldiği son
nokta öğrencilerin motivasyon ve geçmiş yaşantılarına başvurarak daha sıcak kavramsal değişimin sağlanmasına
yönelik öğretimlerin yapılmasıdır. Buna bağlı olarak araştırmanın amacı 7. sınıf ışık ünitesi öğretiminde rehberli
araştırma sorgulamalı öğrenme çerçevesine yerleştirilen daha sıcak bir kavramsal değişimin öğrencilerin fen
motivasyonlarına ve üst bilişlerine etkisini incelemektir. Araştırmaya 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Balıkesir
İli Savaştepe ilçesinde bir köy okulundaki 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılmıştır. Kura ile 10 öğrenci deney
ve 14 öğrenci kontrol grubuna atanmıştır. Öğrencilere Fen Motivasyon Ölçeği ve Üstbiliş Dokümanı öntest ve
sontest olarak uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin her ders sonunda doldurdukları fen günlükleri de bu ölçek
verilerini desteklemek için kullanılmıştır. Öğretim sürecinde iki gruba da rehberli araştırma sorgulamalı öğrenme
modeli uygulanırken deney grubuna farklı olarak sıcak kavramsal değişim stratejisi ile desteklenmiş model
uygulanmıştır. Öğretim her iki grupta da 14 ders saati sürmüştür. Ölçeklerden elde edilen verilerin istatistiksel
analiz sonuçları her iki ölçek puanlarının öğretim sonrasında arttığını göstermektedir. Ayrıca deney grubundaki
öğrencilerin sadece motivasyon ölçeği öntest sontest puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.
Bunun dışında, öğrencilerin fen günlüklerinden elde edilen nitel veriler, motivasyon ve üstbiliş yönelimlerinde
artış olduğunu da göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Fen motivasyonu, Üstbiliş, Kavramsal değişim, Fen eğitimi.

Investigation of the Effect of Hot Conceptual Change on
Metacognition and Motivation of Secondary School Students in
Science
Abstract: In many studies, different methods are used to overcome the misconceptions. One of them is to
take advantage of conceptual change strategies. The ultimate point of conceptual change strategies is teaching
the students to motivate and provide a warmer conceptual change by applying it to their past experiences.
Accordingly, the aim of this study is to investigate the effect of a warm conceptual change, which is placed on
the guided inquiry learning framework, in grade 7 light unit teaching on the students' science motivation and
metacognition. Sample of the study consisted of the students who were in the seventh grade of a secondary
school in Savaştepe District of Balıkesir province. 10 and 14 students were assigned randomly to the experiment
and control groups respectively. Science Motivation Scale and Metacognition Document were applied as pre-test
and post-test. In addition, the science diaries that the students completed at the end of each course were used
to support the data obtained from the scales. While the guided inquiry learning model was applied to both groups
in the teaching process, the model applied to the experimental group was supported by a warm conceptual
change strategy. The instruction lasted 14 hours in both groups. The results of the statistical analysis of the data
obtained from the scales indicate that both scale scores increased after the instruction. In addition, it was
determined that there was a statistically significant difference only between the pre-test and post-test
motivation scores of the students in the experimental group. Furthermore, the qualitative data obtained from
students' science diaries also show an increase in motivation and metacognitive orientation.
Keywords: Science motivation, Metacognition, Conceptual change, Science education.
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1. Giriş
Günümüzde fene ihtiyaç giderek artmakta buna bağlı olarak bilim, fen ve teknolojiye önem veren
toplumlar hızla yükselmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de de yapılan yenilikler bu alandaki eksiği
gidermeye yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.
Bunun için fen öğretimine ilişkin son 20 yıllık süreçteki program değişikliklerini göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Bunların ilki ile bilim ve teknoloji okuryazarlığı kavramı programda
yerini almış ve öğrenme öğretme süreçlerinde yapılandırmacı öğrenme kuramının bulgularından
yararlanılmıştır (MEB, 2005). Devam eden süreçte de ”Tüm öğrencilerin bilim okuryazarı olarak
yetiştirilmesi” vizyonu ve araştırma- sorgulama temelli öğrenme ile sürecin yürütülmesi ifade
edilmiştir (MEB, 2015). Bu programa göre araştırmalı öğrenme ile kastedilen deney ve keşfetme yerine
açıklama ve argüman olarak ele alınmıştır. Ayrıca “öğrencinin, kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu,
öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya olanak tanıyan
araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisi benimsenir” ifadesi ile bahsedilen araştırma
sorgulama süreci yapılandırmacı öğrenme kuramından köklendiği anlaşılmakta önceki öğretim
programını genişletmektedir.
Araştırma- sorgulamaya dayalı öğrenme (ASDÖ) anlaşılması için öncelikle araştırma ve sorgulama
kavramları (inquiry) sözcüğü incelenmiştir. Buna ilişkin Constantinou, Tsivitanidou ve Rybska (2018)
çalışmalarında bu kavramın 3 farklı anlamda kullanıldığını ifade etmektedir. Bunların ilki bilim
insanlarının bilim üretme ve sorgulama aracı olarak araştırmadır. Diğeri öğrencilerin sürece aktif
olarak dâhil oldukları bir öğrenme süreci olarak araştırmadır. Son olarak da bir öğretim tekniği olarak
araştırma ele alınmaktadır. Bu bağlamda ASDÖ bir öğrenme- öğretmen süreci olarak ele alınması
gerektiği düşünülmektedir.
Öğrenme süreci olarak ASDÖ’nin üç farklı tipi bulunmaktadır. Bunlar Colburn (2000) tarafından
yapılandırılmış, açık ve rehberli araştırma süreci olarak ifade edilmiştir. Bunun yanında çalışmada
öğrenme sürecine ilişkin araştırma döngüsü de ele alınmaktadır. NRC (2000) bu araştırma tiplerine
ilişkin öğrenme sürecinde, öğrenen bağımsızlığı ve öz denetimi artıp öğretmenin öğrenme sürecindeki
aktifliği azaldıkça yapılandırılmış araştırma; aksi durumda açık araştırmadan bahsedilmektedir.
Kuhlthau, Maniotes ve Caspari (2007) rehberli araştırmayı “okul kültürünü işbirlikli araştırma
ortamına çeviren bir öğrenme/ öğretim türü” olarak ifade etmektedir. Bu süreçte öğretmen
rehberliğinde öğrencinin çeşitli sorulara yanıt vermesi (ne biliyorum, ne bilmek istiyorum, nasıl
bulurum, ne öğrendim, öğrendiğimi nasıl kullanırım, sırada ne var) bu şekilde süreçte aktif rol alarak
bir sorun çözmeleri beklenmektedir. Rehberli araştırma, öğrencilerin başından sonuna kadar aktif
katılımı ile öğrenci ve öğretmen işbirliğinin ön planda olması gereken bir öğrenme süreci olarak ele
alınmaktadır.
Araştırma döngüsü öğretim sürecinde bilimsel bir çalışmanın işlem basamakları olarak da
bahsedilebilecek bir süreç olarak ele alınabilir ancak aynı zamanda öğrenme sürecinde ASDÖ’nün
öğrenme sürecindeki basamakları olarak da ele alınabilir. Buna ilişkin bir çalışmada farklı
kaynaklardan yararlanılarak ortak bir araştırma döngüsü oluşturulmaya çalışılmıştır(Pedaste, Mâeots,
Siiman, de Jong, van Riesen, Kamp, Manoli, Zacharia, ve Troulidaki, 2015). Bahsedilen çalışmada
öğrenme
sürecindeki
araştırma
döngüsü
Yönelme
(Orientation),
Kavramsallaştırma
(Conceptualization), Araştırma Yapma (Investigation), Sonuçlandırma (Conclution) ve Tartışma
(Discussion) olarak belirlenmiştir.
Araştırma kavramı, ASDÖ ve tipleri ile araştırma döngüsü yanı sıra farklı çalışmalarda ASDÖ
öğretim modelleri de farklı çalışmalarda ele alınmaktadır. Tatar (2006) buna ilişkin (1) Kılavuzla
Keşfetme Modeli, (2) Öğrenme Halkası Modeli, (3) 5E Eğitim Modeli ve (4) Kavramsal Değişim Modeli
ifade etmektedir. Çalışmanın bir başka boyutu olan kavramsal değişim süreci ASDÖ ile burada
kesişmektedir.
Kavramsal değişim, öğrencilerin çeşitli nedenlerle sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermek
için kullanılan Piaget’in bilişsel gelişim kuramına dayalı özümleme, uyumsama ve örgütleme
süreçlerini içermektedir. Posner, Strike, Hewson ve Gertzog (1982) çalışmalarında kavramsal çelişki
ve çatışmaya uyum sürecini olarak tanımlar ve öğrencinin karşılaştığı bir problemin çözümü için
mevcut bilgilerinin yetersizliğinin (dissatisfaction) fark edilmesi ile yeni kavram arayışına girmesinin
ilk ve en önemli adım olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte Hewson ve Hewson (1983) yeni
kavramın anlaşılır, akla yatkın ve verimli olması ile yeni kavramın eskisi ile değiştirebileceğini ifade
etmektedir. Kavramsal değişim stratejisi konusunda yapılan en önemli eleştiri “sadece bilişsel
unsurları içermesi” olarak değerlendirilmiş ve buna bağlı olarak Dole ve Sinatra (1998) tarafından
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“bilişsel bilginin yeniden yapılandırılması” süreci ile motivasyonun kavramsal değişimdeki rolü
açıklanmıştır. Bu kavramsal değişimde ılık bir eğilim olarak adlandırılmıştır. Sıcak kavramsal değişim
de Gregoire (2003) tarafından açıklanmış ve kavramsal değişim sürecindeki geçmiş yaşantıların
önemini ve yeri ortaya konmuştur
Tüm bunlardan yola çıkarak çalışmada 7. sınıf ışık ünitesi öğretiminde rehberli araştırma
sorgulamalı öğrenme çerçevesine yerleştirilen daha sıcak bir kavramsal değişimin öğrencilerin fen
motivasyonlarına ve üst bilişlerine etkisini incelemek amaçlanmaktadır.
2. Yöntem
Çalışmanın bu bölümünde amaca yönelik olarak sırasıyla araştırma modeli, örneklem, veri
toplama ve analiz süreci ile uygulama sürecine ilişkin açıklamalar yapılacaktır.
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmada deneysel desenler uygun bulunmuş ancak öğrencilerin halen bir örgün öğretim
kurumunda bulunması ve bu nedenle seçkisiz atama yapılamayacağı için yarı deneysel desen uygun
olduğu bu nedenle öntest- sontest kontrol gruplu yarı deneysel desenden yararlanılmaktadır.
Çalışmada grup öğrencileri için seçkisiz atama yapılamamasına karşın grupların deney ve kontrol
gruplarına atanmasında kura çekilmiştir. Karasar (2008) sınırlılıklarına dikkat edilerek gerçek deneme
modellerinin uygulanmadığı durumlarda yarı deneysel desenlerden yararlanıldığını belirtmektedir.
2.2. Örneklem
Çalışmada 2016- 2017 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulundaki
yedinci sınıf fen bilimleri dersinde uygulanmış olup çalışmanın evreninin yedinci sınıfta öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma yedinci sınıf öğretim programındaki yer alan Işık Ünitesinde
uygulanmıştır. Örneklem uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup bu yöntemde, örneklemin
doğruluğu, zaman ve ekonomiye karşı feda edilmiştir (Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz, Demirel ve
Kılıç, 2013). Buna göre çalışmanın örneklemini Balıkesir İli Savaştepe İlçesine bağlı bir ortaokulda
bulunan A ve B şubeleri kura ile deney (10 öğrenci) ve kontrol (14 öğrenci) grubuna seçilmiştir.
2.3. Veri Toplama ve Analiz Süreçleri
Çalışmada öğrencilerin motivasyon ve üstbiliş öğelerinin belirlenmesi ve gelişiminin ölçülmesi için
alan yazın taraması yapılmıştır. Öğrencilerin üstbilişsel becerilerine ilişkin değişimin belirlenmesinde
Yıldız (2008) tarafından geliştirilen “Üstbiliş Dokümanı” (ÜBD) bu araştırmadaki örneklemin öğrenim
düzeyi ve gelişimleri göz önünde bulundurularak uygun bulunmuştur. Yıldız (2008) tarafından 7. Sınıfta
öğrenim görmekte olan 362 öğrenciye uygulanmış olan ölçeğin KMO değeri .903 olarak bulunmuş ve
iki faktörlü olduğu görülmüştür. Bu uygulamada elde edilen Cronbach Alpha değeri ise .86 olarak
belirlenmiştir. 22 maddelik anket 24 kişilik deney ve kontrol grubuna uygulanması ile Cronbach Alpha
değeri .77 olarak bulunmuştur.
Çalışmada öğrencilerin motivasyon değişiminin belirlenmesine yönelik olarak da Dede ve Yaman
(2008) tarafından geliştirilen “Fen Öğretimi Motivasyon Ölçeği” (FEMOT) uygun olduğu düşünülmüştür.
23 maddelik ve 5li likert tipi anket 421 öğrenciye uygulanmış KMO değeri .85 olduğu ve 5 faktörlü
yapıya sahip olduğu belirlenmiştir (Dede ve Yaman, 2008). Ayrıca Cronbach Alpha değeri .80 olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmada 24 öğrenciye uygulanmış Cronbach Alpha değeri .93 olarak belirlenmiştir.
FEMOT ve ÜBD anketleri deney ve kontrol grubundaki öğrencilere öntest ve sontest olarak
uygulanmadan önce iki alan eğitimi uzmanı öğretim üyesi görüşleri alınmış ve geçerli ve güvenilir
olduklarına karar verilmiştir. Öğrencilere uygulanması ile elde edilen veriler SPSS 25 veri inceleme
paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin her biri ÜBD ve FEMOT öntest ve
sontest toplam puanları şeklinde dönüştürülmüştür. Bu verilerin normal dağılımdan farklı olduğu
görülmüştür. Şencan (2005) örneklem büyüklüğünün 50 den küçük olduğu durumlarda Shaphiro Wilks
testi sonuçları göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmektedir (Tablo 1).
Tablo 1
FEMOT ve ÜBD Shapiro Wilk Testi Sonuçları
FEMOT
Shapiro Wilk
Anlamlılık

.765
.00

ÜBD
.968
.626

.916
.047
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Tablo 1’de görülen sonuçlara göre FEMOT ve ÜBD ölçeklerinin öntest ve sontestlerden en az
birinin anlamlı olmadığı görülmektedir. Buna bağlı olarak parametrik olmayan testlerden U- testi
uygun görülmüştür. Her bir anket için elde edilen sonuçlar bulgular bölümünde sunulmuştur.
FEMOT ve ÜBD dışında öğretim esnasında öğrencilerin süreç içerisindeki üstbiliş ve motivasyon
ifadelerine yönelik sorularla her dersin sonunda yazdıkları Fen Dersi Günlükleri göz önünde
bulundurulmuştur. Yazdıkları üstbiliş ifadeleri üstbiliş için Yıldız (2008) tarafından belirlenen üstbiliş
alt ifadeleri ve motivasyon için Dede ve Yaman (2008) tarafından motivasyon alt ifadeleri olarak
kodlanmıştır (Tablo 2). Fen Dersi Günlüklerinde bulunan her bir alt ifadenin varlığı için 1 ve yokluğu
için 0 puan verilere öğrenci puanları oluşturulmuştur. Bu toplam öğrenci puanları alınabilecek en
yüksek puanlarla oranlanarak öğrenci yüzde (%) motivasyon ve öğrenci yüzde (%) üstbiliş puanları
ortalamaları bulunmuştur. Öğrencilerin motivasyon ve üstbiliş açısından karşılaştırmasında fikir
verecek bir delil olarak bulgularda sunulmuştur.
Tablo 2
Öğrenci Motivasyon ve Üstbiliş Alt Kategorileri
Motivasyon
Araştırmaya yönelik Motivasyon”
Performansa Yönelik Motivasyon
İletişime Yönelik Motivasyon
İşbirliğine Yönelik Motivasyon
Katılama Yönelik Motivasyon”

Üstbiliş
“Farkındalık
İzleme
Kontrol etme
Değerlendirme

2.4. Deney ve Kontrol Grubundaki Uygulamalar
Örneklemin belirlenmesinin ardında öntestler uygulanmış ve ardından ders aşamasında
geçilmiştir. Bunun için deney ve kontrol grubu için önceden hazırlanan çalışma yaprakları her ders
başında öğrenciye bir tane gelecek şekilde dağıtılmıştır. Uygulama için 7 çalışma yaprağı geliştirilmiş
olup bu çalışma yapraklarında deney grubu için bilimin doğası unsurlarına dayalı bir ışık ünitesi
uygulanırken kontrol grubunda MEB (2015) fen bilimleri öğretim programına göre hazırlanmış 7. sınıf
öğrenci kitabındaki içeriklere yer verilmiştir. Öğretim boyunca hazırlanan çalışma yapraklarında Tablo
3’te görülen kazanımlar ele alınmıştır.
Tablo 3
Çalışma Yapraklarındaki 7. Sınıf Işık Ünite Kazanımları
Işık Kazanımları
7.4.1.0. Nesnelerin görüntülerinin algılanmasında cismin ışığı yansıtması ile göze gelen ışın ve
renklerin etkili olduğunu belirler.
7.4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.
7.4.1.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.
7.4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.
7.4.1.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.
7.4.2.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğrulabileceğini keşfeder.
7.4.2.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.
7.4.2.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın
yansıması ve soğrulmasıyla ilişkilendirir.
7.4.2.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir ve
kaynakların etkili kullanımı bakımından Güneş enerjisinin önemini tartışır.

Tablo 3’te görülen kazanımlar doğrultusunda hazırlanan çalışma yaprakları öğrencilerin dersi
takip etmeleri için ayrı bölüm ve bölümlere ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde
öğrencilerin ilk kazanımın ışık ünitesinde olmadığı ancak bu kazanımın “görme olayı” konusunda ön
bilgiler içerdiği ve ilişkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle her iki grupta ön koşul olan bu kazanım
için bir ders saati ayrılarak deney ve kontrol grubu için bu kazanıma yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.
Dersin uygulanması sürecinde deney grubu ve kontrol grubu için Khulthau, Maniotes ve Caspari
(2007) tarafından ele alınan rehberli araştırma sorgulama; öğrenim sürecindeki araştırma döngüsü için
Padesta ve diğerleri (2015) tarafından belirlenen araştırma döngüsü ele alınmıştır. Her iki grupta da
öğrenme süreci bu iki araştırma bulguları çerçevesinde ilerlerken deney grubunda bunlara ek olarak
Dole ve Sinatra (1998) ve Gregoire (2003) tarafından ele alınan ılık ve sıcak kavramsal değişim
eğilimleri göz önünde bulundurularak motivasyon ve üstbiliş unsurları ile desteklenmiş bir öğretim
rehberli araştırmalı sorgulamalı öğrenmeye eşlik etmektedir. Buna ilişkin Tablo 4’ün açıklayıcı olacağı
düşünülmüştür.
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Tablo 4
Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrenme Süreci

Keşif- Deney
Araştırmalar

Sonuçlandırma

Veri Yorumlama
Sonuçların
paylaşılması

Sıcak Kavramsal Değişim
Motivasyon
Yeni Kavramın Sunulması
Var olan kavramın
özellikleri ile yeni kavramın
özellikleri karşılaştırılır.
Yüksek güdülenme
Üst düzey işlem
(Bilişsel olarak)
Tam Kavramsal Değişim

ÜST- BİLİŞ
Ne biliyorum?
Ne bilmek istiyorum?
Nasıl öğreneceğimaraştıracağım?

MOTİVASYON

Araştırma- Sorgulama
Konuya yönelik ön
Hazırlık
bilgilerin
hatırlanması
Sorgulama
Kavramsallaştırma
Sorun Oluşturma

Ne Öğrendim?
Öğrendiklerimi nasıl
kullanırım?
Sırada ne olabilir?

Tablo 4’te görülen “Sıcak Kavramsal Değişim” sütunu sadece deney grubuna uygulanmaktadır.
Genel olarak bakıldığında derslerin 4 ana bölümden oluştuğu görülmektedir. Bu bölümlerin ilki
“Hazırlık Aşaması” olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada öğrenci geçmiş öğrenmelerinde konuya
altyapı oluşturabilecek olan bilgileri hatırlar ya da eksik olan bilgiyi görmesi sağlanır. Ardından
“Kavramsallaştırma Aşaması” takip etmektedir. Bu aşamada öğrenci çalışma yaprağında bulunan
içeriğe uygun olarak bir sorun oluşturmakta ve bu sorunu tanımlayarak bununla ilgili ön bilgilerini bir
araya getirmektedir. Ardından öğrencinin nasıl araştıracağını ve ne yapması gerektiğini belirlediği
“Araştırma Aşaması” devam etmektedir. Burada yapılan araştırma ile kastedilen fen bilimlerinde
sıklıkla kullanılmakta olan “deney” değil farklı kaynakları tarayarak sorununa çözüm oluşturacak yolun
belirlenmesi veriler elde edilerek soruna ilişkin çözümler üretilmesi şeklinde olmaktadır. Devam eden
süreç ise öğrencinin bulduğu sonuçları tartışarak bunları konuştuğu ve sınıf ile fikir paylaşımı yaptığı
aşamadır. Burada deney ve kontrol grubunda bu uygulama aşamaları temel alınırken deney grubunda
aynı zamanda sıcak kavramsal değişim süreçleri de ele alınmaktadır. Bu süreçlerin deney grubundaki
motivasyon ve üstbiliş öğelerine verilen desteğin arttırılmasını gerektirmektedir. Bunun için
öğrencilerin derse yönelik motivasyon etkinlikleri ve üstbiliş ifadelerini paylaştıkları etkinleri
arttırılması ile sağlanmıştır. Dersin herhangi bir bölümünde yaşanan zorluklar için 5 dakikalık molalar
verilerek deney grubuna bu etkinliklere sıklıkla yer verilmiştir. Bu şekilde bir çalışmayla da
öğrencilerin motivasyon ve üstbilişlerinin gelişimine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Ders düzenine göre her iki grup öğrencilerinin de 3- 4 kişilik gruplara ayrılması ve çalışma
yapraklarını takip ederken gerekli soruları cevaplarken öğretmen rehberliğinde etkinlikleri
planlayarak ders sürecinin tamamlanmasına destek olmaları sağlanmıştır. 14 ders saati her güne ilişkin
verilen kazanım ile ilgili yapılan etkinlik sonucunda Fen Dersi Günlükleri doldurulması istenmiştir.
Burada öğrencilerin üstbiliş ve motivasyon ifadeleri desteklenerek bu tip paylaşımlarını günlüklerine
yazmaları teşvik edilmiştir. Uygulama sonunda FEMOT ve ÜBD uygulanması ile öğrenme süreçleri
tamamlanmıştır.
3. Bulgular Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma amacına uygun olarak deney ve kontrol grubundan elde edilen FEMOT ve ÜBD verilerine
ilişkin U- Testi karşılaştırma sonuçları aşağıda görülmektedir. Buna ilişkin deney ve kontrol motivasyon
ve üstbiliş öntest sonuçlarının karşılaştırıldığı Tablo 5 ile başlanmıştır.
Tablo 5
FEMOT ve ÜBD Öntest Verileri Açısından Deney ve Kontrol Grubundaki U- Testi Sonuçları
Test
FeMot
ÜBD

Grup

n

Kontrol
Deney
Kontrol
Deney

14
10
14
10

Sıra
Ortalaması
16,46
6,95
11,79
11,25

Sıra
Toplamı
230,50
69,50
165,00
135,00

U

p

14,50

.01*

60,00

.556

Her iki anketin öntest sonuçları incelendiğinde FEMOT öntest sonuçları açısından deney ve kontrol
grubunda anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (U: 14,50; p<.05). Bu anlamlı farkın yönü için sıra
ortalamaları incelenmiş ve motivasyon açısından kontrol grubunun motivasyon düzeyinin daha yüksek
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olduğuna ilişkin kanıt olduğu görülmüştür. ÜBD açısından her iki grubunda yaklaşık olarak aynı
durumda olduklarına ilişkin sıra ortalamaları ve U testi sonucu Tablo 5’te görülmektedir.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin FEMOT öntest ve sontest puanlarına ilişkin U- Testi
sonuçları Tablo 6’da görülmektedir.

Test

Grup

n

FeMot

Tablo 6
FEMOT Deney ve Kontrol Grubu Öntest- Sontest Verilerinin U- Testi Sonuçları

Kontrol G. Öntest
Kontrol G. Sontest
Deney G. Öntest
Deney G. Sontest

14
14
10
10

Sıra
Ortalaması
14,00
15,00
7,10
13,90

Sıra
Toplamı
196,00
210,00
71,00
139,00

U

p

91,00

.747

16,00

.01*

Tablo 6’da görülen bu sonuçlar incelendiğinde kontrol grubunda öntest ve sontest açısından
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (U=91,00; p>.05) Ancak deney grubunda sontest lehine anlamlı
farklılık olduğu görülmüştür (U=16,00; p<.05). Kontrol grubundaki ve deney grubundaki sıra
ortalamaları incelendiğinde her iki grupta da sontest lehine artış seyrederken kontrol grubundaki bu
artış anlamlı bir farka sebep olmamış ancak deney grubunda bu farklılık anlamlı olmuştur.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ÜBD öntest ve sontest puanlarına ilişkin U- Testi sonuçları
Tablo 7’de yer almaktadır.
Tablo 7
ÜBD Deney ve Kontrol Grubu Öntest- Sontest Verilerinin U- Testi Sonuçları
Grup

n

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Kontrol G. Öntest

14

14,39

201,50

96,50

.945

Kontrol G.
Sontest

14

14,61

204,50

Deney G. Öntest

10

10,95

109,50

45,50

.731

Deney G. Sontest

10

10,05

100,50

ÜBD

Test

Tablo 7 incelendiğinde ÜBD sonuçları açısından deney ve kontrol gruplarında anlamlı farklılık
olmadığı görülmektedir. Sıra ortalamaları da farklılığın olmadığını desteklemektedir.
Öğrencilerin motivasyon ve üstbiliş unsurlarına ilişkin Fen Dersi Günlükleri incelenmiş ve buna
ilişkin deney ve kontrol grubunun motivasyon ve motivasyon alt faktörleri açısından yüzde(%) ortalama
motivasyon puanları Tablo 8’de görülmektedir. Aynı şekilde öğrencilerin üstbilişe ilişkin yüzde (%)
ortalama puanları da Tablo 9’da yer almaktadır.

İşbirliğine

Katılıma

%18,00

%20,00

T O P L A M

İletişime
%8,00
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%76,00

Performansa

%8,57

%16,00

Katılıma

%14,29

Araştırmaya

İşbirliğine

%5,71

𝜒

%14,00

İletişime

%15,71

D E N E Y

Performansa

%11,40

T O P L A M

Araştırmaya

𝜒

%55,71

K O N T R O L

Tablo 8
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309

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerinin motivasyon açısından yüzde ortalama puanlarının deney
grubu lehine daha yüksek olduğu her alt motivasyon alt beceri yüzde ortalamasının da deney grubu
lehine olduğu görülmüştür. Bu bulgu Tablo 6’da görülmekte olan deney grubunun öntest sontest
puanları açısından sontest lehine anlamlı farka ilişkin bulguyu destekler niteliktedir. Bu öğrencilerin
Fen Dersi Günlüklerindeki motivasyon ifadelerinin bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
A8 nolu öğrenci “Deney yaparken çok eğleniyoruz. Deney yapmadığımız zaman sınıfta çok
sıkılıyoruz. Deneylerin olduğu aşamada çok eğlendim”
A6 nolu öğrenci “Grubun soruların yanıtlanmasında beni seçince heyecanlandım. Mikrofon
sende aşamasında çok heyecanlandım.”
B7 nolu öğrenci “Aynaları kullanarak bir alet yapmak beni heyecanlandırıyor. Arşimet’in
aynasının hangi ayna çeşidi olduğunu deneyle bulmamızda eğlendim. “
A13 nolu öğrenci “Günün bilim insanı olmak için tartışma yaptık 2inci oldum ama kaybettiğim
halde keyif aldım. Kendi fikirlerimi söylemek ve başkalarının fikirlerini dinlemek hoşuma gitti.”
B10 nolu öğrenci “Bu derste arkadaşlarımla deney yaparken birbirimizi desteklememiz
oylama yaparken kendi grubumuzu savunmamız desteklememiz hoşuma gitti.”

M

Değerlendirme
%7,50

A

Kontrol Etme
%10,00

L

İzleme
%12,50

P

Farkındalık
%13,75

T
%43,75

%35,71

O

DENEY

M

%4,46

A

Değerlendirme

%8,04

L

Kontrol Etme

%9,82

P

İzleme

%13,39

𝜒

O

Farkındalık

𝜒

T

KONTROL

Tablo 9
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Fen Dersi Günlüğü Üstbiliş Yüzde Puan Ortalamaları

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin üstbiliş ifadelerinden elde edilen yüzde üstbiliş puan
ortalamalarının deney grubunda daha yüksek olduğu ancak üstbiliş alt faktörlerinde bu yüzde puan
ortalamalarının oldukça yakın olduğu görülmektedir. Bu bulgunun deney ve kontrol grubunun ÜBD
açısından grup içi öntest ve sontest karşılaştırmasının farklılık olmamasına ilişkin bulguyu desteklediği
görülmektedir. Ancak farklı olarak Fen Dersi Günlüklerinden elde edilen yüzde puan ortalamalarının
deney grubu lehine olması ÜBD sonuçlarından farklı olmaktadır. Bunun öğrencilerin üstbiliş
becerilerine ilişkin motivasyon ifadelerini kullandıkları gibi kullanmamasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Buna karşın öğrencilerin derslerin herhangi birinde Fen Dersi Günlüklerinde
paylaştıkları üstbiliş ifadelerinin bazıları aşağıda görülmektedir.
A13 nolu öğrenci “Farklı aynalarda ışık nasıl yansır ve yansıma kanunları hakkında çalıştık.
Bazı renklerin neden ısındığı bazılarının neden ısınmadığını öğrendik. Bilimin hayal gücü ve
yaratıcılıkla ilişkisini işledik.”
B7 nolu öğrenci “Bu derste ışık ayna çeşitlerinden nasıl yansıyor onu gördük ve gözlem yaptık.
Bilim ve teknoloji arasındaki bağlantılı mı diye baktım”
A13 nolu öğrenci “İlk dönem gözün içerisinde görmenin nasıl gerçekleştiğini gördük.”
B7 nolu öğrenci “Lisedeki konulara bakıyorum da bütün deneyler benim için önemli. Bunların
önemi benim için oldukça büyük en azından ben öyle düşünüyorum.”
B8 nolu öğrenci “Ben atom çeşitlerini çok merak ediyorum ama eninde sonunda öğreneceğimi
biliyorum.”

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen verilere göre, uygulanan yöntemin motivasyon açısından deney grubu
lehine olduğunu söylemek mümkündür. Rehberli araştırma sorgulamalı öğrenme çerçevesine
yerleştirilen daha sıcak bir kavramsal değişimin öğrencilerin motivasyonları üzerinde etkili olduğu
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sonucuna ulaşılmıştır. Ancak üstbiliş açısından deney grubu puanları açısından öntest ve sontest
puanlarında anlamlı farklılık olmamıştır. Buna rağmen fen dersi günlüklerinin analizi ile elde edilen
puanlar açısından deney grubunun puanlarının kontrol grubunun puanlarından daha yakın ancak yüksek
olmuştur. Bu nedenle ifadelerinde daha fazla üstbilişsel beceri kullandıkları anlamına geldiği ve bu
şekilde yorumlanmasının yanlış olmadığı düşünülmektedir.
Andersen ve Krogh (2018) ASDÖ ile motivasyon arasındaki ilişkiye yönelik çalışmasında motivasyon
teorisine yönelik bulguların ASDÖ içerisinde motivasyonun kullanılmasına yönelik sonuçları
tartışmaktadır. Bununla birlikte Constantinou ve diğerleri (2018) ASDÖ’nün öğrencilerin olumlu
motivasyon değişimine katkı sağladığı ve bilim içerisindeki kişisel deneyimlerini desteklediği
yönündeki bulguları paylaşmaktadır. Sağlamer- Yazgan (2013) 7. sınıf öğrencileri ile çalıştığı
araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuvar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına, çevreye
karşı tutumlarına, kavramsal anlama düzeylerine, sorgulayıcı öğrenme becerilerine anlamlı bir
etkisinin olduğunu belirlemiştir. Kaya ve Yılmaz (2016) 7. sınıflarla açık sorgulamaya dayalı öğrenmeye
dayalı etkinlikler ile öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerinde çalışmış ve
deney grubu lehine anlamlı fark bulmuştur. Özdemir (2015) motivasyon ve üstbiliş öğeleri ile
desteklediği bir kavramsal değişim modelinin öğrencilerin kavramsal değişimine, üstbiliş ve
motivasyon düzeylerine olumlu katkıları olduğunu belirlemiştir. Başka bir çalışmada 7. Sınıf
öğrencilerinden oluşan deney ve kontrol grubu öğrencilerinden deney grubuna kavramsal değişim
modelinin öne çıkarıldığı bir 5E modeli uygulanmış ve üstbiliş öğesi de eklenerek öğretim
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin bu öğretim sonucunda üstbilişsel yönelimlerinde gelişme olduğu
görülmüştür(Yıldız, 2008).
Tüm bunlardan yola çıkarak çalışmada öneri olarak deney grubunda uygulanan yönteme ilişin
öneriler aşağıda listelenmiştir. Bunlar:





Çalışmada uygulanan yöntem daha fazla duyuşsal ile desteklenen daha sıcak bir kavramsal
değişime dönüştürülerek farklı faktörler üzerinde uygulamalar yapılarak bunlara ilişkin
deneysel bir çalışma yürütülebilir.
Ayrıca burada yürütülen ASDÖ açısından rehberli araştırma ele alınmıştır. Diğer araştırma
tiplerinin öğrencilerin motivasyon, üstbiliş ve benzer şekilde epistemolojik inanç, bilimsel
süreç becerileri açısından farklılık oluşturup oluşturmayacağına yönelik çalışmalar yapılabilir.
Uygulamayı tekrar eden araştırmalarda öğrencilerin öncelikle üstbiliş ve motivasyon
kavramlarına yönelik ön bilgilendirme yapılmasının sonuçların daha verimli olarak
değerlendirilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca bu yöntemin 7. Sınıf ışık ünitesinde uygulanması ile elde edilen sonuçlar farklı sınıf
düzeylerinde ve konularda denenebilir.
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Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Manyetik Kuvvet Kavramına
İlişkin Kavramsal Anlamalarının Değerlendirilmesinde Farklı Ölçme
Araçlarının Etkililiği
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Özet: Bu araştırmanın amacı, fen eğitimi araştırmalarında sıklıkla kullanılan açık uçlu sorular ile üç aşamalı
sorulardan oluşan testlerin öğrencilerin kavramsal anlamalarını belirlemede ne kadar etkili olduklarını
karşılaştırmaktır. Bu amaçla, ortaöğretim 11. sınıf manyetizma ünitesinde yer alan “indüksiyon akımı” kavramı
ile ilgili açık uçlu ve üç aşamalı sorulardan oluşan testler geliştirilmiştir. Bu testler Balıkesir il merkezinde iki
Anadolu lisesi, Karabük il merkezinde iki Anadolu lisesi ve Demirci ilçe merkezinde bir Anadolu lisesinde öğrenim
gören 339 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonunda testlerden elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin
indüksiyon akımı kavramı ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgıları belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin açık uçlu
sorulara verdiği yanıtların bilimsel olarak doğru olup olmama durumuna göre farklı kategorilere ayrılabileceği,
açık uçlu sorulara verilen yanıtların üç aşamalı sorulara verilen yanıtlara göre daha ayrıntılı ve çok sayıda kavram
yanılgısını belirlemeye uygun olduğu görülmüştür. Öte yandan, üç aşamalı testlerin hazırlanma süresi daha uzun
ve zahmetli iken açık uçlu testlerin ise analiz aşamasının daha uzun ve zor olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen
bu sonuçlara dayanılarak ilgili kavramın öğretimi ve öğrencilerinin kavramsal anlamalarının değerlendirilmesine
yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Üç aşamalı test, Açık uçlu sorular, Manyetik kuvvet, Kavram yanılgıları.

The Effectiveness of Different Assessment Tools in the Evaluation of
11th Grade Students' Conceptual Understanding of Magnetic Force
Abstract: In order to determine students’ misconceptions, tests which involve open-ended questions and
interviews are usually used. However, it is a time-consuming method to conduct interviews in which the number
of interviewees is very high. Therefore, the researchers prefer multiple-choice, two-tier or three-tier tests in
their study. However, it is well known that every assessment tool used has some advantages and disadvantages.
In this study, it is aimed to compare how effective open ended and three-tier tests which are frequently used in
science education researches to determine the conceptual understanding of students. For this purpose, open
ended and three-tier tests have been developed about “the magnetic force” concept which exists in magnetism
unit of secondary physics curriculum. These tests were applied to 339 Grade 11 students at two Anatolian high
schools in Balıkesir, two Anatolian high schools in Karabük and an Anatolian high school in Demirci, Turkey. In
the light of findings that were obtained from the tests, students’ misconceptions about the concept of magnetic
force have been identified. Additionally, it has been found that students’ responses to open ended questions can
be divided into different categories according to whether they are scientifically correct or not. Furthermore,
answers to open ended questions are found to be more detailed than the responses to the three-tier questions
and to be more appropriate to identify many misconceptions that have been hold by students. Nevertheless,
preparation time of the three-tier test was found to be longer and more laborious while the analysis of open
ended test was longer and more difficult. Based on the outcomes of this research, some suggestions are finally
presented.
Keywords: Three-tier test, Open-ended questions, Magnetic force, Misconceptions.
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1. Giriş
Öğrenciler öğrenme ortamına önceden edindikleri bilimsel olarak doğru ya da yanlış bazı
kavramlarla gelirler. Bu kavramlar öğretim öncesi inanışlar olarak adlandırılmıştır. Bu inanışlardan
bilimsel gerçeklerle uyuşmayanlara kavram yanılgıları adı verilmiştir (Gilbert ve Watts, 1983;
Westbrook ve Marek, 1991).
Kocakülah (2006)’ın belirttiği gibi, öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine yapılan araştırmalar
kavram yanılgılarının genellikle günlük deneyim ve konuşma dilinden kaynaklandığını [Gilbert,
Osborne ve Fensham, (1982); Trowbridge ve McDermott, (1981)], bilimsel olarak kabul edilemez
ifadelerden oluştuğunu (Driver,1989), geleneksel öğretim stratejilerine karşı direnç gösterdiğini
[DiSessa(1982) ve Clement,(1983)], yaş, yetenek, cinsiyet ve kültürel geçmişten bağımsız olduğunu
[Peters (1982); Duit (1999)] ve genellikle daha önceki bilim insanlarının düştüğü yanılgılara paralel
olduğunu [Nussbaum ve Sharodini-Dagan,(1986);Wanderse,(1986), Ameh(1987)] göstermektedir.
Kavram yanılgılarını belirlemek için örneklem sayısının çok fazla olduğu araştırmalarda görüşme
yapmak ya da açık uçlu soruladan oluşan bir test kullanmak zaman alıcı bir yöntem olduğundan bu
problemi en aza indirmek için araştırmacılar çoktan seçmeli testleri tercih etmektedirler (Chen, Lin
ve Lin, 2002).
Çoktan seçmeli bir testte bilgi eksikliği veya yaptığı bazı hatalardan dolayı öğrenci çeldirici
bulunan yanlış seçeneği işaretleyebilir. Bu durum bizim aslında kavram yanılgısına sahip olmayan bir
öğrenciyi, kavram yanılgısına sahipmiş gibi değerlendirmemize yol açabilir. Bir öğrencide kavram
yanılgısının var olduğunu söyleyebilmemiz için öğrencinin sahip olduğu kavram yanılgısını
açıklayabilmesi ve yanıtından emin olması gerektiğinden öğrencilerin kavram yanılgılarının tespit
edilmesinde, çoktan seçmeli testler yerine iki ya da üç aşamalı testlerin kullanılması önerilmektedir
(Bahar, 2001; Karataş v.d., 2003, Aykutlu ve Şen, 2012).
Yapılan araştırmalar öğrencilerin manyetik kuvveti ve kaynağını tanımlarken zorluk yaşadıklarını
göstermektedir. Kocakülah (2002) yaptığı çalışmada öğrencilerin akım taşıyan tele etkiyen manyetik
kuvvet konusundaki görüşlerini, öğrencilerde karşılaşılan öğrenme güçlüklerini ve kavram yanılgılarını
belirlemeyi amaçladığı çalışmada fizik eğitimi alanında öğrenim gören 95 üniversite 1. sınıf
öğrencisinin dikkate değer oranda manyetik alan çizgilerini manyetik kuvvetin kaynağı olarak
düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin alan ve kuvvet vektörlerinin birbirine dik olacağını ve
bu vektörlerin aynı yönde olamayacağı kurallarını ihmal ettikleri ve liseden geldiği düşünülen “akımlar
aynı yönlüyse teller birbirini çeker, zıt yönlüyse birbirini iter” gibi kısa yanıtlama şeklini kullandıkları
belirlenmiştir.
Mauk ve Hingley (2005), çalışmalarında geliştirdikleri bir öğretim programının etkisini belirlemeye
çalışmışlardır. Araştırmada öğrencilere öğretim sonrasında indüksiyon akımı, manyetik kuvvet ve
superpozisyon ilkesi ile ilgili dört açık uçlu sorudan oluşan bir final sınavı yapılmıştır. Araştırma
sonucunda, öğrencilerin sağ el kuralını yanlış kullandıkları ve vektörel çarpımı uygulamada hata
yaptıkları görülmüştür. Öğrencilerin üzerinden akım geçen birbirine paralel iletken tellerin manyetik
alanlarının birbirini yok ettiğini düşündükleri belirlenmiştir.
1.1 Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın öncelikli amacı fen eğitimi araştırmalarında kullanılan açık uçlu sorular ile üç
aşamalı sorulardan oluşan testlerin kavramsal anlamaları belirlemede ne kadar etkili olduklarını
karşılaştırmak, birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlerini belirlemektir.
Bu doğrultuda, ortaöğretim 11. sınıf Elektrik ve Manyetizma ünitesinde yer alan “manyetik
kuvvet” kavramı ile ilgili açık uçlu ve üç aşamalı sorulardan oluşan iki farklı test geliştirilerek
öğrencilerin bu kavramlarla ilgili kavramsal anlamalarının belirlenmesi de bu çalışma ile
amaçlanmaktadır.
1.2 Araştırma Soruları
Bu çalışma ile; öğrencilerin manyetik kuvvet ile ilgili kavram yanılgıları nelerdir?, öğrencilerin
açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar ile üç aşamalı sorulara verdikleri yanıtlar kavramsal anlamalarını
belirleme açısında nasıl farklılaşmaktadır? ve öğrencilerin kavramsal anlamalarını analiz etmede hangi
soru türü tercih edilmelidir? sorularına yanıt aranmaktadır.
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1.3 Araştırmanın Önemi
Lise fizik dersinin konuları arasında yer alan manyetizma öğrenciler tarafından zor olarak
nitelendirilmektedir. Bunun nedenleri arasında; sayısal problemlere dayalı etkinliklere ağırlık
verilmesi (Chabay ve Sherwood, 2000), elektromanyetizma konularında kavramlar arası ilişkinin
önemli olması ve bir kavramın öğrenilmesinin diğerini öğrenmeyi etkilemesi (Kocakülah, 1999),
elektromanyetizma konularının soyut kavramların öğrenilmesine, uygulanmasına ve bunlar arasında
ilişkinin kurulmasını gerektirmesi (Bagno ve Eylon, 1997), kullanılan matematiksel bağıntı ve
işlemlerin tam olarak kavranmaması sonucu öğrencilerin yapılan uygulamalarda sorun yaşamaları
(Raduta, 2005) ve öğrencilerin öğretim sırasında kullanılan modelleri gerçek gibi düşünmeleri ve
bunun sonucu olarak manyetizma ile ilgili bazı kavramları ontolojik olarak yanlış kategorilerde ifade
etmeleri (Acar, 2010) gösterilmektedir.
Karataş ve ark. (2003)’nın da çalışmalarında belirttiği gibi, öğrencilerde kavramsal değişimi
sağlamak için öncelikle onların zihinlerindeki, bilimsel ifadesinden farklı olan, bu yapıları ortaya
çıkarmak ve onların anlama düzeylerini belirlemek gerekmektedir. Ancak anlama ya da zihinsel bilgi
yapılanması skaler bir büyüklük olmadığı için belirli ve tek bir araç tarafından kolaylıkla
ölçülememektedir. Bundan dolayı araştırmacılar bireylerin zihinsel örgüsünü en iyi şekilde ortaya
koyabilmek amacıyla çeşitli yöntem ve araçlar kullanılmaktadır.
Alan yazın incelendiğinde; Kızılcık (2004) çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve doğru yanlış testlerini
itme- momentum konusu için, Altıparmak (2010) çoktan seçmeli ve açık uçlu testleri kuvvet ve hareket
konusu için, Mert (2008) alternatif ölçme türlerinden yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç
ile geleneksel ölçme yöntemlerinden çoktan seçmeli testleri enerji konusu için, Aykutlu ve Şen (2012)
üç aşamalı test, kavram haritası ve anolojiyi elektrik konusu için karşılaştırmışlardır. Ancak üç aşamalı
testlerin öğrencilerin kavramsal anlamalarını belirlemede diğer araçlara göre ne kadar etkili olduğunu
belirlemek amacıyla yapılmış çok fazla araştırma olmadığı görülmektedir.
Bu araştırmanın, gerek öğrencilerin elektrik ve manyetizma ünitesinde yer alan “manyetik
kuvvet” kavramı ile ilgili kavramsal yapılarını incelemek ve sahip oldukları kavram yanılgılarını
belirlemek, gerekse eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanılan açık uçlu ve üç aşamalı testlerin
kavramsal anlamaları belirlemede birbirlerine göre ne kadar etkili olduğunu karşılaştırmak açısından
önemli olduğu düşünülmektedir.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Bu çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Karma yöntem tasarımlarından eşzamanlı
üçgenleme tasarımı (Creswell, 2006) tercih edilmiştir.
2.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki Anadolu liselerinin 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Balıkesir ve Karabük il merkezi ile Demirci ilçe
merkezinde seçilen 5 Anadolu lisesinin 11. sınıflarında öğrenim gören 339 öğrenci oluşturmaktadır.
2.2. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi
Araştırmada “Manyetik kuvvet” ile ilgili öğrencilerin kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla
her biri 8 sorudan oluşan biri açık uçlu diğeri üç aşamalı iki test geliştirilmiştir.
Araştırma sırasında, Şekil 1’de ayrıntılı olarak gösterilen ve Chandrasegaran, Treagust ve
Mocerino (2007)’ nun kullandığı basamaklar izlenerek üç aşamalı bir test geliştirilmiştir. Bu testin
geliştirilmesi aşamasında izlenen yol aşağıda özetlenmiştir.
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Şekil 1. Üç aşamalı testin geliştirme aşamaları Chandrasegaran ve ark. (2007)’dan uyarlanmıştır.
1.Aşama: İçeriğin Belirlenmesi: Öncelikli olarak Manyetizma ünitesinin kapsadığı temel
kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkiler belirlenerek bir kavram haritası oluşturulmuştur (Şekil 2).
2.Aşama: Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları hakkında bilgi edinilmesi: Öncelikli
olarak alanyazın taraması yapılarak manyetizma ünitesi ile ilgili olarak yapılan bilimsel araştırmalar
incelenmiştir. İnceleme sonucu sıklıkla rastlanılan kavram yanılgıları listelenmiştir. Ortaöğretim 11.
sınıf ders kitabı ve üniversite sınavlarına hazırlık olarak kullanılan yardımcı kitaplar ve Kocakülah
(1999)’ ın çalışması taranarak ünitede yer alan kavramları ölçmede kullanılabilecek açık uçlu sorular
oluşturulmuştur.Açık uçlu sorulardan oluşan test Çanakkale ili Yenice ilçe merkezinde iki ve Balıkesir
il merkezinde bir lisenin 12. sınıflarında öğrenim gören 171 öğrenciye uygulanmıştır. Teste verilen
yanıtların nitel analizi sonucunda, öğrencilerde en çok görülen kavram yanılgıları belirlenmiştir.
3.Aşama: Testin Geliştirilmesi: Alan yazın incelemesi ve açık uçlu testin nitel analizi ile elde
edilen yaygın kavram yanılgılarından uygun olanları üç aşamalı testi birinci ve ikinci aşamalarında
çeldiriciler olarak kullanılmıştır. Testin ikinci aşamasında, öğrencilere verilen seçenekler dışında
kendi ifadelerini yazma imkanı verebilmek için bazı araştırmacıların da önerdiği gibi, son seçenek açık
uçlu olarak bırakılmıştır (Mann, Treagust, 1998; Voska, Heikkinen, 2000). Oluşturulan üç aşamalı testin
soru köklerinin ve çeldiricilerinin anlamca anlaşılırlığı, bilimsel olarak doğruluğunun kesinleştirilmesi
amacıyla bir fizik alan uzmanı ve bir Türk Dili uzmanı tarafından incelenerek gerekli düzeltmelerle
teste son hali verilmiştir.
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Şekil 2. Manyetizma ünitesi kavram haritası.
Üç aşamalı testin geliştirilme aşamasında oluşturulan açık uçlu bir test alan uzmanlarınca bir kez
daha kontrol edilerek üç aşamalı test ile birlikte örnekleme uygulanmıştır. Açık uçlu testi oluşturan
soruların kavramlara göre dağılımı Tablo 1’ de sunulmaktadır.
Tablo 1.
Soruların kavramlara göre dağılımı
Soru no
Sorunun ilgili olduğu kavramlar
1*
2*
3
4*
5
6*
7*
8

Manyetik alan, yüklü parçacıklara etki eden manyetik kuvvet
Manyetik alan, üzerinden akım geçen iletken tele etki eden manyetik kuvvet
Üzerinden akım geçen düz telin oluşturduğu manyetik alan, manyetik akı,
manyetik akı değişimi, elektromanyetik indüksiyon
Üzerinden akım geçen düz telin oluşturduğu manyetik alan, üzerinden akım geçen
tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvet
Manyetik alan, manyetik akı değişimi, manyetik alan içinde yüzey alanı
değiştirilen akım ilmeğinde oluşan indüksiyon akımı
Manyetik alan, yüklü parçacıklara etki eden manyetik kuvvet
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alan, yüklü parçacıklara etki eden manyetik
kuvvet
Manyetik alan, manyetik akı değişimi, elektromanyetik indüksiyon

Üç aşamalı ve açık uçlu sorulardan oluşan testler, öğrencilerin üç aşamalı testin seçeneklerinde
yer alan ifadelerden etkilenmemeleri için, sıralama ilk önce açık uçlu test sonrasında üç aşamalı test
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olmak üzere, aynı gün içinde ard arda iki dersi kapsayacak şekilde iki uygulama arasında en az zaman
aralığı verilerek uygulanmıştır. Böylece öğrencilerin her iki testi de aynı bilgilerle ve kavramsal
yapıları değişmeden yanıtlamaları sağlanmaya çalışılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Açık uçlu testte her soru kendi içinde iki aşamaya ayrılmıştır. İlk aşama öğrencilerin “nedir?”
sorusuna yanıt verdikleri aşamadır ve ilk aşamanın analizi nicel olarak yapılmıştır. İkinci aşama ise
öğrencilerden ilk aşamada verdikleri yanıtın açıklamasının istendiği “nasıl?” sorusuna yanıt aranılan
kısımdır. İkinci aşamanın analizi ise nitel olarak yapılıp tablo halinde sunulmuştur.
Testin ikinci aşamasının nitel analizi sırasında, öncelikle, öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar
bilimsel olarak doğru olup olmaması durumuna göre değerlendirmeye alınmıştır. Verilen doğru yanıtlar
tam veya kısmen doğru olma durumlarına göre incelenip ikiye ayrılmıştır. Bilimsel olarak kabul
edilemez yanıtlar ise, “manyetizma” ünitesi ile ilgili olma durumlarına göre incelenmiştir. Manyetizma
dışındaki ünitelerde yer alan kavramlarla ilişkilendirilerek verilen yanıtlar “elektrikle ilgili, mekanikle
ilgili,...” şeklinde gruplanmıştır.
Tablo 2.
Nitel verilerin kodlanmasında yer alan yanıt türleri
Yanıt Türleri
A. Bilimsel Olarak Kabul Edilebilir Yanıtlar
1.
Tam doğru yanıt
2.
Kısmen doğru yanıtlar
B. Bilimsel Olarak Kabul Edilemez Yanıtlar
1.
Manyetizma ile ilgili yanıtlar
2.
Elektrik ile ilgili yanıtlar
3.
Mekanik ile ilgili yanıtlar
C. Kodlanamayan
D. Yanıtsız
Hiçbir kategoriye yerleştirilemeyen ve anlamsal olarak karmaşık veya anlaşılmayan yanıtlar
kodlanamayan olarak değerlendirilmiştir. Hiçbir açıklama içermeyen yanıtlar ise yanıtsız olarak
değerlendirilmiştir.
Üç aşamalı test nicel olarak analiz edilmiştir. Öncelikle her aşama için seçenekleri kaç öğrencinin
yanıtladığı frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak tablolaştırılmıştır. Hassan, Bagayoko ve Kelley
(1999) nin çalışmalarında yer alan üç aşamanın birlikte analiz edildiği yanıttan emin olma indeksi
(Certainty of Response Index –CRI) hesaplanmıştır. CRI analizi yapılırken her öğrencinin ilk iki aşamaya
verdikleri yanıtların doğru olup olmama durumları belirlenmiştir. Ardından üçüncü aşama için likert
tipi ölçeklerin analizinde yapıldığı gibi “kesinlikle eminim(3)-eminim(2)-emin değilim(1)-kesinlikle
emin değilim(0)” olacak şekilde puanlama yapılmıştır. İlk iki aşamaya doğru yanıt veren öğrenciler
“DOĞRU-DOĞRU”, ilk aşamaya doğru ve ikinci aşamaya yanlış yanıt veren öğrenciler “DOĞRU-YANLIŞ”,
ilk aşamaya yanlış ikinci aşamaya doğru yanıt veren öğrenciler “YANLIŞ-DOĞRU” ve her iki aşamaya
da yanlış yanıt veren öğrenciler “YANLIŞ-YANLIŞ” olarak gruplanmıştır.
Bu gruplarda yer alan öğrencilerin üçüncü aşama analizi sonrasında aldıkları toplam puanlar
grupta yer alan öğrenci sayısına bölünerek her grup için bir CRI puanı aşağıdaki formül ile
hesaplanmıştır.

Bu araştırmada 4’lü likert tipi ölçek kullanıldığı için kritik değer en yüksek puanın yarısı (3/2=1.5)
olan 1.5 değeri olarak alınmış ve CRI puanı kritik değerden büyük ve küçük olma durumuna göre
incelenmiştir. Buna göre üç aşamalı testler için yanıt kategorilerinin değerlendirmesinde Tablo 3’ te
oluşturulan ölçütler dikkate alınmıştır.
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Tablo 3.
CRI analiz tablosu (Hasan vd. ,1999)’nin çalışmasından yararlanılarak geliştirilmiştir
1.Aşama 2.Aşama
YÜKSEK CRI (CRI>1,5)
DÜŞÜK CRI (CRI<1,5)
DOĞRU
DOĞRU
TAM DOĞRU BİLGİ
KISMEN DOĞRU BİLGİ
DOĞRU
YANLIŞ
2.DERECE KAVRAM YANILGISI
TAHMİNE DAYALI BİLGİ (LUCKY GUESS)
YANLIŞ
DOĞRU
KISMEN DOĞRU BİLGİ
TAHMİNE DAYALI BİLGİ (LUCKY GUESS)
YANLIŞ
YANLIŞ
1.DERECE KAVRAM YANILGISI
3.DERECE KAVRAM YANILGISI
Birinci derece kavram yanılgısı, değiştirilmesi en zor ve düzeltilmeye en çok direnç gösteren
kavram yanılgısı olarak belirlenmiştir. Zira öğrenciler verdikleri yanıtın kesinlikle doğru olduğunu
düşünmektedirler.
İkinci derece kavram yanılgıları değişikliklere yine direnç gösteren yanılgılardır. Öğrencilerin
kavramsal yapılarını değiştirmek birinci derece kavram yanılgısına sahip öğrencilerinki kadar zor
olmayacağı düşünülmektedir.
Üçüncü derece kavram yanılgısına sahip öğrenciler her iki aşamaya da yanlış yanıt veren ve
verdikleri yanıttan yeterince emin olamayan öğrencilerdir. Posner, Strike, Hewson ve Gertzog (1982)’
un da belirttiği gibi, öğrenciler mevcut kavramlarının ve anlamalarının, bazı olay ve problemleri
çözmede yetersiz olduğunu hissederlerse, o konudaki sahip oldukları kavram yanılgılarını doğru olan
kavramlarla değiştirmek için istekli olacaklarını belirtmektedir. İşte bu yüzden, üçüncü derece kavram
yanılgısına sahip öğrencilerin değişik kavramsal değişim stratejileri kullanılarak kavramsal anlamaları
üzerinde değişiklik yapmanın daha kolay olacağı düşünülmektedir.
Açık Uçlu Test ile İlgili Güvenirlik Çalışması
Açık uçlu testin iç güvenilirliğini sağlamak amacıyla, elde edilen nitel veriler araştırmacı
tarafından analiz edildikten sonra konu uzmanı olan bir başka fizik öğretmeni tarafından tekrar analiz
edilmiştir. Böylece iki bağımsız kodlayıcı tarafından yapılan analiz sonuçlarının birbiri ile ne kadar
tutarlılık gösterdiğine bakılmıştır. Tutarlılık (uyum) sonuçlarını gösteren bağımsız iki kodlayıcıya ait
analizlerin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Soru bazında kodlayıcılar arası uyum yüzdesi
Soru no
1*
2*
3
4*
Uyum
Yüzdesi (%)

90.00

85.00

87.50

85.00

5

6*

85.00 82.50

7*

8

Ortalama

80.00

80.00

84.40

Açık uçlu testte yer alan her bir sorunun ayırt edicilik ve madde güçlük indeksleri ile testin
tamamının güvenilirliği de hesaplanmıştır. Tablo 5 incelendiğinde 5. ve 8. soruların ikinci aşamalarının
madde güçlük ve madde ayırt edicilik indekslerinin hesaplanamadığı görülmektedir. Öte yandan, 4.
ve 6. soruların ikinci aşamalarının madde güçlük ve madde ayırt edicilik indekslerinin hesaplanamadığı
görülmektedir.
Öğrencilerin bu soruların ilk aşamalarına yanıt verdikleri halde ikinci aşamaya yani verdikleri
yanıtın açıklamasının istendiği kısma bilimsel olarak tam doğru yanıt veremedikleri için böyle bir sonuç
çıktığını belirtmek gerekir.
Ayrıca Tablo 5’ e genel olarak bakıldığında, yine aynı sebepten, soruların ilk aşamalarının madde
güçlük ve ayırtedicilik indeksleri genel olarak ideale yakın değerler almaktayken ikinci aşamalarının
analiz sonuçları istenen değerleri vermemektedir.
Tablo 5.
Açık uçlu test sorularının madde güçlük ve ayırtedicilik indeksleri
Soru no Aşama
Madde Güçlük İndeksi(Pj)
Madde Ayırt Edicilik İndeksi (rjx)
1
1
2
2
4
4

1
2
1
2
1
2

0.72
0.32
0.68
0.09
0.50
0

0.53
0.23
0.57
0.08
0.50
-
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6
6
7
7

1
0.25
2
0
1
0.41
2
0.024
Testin KR-20 güvenirlik katsayısı: 0.62

0.46
0.55
0.206
Testin Ortalama Güçlüğü: 0.28

Üç Aşamalı Test ile İlgili Güvenirlik Çalışması
Üç aşamalı testte yer alan her bir sorunun ayırt edicilik ve madde güçlük indeksleri ile testin
tamamının güvenilirliği hesaplanarak Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6.
Üç aşamalı test sorularının madde güçlük ve ayırtedicilik indeksleri
Soru no Aşama Madde Güçlük İndeksi (Pj) Madde Ayırt Edicilik İndeksi (rjx)
1
1
0.77
0.50
1
2
0.67
0.61
2
1
0.68
0.49
2
2
0.60
0.50
4
1
0.68
0.44
4
2
0.70
0.45
6
1
0.54
0.55
6
2
0.32
0.38*
7
1
0.49
0.60
7
2
0.54
Testin KR-20 güvenirlik katsayısı: 0.80

0.64
Testin Ortalama Güçlüğü: 0.61

Tablo 6’ da görüldüğü gibi test sorularının ayırt edicilik indeksleri genel olarak 0.40 değerinin
üzerinde yer almaktadır.
Sadece 6. sorunun 2. aşamasının ayırt edicilik indeksi değeri 0.38 olup bu değer 0.3 ile 0.39
arasında yer aldığı için uzman görüşüne başvurulmuş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda bu
sorunun ikinci aşaması gözden geçirilerek testte yer almasına karar verilmiştir.
3. Bulgular
3.1. Yüklü Parçacığa Etkiyen Manyetik Kuvvet Kavramı ile İlgili Soruların Analizi
Bu bölümde manyetik kuvvet kavramı altında ‘‘yüklü parçacığa etkiyen manyetik kuvvet” ile ilgili
olarak hazırlanmış açık uçlu ve üç aşamalı sorulardan birinci sorunun nicel ve nitel analizi sonucu elde
edilen bulgulara yer verilmektedir.
3.2. Açık Uçlu Testin Birinci Sorusuna Ait Analiz Bulguları

Şekil 3. Yüklü parçacığa etkiyen manyetik kuvvet ile ilgili açık uçlu testteki birinci soru
Şekil 3’ te görülen soruda, belirlenen bölgede parçacığın hareket yönünü ve hızını değiştirmeden
ilerlemesi için manyetik alanın yönü sorulmaktadır. Sorunun ikinci aşamasında ise birinci aşamada
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verilen cevabın açıklaması istenmektedir. Bu yüzden iki aşama da kendi içinde ayrı ayrı
değerlendirilerek tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 7.
Açık uçlu birinci sorunun birinci aşamasına verilen yanıtlar
1.SORU
1.AŞAMA
Sayfa düzleminden içeri doğru
Yukarı doğru
Sağa doğru
Sayfa düzleminden dışarı doğru
Önce içe sonra dışa doğru
Sayfa düzlemine doğru
Parçacığın hareketine ters yönde
Önce sağa sonra yukarı doğru
Sağa ya da sola doğru
Yanıtsız

N
244
53
5
4
3
3
1
1
1
24

%
71.98
15.63
1.48
1.18
0.89
0.89
0.29
0.29
0.29
7.08

Tablo. 7’de görüldüğü gibi sorunun birinci aşamasını öğrencilerin %71.98’lik çoğunluğunu
oluşturan 244 öğrenci doğru yanıtlamıştır. Öğrencilerin %7.08’i yani 24 öğrenci ise soruya yanıt
vermemiştir.
Sorunun ikinci aşamasında, öğrencilerin parçacığın ağırlığı ile oluşan manyetik kuvvetin birbirine
eşit ve zıt yönlü olması gerektiği üzerinde durup sağ el kuralını kullanarak manyetik alanın yönünü
bulmaları gerekmektedir. Eğer yanıtlar sadece sağ el kuralına göre manyetik kuvvet ve parçacığın
ağırlığının ilişkilendirilmesini, sadece manyetik kuvvetin yönünün belirtilmesini, manyetik kuvvet ile
parçacığın ağırlığının ilişkilendirilmesini veya sadece manyetik kuvvetin yönünün belirtilmesini
içeriyorsa bilimsel olarak kısmen doğru yanıtlar kategorisinde değerlendirilmiştir. Bunların dışında
kalan bilimsel olarak doğru kabul edilemeyecek yanıtlar ise manyetizma, elektrik ve mekanik ile ilgili
olma durumlarına göre kategorilere ayrılarak tabloya yerleştirilmiştir. Ayrıca içeriği anlaşılamayan
yanıtlar ise kodlanamayan olarak gruplanmıştır.
Tablo 8.
Açık uçlu testin birinci sorusunun ikinci aşamasına verilen yanıtlar
SORU 1
YANIT TÜRLERİ
A.Bilimsel Olarak Kabul Edilebilir Yanıtlar
1.Bilimsel Olarak Tam Doğru Yanıt
Sabit hızla ilerlemesi için cisme etki eden net kuvvet sıfır olmalıdır.
Cismin ağırlığı manyetik kuvvete eşittir (Fman=mg). Başparmak hızı, avuç
içi manyetik kuvveti, dört parmak manyetik alan yönünü gösterir.
2.Bilimsel Olarak Kısmen Doğru Yanıtlar
2.1 Sağ el kuralına göre manyetik kuvvet ve parçacığın ağırlığının
ilişkilendirildiği yanıtlar
Ağırlığa(mg’ye) ters yönde ve eşit büyüklükte yukarı doğru manyetik
kuvvet olmalıdır. Bunu da sağ el kuralı ile buluruz.
Sağ el kuralına göre başparmak v’yi gösterir. Avuç içi F’yi gösterir.
Yükün ağırlığından dolayı aşağı doğru mg uygulanır. F yukarı doğru
olmalı.
Sağ el kuralı uygulandığında başparmak v’yi gösterir. F kuvveti de yukarı
olmalı ki mg’yi karşılasın.
2.2 Sağ el kuralına göre sadece manyetik kuvvetin yönünün
belirtildiği yanıtlar
Sağ el kuralına göre manyetik kuvvet yukarı doğru olur.
Sağ el kuralına göre hız vektörü baş parmak, manyetik kuvvet yukarı
doğrudur.
Sağ el kuralına göre ağırlığı(mg’yi) dengeleyen yukarı doğru bir kuvvet
olmalıdır.
2.3 Manyetik kuvvet ile parçacığın ağırlığının ilişkilendirildiği
yanıtlar
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2
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Parçacığın ağırlığı(mg) manyetik kuvvet ile dengelenir/eşittir.
Yerçekimi kuvvetine zıt yönde manyetik kuvvet olmalıdır.
Aşağıya mg, yukarı F vardır.
Fman=mg
İçeriye doğru bir manyetik alan uyguladığımızda v sağa doğru
olduğundan yukarı doğru bir etki oluşur ve cismin ağırlığı ile dengelenir.
2.4 Sadece manyetik kuvvetin yönünün belirtildiği yanıtlar
Manyetik kuvvet yukarı doğrudur.
Manyetik kuvvetin etkisiyle dengede kalır.
+q yüklü olduğundan manyetik kuvvet yukarı olmalıdır.
B.Bilimsel Olarak Kabul Edilemez Yanıtlar
1.Manyetizma ile ilgili
Parçacığın ağırlığı manyetik alan ile dengelenir.
Mg’ye eşit büyüklükte manyetik alan uygulanmalıdır.
Manyetik alanın ağırlığa/yerçekimine ters yönde olması gerekir.
Manyetik alan (+)’dan (-)’ye olacağı için (+q) yükü yukarı doğru itilir.
Aşağı doğru ağırlıkla manyetik kuvvet dengelenir.
Aşağı ve yukarı doğru etki eden manyetik kuvvetler birbirine eşittir.
Yerçekimini nötrlemek için zıt yönde kuvvet uygulamak gerekir.
Protonlar yukarı çekilir. Bu dünyanın manyetik kutuplarıyla ilgilidir.
Manyetik alan ile manyetik kuvvet birbirine dik olmamalıdır.
Manyetik alan sayesinde dengede kalır.
Manyetik alan yukarı kuvvet uygular.
FBi’dan buluruz.
2. Elektrik ile ilgili
Parçacık elektrik alanın yönünde hareket eder.
Elektrik alan uygulandığı için dengede kalır.
3. Mekanik ile ilgili
Cisme uygulanan kuvvet mgh’a eşittir.
Fman=v olmalıdır.
Aşağı doğru olan kütleyi dengelemek gerekir.
Yerçekimini karşılamak için kuvvet gerekir.
Yerçekimine zıt yönde kuvvet uygulanmalıdır.
Yerçekimine karşı yukarı doğru bir kuvvet uygulanmalıdır.
Yerçekimine ters etki uygulanmalıdır.
Yerçekimini sıfırlamamız/engellememiz gerekir.
Cisme ağırlık merkezinin tersi olacak şekilde bir kuvvet uygulanmalıdır.
Kütleyi dengeleyecek bir manyetik kuvvetin olması gerekir.
Yerçekimi aşağı doğru olduğu için
Mg’si aşağı doğru olduğu için
C.Kodlanamayan
Aşağı ve yukarı yönlü kuvvetlerin birbirini götürmesi gerekir.
Baş parmağımızı hız yönüne koyduğumuzda diğer parmaklarımız içeriyi
gösterir.
Yerçekimi kuvvet ile birbirini dengeler.
Parçacığı yukarıya doğru çekebilsin.
Sağ el kuralı
Yukarı yönlü bir kuvvet olmalıdır.
Parçacığı aşağıya doğru çeken kuvvete eşit ve zıt yönde yukarı doğru bir
kuvvet olmalıdır.
Kuvvet etki etmemelidir.
Cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olması gerekir.
Cismin ağırlığını dengelemek gerekir.
Kuvvetin ağırlığı dengelemesi gerekir.
D.Yanıtsız
TOPLAM
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65
5
1
8
1
17
2
1

21
2
2
1
1
1

35
(10.32)

1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
5
2
5
1
1
3
1

2
(0.59)

25
(7.37)

2
1
1
1
29
18
1
1
1
4
5
71
339

64
(18.88)

71(20.94)
339
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Birinci aşama ve ikinci aşamaya ait tablolar birlikte ele alındığında, ilk aşamaya 244 öğrenci doğru
yanıt verirken ilk aşamanın açıklamasının istendiği ikinci aşamaya bilimsel olarak tam doğru yanıt
veren 11 öğrenci bulunmaktadır.
Öğrencilerden açıklama yapmaları istenilen ikinci aşamayı yanıtlandırırken, sahip oldukları
kavram yanılgısı, bilgi eksiklikleri, …vb. faktörlerin yanı sıra sorunun açık uçlu olmasına rağmen
tahmine dayalı bilginin de yanıtların oluşturulmasında etkili olabileceğini düşündürmektedir.
Aynı şekilde ilk tabloya baktığımızda soruyu yanıtsız bırakan öğrenci sayısı 24 (%7.08) iken ikinci
tabloda 71 (%20.94) öğrencinin soruya yanıt veremediği görülmektedir. Yani ilk aşamaya yanıt veren
öğrencilerin bir kısmının yanıtlarına herhangi bir açıklama getiremedikleri de dikkati çeken bir başka
noktadır.
3.3. Üç Aşamalı Testin Birinci Sorusuna Ait Analiz Bulguları
Şekil 4’te görüldüğü gibi üç aşamalı testin ilk aşamasında öğrencilere parçacığın hareket yönünü
ve hızını değiştirmeden ilerlemesi için kesikli çizgi ile belirtilen bölgeye uygulanan manyetik alanın
yönünün nasıl olması gerektiği sorulmuş ve altı farklı seçenek sunulmuştur.

Şekil 4. Yüklü parçacığa etkiyen manyetik kuvvet ile ilgili üç aşamalı testteki birinci soru
Tablo 9’a bakıldığında öğrencilerin %77’sinin yani 261 öğrencinin doğru yanıt verdiği
görülmektedir. 57 öğrenci (%16.81) ise yönü yukarı doğru olan bir manyetik alanın etki edeceğini
düşünmektedir. Bu bulgular açık uçlu testteki sorunun birinci aşamasına verilen cevaplar ile tutarlılık
göstermektedir.
Tablo 9.
Üç aşamalı testteki beşinci soruya verilen yanıtlar
1. SORU
1.AŞAMA
a)Sayfa düzleminden içeri doğru
b)Sayfa düzleminden dışarı doğru
c)Yukarı doğru

N
261
6
57
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d)Aşağı doğru
e)Sağa doğru
f)Sola doğru
Yanıtsız
2.AŞAMA
a)Parçacık manyetik alan yönünde hareket eder.
b)Parçacık elektrik alanın yönünde hareket eder.
c)Manyetik alan çizgileri tarafından cisim büyük bir hızla
itilir.
d)Parçacığın ağırlığı manyetik alan ile dengelenir.
e)Parçacığın ağırlığı manyetik kuvvet ile dengelenir.
f)Parçacığın ağırlığı elektriksel kuvvet ile dengelenir.
g)Diğer
Parçacık manyetik kuvvet
etkisinde hareket eder.
Sağ el kuralı
B ile v aynı yönlü olmalı
Yanıtsız
3.AŞAMA
a) Kesinlikle eminim
b) Eminim
c) Emin değilim
d) Kesinlikle emin değilim
Yanıtsız
Toplam

3
9
1
2
339

0,88
2,65
0,30
0,59
100

18
15

5,31
4,43

16

4,72

53
224
4

15,63
66,08
1,18

1
3

1,48

1
4
339

1,18
100

156
97
62
18
6
339

46,02
28,61
18,29
5,31
1,77
100

Sorunun ikinci aşamasında ilk kısımda sorulan sorunun açıklaması istenmektedir. Bu aşamada
öğrencilerin %66.08’i yani 224 öğrenci “Parçacığın ağırlığı manyetik kuvvet ile dengelenir. “ ifadesini
işaretleyerek doğru yanıt vermişlerdir. Öğrencilerin %15.63’lük kısmını oluşturan 53 öğrenci
“Parçacığın ağırlığı manyetik alan ile dengelenir. “ işaretleyerek bu sorunun en güçlü çeldiricisini
belirlemişlerdir. Burada öğrencilerin manyetik alan ve manyetik kuvvet kavramlarını birbiri yerine
kullandıkları görülmektedir.
Sorunun üçüncü aşamasında öğrencilere verdikleri yanıtlardan ne kadar emin oldukları
sorulmaktadır. Öğrencilerin %46,02’si yani 156 öğrenci “Kesinlikle eminim”, %28,61’i yani 97 öğrenci
“Eminim” yanıtını vermiştir.
3.4. Üç Aşamalı Birinci Soruya Ait CRI Analizi Bulguları
Testin her iki aşamaya da doğru yanıt veren öğrencilerin puanlarının toplamı 505, öğrenci sayısı
198 ve bu değerlerden hesaplanan CRI değerinin ise 2,55 olduğu görülmektedir. Hesapladığımız bu
değerin kritik değer olan 1,5’ten fazla olduğu görülmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin soruya yanıt
verirken kendilerinden çok emin oldukları ve soruyu yanıtlandırırken kullandıkları bilginin “tam doğru
bilgi” olduğunu göstermektedir.
Tablonun ikinci sütununda ilk aşamaya doğru, ikinci aşamaya yanlış yanıt veren öğrencilerin
puanları yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin toplam puanları 113, öğrenci sayısı 63 ve CRI değeri
ise 1.79 ‘tür. Bu değer de kritik değerden yüksektir. Buna göre öğrencilerin soruyu yanıtlandırırken
emin olma derecesi yüksek olduğundan 2.dereceden kavram yanılgısına sahip oldukları sonucu
çıkmaktadır.
Tablo 10.
Üç aşamalı testteki birinci soru için CRI analizi verileri
DOĞRU-DOĞRU
DOĞRU-YANLIŞ
TOPLAM PUANLAR
505
113
ÖĞRENCİ SAYISI
198
63
CRI DEĞERLERİ
2.55
1.79

YANLIŞ-DOĞRU
46
26
1.77

YANLIŞ-YANLIŞ
66
49
1.35

Üçüncü sütunda ilk aşamaya yanlış, ikinci aşamaya doğru yanıt veren öğrencilerin puanları yer
almaktadır. Öğrencilerin toplam puanları 46,öğrenci sayısı 26 ve CRI değeri 1,77 olarak hesaplanmıştır.
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Bu sonuca dayanarak soruyu bu şekilde yanıtlayan öğrencilerin emin olma derecesi yüksek ve
öğrencilerin kısmen doğru bilgiye sahip oldukları söylenebilir.
Son sütunda her iki aşamaya da yanlış yanıt veren öğrencilerin puanları yer almaktadır.
Öğrencilerin toplam puanları 66, öğrenci sayısı 49 ve CRI değeri 1,35 ‘tir. CRI değeri kritik değerin
altında olduğu için, öğrencilerin soruyu yanıtlandırırken emin olma derecelerinin düşük ve 3.derece
kavram yanılgısına sahip oldukları sonucu çıkmaktadır.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
4.1 Manyetik Kuvvet ile İlgili Kavram Yanılgılarına İlişkin Sonuçlar
Öğrencilerin manyetik kuvvet kavramı ile ilgili en çok sıkıntı yaşadıkları nokta manyetik alan
kavramı ile manyetik kuvvet kavramını karıştırmaları olmaktadır. Açık uçlu testte 28 öğrencinin bu
şekilde kavramsal yapıya sahip olduklarını gösteren yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. Aynı şekilde üç
aşamalı testte 53 öğrenci bu tür yanılgıyı içinde barındıran çeldiricileri işaretlemişlerdir.
Öğrenciler tarafından elektrikle ilgili kavramlar ile manyetizma ile ilgili kavramlar birbirine
benzetilerek, kavramlar arasında karışıklığa sebep olmaktadır. Maloney vd. (2001), Mauk ve Hingley
(2005) ve Guisasola vd. (2004) çalışmalarında öğrencilerin manyetik alan ve elektrik alan kavramlarını
karıştırdıkları ve birbiri yerine kullandıklarını belirlemişlerdir. Benzer şekilde Kocakülah (2002) da
araştırmasında öğrencilerin manyetik alan kavramı yerine akım kavramını kullandıklarını bulmuştur.
Bu araştırmada da öğrencilerin manyetik kuvvet kavramı yerine elektrik kuvvet kavramını ya da akım
kavramını kullandıkları belirlenmiştir.
Öğrencilerin bir kısmının manyetik kuvveti yerinde ifade etmelerine rağmen bu kuvvetin nasıl
oluştuğunu açıklama ve sağ el kuralını kullanma konusunda sıkıntı yaşadıkları görülmüştür. Mauk ve
Hingley (2005) de öğrencilerin sağ el kuralını kullanmada problem yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Bilimsel olarak kısmen doğru yanıtlar incelendiğinde bu durumlar açık olarak görülmektedir.
Öğrenciler genel olarak yanıtlarında “manyetik alan yüzünden”, ‘‘manyetik kuvvet sayesinde”, “sağ
el kuralı” gibi kısa ve kestirme yanıtları sıklıkla kullanmışlardır. Öğrencilerin düşüncelerini ifade etme,
kavramsal yapılarını açıklama konusunda yetersiz oldukları dikkat çeken önemli noktalardan biridir.
4.2. Açık Uçlu Sorular ile Üç Aşamalı Sorulara Verilen Yanıtlar Arasındaki Farklılıklar
Öğrencilerin açık uçlu sorulara verilen yanıtlar kısa, çoğu zaman tek cümleyi geçmeyen,
ayrıntıdan uzak yanıtlardır. Özellikle yanıtın açıklamasının istendiği kısmı yanıtsız bırakan öğrenci
sayısının çok fazla olduğu “Bulgular” kısmındaki tablolardan görülmektedir.
Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdiği yanıtlar bilimsel olarak doğru olup olmama durumuna göre
farklı kategorilere ayrılabilir durumdadır. Üç aşamalı sorularda ise, öğrenci yanıtları bilimsel olarak
ya doğrudur ya da değildir. Bu tip sorularda öğrencilerin yanıtlarını kategorilere ayırmak zordur. Bu
yüzden araştırmada CRI analizi yapılarak öğrencilerin verdikleri yanıtlar kategorilere ayrılmaya
çalışılmıştır.
Üç aşamalı sorularda en fazla çeldirici sayısı kadar kavram yanılgısı ya da yanlış kavramsal anlama
elde edilebilir. Fakat açık uçlu sorularda çok sayıda kavram yanılgısı ya da yanlış kavramsal anlama
belirlenip öğrencilerin kavramsal yapıları ile ilgili oldukça ayrıntılı sonuçlar elde edilebilir.
Tablo 11.
Üç aşamalı test ile açık uçlu test sorularının madde güçlük indeksleri
Soru no
1
1
2
2
4
4
6
6
7
7
Testin Ortalama Güçlüğü

Aşama
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Üç aşamalı Test
0.77
0.67
0.68
0.60
0.68
0.70
0.54
0.32
0.49
0.54
0.61

Açık uçlu test
0.72
0.32
0.68
0.09
0.50
0
0.25
0
0.41
0.02
0.28
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Üç aşamalı sorularda her aşamanın sonuna diğer seçeneği eklenmesine rağmen açık uçlu
sorulardan elde edilen veriler kadar çeşitlilik göstermediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilere üç aşamalı
test sorularına yanıt vermek daha kolay gelmektedir. Soruların yanıtları seçeneklerde sunulduğundan
öğrenciler yeterli bilgiye sahip olmasalar da seçeneklerin birini seçerek soruyu
yanıtlayabilmektedirler.
Açık uçlu sorularda ise, konuyla ilgili bildiklerini kendi ifadeleri ile anlatmaları öğrencilere daha
zor gelmektedir. Tablo 11’ de açık uçlu test sorularının ikinci aşamasına ait güçlük indekslerinin çok
düşük olduğu görülmektedir.
4.3. Açık Uçlu ve Üç Aşamalı Testin Geliştirme, Uygulama ve Analiz Etme Açısından
Karşılaştırılması
Geliştirme aşamaları bakımından, üç aşamalı testi geliştirmek daha fazla zaman ve zahmet
gerektirmektedir. Soruları en son haline getirebilmek için birden fazla pilot uygulama dolayısıyla daha
fazla sayıda örnekleme ihtiyaç duyulmaktadır.
Testlerin uygulama aşamalarına bakıldığında, öğrencilerin açık uçlu testi yanıtlarken
düşüncelerini açık ve anlaşılır bir şekilde yazmaları önemlidir. Öğrenciler düşüncelerini tam olarak
ifade edemiyorsa ya da ifade etmekten kaçınıyorsa, araştırma açısından problem demektir.
Üç aşamalı testte şans faktörü oldukça etkilidir. Bilmeyen bir öğrenci de herhangi bir seçeneği
işaretleyerek soruya yanıt verebilir. Bu durum ölçme aracının dolayısıyla araştırmanın geçerliğini
etkileyen önemli bir faktördür.
Analiz aşamalarına bakıldığında, açık uçlu testlerde öğrencilerin yanıtlarının tek tek inceleyip
kategorilere ayırmak hem zahmetli hem de zaman almaktadır. Ayrıca güvenirliği sağlamak amacıyla
birden fazla araştırmacıya ihtiyaç vardır.
Üç aşamalı testlerin analizi ise öğrencilerin verdikleri yanıtların sayılmasına dayanmaktadır. Bu
da açık uçlu testlerin analizine göre nispeten daha kolaydır. Ayrıca araştırmacıdan kaynaklanan
sistematik hatalardan arınık ve objektiftir.
4.4 Öğretim Sürecini Planlama ve Yönetme Açısından Öğretmenlere ve Araştırmacılara
Yönelik Öneriler
Üç aşamalı testler kullanılarak kısa bir zaman içinde öğrencilerde var olan kavramsal yapı veya
sahip oldukları kavram yanılgıları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Böylece öğrencilerde eksik
olan kavramsal yapıları ve tespit edilen kavram yanılgıları dikkate alınarak öğretimi planlamak öğretim
hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.
Özellikle manyetizma gibi öğrencilerin en çok zorlandıkları konulara ait kavram, ilke ve olgular
arası ilişkileri ortaya koyup bilgiyi kendilerinin yapılandırmasını sağlayacak etkinliklere ve deneysel
uygulamalara ağırlık verilmelidir. Bu konuda öğretimin ne kadar etkili gerçekleştiği ve öğrencilerin
kavramsal anlamalarında değişiklik olup olmadığını ve kavramsal yapılarını ayrıntılı bir şekilde ortaya
çıkarmak için açık uçlu testler kullanılabilir.
Bu araştırmada geliştirilen açık uçlu ve üç aşamalı sorulardan oluşan iki farklı test türünün farklı
öğrenci gruplarında ve farklı Fizik konularında da uygulanarak karşılaştırıldığı araştırmalar yapılabilir.
Araştırmada kullanılan CRI analizinin üç aşamalı sorular için yapıldığı başka çalışmalara
rastlanılmamıştır. Bu çalışmada CRI analizinde tanımlanan kriterlere ait adlandırmaların uygunluğunu
kontrol etme adına CRI analiz tablosunun geliştirilmesi ve yeni çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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Özet: Bu araştırmanın amacı anlam oluşturma yaklaşımının kullanıldığı kuvvet ve hareket ünitesi öğretiminin
öğrencilerin iş konusundaki kavramsal anlamalarındaki değişime etkisini incelemektir. Araştırmada karma
araştırma yöntemlerinden ise iç içe (gömülü) karma desen tercih edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini
Çanakkale ili Merkez ilçesindeki bir ortaokulun iki 7. sınıfında öğrenim görmekte olan 33 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada için seçilen okulun bir sınıfındaki öğrenciler kontrol, diğer sınıftaki öğrenciler ise deney grubuna
rastgele atanmıştır. Bu çalışmada eşleştirilmiş kontrol gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Araştırma, ortaokul 7. sınıf Fen Bilimleri dersinde yer alan Kuvvet ve Hareket konusunu içermektedir. Öğrencilerin
öğretim süreci sonunda kavramsal gelişimlerine bakmak için öğretim öncesi ve sonrası kavramsal anlama testi ile
yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır.
Çalışma bulguları, her iki grubun ön testlerinde “Yanlış Kavramlarla Açıklama” kategorisinde yer alan
cevapların çoğunlukta olduğunu göstermektedir. Her iki grupta da öğrencilerin bu kategoriye giren cevaplarında
genellikle fiziksel işin varlığından bahsetmek için hareket, enerji, ağırlık, güç, itme gibi iş ile doğrudan ilişkisi
olmayan kavramların kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin iş kavramını günlük yaşamdaki iş
kavramıyla karıştırdıklarını ve zihinlerindeki iş kavramında sosyal öğrenmelerinin etkisinin olduğunu
göstermektedir. Anlam oluşturma yaklaşımının kullanılarak öğretim planının uygulandığı deney grubunda öğretim
sonrası fiziksel işin kuvvet ve yer değiştirme ile arasında olan ilişkisine değinen öğrenci sayısının kontrol
grubundaki öğrencilere göre daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Bu nedenle anlam oluşturma yaklaşımının
kavramsal değişimde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Anlam oluşturma yaklaşımı, Kavramsal değişim, İş, Kuvvet ve hareket.

The Effect of Teaching Based on the Meaning Making Approach on
Grade 7 Students' Understanding of the Concept of Work
Abstract: The purpose of this study is to demonstrate the change in the students' conceptual understanding
of the concept of work by means of teaching based on meaning making approach in teaching the unit of force
and motion. Embedded mixed pattern was preferred among mixed research methods. The sample of this research
was composed of students who were enrolled in two grade 7 classes of a middle school in the province of
Çanakkale. Students in one class of the school will be assigned randomly to the control group, while students in
the other class will be assigned to the experimental group. In this study, pre-test and post-test quasiexperimental design with matched control group will be used. The research covers the topic of Force and Motion
in the 7th grade science course of middle school. Conceptual understanding test and semi-structured interviews
will be used to determine the development of students’ concepts at the end of the teaching process.
Findings of the study show that in the pre test most of the answers belong to the category of ‘Explanation
with Wrong Concepts’ in both groups. The answers of the students in this category generally refer to the existence
of physical work, and the concepts that are not directly related to the work such as movement, energy, weight,
power and push. This finding shows that students confuse the concept of work in science with the concept of
work in daily life and that social learning has an effect on the concept of work in their minds. It is striking that
the number of students who learned the relationship between force and displacement to explain physical work
after teaching was higher than the students in the control group. It is concluded that the meaning-making
approach was found to be effective in conceptual change.
Keywords: Meaning making approach, Conceptual change, Work, Force and motion.
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1. Giriş
Bireylerin bilgiyi nasıl öğrendiklerine ilişkin bir kuram olarak gelişmeye başlayan
yapılandırmacılık, zamanla öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşım halini
almıştır (Gülen, 2010). Yapılandırmacılık kuramına göre öğrenme, anlam oluşturma olarak kabul
edilmektedir ve bireyler, bilgiyi çevrelerinden doğrudan edinmek yerine etkin olarak kendi anlamlarını
oluşturmalıdır (Phillips, 2000:6).
Yapılandırmacı kuramının üç çeşidinden biri olan ve Vygotsky’nin öncülüğünde geliştirilen sosyal
yapılandırmacılık kuramı; bireyin kendi içerisinde anlam yapılandırmasına ve bunu da sosyal
ortamlarda dil aracılığıyla gerçekleştirmesine odaklanmaktadır (Moll ve Whitmore, 1993; Mortimer ve
Scott, 2003; Jaramillo 1996). Bu kuramın öncüsü Vygotsky’e göre, kişinin konuşarak öğrenmesi bilişsel
gelişim açısından oldukça önemlidir (Derry, 1999; Terwel, 1999).
Öğrenci karşılaştığı bilgiyi zihninde anlamlandırırken, düşünme süreci içerisinde kişilerarası ya da
bireysel olarak konuşması öğrenmesi üzerinde etkili bir yoldur (Schunk, 2011). Vygotsky, öğrencilerin
öğrenme sürecinde edindikleri bilimsel bilgileri anlamlandırabilmeleri için sosyal ortamdaki konuşma
süreçlerine aktif olarak katılmalarının gerekliliğine vurgu yapmaktadır (Kaya ve Kılıç, 2010).
Öğrencilerin sınıf ortamında yeni anlayışlar ve anlamları nasıl geliştirdiği ve yapılandırdığı
düşünüldüğünde, Vygotsky’nin psikolojiler arası düzlemdeki etkileşimin yani kişilerarası iletişimini ve
öğretmen–öğrenci diyaloğunun önemini kabul eden anlam oluşturma yaklaşımına ulaşılmaktadır.
Anlam oluşturma, bireyin bilgiyi içselleştirme sürecidir ve bu süreç bireyin sosyal öğrenme
süreçlerinden içselleştirme süreçlerine doğrudur (Wertsch, 1991).
Sosyal süreçler sınıf ortamında incelendiğinde, öğrencinin öğretmenle veya diğer akranlarıyla
olan işbirliğinden doğan bir süreç olduğu gözlenir (Nielsen, 2014). Sınıf ortamında öğrenmenin nasıl
gerçekleştiğiyle ilgilenildiğinde, incelenmesi gereken kısım öğrencilerin konuşma ve iletişim durumları
olmalıdır (Mortimer ve Scott, 2003; Furberg ve Arnseth, 2009; Wertsch, 1991). Bu yaklaşımda
öğretmen öğrenciyle diyaloğa geçerek, öğrencinin bilimsel bilgiye ulaşmasında aracılık eder ve
anahtar rol üstlenir (Scott ve Mortimer, 2003).
Scott ve Mortimer (2003)’e göre Vygotsky’nin kuramı kapsamında öğretim yapan bir öğretmenin
fen öğretimi sırasında üç temel görevi bulunmaktadır. Buna göre öğretmen bilimsel bilgiye tüm sınıfın
ulaşmasına imkan tanımalı, öğrencilerin bilimsel bilgiyi içselleştirmesine ve anlam oluşturmasına
yardımcı olmalı ve öğrencilerin bilimsel fikirlerini uygulamasına destek olarak bu süreçte sorumluluğu
öğrencilere vermelidir. Bu görevler kapsamında Scott ve Mortimer (2003), fen sınıflarında anlam
oluşturma süreçlerini sosyokültürel bakış açısıyla incelemek amacıyla geliştirdikleri yapı Şekil 1’ de
görülmektedir.

ANLAM OLUŞTURMA ÇERÇEVESİ
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bilimsel
Tanımlama –
açıklama –
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Fikirleri
İN
şekillendirme
MÜDAHAL
Anahtar

BaşlangıçKALIPLARI

iter
Etkileşimli

ESİ
fikirleri
Fikirleri

olmayan/Diyal
Etkileşimli

paylaşma
Fikirleri seçme

Öğrencilerin
AMAÇLARI
görüşlerini
keşfetme ve
Bilimsel
görüşü
Öğrencilerin
bilimsel
görüşü
Öğrencilerin
bilimsel
fikirlerle

olmayan/Otorit

CevapBaşlangıçCevap-

Öğrencilerin
anlamalarını
kontrol etme

Şekil 1. Mortimer ve Scott (2003)’ ın anlam oluşturma analiz çerçevesi.
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1.1 Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, anlam oluşturma yaklaşımının kullanıldığı ortaokul 7. sınıf kuvvet ve
hareket ünitesi öğretiminin öğrencilerin iş konusunda kavramsal anlamalarındaki değişime etkisini
incelemektir.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada veri toplama ve verilerin analizi süreci bakımından nicel ve nitel verilerin birlikte
toplandığı karma yöntem çalışması olarak planlanmıştır. Karma araştırma yöntemlerinden ise iç içe
(gömülü) karma desen (Creswell, 2006) tercih edilmiştir.
2.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Çanakkale il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini ise Çanakkale ili Merkez ilçesindeki bir ortaokulun iki
7. sınıfında öğrenim görmekte olan 33 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada için seçilen okulun bir sınıfındaki öğrenciler kontrol, diğer sınıftaki öğrenciler ise
deney grubuna rastgele atanmıştır. Bu çalışmada eşleştirilmiş kontrol gruplu öntest–sontest yarı
deneysel desen kullanılmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi
Araştırma sürecinde araştırmacılar tarafından geliştirilen ve ortaokul 7. sınıf Fen Bilimleri
dersindeki Kuvvet ve Hareket ünitesinde yer alan kavramlar ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan
Kavramsal Anlama Testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Öğretim öncesi ve sonrası kavramsal
anlama testi uygulanarak öğrencilerin öğretim süreci sonunda kavramsal gelişimlerine bakılmıştır.
Bu çalışmada iş kavramına odaklanılmıştır. Kavramsal anlama testindeki 9. sorunun (Şekil 2)
şıklarında farklı örnek durumlar verilerek öğrencilerin iş durumlarını tespitlerinin incelenmesi ve
tespit ederken kullandıkları kavramların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Şekil 2. Kavramsal anlama testinde yer alan 9. soru.
Testte yer alan 11. soruda (Şekil 3) Ali, Cenk ve Emre adlı üç kişinin bir kutu üzerine uyguladıkları
kuvvet Newton cinsinden, kutunun yer değiştirmesi ise metre cinsinden verilmiştir. Bu soruda
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öğrencilerin fiziksel işin kuvvet ve yerdeğiştirme ile olan ilişkisine ait öğrenmelerinin kontrol edilmesi
ve fiziksel işi Joule cinsinden hesaplayıp hesaplayamadıklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Şekil 3. Kavramsal anlama testinde yer alan 11. soru.
Öğretim öncesinde ve sonrasında öğrencilerin fikirlerini daha derinlemesine araştırmak ve sürece
ilişkin görüşlerini almak amacıyla öğrencilerin tamamı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Kavramsal Anlama Testinde yer alan fiziksel iş kavramı ile ilgili sorular araştırmacı tarafından
hazırlanan puanlama anahtarı (rubrik) tarafından değerlendirilmiş ve kategorize edilmiştir.
Öğrencilerin teste verdikleri yanıtlar puanlama anahtarında yer alan; geçerli açıklama, kısmi
açıklama, yanlış kavramlarla kısmi açıklama, yanlış kavramlarla açıklama ve hiç açıklama yok yanıt
kategorilerine göre değerlendirilmiştir.
2.4. Öğretim Süreci
Öğretim, Mortimer ve Scott (2003) tarafından geliştirilen anlam oluşturma sürecinin bileşenlerine
göre araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. Hazırlanan öğretim programı anlam
oluşturma çerçevesinde, Cosgrove ve Osborne (1985) tarafından önerilen ve kavramsal değişim
stratejilerinden fikirlerin çatışmasına dayanan bir model olan “Öğretimin Üretken Öğrenme Modeli
(Generative Learning Model of Teaching)” ile uygulanmıştır.
Deney grubuna ait öğretim planlanırken anlam oluşturma sürecine ait bileşenler Öğretimin
Üretken Öğrenme Modelinin basamakları olan başlangıç, odaklanma, cesaretlendirme (meydan
okuma) ve uygulama basamakları içerisine araştırmacılar tarafından yerleştirilmiştir.
Kontrol grubunda öğretim araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubundaki
öğretim sırasında 7. sınıf öğretim programına göre ders öğretmenin hazırladığı öğretim planı
kullanılmıştır.
Her iki grupta da iş kavramının öğretimi 2 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 4 ve Şekil 5’ te
deney grubunda tasarlan iki dersin analiz çerçeveleri görülmektedir.
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Ders 1’in Odaklanma

Ders 1’in Başlangıç

1

3

Aşaması Anlam
Oluşturma Analiz
Çerçevesi

2

Ders 1’in
Cesaretlendirme

Aşaması Anlam
Oluşturma Analiz
Çerçevesi

Ders 1’in Uygulama

4

Aşaması Anlam
Oluşturma Analiz
Çerçevesi

Aşaması Anlam
Oluşturma Analiz
Çerçevesi

Şekil 4. Ders 1’ in analiz çerçevesi.

Ders 2’nin Başlangıç

1

Aşaması Anlam
Oluşturma Analiz
Çerçevesi

Ders 2’nin Odaklanma

2

Ders 2’nin Cesaretlendirme

3

Aşaması Anlam Oluşturma
Analiz Çerçevesi

Aşaması Anlam
Oluşturma Analiz
Çerçevesi

Ders 2’nin Uygulama

4

Aşaması Anlam
Oluşturma Analiz
Çerçevesi

Şekil 5. Ders 2’ nin analiz çerçevesi.
3. Bulgular
Kavramsal Anlama Testinde Milli Eğitim Bakanlığı programında yer alan iş kavramı ile ilgili
öğrencilerin kazanımlarını değerlendirmeyi amaçlayan 9. ve 11. sorulardır. Bu iki soruda “7.2.3.1.
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavrar ve
birimini belirtir.” kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır. Kavramsal anlama testinde yer alan 9. ve 11.
sorular öğrencilerin iş kavramı ile ilgili kavramsal anlamalarını ve kazanımlarını ölçmek üzere
tasarlanmıştır. 9. soruda öğrencilerin fiziksel anlamda yapılan işleri belirleyebilmeleri, 11. soruda ise
fiziksel işin uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavramaları
değerlendirilmektedir.
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3.1. Açık Uçlu Testin Dokuzuncu Sorusuna Ait Analiz Bulguları
Şekil 6’ da görülen 9. sorunun şıklarında farklı örnek durumlar verilerek öğrencilerin iş
durumlarını tespitlerinin incelenmesi ve tespit ederken kullandıkları kavramların belirlenmesi
amaçlanmıştır.

Şekil 6. İş kavramı ile ilgili açık uçlu testteki dokuzuncu soru
Tablo 1 genel olarak incelendiğinde öğrencilerin iş kavramı ile bilimsel olarak daha önce
karşılaşmadıkları görülmektedir. Bunun neticesinde her iki gruba ait ön testte “Geçerli Açıklama”
kategorisine girecek cevapla karşılaşılmamıştır. Genel olarak ön testteki cevapların, grupların en fazla
%7 sine denk gelen kısmı “Kısmi Açıklama” kategorisine girebilmiştir. Bu kategoriye giren cevaplar
incelendiğinde öğrencilerin iş durumlarını belirlerken sadece “kuvvet” veya sadece “yer değiştirme”
kavramlarını kullandıkları gözlemlenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinden Ö6’nın “İş yapmak için
kuvvet lazım” ifadesini kullanması, deney grubu öğrencilerinden Ö10’un “İş için yol almamız gerekli
yani yer değiştirmemiz gerekli” cevabını vermesi bu duruma örnek verilebilir.
Her iki grubun da ön testlerinde “Yanlış Kavramlarla Açıklama” kategorisinde yer alabilecek
cevapların çoğunlukta olduğu görülmüştür. Bu gruba giren ön test cevapları deney grubunda en fazla
%60 iken kontrol grubunda %61’dir. Her iki grupta da öğrencilerin bu kategoriye giren cevaplarında
genellikle fiziksel işin varlığından bahsetmek için hareket, enerji, ağırlık, güç, itme gibi iş ile doğrudan
ilişkisi olmayan kavramları kullandığı tespit edilmiştir. Bu da öğrencilerin iş kavramını günlük
yaşamdaki iş kavramıyla karıştırdıklarını ve zihinlerindeki iş kavramında sosyal öğrenmelerinin
etkisinin olduğunu göstermektedir.
Dokuzuncu soruya verilen cevaplar genellediğinde, ön testte her iki grubunda %40’tan fazlasının
cevabı “Hiç Açıklama Yok-Cevap Yok” kategorisinde yer almıştır. Bu kategoriye giren cevaplara sahip
öğrencilerin iş kavramına dair herhangi bir fikrinin bulunmadığı düşünülmektedir.
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Tablo 1.
Grupların kavramsal anlama testindeki 9. soruya ait yanıtlarının analiz sonuçları
DENEY GRUBU
KONTROL GRUBU
Ön
Son
Ön
Son
YANIT KATEGORİLERİ
test
test
test
test
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)
Geçerli Açıklama
9.a.

9.b.

9.c.

9.d.

-

5 (33)

-

2 (11)

Kısmi Açıklama

1 (7)

7 (47)

1 (6)

4 (22)

Yanlış Kavramla Açıklama

9 (60)

3 (20)

10 (56)

12 (68)

Hiç Açıklamama-Cevap Yok (0)

5 (33)

-

7 (39)

-

Geçerli Açıklama

-

5 (33)

-

1 (6)

Kısmi Açıklama

-

6 (40)

1 (6)

5 (28)

Yanlış Kavramla Açıklama

9 (60)

4 (27)

9 (50)

12 (67)

Hiç Açıklamama-Cevap Yok

6 (40)

-

8 (44)

-

Geçerli Açıklama

-

5 (33)

-

2 (11)

Kısmi Açıklama

-

7 (47)

1 (6)

6 (33)

Yanlış Kavramla Açıklama

9 (60)

3 (20)

10 (61)

10 (56)

Hiç Açıklamama-Cevap Yok

6 (40)

-

7 (44)

-

Geçerli Açıklama

-

5 (33)

-

2 (11)

Kısmi Açıklama

-

8 (53)

-

6 (33)

Yanlış Kavramla Açıklama

7 (47)

2 (13)

8 (44)

10 (56)

Hiç Açıklamama-Cevap Yok

8 (53)

-

10 (56)

-

Deney grubundan 14 kodlu öğrenci, d şıkkında yer alan durumda (Şekil 7) işin cisimlerin
ağırlıklarıyla ve bununla orantılı olarak harcadıkları enerji ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Aşağıda
DÖ14’ ün ön testteki yanıtı ve ön görüşmede bu duruma ilişkin açıklaması sunulmaktadır.

Şekil 7. DÖ14’ ün ön testte dokuzuncu soru ile ilgili yaptığı açıklama.
Araştırmacı: Fiziksel iş dediğim zaman ne geliyor aklına?
DÖ14: İş yani değil mi? Bence iş enerji harcatır. İş yaparken enerji harcamıyorsak iş
yapıyor sayılmayız. Mesela bir masa falan çekerken kolumuz yoruluyor ya o zaman
enerji harcıyoruz. İşte ona iş diyoruz. Ama mesela otururken iş yapmıyoruz. Enerji
harcamadığımız için yani.
Araştırmacı: Bu şıkta iş durumu ile ilgili ne düşünüyorsun? Burada fiziksel iş
durumundan bahsedebilir miyiz?
DÖ14: Turist çanta taşıyor burada. Enerji harcıyor. Ama çok enerji harcamıyor. O
yüzden bence iş yapmıyor.
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Araştırmacı: Neye göre az enerjiden bahsediyorsun? Yani hangi durumda az enerji
harcıyoruz?
DÖ14: Yani ağır bir cisim değil. Hafif bir cismi taşıyor. O zaman çok kuvvet gerekmez.
O zamanda çok enerji harcamaz.
Ön görüşme sonrasında DÖ14’ün özellikle ağırlığı fazla olan cisimler yer değiştirilirken daha fazla
iş yapıldığı yanılgısına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca DÖ14, ön testte soru kitapçığı üzerinde iş
yapıyor seçeneğini işaretleyip, açıklama kısmında turistin iş yapmadığını belirtmiştir.
Dokuzuncu sorunun a şıkkına verdiği yanıtı “Yanlış Kavramlara Açıklama” kategorisinde yer alan
kontrol grubundaki 3 kodlu öğrenci, yanıtında (Şekil 8) sadece yapılan eylemi açıklamıştır ve “ittiriyor”
yanıtını vermiştir. Aşağıda KÖ3’ ün ön testteki yanıtı ve ön görüşmede bu duruma ilişkin açıklaması
sunulmaktadır.

Şekil 8. KÖ3’ ün ön testte dokuzuncu soru ile ilgili yaptığı açıklama.
Araştırmacı: Fiziksel iş dediğim zaman ne geliyor aklına?
KÖ3: İş yapmak bir şeyler yapmaktır.
Araştırmacı: Ne gibi bir şeyler?
KÖ3: Yani nasıl desem mesela bir eşyayı taşıdığımızda iş yaparız.
A: Peki şıkta iş durumu ile ilgili ne düşünüyorsun? Sence burada fiziksel işten
bahsedebilir miyiz?
KÖ3: Evet. İş yapıyor. El arabasını ittiriyor.
KÖ3’ün ön test ve ön görüşme yanıtları incelendiğinde KÖ3’ün iş kavramını günlük hayatta
kullandığımız iş ile karıştırdığı görülmektedir.
Son test cevapları incelendiğinde ise her iki grupta da “Geçerli Açıklama” kategorisinde yer
alabilecek bilimsel nitelikte cevap veren öğrenciler olduğu görülmüştür Son testte anlam oluşturma
yaklaşımının kullanıldığı uygulama sonucunda, deney grubunda bulunan öğrencilerin %33’ünün bilimsel
olarak iş kavramını açıkladıkları için cevapları “Geçerli Açıklama” kategorisinde yer almıştır. Kontrol
grubunda ise öğrencilerin en fazla %11’i “Geçerli Açıklama” kategorisine girecek cevaplar
verebilmiştir. Anlam oluşturma yaklaşımı kullanılan öğretim programının uygulandığı deney grubunda
bilimsel açıklama yapan öğrenci sayısının daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Kontrol ve deney
grubunda bu kategoriye giren cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin her şık için iş durumlarını doğru
belirlediği ve bilimsel açıklamayı doğru şekilde yaptıkları görülmektedir. “Kısmi Açıklama”
kategorisinde yer alan cevaplar son testte deney grubunda %47’lere yükselirken, kontrol grubunda ise
%33’lere çıkmaktadır. Bu kategorideki cevaplarda iş kavramı sadece kuvvet veya sadece yer değiştirme
kavramları ile ilişkilendirilmiştir.
Son test cevaplarında “Yanlış Kavramlarla Açıklama” kategorisinde açıklamada bulunan
öğrencilerin oranı anlam oluşturma yaklaşımına uygun olarak öğretim gerçekleştirilen deney grubunda
düşerken, kontrol grubunda yükselmiştir. Deney grubunda “Yanlış Kavramlarla Açıklama”
kategorisinde bir azalma yaşanmış, kontrol grubu öğrencilerinin cevapları çoğunlukla bu kategoride
yer almıştır. Bu durum, kontrol grubundaki öğrencilerin iş kavramını açıklarken kuvvet ve yer
değiştirme kavramları arasındaki ilişkiyi bilimsel bilgi düzeyine taşıyamadıklarını göstermektedir. Bu
kategorideki cevaplarda kontrol grubu öğrencilerinin öğretim sonrasında iş kavramını günlük iş
kavramıyla karıştırdığı ve fiziksel işten bahsedebilmek için sadece hareket olması gerektiği yönündeki
fikirlerini sürdürdükleri görülmektedir. Bu öğrencilerin açıklama yapmamasına rağmen iş durumları
hakkında bir fikre sahip olduklarından dolayı şıklarda yer alan kutucukları doldurdukları görülmüştür.
Her iki grupta da son testte şıkları cevapsız bırakan öğrenci bulunmamaktadır.
Son test yanıtı “Geçerli Açıklama” kategorisinde yer alanlardan DÖ14, b şıkkına verdiği son test
cevabında (Şekil 9) sorudaki iş durumlarına karar verirken cisme etki eden kuvvet ile cismin yer
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değiştirmesinin aynı doğrultuda olmasına dikkat ettiğini belirtmiştir. Aşağıda Ö14’ ün son testteki
yanıtı ve son görüşmede bu duruma ilişkin açıklaması sunulmaktadır.

Şekil 9. Ö14’ ün son testte dokuzuncu soru ile ilgili yaptığı açıklamadan bir örnek.
Araştırmacı: Fiziksel iş dediğim zaman ne geliyor aklına?
DÖ14: Fiziksel iş dediğimiz zaman bir cisme bir kuvvet uyguluyoruz ve cisim o kuvvetle
aynı doğrultuda hareket ettiği zaman iş yapmış oluyoruz.
Araştırmacı: Bu şık için ne diyebilirsin?
DÖ14: Burada adam kolileri taşırken arabaya bir kuvvet uyguluyor. Kuvvet bu yönlü.
Araba üstündekilerle birlikte bu tarafa gidiyor. O zaman bu adam için iş yapıyor
diyebiliriz.
DÖ14’ün son test ve son görüşme cevapları incelendiğinde iş kavramı ile ilgili görüşlerinin günlük
yaşamda kullanılan işten ayrılarak fiziksel iş hakkında bilimsel bilgiye dönüştüğü gözlemlenmektedir.
Dokuzuncu sorunun a şıkkına verdiği yanıtı (Şekil 10) “Yanlış Kavramlara Açıklama” kategorisinde
yer alan kontrol grubu öğrencisi KÖ3, konunun öğretimi yapıldıktan sonra son test yanıtında iş
durumunu doğru belirlemiş fakat iş kavramını hareket ile açıklamaya devam etmiştir. Buradaki
yanıtında kuvvet ve/veya yer değiştirme kavramlarını kullanmadığı için yanıtı Yanlış Kavramlarla
Açıklama kategorisinde yer almıştır. Aşağıda KÖ3’ ün son testteki yanıtı ve son görüşmede bu duruma
ilişkin açıklaması sunulmaktadır.

Şekil 10. KÖ3’ ün son testte dokuzuncu soru ile ilgili yaptığı açıklamadan bir örnek.
Araştırmacı: Fiziksel iş nedir? Ne geliyor aklına?
KÖ3: İşten bahsederken bir kuvvetten ve hareketten bahsediyorduk hocam.
Araştırmacı: Nasıl bir hareketten bahsediyoruz?
KÖ3: Yani kuvvet uyguluyoruz, hareket ediyorsa kuvvet uyguladığımız şey iş yapıyoruz.
KÖ3’ün öğretim sonrası son test yanıtları incelendiğinde fiziksel işi açıklarken hareket kavramını
kullandığı görülmektedir. Fakat son görüşmede fiziksel işi açıklarken kuvvet kavramını da kullanmıştır.
Yer değiştirme yerine ise hareket kavramını kullanmaya devam etmektedir. KÖ3 fiziksel işi kuvvet
uygulanan cismin hareket etmesi olarak tanımlamaktadır.
3.2. Açık Uçlu Testin Onbirinci Sorusuna Ait Analiz Bulguları
Testte yer alan 11. soruda Ali, Cenk ve Emre adlı üç kişinin bir kutu üzerine uyguladıkları kuvvet
Newton cinsinden, kutunun yer değiştirmesi ise metre cinsinden verilmiştir. Bu soruda öğrencilerin
fiziksel işin kuvvet ve yer değiştirme ile olan ilişkisine ait öğrenmelerinin kontrol edilmesi ve fiziksel
işi Joule cinsinden hesaplayıp hesaplayamadıklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin

yapılan iş miktarını Joule cinsinden bularak karşılaştırmaları beklenmektedir. Deney
grubunun ve kontrol grubunun 11. soruya verdikleri cevapların kavramsal analizi ve
cevaplarının karşılaştırılması aşağıda yapılmıştır.
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Şekil 11. İş kavramı ile ilgili açık uçlu testteki onbirinci soruya verilen yanıtlar
Tablo 2 incelendiğinde her iki grupta da ön test cevaplarının “Geçerli Açıklama” ve “Kısmi
Açıklama” kategorisine girmemesi, 9. soruda karşımıza çıkan öğrencilerin iş kavramı ile bilimsel olarak
karşılaşmadığı bulgusuyla örtüşmektedir. Dolayısıyla öğrenciler fiziksel işin değişkenleri kuvvet ve yer
değiştirme ile olan matematiksel bağlantısını ve fiziksel işin birimini bilmemektedirler. İki grubun
öğrencileri soruda verilen fiziksel işleri Joule cinsinden hesaplayamamışlardır.
Ön test cevapları incelendiğinde, cevapların her iki grup için de “Yanlış Kavramla Açıklama”
kategorisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Öğrenciler fiziksel işin kuvvet ve yerdeğiştirme değişkenleri
ile arasındaki matematiksel ilişkiyi bilmediklerinden dolayı bu soruyu cevaplamak için sadece bir
değişkeni kullanarak karşılaştırma yapmaya çalışmışlardır. Öğrencilerin yapılan işleri karşılaştırırken
genellikle sadece uygulanan kuvvetleri ya da sadece yer değiştirme miktarlarını kullandıkları
görülmektedir. Her iki grupta da bir kısım öğrenci, soruda yer alan Emre’nin ters yönlü kuvvet
uygulaması ve yer değiştirmesi sonucu iş yapmadığını düşünerek karşılaştırmaya dâhil etmemişlerdir.
Tablo 2.
Grupların kavramsal anlama testindeki 11. soruya ait yanıtlarının analiz sonuçları
YANIT KATEGORİLERİ
DENEY GRUBU
KONTROL GRUBU

1
1

Ön test

Son test

Son test

N (%)

Ön
test
N (%)

N (%)
Geçerli Açıklama (4)

-

8 (53)

-

6 (33)

Kısmi Açıklama (3)
Yanlış Kavramla Birlikte Kısmi
Açıklama (2)
Yanlış Kavramlarla Açıklama (1)

-

3 (20)

-

4 (17)

1 (7)

2 (13)

1 (6)

2 (11)

10 (67)

2 (13)

10 (56)

3 (17)

Hiç Açıklamama-Cevap Yok (0)

4 (27)

-

7 (39)

3 (17)

N (%)

Deney grubu öğrencilerinden 3 kodlu öğrencinin, ön testindeki cevabında şekildeki gibi Ali, Cenk
ve Emre’nin işlerini kutunun ağırlığı, yer değiştirmesi ve kutuya uyguladıkları kuvveti baz alarak ayrı
ayrı kıyaslamıştır. Aşağıda DÖ3’ ün ön testteki yanıtı ve ön görüşmede bu duruma ilişkin açıklaması
sunulmaktadır.
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Şekil 12. DÖ3’ ün ön testte onbirinci soru ile ilgili yaptığı açıklama.
Araştırmacı: Bu soruda Ali Cenk ve Emre’nin yaptığı işleri kıyaslaman isteniyor. Kıyaslar mısın?
DÖ3: Bunlar hareket ediyorlar çünkü kutularla biraz metre mesafe alıyorlar. Ben aldıkları
mesafeleri karşılaştırırdım.
Araştırmacı: Karşılaştıralım o zaman.
DÖ3: Cenk 10 metre mesafe en çok Cenk. Emre 3 metre sonra Emre. Ali 1 metre. En az Ali.
DÖ3’ün ön testte üç farklı değişkene göre sıralama yaparken, ön görüşmede yapılan işleri
karşılaştırırken sadece yer değiştirmelere göre kıyaslama yaptığı görülmektedir. Yer değiştirme
kavramından ise “mesafe” olarak bahsetmektedir.
Kontrol grubundaki 5 kodlu öğrenci, Yanlış Kavramlarla Açıklama kategorisindeki ön test yanıtında
yapılan işleri karşılaştırırken sadece kuvvetlere bakmış ve Ali en fazla kuvveti uyguladığı için en fazla
işi yapacağını belirtmiştir. Aşağıda KÖ5’ in ön testteki yanıtı ve ön görüşmede bu duruma ilişkin
açıklaması sunulmaktadır.

Şekil 13. KÖ5’ in ön testte onbirinci soru ile ilgili yaptığı açıklama.
Araştırmacı: Bu soruda Ali Cenk ve Emre’nin yaptığı işleri kıyaslaman isteniyor.
Kıyaslamayı nasıl yaptın?
KÖ5: Ali en çok işi yapar.
Araştırmacı: Neden Ali?
KÖ5: Çünkü Ali daha çok güç uygulamıştır. Yani daha çok efor sarf etmiştir.
KÖ5 fiziksel işi açıklarken efordan bahsetmiştir. 9. soruda da iş durumlarını analiz ederken fiziksel
iş için sadece efor sarf etme bir başka deyişle güç harcanmasının gerektiğinden bahsetmiştir.
Son testler incelendiğinde her iki grupta da “Geçerli Açıklama” kategorisinde cevaplar bulunduğu
görülmektedir. Anlam oluşturma yaklaşımı kullanılarak öğretim yapılan deney grubunun %50’sinden
fazlasının cevabı bu kategoride yer almaktadır. Bu sonuç, deney grubu öğrencilerinin, çoğunlukla
fiziksel işin kuvvet ve yer değiştirme ile arasında olan matematiksel bağlantıyı öğrendiklerini ve doğru
bir şekilde kullanabildiklerini göstermektedir.
Son testte her iki grupta “Kısmi Açıklama” kategorisinde yer alan cevaplar olduğu görülmektedir.
Bu kategoriye giren cevaplarda öğrenciler verilen durumlarda uygulanan, kuvvetle yer değiştirme
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miktarını çarparak yapılan fiziksel işi Joule cinsinden bulmuşlar ve karşılaştırma yapmadan soruyu
cevaplamayı bitirmişlerdir. Kontrol grubunda bu kategoride bulunan cevap sayısı deney grubunda
bulunandan fazladır. Bu durumda deney grubunda uygulanan üstbilişsel stratejilerini geliştirmek
amaçlı sorulardan “Sonuca ulaştım mı?” sorusunun etkisi olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler bu
stratejiler sayesinde problemi çözmek için hangi bilgilere ihtiyaçları olduğunu ve sonuca ulaşıp
ulaşamama durumunu sorgulamayı öğrenmişlerdir.
“Yanlış Kavramla Birlikte Kısmi Açıklama” kategorisinde yer alan son test cevap sayısı her iki
grupta da eşit olarak bulunmuştur. Bu kategorideki cevaplarda öğrenciler yapılan işleri Joule cinsinden
hesaplamalarını kâğıt üzerinde göstermemiştir fakat karşılaştırmayı doğru bir şekilde yapmıştır.
Karşılaştırmayı doğru yaptıklarından dolayı öğrencilerin fiziksel işi matematiksel olarak
hesaplayabildikleri söylenebilir.
Son testte “Yanlış Kavramla Açıklama” kategorisinde yer alan cevaplarda her iki grupta da düşme
gözlenmiştir. Bu kategorideki cevaplar deney grubunda %13’e düşerken, kontrol grubunda %17’ye
düşmüştür. Buna göre her iki grupta da yapılan fiziksel işi karşılaştırmayı sadece kuvvetleri ya da
sadece yer değiştirmeyi dikkate alarak yapan öğrenci sayısında büyük oranda azalma olduğu
söylenebilir.
Anlam oluşturma yaklaşımı kullanılarak öğretim gerçekleştirilen deney grubunda, son testte
soruları cevapsız bırakan öğrenci bulunmamaktadır. Öğretim sonrası deney grubu öğrencilerinin
fiziksel işin kuvvet ve yer değiştirme değişkenleri ile ilgili ilişkisine dair bir fikri oluştuğu söylenebilir.
Son testte kontrol grubunun ise %17’si bu soruyu cevapsız bırakmıştır.
DÖ3 son testteki yanıtında yapılan işleri Joule cinsinden doğru bir şekilde hesaplamış ve
sıralamayı doğru yapmıştır. Böylelikle verdiği cevap “Geçerli Açıklama” kategorisinde yer almıştır.
Aşağıda DÖ3’ ün son testteki yanıtı ve son görüşmede bu duruma ilişkin açıklaması sunulmaktadır.

Şekil 14. KÖ5’ in ön testte onbirinci soru ile ilgili yaptığı açıklama.
Araştırmacı: Bu soruda Ali Cenk ve Emre’nin yaptığı işleri kıyaslaman isteniyor.
Kıyaslamayı nasıl yaptın?
DÖ3: Yaptıkları işleri hesapladım.
Araştırmacı: İşleri nasıl hesapladın?
DÖ3: Cisimlerin yer değiştirmesiyle o uygulanan kuvveti çarptım.
Araştırmacı: Peki kıyaslar mısın yaptıkları işleri?
DÖ3: Ali’nin yaptığı iş 15 Joule, Cenk’in 10 Joule, Emre’nin 15 Joule. Ali ile Emre’nin
işleri aynı, Cenk’in yaptığı işten fazla.
DÖ3 ile yapılan son görüşmede DÖ3’ün iş kavramını bilimsel olarak öğrendiği anlaşılmaktadır.
DÖ3ün fiziksel işin uygulanan kuvvet ve yerdeğiştirme ile olan ilişkisini öğrendiği ve Joule cinsinden
hesaplayabildiği görülmektedir.
Kontrol grubu öğrencisi KÖ5, yine Yanlış Kavramlarla Açıklama kategorisinde yer alan son test
yanıtında Emre’nin daha az yol almak için daha çok kuvvet uygulaması gerektiğini belirterek en çok
Emre’nin iş yaptığını belirtmiştir. Aşağıda KÖ5’ in son testteki yanıtı ve son görüşmede bu duruma
ilişkin açıklaması sunulmaktadır.
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Şekil 15. KÖ5’ in son testte onbirinci soru ile ilgili yaptığı açıklama.
Araştırmacı: Bu soruya bakalım. Bu soruda Ali Cenk ve Emre’nin yaptığı işleri
kıyaslaman isteniyor. Kıyaslamayı nasıl yaparsın?
KÖ5: Ben Emre’nin en çok işi yaptığını düşündüm.
Araştırmacı: Neden Emre?
KÖ5: Çünkü Emre çekiyor. Diğerleri itiyor. Çekmek zor ya. Emre 3 metre çekiyor
mesela. Ama mesela Cenk burada 1 N kuvvet uyguluyor baya ittirebiliyor. O daha
kolay. Emre’den daha az iş yapar.
KÖ5 öğretim sonrasında iş kavramından bahsederken kuvvet kavramını kullanmaya başlamıştır
fakat işin kuvvet ve yer değiştirme kavramlarıyla olan ilişkisinden bilimsel bilgi düzeyinde
bahsetmemiştir. KÖ5 iş kavramını sadece kuvvetle açıklamaya çalışmış ve karşılaştırma yaparken de
uygulanan kuvvetleri baz almıştır.
3.3. Gruplararası Karşılaştırma Bulguları
Öğretim öncesi grupların iş kavramı ile ilgili sorulardan aldıkları toplam puanların ortalamalarının
düşük (Tablo 3) ve ortalamalar arasında anlamlı farklılığın olmadığı t-testi sonuçlarında da
görülmektedir (Xdeney=2.33 ; Xkontrol= 2.11; t=.33, p=.74).
Tablo 3.
Grupların kavramsal anlama testi iş kavramına ilişkin ön test puanlarının t-testi sonuçları
t -Testi
Puan
Gruplar
N
X
S
Shx
t
sd
p
İş
Deney
15
2.33
1.98
.66
Kavramı
.33
31
.742
Toplam
Kontrol
18
2.11
1.84
.67
Puanlar
Araştırmanın nicel bulguları nitel bulgularını desteklemektedir. Son test puanlarına göre (Tablo
4) deney grubu öğrencilerinin Kavramsal Anlama Testindeki iş kavramına ait sıra ortalama puanı (X sıradeney= 21.80) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalama puanından (X sıra-kontrol= 13.00) daha yüksek
bulunmuştur. Buna sonuca göre öğretim sonrasında deney grubu öğrencilerinin iş kavramı ile ilgili
kavramsal değişimi kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yükselmiştir (U=63.00, p=.01).
Tablo 4.
Grupların kavramsal anlama testi iş kavramına ilişkin son test puanlarının Mann-Whitney testi
sonuçları
Puan
U
z
p
Gruplar
N
Xsıra
sıra
İş
Deney
15
21.80
327
63.00
-2.63
.01
Kavramı
Kontrol
18
13.00
234
Toplam
Toplam
33
Puanlar
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışmada benimsenen anlam oluşturma yaklaşımının kullanıldığı ve öğrencilerin iş kavramı ile
ilgili kavramsal anlamalarını inceleyen başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, anlam
oluşturma yaklaşımının öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerindeki etkisini başka konularda ve sınıf
düzeyinde inceleyen çalışmalar mevcuttur (Bostan Sarıoğlan, 2013; Seçer, 2015; Mercer ve Sams,
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2008; Akyol ve Fer, 2010). Bu çalışmaların sonuçlarına benzer şekilde bu çalışmada da anlam
oluşturma yaklaşımına dayalı öğretimin deney grubunda iş kavramının öğretimi ve kavramsal değişim
gerçekleştirme üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Çalışma bulguları ile öğrencilerin kendi aralarında ve araştırmacı ile kurdukları sosyal
etkileşimlerinin, günlük düzeydeki ön bilgilerini bilimsel kavramlara doğru değiştiği tespit edilmiştir.
Öğretim sonrası araştırma konusu kavramlara ilişkin öğrencilerin kavramsal anlama testine verdikleri
yanıtlarının çoğunlukla bilimsel bilgiyi içerdiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre fen öğretiminde
kullanılan anlam oluşturma yaklaşımına uygun öğretim programının öğrencilerin kavramsal
anlamalarını geliştirme ve akademik başarılarını arttırma yönünde etkisi olduğu düşünülmektedir.
Anlam oluşturma yaklaşımına göre öğrenme sosyal bir süreçtir. Grup çalışmaları yapılan öğretim
sürecinde öğretmen bütün gruplara söz vererek herkesin fikrini açıklaması sağlamalıdır. Bu fikirlerin
sınıf içerisinde öğrencilerin anlam oluşturma sürecine ve kavramsal anlamalarına olumlu etki
sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına bakılarak; öğretmenlerin fen derslerinde sınıf
içinde diyalog ortamı oluşturarak dili ve konuşmayı bir araç olarak kullanmasının öğrencilerin
farkındalığının gelişmesinde ve öğretimin anlamlı hale gelmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.
Öğrencilerin ön bilgilerinin ve öğretim sonrası kavramsal anlamalarının bu araştırmada belirtilen
şekilde kategorize edilmesi, öğretimin tasarlanmasında ve öğrencilerin kavramsal durumlarının farkına
varıp öğretimde düzenlemeye gidilmesinde öğretmene yol gösterici olabilir.
Bu araştırmada, anlam oluşturma yaklaşımı ile birlikte Öğretimin Üretken Öğrenme Modeli
kullanılarak hazırlanan öğretim planının uygulanması, öğrencilere hedef kavramları kazandırmak için
ders süresinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Fen derslerinde bu araştırmadaki ve buna
benzer yöntem ve teknikler kullanılarak hazırlanan programların kullanılmasının, ders süresinin
verimli şekilde değerlendirilmesi açısından da faydası olacağı düşünülmektedir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Yanlısı Davranışlarının
İncelenmesi
Hüseyin ATEŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
huseyinates_38@hotmail.com
Özet: Özellikle son 20 yılda hava kirliliği, küresel ısınma, su kaynakların tükenmesi,
ormansızlaşma, evsel atıkların çoğalması gibi çevre problemleri ciddi oranda artmıştır ve bu sorunların
asıl kaynağını insan davranışları oluşturmaktadır. İnsanların özellikle ev içerisindeki davranışlarında
dikkat etmeleri dünya üzerindeki çevre problemlerin azalmasına katkı sağlamaktadır. Bu araştırmanın
amacı Türkiye’de bir devlet üniversitesinde eğitim alan fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre yanlısı
davranışlarının incelenmesidir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim bahar yarıyılında yürütülmüştür.
Araştırma kapsamında 150’ si kadın 50’ si erkek olmak üzere 200 öğretmen adayı yer almaktadır. Sınıf
dağılımları açısından incelendiğinde, 1. Sınıftan 10, 2. Sınıftan 54, 3. Sınıftan 48 ve 4. Sınıftan 38 kişi
araştırmaya katılmıştır. Öğretmen adaylarının yaş ortalaması 20.80’dir. Araştırmada DEFRA (2008)
tarafından tanımlanan 12 başlıkta ve dört boyutta (evsel enerji / su kullanımı, atık davranışı,
taşımacılık ve çevre dostu alışveriş) incelenen çevre yanlısı davranış ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe
verilen cevaplar 5’li likert tipindedir ve içerisinde ‘haftada 6-7 gün’, ‘haftada 3-5 gün’, ‘ayda bir veya
iki kez’, ‘çok sık değil’, ve ‘hiç’ seçenekleri bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirlik
katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, öğretmen adaylarının
belirtilen davranışları ayda bir veya iki kez olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla beraber cinsiyet açısından
erkek ile kadın arasında ve sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık meydana gelmemiştir.
Anahtar Sözcükler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Çevre Yanlısı Davranışlar, Çevre Problemleri

Investigation of Pro-Environmental Behaviors of Pre-Service Science
Teachers
Abstract: Especially in the last 20 years, environmental problems such as air pollution, global
warming, depletion of water resources, deforestation and the increase in the domestic wastes have
increased significantly and the main source of these problems is human behavior. The purpose of this
study is to investigate pro-environmental behaviors of pre-service science teachers who study in a
university in Turkey. Study was carried out in 2017-2018 spting semester. İn the scope of research,
there was 200 pre-service science teachers including 150 female and 50 male. Considering grade level,
there are 10 freshmen, 54 sophomore, 48 senior and 38 junior. Mean age of them is 20.80. In the
study, the 12-item and four-dimension (domestic energy/water use, waste behaviour, transport, and
eco-friendly shopping) pro-environment behavior scale, which was defined by DEFRA (2008), was used.
Scale includes 5 options (‘6–7 days a week’, ‘3–5 days a week’, ‘1–2 days a week’, ‘once or twice a
month’, and ‘less often’, ‘never’). The reliability coefficient was obtained as .82. results of the study
showed that pre-service teachers act behaviors with the mean of once or twice a month. In addition,
there is no significant difference in terms of gender and grade level.
Keywords:. Pre-Service Science Teachers, Pro-Environmental Behaviors, Environmental
Problems.
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1. Giriş
Karbon emisyonları, dünya genelinde giderek artan bir endişe kaynağıdır (örn., Paroussos ve
diğerleri, 2015) ve çevresel düzenlemeler şu anda tüketicilerin rollerine dikkat çekmektedir (Perino
ve ve diğerleri, 2014;). Tüketici davranışlarındaki değişikliklerin karbon salımlarının % 41'e kadar
azaltma potansiyeline sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu tarza tüketicilerin davranışlarındaki
değişiklikler genellikle bireylerin refahlarında herhangi bir kayba neden olmamaktadır (Dietz ve
diğerleri, 2009). Sonuç olarak, tüketimdeki değişiklikleri hedefleyen artan sayıda politika,
tüketicilerin mal üretimi ile ilgili çevresel etki hakkında bilgi sunma ihtiyacını vurgulamaktadır
(Boardman, 2008). Araştırmacılar, araştırma kurumları ve üniversiteler gibi birçok çalışma, iklimdeki
ciddi değişikliklerin insan faaliyetlerini etkilediğine dikkat çekmiştir (örneğin, Wu, Lu, Zhou, Chen ve
Xu, 2016). Özellikle, 1950'lerden beri, iklimde görülmemiş bir değişikliğin ortaya çıktığı
vurgulanmaktadır (Chen, 2015). Hem doğa hem de insan, yeryüzünün yüzeyinin ve atmosferin
yansımasında farklılaşan ciddi problemlerden etkilenmektedir, sera etkisinde meydana gelecek olan
bir artış, yeryüzünün yüzey sıcaklığındaki bir artışı ve güneş enerjisinin dünyaya ulaşmasında bir
değişime neden olur. (Çevre Koruma Ajansı [EPA], 2004). Bu durumda bireyler üzerinde olumsuz
etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bireylerin bu davranışları yönetmelerinin en iyi yolu, hanehalkı
tüketimine dikkat etmektir. Hanehalkının tüketim davranışları toplam enerji kullanımını yaklaşık% 4555 etkilemektedir (Schipper, Bartlett, Hawk, & Vine, 1989). Örneğin, tüketim, hane halkında enerji
kullanımı ve atık bertarafı gibi bazı önlemler çevresel olarak yapılması gereken önemli davranışlar
arasında yer almaktadır (Nordlund ve Garvill, 2002). Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının
çevre yanlısı davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Araştırmanın deseni nitel araştırma yöntemleri arasında durum çalışmasıdır.
2.1. Çalışma Grubu
Araştırma kapsamında 150’ si kadın 50’ si erkek olmak üzere 200 öğretmen adayı yer almaktadır.
Sınıf dağılımları açısından incelendiğinde, 1. Sınıftan 10, 2. Sınıftan 54, 3. Sınıftan 48 ve 4. Sınıftan
38 kişi araştırmaya katılmıştır. Öğretmen adaylarının yaş ortalaması 20.80’dir.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada DEFRA (2008) tarafından tanımlanan 12 başlıkta ve dört boyutta (evsel enerji / su
kullanımı, atık davranışı, taşımacılık ve çevre dostu alışveriş) incelenen çevre yanlısı davranış ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğe verilen cevaplar 5’li likert tipindedir ve içerisinde ‘haftada 6-7 gün’, ‘haftada
3-5 gün’, ‘ayda bir veya iki kez’, ‘çok sık değil’, ve ‘hiç’ seçenekleri bulunmaktadır. Araştırmada
kullanılan ölçeğin güvenirlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Yüzde Değerleri Sonuçları
Öğretmen adaylarına uygulanan Çevre Okuryazarlığı Ölçeği’nden elde edilen verilere göre,
ölçeğin bilgisi, tutum, kullanım ve ilgi boyutları için frekans analizleri yapılmıştır.
Çevre Bilgisi Yüzde Değerleri
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin bilgi kategorisindeki çoktan seçmeli sorulara verdikleri doğru
cevapların yüzde değerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bununla birlikte NEETF (2005) tarafından
tavsiye edilen “geçer” not değerlendirmesi aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

344

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Tablo 1. Çevre Bilgisi Testi Doğru Cevaplarının Yüzde Değerleri
Soru Konusu
Biyolojik çeşitlilik
En önemli karbon monoksit kaynağı olarak motorlu araçlar
Türkiye’de elektrik üretimi - hidroelektrik santraller Türkiye’deki akarsu ve deniz kirliliğinin en temel nedeni olarak
arıtılmamış evsel, sanayi ve tarımsal atık sular
Yenilenebilir kaynak olarak ağaçlar
Ozonun koruyucu etkisi
Türkiye’de çöpler
Türkiye’de çevreyi korumaya yönelik kararlar alan resmi kurum
Zararlı atık olarak piller
Hayvan türlerinin nesillerinin tükenmesi
Nükleer atık depolama yöntemi

Doğru Cevap %
88.5
18.5
61.5
91.7
71.2
61.3
58.9
63.5
69.4
76.4
27.0

Tablo 1.’ e bakıldığında öğretmen adaylarının doğru cevaplanma yüzdesi en yüksek olan (%91.7)
soru ırmak ve deniz kirlilikleri ile ilgili en temel nedeninin sorulduğu sorudur. Bununla birlikte biyolojik
çeşitliliğin sorulduğu soru da öğretmen adaylarının yüksek oranda (%88.5) doğru cevapladığı bir diğer
sorudur. Öğretmen adaylarının en düşük oranda (%18.5) doğru cevapladığı soru ise en önemli karbon
monoksit kaynağının sorulduğu sorudur. Öğretmen adaylarının %81.5’ i bu soruyu yanlış
cevaplamışlardır. Bir diğer düşük oranlı (%27.0) doğru cevap da nükleer atık depolama yönteminin
sorulduğu sorudur. Bu soruya da öğretmen adaylarının %73’ ü yanlış cevap vermişlerdir.
Şekil 1. Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgisi Geçer Not Göstergesi

Öğretmen adayları Türkiye’de akarsu ve deniz kirliliklerinin temel nedeni sorusuna %91.7
oranında, biyolojik çeşitlilik sorusuna %88.5 oranında, hayvan türlerinin nesillerinin tükenmesi ile
ilgili soruya %76.4 oranında ve yenilenebilir kaynaklar ile ilgili soruya da %71.2 oranında doğru
cevaplar vermişlerdir. Bu oranlar öğretmen adaylarının bu konulara hakim olduklarını göstermektedir.
Öğretmen adayları en önemli karbon monoksit kaynağı sorusunu %81.5 oranında, nükleer atık
depolama yöntemi ile ilgili olan soruyu %73 oranında ve Türkiye’deki çöpler ile ilgili olan soruyu da
%41.1 oranında yanlış cevaplamışlardır. NEETF (2005) ve Kaplowitz & Levine (2005) ‘in tavsiye ettiği
notlandırmaya göre öğretmen adaylarının az bir kısmı (%36.4) geçer not alabilmişlerdir. Öğretmen
adaylarının %63.6’ sı ‘geçer’ not almayı başaramamıştır. Tüm öğretmen adaylarının çevre bilgisi
testinden aldıkları ortalama not ise M=6.9 (SD=1.8) olarak saptanmıştır.
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Çevreye Yönelik Tutum Yüzde Değerleri
hi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim hayatına devam eden öğretmen adaylarının
Çevre Okuryazarlığı Ölçeği’nin Çevreye Yönelik Tutum boyutunu oluşturan ankete verdikleri cevaplara
göre eğitim fakültesi öğrencilerinin genel olarak çevre ile ilgili değerlere sahip oldukları
anlaşılmaktadır.

Katılmıyorum

Kararsızım

Dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini doldurmak
üzereyiz.
İnsanların doğaya müdahale etmesi genellikle felaketle sonuçlanır.
Dünyada herkese yetecek miktarda doğal kaynak vardır, sorun bu
kaynaklardan nasıl yararlanacağımızı öğrenmektir.
Bitki ve hayvanlar da insanlar kadar yaşama hakkına sahiptir.
Doğanın dengesi, modern endüstrileşmiş toplumların etkileri ile
rekabet edebilecek güçtedir.
Bizi diğer canlılardan üstün kılan özel yeteneklerimize
rağmen hala doğa yasaları ile mücadele ediyoruz.
İnsanların karşı karşıya kaldıkları 'Ekolojik kriz' olarak adlandırılan
olaylar fazlasıyla abartılmaktadır.
İnsan olmak doğanın geri kalan bölümüne hükmetmektir.
Eğer her şey bugünkü gibi devam ederse yakında büyük bir ekolojik
facia ile karşılaşacağız.

Katılıyorum

Tablo 2. Çevreye Yönelik Tutum Yüzde Değerleri

53.6

23

23.4

65.4
85.4

14.7
6.0

19.9
8.6

91.4
26.9

1.4
28.8

7.2
44.3

62.3

17.1

20.6

13.9

18.3

67.8

19.5
81.1

10.3
9.9

70.2
9.0

Öğretmen adayları doğadaki diğer canlıların da yaşama hakları ile ilgili maddeye (%91.4); doğal
kaynakların yeterliliği ve doğru kullanımı ile ilgili maddeye (%85.4); dünyayı doğal bir felaketin
beklediği düşüncesi ile ilgili maddeye (%81.1) yüksek oranda katılım göstermişlerdir. Ayrıca
insanoğlunun doğaya olan etkilerinin kötü sonuçları ile ilgili madde (%65.4); insan olmanın sağladığı
avantajlara rağmen doğa ile girilen mücadele ile ilgili madde (%62.3); gezegenimizin insan hayatını
destekleme kotası ile ilgili madde (%53.6) yine öğretmen adaylarının çoğunluğunun fikir birliğine
vardıkları maddelerdir.
Bununla birlikte insanoğlunun doğaya hükmetmesi ile ilgili madde (%70.2); insanların yüzleşmek
durumunda kaldıkları çevresel problemlerin büyütüldüğü ile ilgili madde (%67.8); çevresel düzenin,
endüstri ile insanoğlunun verdikleri zararların üstesinden gelebilecek olması ile ilgili madde (%44.3)
ise çoğu öğretmen adayının destek vermedikleri maddelerdir.
Şekil 2. Öğretmen adaylarının tutum puanı ortalamaları göstergesi

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

346

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Öğretmen adayları genel olarak 3 ve üzeri tutum puanı ortalamasında yoğunlaşmışlardır. Tutum
puanı ortalaması 3 ve üzerinde olanlar tüm katılımcı öğretmen adaylarının % 84.4’ünü
oluşturmaktadır. Tutum puanı ortalaması 3.5 ve üzeri olanlar ise tüm katılımcı öğretmen adaylarının
% 43.5’ini oluşturmaktadır. Tüm öğretmen adayların tutum testi puanı ortalamaları ise M=3.4 (SD=0.4)
olarak hesaplanmıştır.
Çevre ile İlgili Kullanımlar Yüzde Değerleri

Kararsızım

Katılmıyorum

Soyu tükenmekte olan türler için özel alanlar ayrılmalıdır.
Su kalitesi ile ilgili yasalar daha yaptırımcı olmalıdır.
Zehirli yılanlar ve böcekler insanlar için tehdit oluşturdukları için
öldürülmelidirler.
Herkesin çevre sorunlarının farkında olması çok önemlidir.
Çevre sorunlarının çözümlenmesinde kişisel sorumluluklarım
olduğunu düşünüyorum.
Hükümet, vahşi hayatın korunması amacı ile özel mülkiyet alanlarının
kullanımını denetlemelidir.
İnsanlar çevreye verdikleri her türlü zarardan sorumlu tutulmalıdır.
Bitki ve hayvanların tümü çevrede önemli bir role sahiptir.
Teknolojik değişimlerin çevre için yararları olduğu kadar zararları da
vardır.
Hükümet geri dönüşümün zorunlu olması yönünde yasalar hazırlamalı
ve uygulamalıdır.
Çevre problemlerinin çözümünde kültürel farklılıklar çok önemlidir.
İnsanların değer yargılarının değişmesi çevre problemlerinin
çözümlenmesinde rol oynayacaktır.
Yaşam alışkanlıklarındaki değişimler (tüketim gibi) çevre
problemlerinin çözümlenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Katılıyorum

Tablo 3. Çevre İle İlgili Kullanımlar Örnek Maddelerin Yüzde Değerleri
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Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim hayatına devam etmekte olan öğretmen
adaylarının Çevre Okuryazarlığı Ölçeği’nin Çevre ile İlgili Kullanımlar boyutunu oluşturan ankete
verdikleri cevaplara göre öğretmen adaylarının, insan ve çevre etkileşimleri ile ilgili farkındalıklarının
yeterli seviyede olduğu görülmektedir.
Öğretmen adayları çevre konusundaki farkındalıklar ve kişisel sorumluluklar ile ilgili maddelere
yüksek oranda olumlu cevaplar vermişlerdir. Doğadaki her bir canlının varlığının gerekliliği ile ilgili
madde (%96.2); insanların çevre problemlerini bilmesi gerekliliği ile ilgili madde (%94.9); yok olma
tehlikesi ile karşı karşıya olan canlıların korunması ile ilgili madde (%93.8); teknolojideki ilerlemelerin
doğa üzerindeki fayda ve zararları ile ilgili madde (%93); çevresel problemlerin çözülmesinde bireysel
yükümlülüklerin farkındalığı ile ilgili madde (%91.8); geri dönüşümün yaygınlaşması adına devletin
devreye girmesinin gerekliliği ile ilgili madde (%91.7); su kalitesinin yükseltilmesi adına daha katı
kanunların gerekliliği ile ilgili madde (%91.4) öğretmen adayları tarafından yüksek oranda kabul
görmüştür.
Ayrıca tehlikeli canlıların olası bir zarar verme durumunun engellenmesi adına öldürülmesi
gerekliliği ile ilgili madde öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%82.3) tarafından
desteklenmemiştir. Bununla birlikte insanların değer yargıları ve yaşam alışkanlıkları ile ilgili olan
çevre sorunlarının çözümü için bireylerin önceliklerinin değişmesi gerekliliği ile ilgili madde (%77.6);
insanların günlük hayatlarındaki değişikliklerin çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlaması ile ilgili
madde (%78.7) öğretmen adayları tarafından yüksek oranda desteklenmiştir. En düşük oranlı katılım
ise kültürdeki farklılaşmanın çevre sorunlarının aşımı adına önem arz etmesi ile ilgili (%55.0) maddede
gerçekleşmiştir.
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Öğretmen adaylarının Çevre Okuryazarlığı Ölçeği, Çevre ile İlgili Kullanımlar boyutunu oluşturan
anketten elde ettikleri puan ortalamaları 4.00 ve üzeri puanlarda yoğunluk göstermiştir (Şekil 3).
Çevre ile İlgili Kullanımlar boyutunu oluşturan anketten elde edilen puan ortalamaları 4.00 ve üzeri
değerlerde olanlar tüm katılımcı öğretmen adaylarının %67.2‘ sini oluşturmaktadır. Tüm öğretmen
adaylarının ÇOYÖ, Çevre ile İlgili Kullanımlar boyutu anketinden elde ettikleri puan ortalamaları M=4.0
(SD=0.5) olarak hesaplanmıştır.
Şekil 3. Öğretmen Adaylarının Kullanım Puanı Ortalamaları Göstergesi
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Examinining of Pre-service Science Teachers’ Fastfood
Consumptions
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huseyinates_38@hotmail.com
Abstract: Since consumption exceeds 30% of nature’ capacity to generate and demand for food
consumption tripled in the last 50 years (Staniskis, 2012) because of increase of world population economic
prosperity and started to increase rapidly, sustainable food consumption has great importance in our life.
Consumers can be affected negatively in terms of environmentally, economically and quality of life or needs for
society. If people don’t pay attention to food consumption, serious environmental problems such as loss of
habitats and biodiversity, eutrophication of water bodies, soil degradation, water scarcity, water pollution and
climate change. The purpose of this study is to investigate fastfood consumptions of pre-service science teachers
who study in a university in Turkey. Study was carried out in 2018-2019 fall semester. İn the scope of research,
there was 180 pre-service science teachers including 142 female and 38 male. Considering grade level, there are
10 freshmen, 15 sophomore, 76 senior and 79 junior. Mean age of them is 21.12. In the study, fastfood
consumption scale developed by Levy et al (2016) was used. Turkish adaptation was carried out with
this study. The scale includes 7 items and ranged from always to never. The reliability coefficient was
obtained as .87. results of the study showed that pre-service teachers act behaviors with the mean of
sometimes.In addition, it was found that there is no significant difference in terms of gender and grade level.

Keywords:. Pre-Service Science Teachers, fastfood consumptions, Sustainable development
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1. Introduction
Sustainable consumption can be defined as “the use of goods and services that respond to basic
needs and bring a better quality of life, while minimizing the use of natural resources, toxic
materials and emissions of waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopardize the needs
of future generations” (Ofstad, 1994). As it is understood from definition, it is necessary for better
quality of life and related to a social, cultural, ecological and economic process of choosing goods
(Vermeir & Verbeke, 2006; Zukin & Maguire ,2004). Sustainable consumption was firstly revealed in
the Brundland report in 1987 with a title of ‘Our Common Future’. One more concept related to this
term is Sustainable purchasing which also consists of economic, social and environmental components
(Young, Hwang, McDonald, & Oates, 2010). Consequently, individuals can avail these components
positively if sustainable products are bought (Arvola, Vassallo, Dean, Lampila, Saba, Lähteenmäki,
Shepherd, 2008) since household purchasing constitutes 40% of total environmental effect (Grunert,
& Juhl, (1995). In fact, related literature showed that while most consumers have a positive attitude
towards sustainable consumption including food consumption (e.g., Kihlberg & Risvik, 2007;
Magnusson, Arvola, Hursti, Aberg, & Sjödén, 2001; Saba & Messina, 2003), purchasing or consuming in
accordance with this kind of life-style remains still low (Aertens, Verbeke, Mondelaers &
Huylenbroeck, 2009).
1.1.Sustainable Food Consumption
Since consumption exceeds 30% of nature’ capacity to generate and demand for food
consumption tripled in the last 50 years (Staniskis, 2012) because of increase of world population
economic prosperity and started to increase rapidly, sustainable food consumption has great
importance in our life. Consumers can be affected negatively in terms of environmentally,
economically and quality of life or needs for society. If people don’t pay attention to food
consumption, serious environmental problems such as loss of habitats and biodiversity, eutrophication
of water bodies, soil degradation, water scarcity, water pollution and climate change. Additionally,
this consumption causes generation of almost twenty percent of greenhouse-gas emissions (Reisch,
Eberle & Lorek, 2013).
Food consumption has a huge effect on GHG emissions (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010) and
the climate change (Dietz, Gardner, Gilligan, Stern, & Vandenbergh, 2009; Vandenbergh, Dietz, &
Stern, 2011). Changes in consumer habit have a positive effect on reducing these harmful effects (Bin
& Dowlatabadi, 2005; Dietz et al., 2009). There are four phases with a chain which contribute to the
carbon footprint of food: Production phase, manufacturing phase, packaging phase and transportation
phase (Smedman, Lindmark-månsson, Drewnowski & Edman, 2010). Production phase has major
contribution to GHG (Wakeland, Cholette, & Venkat, 2012) because of additional energy needed for
processing (Rizet, Browne, Cornelis, & Leonardi, 2012). In manufacturing phase, different technology
types used play a big role on carbon footprint of food in terms of environmental impact (EspinozaOrias, Stichnothe, & Azapagic, 2011). In some technological processes, minimal amount of technology
use including packaging or juicing such as vegetables and milk, while some of them apply specific
technologies including smoking or frying such as ready meals and biscuits (Monteiro, 2009). It is not
known exactly what effect packaging phase has on the environment (Panzone et al., 2016).
Environmental impact on transportation phase occurs during destination of products to market
(Espinoza-Orias et al., 2011). In the light of all this information given up to this time, t he purpose of
this study is to investigate fastfood consumptions of pre-service science teachers who study in a university in
Turkey.

2. METHOD
The design of this study is a quantitative research. The correlation study constitutes quantitative
dimension of the research. The correlation study is a quantitative research method applied to
variables without any intervention to reveal the relationship between at least two variables.
2.1 Sample
The sample of the study is pre-service science teachers enrolled in the faculty of education of
various universities located in Central Anatolia and Aegean regions in Turkey. The sample of the study
was formed using convenience sampling that is easier for researcher. Study was carried out in 20182019 fall semester. İn the scope of research, there was 180 pre-service science teachers including 142
female and 38 male. Considering grade level, there are 10 freshmen, 15 sophomore, 76 senior and 79
junior. Mean age of them is 21.12.
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2.2.Data Collection Tools
Since quantitative research method aim to examine relationship between the variables included,
different data collection tools for variables were used. Data collection tools aiming to reveal the
findings of quantitative research methods consist of three parts: Demographic characteristics
including gender, age, university, grade level, area of hometown, income, and educational status of
the family, components of theory of planned behavior and additional variables. Name of the scales,
characteristic of scales knowledge about researchers who developed or adapted to Turkish are
explained below in detail. In the study, fastfood consumption scale developed by Levy et al (2016)
was used. Turkish adaptation was carried out with this study. The scale includes 7 items and ranged
from always to never. The reliability coefficient was obtained as .87.
2.3.Data Collection
Before starting to collect data, the necessary permissions from the authorities to conduct the
research and the ethical permission from Ethical Committee was obtained. Before the administration
of the questionnaires, all participants were given and signed a consent form confirming that they
were volunteer to participate this study. All the questionnaires were administered by the author to
be sure about consistency of procedure of data collection. The questionnaires took around 30 minutes
to complete. The questionnaires were answered in the same class hour.
2.4.Data Analysis
While descriptive analysis was used to determine central tendency measures such as mode,
median, mean and standard deviation for variables. In addition, the SPSS 21 program was used to find
missing values, perform descriptive analysis and test assumptions.
3. Results
According to the results of the study, it is seen that the students' fastfood consumptions are quite
high. This results in a positive attitude towards healthy eating behavior. The results of the analysis
show that the subjective norms of the students are higher than the other dimensions. This result tells
us that students perceive the environmental pressure to a high degree. Similarly, the high level of
perceived behavioral control and intentions show us that students' healthy eating behaviors are under
their control and they intend to perform this behavior. Descriptive analyzes also show us that when
students are directed to other dimensions, they get the least score from the personal norm dimension.
This result indicates that students' personal norms related to healthy nutrition are higher than medium
level.
When the belief dimensions are examined, we can conclude that there is a positive and direct
relationship with the structure where each faith dimension comes from. In other words, behavioral
attitudes and attitudes towards behavior are directly related and this connection is positive. This
result shows that students' beliefs about their healthy eating behavior constitute their attitudes
towards this behavior. Considering the sub-dimensions of behavioral beliefs, the possible
consequences of healthy eating behavior and the importance of these results for themselves
determine their attitudes.
We can conclude that the attitudes towards behavior, subjective norms, perceived behavior
control, self-self and personal norms are factors that determine the intentions of students along with
the eating habits and sustainability. The only statistically significant effect of the subjective norms
on the intentions is insignificant. As a result, if the students think that they have healthy attitudes
towards healthy eating behavior, think they are in their control, if they consider themselves to be a
healthy nutritionist, they personally hold themselves responsible for a healthy diet and if the eating
habits and sustainability are positive, the students was create a desire for a healthy diet. they was
perform this behavior.
However, students' behavioral intentions, perceived behavioral controls, and nutritional habits
and sustainability are linked to a healthy eating behavioral dimension.
As a result, we can say that the behavioral, normative and control beliefs of the students about
healthy eating constitute the attitude towards the behavior, subjective norms and perceived behavior
control. In addition, students 'attitudes towards healthy eating behaviors, perceived behavior
controls, self-identities of personal norms, and eating habits and sustainability perceptions contribute
to the students' intention to be stronger and more frequent.
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Sustainable Food Consumptions and Moral Norms
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Abstract: Sustainable consumption was firstly revealed in the Brundland report in 1987 with a title of
‘Our Common Future’. Consequently, individuals can avail these components positively if sustainable products
are consumed (Arvola, Vassallo, Dean, Lampila, Saba, Lähteenmäki, Shepherd, 2008) since household
consumption constitutes 40% of total environmental effect (Grunert, & Juhl, (1995). In fact, related literature
showed that while most consumers have a positive attitude towards sustainable consumption including food
consumption (e.g., Kihlberg & Risvik, 2007; Magnusson, Arvola, Hursti, Aberg, & Sjödén, 2001; Saba & Messina,
2003), purchasing or consuming in accordance with this kind of life-style remains still low (Aertens, Verbeke,
Mondelaers & Huylenbroeck, 2009). The purpose of this study is to investigate Intentions toward Sustainable Food
Consumptions and Moral Norms of pre-service science teachers who study in a university in Turkey. Study was
carried out in 2017-2018 fall semester. İn the scope of research, there was 193 pre-service science teachers
including 143 female and 50 male. Considering grade level, there are 15 freshmen, 46 sophomore, 70 senior and
62 junior. Mean age of them is 20.04. In the study, Intentions toward Sustainable Food Consumptions scale (ISFC)
developed by Yazdanpanah et al. (2015) and Moral Norms scale (MNS) developed by de Groot and Steg (2009)
were used. Turkish adaptation was carried out with this study. ISFC includes 4 items and ranged from strongly
agree (5) to strongly disagree (1). MNS includes 3 items and ranged from strongly agree (5) to strongly disagree
(1). The reliability coefficient was obtained as .76 for ISFC and .81 for MNS. Results of the study showed that
pre-service teachers are willing to consume sustainable foods if they are available for purchase and I feel an
obligation to purchase sustainable food rather than non-organic foods.
Keywords:. Pre-Service Science Teachers, Sustainable consumptions, Intention, Moral Norm
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1. Introduction
Theoretical Framework
Although it is difficult that every aspect of human behavior is clarified (Ajzen, 1991), concepts
related to behavioral dispositions (e.g., attitude, behavioral intention, self-regulation, trait) can
predict human behavior (Ajzen, 1988; Ajzen, 1991).
Predicting wide range of specific behaviors is explained with Ajzen and Madden’ (1986) TPB which
is extension of Ajzen and Fishbein’s (1980) original theory of reasoned action (TRA). TPB is one of the
most popular social psychological models to understand and predict human behavior today (Ajzen,
2015). In this theory, the most important factor is individual’s intension to perform applied behavior
(Ajzen, 2002). It is presumed that intentions represent motivational factors influenced a behavior.
Regarding the display of behavior, it is important that how much of an effort planned to exert and
how hard individuals willed to try and, additionally, there is positive correlation between intention
to take up with a behavior and performance (Ajzen, 1991). However, when volitional control was
completed on behavior by individual, intentions completely predict behavior (Ajzen & Madden, 1986).
While there are originally two factors affected individual’s intention (subjective norm and attitude
towards the behavior) in TRA, one more concept called perceived behavioral control was added to
TPB (Ajzen & Driver, 1992; Tonglet, Phillips, & Read, 2004). The TPB deals with not only explaining
human behavior but also the attitudes, subjective norm, and perceived behavior control premises
that determine intentions and behaviors in final analysis, in order to explain human behavior (Ajzen,
1991).
Attitude toward the behavior is that what degree an individual has an evaluation of the behavior
in terms of favorable or unfavorable (Ajzen, 1991). Attitude, like personality traits, is a hypothetical
structure that must be subtracted from measurable responses that direct observation cannot reach
and considering nature of work, these responses should reflect positive or negative assessments of
the attitude object (Ajzen, 2005). In subjective norm (SN), people are asked that the ideas of people
who are important to him/her about behavior should be done or not by him/her (Ajzen & Fishbein,
1980). Perceived behavioral control is individuals’ perception about how behavior is performed in
terms of easiness and difficulty (Ajzen & Madden, 1986). Madden, Ellen and Ajzen (1992) stated that
the perceived behavioral control of the individual on behavior may be higher when necessary
resources and opportunities are available. Additionally, if the perceived behavioral control on the
behavior is high, intention to perform individual’s behavior also increases.
Sustainable consumption can be defined as “the use of goods and services that respond to basic
needs and bring a better quality of life, while minimizing the use of natural resources, toxic
materials and emissions of waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopardize the needs
of future generations” (Ofstad, 1994). As it is understood from definition, it is necessary for better
quality of life and related to a social, cultural, ecological and economic process of choosing goods
(Vermeir & Verbeke, 2006; Zukin & Maguire ,2004). Sustainable consumption was firstly revealed in
the Brundland report in 1987 with a title of ‘Our Common Future’. One more concept related to this
term is Sustainable purchasing which also consists of economic, social and environmental components
(Young, Hwang, McDonald, & Oates, 2010). Consequently, individuals can avail these components
positively if sustainable products are bought (Arvola, Vassallo, Dean, Lampila, Saba, Lähteenmäki,
Shepherd, 2008) since household purchasing constitutes 40% of total environmental effect (Grunert,
& Juhl, (1995). In fact, related literature showed that while most consumers have a positive attitude
towards sustainable consumption including food consumption (e.g., Kihlberg & Risvik, 2007;
Magnusson, Arvola, Hursti, Aberg, & Sjödén, 2001; Saba & Messina, 2003), purchasing or consuming in
accordance with this kind of life-style remains still low (Aertens, Verbeke, Mondelaers &
Huylenbroeck, 2009).
1.1.Sustainable Food Consumption
Since consumption exceeds 30% of nature’ capacity to generate and demand for food
consumption tripled in the last 50 years (Staniskis, 2012) because of increase of world population
economic prosperity and started to increase rapidly, sustainable food consumption has great
importance in our life. Consumers can be affected negatively in terms of environmentally,
economically and quality of life or needs for society. If people don’t pay attention to food
consumption, serious environmental problems such as loss of habitats and biodiversity, eutrophication
of water bodies, soil degradation, water scarcity, water pollution and climate change. Additionally,
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this consumption causes generation of almost twenty percent of greenhouse-gas emissions (Reisch,
Eberle & Lorek, 2013).
Food consumption has a huge effect on GHG emissions (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010) and
the climate change (Dietz, Gardner, Gilligan, Stern, & Vandenbergh, 2009; Vandenbergh, Dietz, &
Stern, 2011). Changes in consumer habit have a positive effect on reducing these harmful effects (Bin
& Dowlatabadi, 2005; Dietz et al., 2009). There are four phases with a chain which contribute to the
carbon footprint of food: Production phase, manufacturing phase, packaging phase and transportation
phase (Smedman, Lindmark-månsson, Drewnowski & Edman, 2010). Production phase has major
contribution to GHG (Wakeland, Cholette, & Venkat, 2012) because of additional energy needed for
processing (Rizet, Browne, Cornelis, & Leonardi, 2012). In manufacturing phase, different technology
types used play a big role on carbon footprint of food in terms of environmental impact (EspinozaOrias, Stichnothe, & Azapagic, 2011). In some technological processes, minimal amount of technology
use including packaging or juicing such as vegetables and milk, while some of them apply specific
technologies including smoking or frying such as ready meals and biscuits (Monteiro, 2009). It is not
known exactly what effect packaging phase has on the environment (Panzone et al., 2016).
Environmental impact on transportation phase occurs during destination of products to market
(Espinoza-Orias et al., 2011). In the light of all this information given up to this time, the purpose of
this study is to investigate fastfood consumptions of pre-service science teachers who study in a
university in Turkey.
2. METHOD
Design of the study is correlation study which is among quantitative research methods. The
correlation study is applied to variables without any intervention to reveal the relationship between
at least two variables (Tabachnick & Fidell, 2007).
2.1 Sample
Study was carried out in 2017-2018 fall semester. İn the scope of research, there was 193 preservice science teachers including 143 female and 50 male. Considering grade level, there are 15
freshmen, 46 sophomore, 70 senior and 62 junior. Mean age of them is 20.04.
2.2.Data Collection Tools
In the study, Intentions toward Sustainable Food Consumptions scale (ISFC) developed by
Yazdanpanah et al. (2015) and Moral Norms scale (MNS) developed by de Groot and Steg (2009) were
used. Turkish adaptation was carried out with this study. ISFC includes 4 items and ranged from
strongly agree (5) to strongly disagree (1). MNS includes 3 items and ranged from strongly agree (5)
to strongly disagree (1). The reliability coefficient was obtained as .76 for ISFC and .81 for MNS.
2.3.Data Collection
Before starting to collect data, the necessary permissions from the authorities to conduct the
research and the ethical permission from Ethical Committee was obtained. Before the administration
of the questionnaires, all participants were given and signed a consent form confirming that they
were volunteer to participate this study. All the questionnaires were administered by the author to
be sure about consistency of procedure of data collection. The questionnaires took around 30 minutes
to complete. The questionnaires were answered in the same class hour.
2.4.Data Analysis
While descriptive analysis was used to determine central tendency measures such as mode,
median, mean and standard deviation for variables. In addition, the SPSS 21 program was used to find
missing values, perform descriptive analysis and test assumptions.
3. Results
The findings section consists of two parts. Firstly, findings related to descriptive analysis were
involved and then, findings related to testing TPB were involved.
Descriptive Statistics
Some descriptive analyses were performed so as to provide preliminary insights into the nature
of teachers’ responses. Minimum, maximum, mean and standard deviation values are presented in
Table 1 which indicates the descriptive analyses of each construct examined in the scale. The mean
score for these variables ranged from 3.00 for behavior to 4.34 for subjective norm.
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Table 1
Minimum, Maximum, Mean and Standard Deviation Values for Scales
Constructs
Minimum
Maximum
Mean
Behavior
1,00
5,00
3.00
Self-Identity
1,00
5,00
3,32
Personal Norm
1,00
5,00
3,53
Intention
1,00
5,00
3,54
Perceived Behavioral Control
1,00
5,00
3,64
Attitude
1,00
5,00
3,97
Subjective Norm
1,00
5,00
4,34

Std. Deviation
1,097
1,071
1,033
,983
,678
,738
,862

Correlation between intention and behavior and TPB constructs
Pearson moment correlation coefficient was calculated to see relationship between intention
and behavior and TPB constructs. Results of the study showed that all of the TPB constructs and
additional constructs including attitude, subjective norm, perceived behavioral control, self-identity,
and personal norm are significantly and positively related to intention and behavior (Table 2).
Table 2
Bivariate Correlations between Intention and Behavior and TPB
Perceived
Subjective
Behavior
Attitude
Behavioral
Norm
Control
Behavior
1
Attitude
,475**
1
Subjective
,123*
,229**
1
Norm
Perceived
Behavioral ,466**
,458**
,139**
1
Control
Intention
,477**
,469**
,153**
,456**
Self,669**
,517**
,116*
,506**
Identity
Personal
,501**
,521**
,178**
,452**
Norm
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Constructs
Intention

SelfIdentity

Personal
Norm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

,648**

1

1
,606

**

,646**

According to Table 2, while there is a small correlation between behavior and subjective norm,
medium correlation between behavior and attitude, perceived behavioral control and intention was
obtained and there are large correlation between behavior and self-identity and personal norm.
Considering intention, there is a large correlation with self-identity and personal norm, while medium
correlation was obtained in terms of behavior, attitude and perceived behavioral control and small
correlation was obtained in terms of subjective norm (Cohen, 1988).
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Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaokul Fen Bilimleri
Dersinde Zorluk Çekilen Konular ve Nedenleri1
Bahar KAKIZ, M.E.B Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, b_a_h_a_r_24@hotmail.com
Prof.Dr. Nurettin ŞAHİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nsahin@mu.edu.tr
Özet: Fen bilimleri dersinde sürekli akademik başarısızlık yaşayan öğrenciler bu alana yönelik olumsuz
tutumlar geliştirebilir. Bu da öğrencilerin öz-yeterlilikleri hakkındaki düşüncelerini ve motivasyonlarını
etkileyerek derse karşı ilgisizliğe sebep olabilir. Bu çalışma, Fen Bilimleri dersi (5-8. sınıflar) öğretim programında
yer alan konuların öğrenilmesi veya öğretiminde karşılaşılan zorlukların öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre
tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim-öğretim ikinci döneminde Muğla
ve Kütahya il M.E.M bağlı devlet ortaokullarının 5.-8. sınıflarında öğrenim gören 908 (488 kız, 420 erkek) öğrenci
ve 50 Fen Bilimleri öğretmeni (21 bayan, 29 bay) oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından literatür
taraması yapılarak ve alan uzmanlarının kanısı alınarak geliştirilen öğretmen ve öğrenciler için “Görüş anketi” ile
toplanmıştır. Öğrencilerin bulundukları sınıf seviyesinde fen bilimleri dersinde öğrenmede zorluk çektikleri
konuların hangileri olduğu ve nedenleri sorulmuştur. Öğretmenler için de konuları işlerken öğretilmesinde zorluk
yaşadıkları konular ve nedenleri sorulmuştur. Katılımcılar ankette yer alan soru maddeleri için “anlamakta
zorlanırım”, “ne zor-ne kolay”, “kolaylıkla kavrarım” olmak üzere üç kategoriden birini seçerek görüşlerini
belirtmişlerdir. Verilerin çözümlenmesinde nitel ve nicel analiz yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nicel veriler
betimsel istatistikler kullanılarak analiz edilmiş, nitel veriler için ise içerik analizi yapılmıştır. Bulgular
incelendiğinde öğrencilerin özellikle işlem gerektiren konuları zor bulduklarını ifade ettikleri görülmektedir.
Bunun sebebi olarak öğretmenlerden gelen dönütlere göre; Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin ilgili
konularının öğretim programında aynı zamanla işlenmediği ifade edilmiştir. Öğrenciler de fen konularının ezber
olması ve işlem gerektirmesini öğrenmede zorluk nedeni olarak ifade etmişlerdir. Sonuçlara dayalı olarak bazı
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Öğrenme güçlükleri, Fen Bilimleri eğitimi, Öğretmen ve öğrenci görüşleri

Learning Difficulties in Secondary School Science Course According
to Teachers and Students’ Opinions
Abstract: Students who have a continuous academic failure in the science course can develop negative
attitudes towards this area. This can affect the students' self-efficacy about their thoughts and motivations and
may cause indifference to the course. This study was conducted in order to determine the difficulties
encountered in learning or teaching the subjects in the curriculum of 5-8 classes in Science courses according to
the opinions of teachers and students. The sample of the study consisted of 908 (488 girls, 420 boys) students
and 50 science teachers (21 women, 29 men) studying in the 5-8 grades of the state secondary schools in Muğla
and Kütahya province in the second period of 2017-2018 academic years. The data were collected by a
questionnaire for the teachers and students who developed a literature review and developed by the researchers.
The students were asked about the issues in which they had difficulty in learning at the level of science in the
classroom. Teachers were also asked about the issues and the reasons they had difficulty teaching while they
were processing the subjects. Participants expressed their opinions by choosing one of the three categories,
including “difficult”, “moderate” and “easy” in the questionnaire. Qualitative and quantitative analysis methods
were used in the analysis of data. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and content
analysis was performed for qualitative data. When the findings are examined, it is observed that the students
stated that they found the subjects that require the procedure difficult. The reason for this is that according to
the feedback from the teachers; It was stated that the subjects of Mathematics and Science courses were not
taught in the same time. Students have expressed the need for memorization of science subjects and the need
for processing as the reason for difficulty in learning. Some suggestions have been made based on the results.
Keywords: Learning difficulties, Science education, Teacher and student’ opinions
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1. Giriş
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Vizyonu; “tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak
yetiştirmek” şeklinde tanımlanmıştır. “Fen okuryazarı bireyler, fen bilimlerine ilişkin temel bilgilere
(Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer, Gök ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler) ve doğal çevrenin
keşfedilmesine yönelik bilimsel süreç becerilerine sahiptir. Bunlara ek olarak fen okuryazarı bir birey,
bilgiyi araştırır, sorgular ve zamanla değişebileceğini kendi akıl gücü, yaratıcı düşünme ve yaptığı
araştırmalar sonucunda fark eder” (MEB, 2013).
Gelişmiş ülkelerde dahi fen öğretiminin amaçlarına tam olarak ulaşılamadığı (Dieck, 1997; Rivard
ve Straw, 2000), fen başarısının diğer alanlara göre düşük kaldığı (Mattern ve Schau, 2002),
öğrencilerin fen derslerini sevmediklerinden (Neathery, 1991; Lewis, 2001) çoğunlukla
bahsedilmektedir. Türkiye açısından bakıldığında da fen derslerinin amaçlarına ulaşamadığı, hatta fen
öğretimi açısından pek çok ülkeden geri kaldığı görülmektedir (Gök ve Sılay 2009). Yapılan
araştırmalar öğrencilerin başarısızlığına; sınıf, okul, çevre, toplum, aile, ırk, dil, kültür gibi sosyal;
cinsiyet, yetenek gibi genetik; güdü, benlik algısı, kaygı, tutum gibi duyşsal özellikler ile öğretmen
tutumları, değerlendirme ve öğrenme öğretme stratejileri gibi etmenlerin sebep olabileceğini
göstermektedir (Bulut, 2006). Özellikle fen bilimleri dersi öğrenciler tarafından anlaşılması zor ve ön
yargıyla yaklaşılan bir ders olarak görülmüş ve merkezi sınavlarda düşük başarı ortalamalarına sahip
olmuştur. Son 30 yılın çalışmalarına bakıldığında doğru kavrayamama, yanlış kavrama sorunları ile
gündeme gelmiştir (Meriç, 2012).
Cengiz, Uzoğlu ve Daşdemir, (2012) çalışmalarında fen ve teknoloji dersindeki öğrenci
başarısızlığı için öğretmenlerin; etkinliklerin uygulanması için zamanın yetersiz olmasını, konuların
geniş olmasını, velilerin öğrencilerin çalışmalarıyla ilgilenmemelerini, öğretmenlerin öğretim
programını yeterince tanımamalarını, öğrencilerin birebir etkinlikleri uygulama imkânı
bulamamalarını, bazı konularda öğrenci seviyesinin yeterince göz önüne alınmadığını gerekçe olarak
göstermişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu matematikle ilişkili fen konularının ve soyut
konuların öğretiminde sıkıntılar yaşandığını ifade etmişlerdir. Akıncı, Uzun ve Kışoğlu, (2015)
Türkiye’nin 76 farklı ilinde görev yapan 545 fen bilimleri öğretmeni ile yaptıkları anket sonuçlarına
göre öğretmenler fen öğretiminde başlıca sorun yaşama nedenleri olarak; matematik ve Türkçe
derslerindeki temel bilgi eksiklikleri (%93,6), etkinlikler için zamanın yeterli olmaması (%87,3), sürekli
değişen eğitim-öğretim programı (%74.5), sınıf içinde bireysel farklılığın fazla olması (%80,9),
fen laboratuvarı (%64,8) veya laboratuvar malzemelerinin eksikliği (%69,7) olarak görüş
bildirmişlerdir. Balbağ’a (2016) göre; öğretim yöntemi, öğretim teknikleri ve ölçme-değerlendirme
açısından geleneksel anlayışın devam etmesi, laboratuvar yetersizliği, materyal eksikliği, öğrencilerin
tutum ve hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olmaması ve dersin gerektirdiği ödev ve sorumlulukları
yerine getirmeme fen eğitiminde sıklıkla karşılaşılan sorunlardır.
Bu çalışmayla, ortaokul fen bilimleri dersi (5.-8. sınıflar) öğretim programında yer alan konuların
öğrenilmesi veya öğretiminde karşılaşılan zorlukların öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre tespit
edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri fen bilimleri
dersinde hangi konuları öğrenmede zorluk çekmektedir ve bu zorlukları yaşama nedenleri nelerdir?
Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmede zorluk yaşadıkları konuların öğretimine yönelik önerileri
nelerdir?
Öğrenci görüşleri cinsiyetlerine ve öğretmen görüşleri mesleki kıdemlerine göre farklılaşmakta
mıdır?
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Çalışma tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Tarama yöntemi geçmişte ya da o anda var olan
bir durumu var olduğu şekliyle betimleyen, tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır.
Araştırmaya konu olan her neyse onları değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Bu modelde bilinmek
istenen şey meydandadır. Amaç o şeyi doğru bir şekilde gözlemleyip belirleyebilmektir. Asıl amaç
değiştirmeye kalkmadan gözlemektir (Karasar,2006, 77).
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2.2. Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın örneklem alanını 2017-2018 eğitim-öğretim yılında araştırma kapsamında uygulama
izni alınan illerdeki (Kütahya- Muğla) Fen Bilimleri öğretmenleri (n=50) ve 5., 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencileri (n=908) ile gerçekleştirilmiştir.
2.3. Veri Toplama Araçları ve Teknikleri
2.3.1. Görüş Anketi
Veriler literatür taraması yapılarak ve alan uzmanlarının kanısı alınarak geliştirilen “Görüş
anketi” ile toplanmıştır. Hazırlanmış olan anket ile öğrenci ve öğretmenlere Fen bilimleri öğretim
programında yer alan (5., 6., 7. ve 8. sınıflar) öğrenilmesinde güçlük çekilen konuların hangileri olduğu
sorulmuştur. Katılımcılar ankette yer alan soru maddeleri için “Konuyu öğrenmede güçlük yaşarım”,
“ne zor-ne kolay”, “kolaylıkla kavrarım” olmak üzere üç kategoride verilen seçeneklerden birini
seçerek görüşlerini belirtmişlerdir. Katılımcılara ayrıca “Konuyu öğrenmede güçlük yaşarım”, “ne zorne kolay”, “kolaylıkla kavrarım” yönündeki ifadelerinin nedenlerini belirlemek üzere açık uçlu sorular
yöneltilmiş ve görüşmeler yapılmıştır.
Uygulama 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminin sonunda yapılmıştır. Böylelikle tüm
öğrenciler tarafından bütün konular görülmüş buna göre cevaplar alınmıştır.
2.4. Veri Analizi
Verilerin analizi için nitel ve nicel analiz birlikte kullanılacaktır. Nicel verilerin analizinde
istatistikî yöntemlerden t-testi, yüzde (%), aritmetik ortalama, standart sapma ve frekans (N)
yararlanılarak SPSS paket programında kullanılmıştır. Nicel analizler yapılırken Görüş anketinden
alınan puanların normalliğe uygunluğu incelenmiştir. Grup büyüklüğünün 50’den büyük olması
durumunda Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmakta olup p değerinin 0,05’den büyük çıkması
puanların normal dağılımdan anlamlı farklılık göstermediği şeklinde yorumlanır (Büyüköztürk, 2014).
Puanlar, normal dağılıma uygunsa parametrik testler, normal dağılıma uygun değilse parametrik
olmayan testler kullanılmıştır. Nitel veriler için içerik analizi yapılmıştır.
3. Bulgular
Araştırmanın alt problemlerine cevap bulmak için yapılan istatistiksel işlemler, elde edilen
bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar alt problemlere uygun bir sıra izlenerek verilmiştir. Çalışmaya
katılan fen bilimleri öğretmenlerinin demografik özelliklerine ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1
Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri

Mezun
olduğu
derece

Lisans
Yüksek
Lisans
Kız

Cinsiyet
Erkek

N
%
N
%
N
%
N
%

1-5 yıl
1
2
6
12
2
4
5
10

Mesleki deneyim
6-10 yıl
11-20 yıl
2
18
4
36
3
3
6
6
1
12
2
24
4
9
8
18

>21 yıl
17
34
0
0
6
12
11
22

Toplam
38
76
12
24
21
42
29
58

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi, “öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre ortaokul 5., 6., 7., ve
8. sınıf öğrencileri fen bilimleri dersinde hangi konuları öğrenmede zorluk çekmektedir ve bu zorlukları
yaşama nedenleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir.
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Tablo 2. 5. sınıf Konularının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortalaması
Konu Adı
Besinler ve özellikleri (karbonhidrat, protein, yağ, vitaminler,
mineraller)
Dengeli ve sağlıklı beslenme
Sindirimde görevli yapı ve organlar (ağız, dişler, yutak, yemek
borusu…)
Besin maddeleri vücudumuzda nasıl taşınır?
Boşaltımda görevli yapı ve organlar
Vücutta farklı boşaltım şekilleri
Kuvvetin ölçülmesi
Sürtünme kuvveti
Maddenin hal değişimi (erime, donma, buharlaşma…)
Maddenin ayırt edici özellikleri (erime noktası, kaynama noktası,
donma noktası)
Isı ve sıcaklık
Genleşme ve Büzülme
Işık nasıl yayılır?
Her madde ışığı geçirir mi?
Tam gölge nasıl oluşur?
Güneş ve ay tutulması
Sesin yayılması
Ortamın sese etkisi
Mikroskobik canlılar
Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar
Basit elektrik devrelerinde lamba parlaklığı
Kayaç Nedir?
Fosil bilimi ve fosil çeşitleri

Öğrenci 𝑿

Öğretmen 𝑿

2,58

1,90

2,88

2,86

2,76

2,34

2,62
2,62
2,45
2,60
2,61
2,81

2,02
2,72
2,14
1,96
1,36
1,56

2,57

1,84

2,56
2,59
2,87
2,89
2,65
2,70
2,85
2,75
2,83
2,88
2,83
2,67
2,55

1,94
1,86
2,24
2,84
1,84
1,90
2,84
2,82
2,66
2,30
2,50
2,40
2,20

Öğrencilerin anket sonuçları incelendiğinde bütün konuları öğrenirken “kolaylıkla kavradıklarını”
belirtmişlerdir. Ancak öğretmen görüşleri incelendiğinde sürtünme kuvveti ve maddenin hal ve
değişimleri konusunda zorlandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerdeki
bazı örnek ifadeler aşağıda verilmiştir.
Ö13; “Matematiksel işlem gerektiren konularda çok zorlanıyorlar. Çünkü konular matematik
dersi ile örtüşmüyor. Öğrenciler ondalıklı sayılarda işlem yapamıyorlar.”
Ö24; “Matematik dersi ile konular örtüşmüyor. Öğrenciler negatif tamsayıları matematik
dersinde öğrenmeden, fen bilimleri dersinde ısı sıcaklık konusunda karşımıza çıkıyor.”
Tablo 3
6. sınıf Konularının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortalaması
Konu Adı
Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımları
Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma
Destek ve hareket sistemini oluşturan yapılar ve görevleri
Solunum sistemini oluşturan yapılar ve görevleri
Dolaşım Sistemini oluşturan yapılar ve görevleri
Kan grupları ve kan alışverişi
Bileşke kuvvet
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet
Sürati nedir?
Maddenin tanecikli yapısı
Fiziksel ve kimyasal değişme
Yoğunluğun hesaplanması
Işığın yansıması
Düzgün ve dağınık yansıma
Sesin yansıması
Sesin soğurulması ve yalıtımı
Eşeyli ve eşeysiz üreme
Çiçekten tohuma
Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme
Madde ve ısı
Yenilenebilir enerji kaynakları

Öğrenci 𝑿
2,59
2,61
2,56
2,57
2,60
2,50
2,61
2,30
2,50
2,36
2,49
2,70
2,32
2,64
2,56
2,67
2,62
2,64
2,54
2,74
2,71
2,71
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2,60
2,72
2,72
2,30
2,48
1,92
1,92
1,64
1,60
1,44
2,60
2,54
1,42
2,36
2,52
2,26
2,14
2,30
2,28
2,62
2,40
2,38
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6. sınıf öğrencilerinin anketlerde verdikleri cevaplar incelendiğinde bileşke kuvvet ve yoğunluğun
hesaplanması konularını öğrenirken zorladıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin anketlere
verdikleri cevaplar incelendiğinde ise; bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet, sürati
nedir? ve yoğunluğun hesaplanması konularında öğrencilerin zor öğrendiklerini belirtmişlerdir.
Öğretmen ifadelerine göre;
Ö8; Birkaç kavramın içinde olduğu konuların anlaşılmasında zorluk çekiyorlar. (Örneğin;
yoğunluk konusu. Yoğunluk kavramını tam öğrenebilmeleri için kütle ve hacim kavramını net
öğrenmeleri gerekiyor)
Ö6; Yoğunluk, sürat hesabı gibi hesaplama ve dönüşüm gerektiren konularda anlamakta zorluk
çekiyorlar. Çünkü konuların sırası matematik dersi ile örtüşmüyor. Öğrenciler ondalıklı sayılarla
işlem yapamıyor.
Tablo 4
7. sınıf Konularının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortalaması
Konu Adı
Sindirim sistemi yapı ve organları
Boşaltım sistemi yapı ve organları
Sinir sistemi yapı ve organları
İç salgı bezleri
Duyu organlarımızı tanıyalım
Kütle ve ağırlık ilişkisi
Katı basıncı
Sıvı basıncı
Gaz basıncı
Kuvvet iş ve enerji
Enerji çeşitleri (kinetik enerji, potansiyel enerji)
Enerji dönüşümleri
Enerji ve sürtünme kuvveti
Atomun yapısı
Atom ile ilgili gelişmeler
İyonları tanıyalım
Moleküller
Saf maddeleri tanıyalım
Elementlerin sembolleri
Bileşikler, iyonlar
Karışımların ayrıştırılması

Öğrenci 𝑿
2,61
2,59
2,47
2,53
2,59
2,27
2,31
2,30
2,29
2,29
2,36
2,36
2,32
2,29
2,34
2,28
2,29
2,45
2,41
2,29
2,46

Öğretmen 𝑿
2,94
2,86
2,34
2,24
2,72
2,14
1,96
1,36
1,56
1,84
1,94
1,98
2,24
2,84
2,76
2,86
2,84
2,82
2,66
2,30
2,50

7. sınıf öğrencilerinin anket sorularına verdikleri cevaplar incelendiğinde; tüm konuların
öğrencilerce anlaşıldığı ifade edilmiştir. Öğretmenlerin anketlere verdikleri cevaplar incelendiğinde
ise; sıvı basıncı ve gaz basıncı konularında zorlandıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre “ne zor ne kolay” sonucu çıkan ortak konular ise; kütle ve
ağırlık ilişkisi, katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı, kütle iş ve enerji, enerji ve sürtünme kuvveti,
bileşikler-iyonlar şeklindedir. Öğrencilerin ne zor ne kolay dediği konular; atomun yapısı, iyonları
tanıyalım, moleküller konuları öğretmenler tarafından kolaylıkla kavrandığı sonucunu ortaya
çıkarmıştır. Öğretmenlerin ne zor ne kolay dediği konular ise; iç salgı bezleri, duyu organlarımızı
tanıyalım, ampullerin bağlanma şekilleri, elektrik akımı nedir? Elektriğin ısı ve ışığa dönüşümü, Gök
cisimlerini tanıyalım, Güneş sistemini tanıyalım ve Uzay teknolojisidir. Ancak belirtilen bu konuların
öğrenciler tarafından kolaylıkla kıvranıldığı belirtilmiştir. Katılımcı öğretmenlerden biri görüşünü şu
şekilde ifade etmiştir;
Ö14: “Konularda sebep sonuç ilişkisi kurmak yerine ezbere öğrenme yapmaya çalışıyorlar”
Tablo 5
8. sınıf Konularının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortalaması
Konu Adı
DNA ve Genetik kod
Mitozun evreleri
Mayoz nasıl oluşur?
Mitoz ve mayoz arasındaki farklar
İnsanda üreme yapı ve organları
Ergenlik ve sağlık
Basit makine ve çeşitleri (Sabit makara, Hareketli makara,
palangalar…)

Öğrenci
2,68
2,60
2,65
2,61
2,76
2,86

Öğretmen
2,64
2,54
2,36
2,52
2,34
2,70

2,17

1,70
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Periyodik sistem
Kimyasal bağ
Asitler ve Bazlar
Kimyasal tepkime türleri
Türkiye’de kimya endüstrisi
Işığın kırılması ve mercekler
Sesin sürati
Besin zinciri ve enerji akışı
Fotosentez-Solunum
Madde Döngüleri (Azot döngüsü, su döngüsü…)
Biyo-teknoloji
Isı alışverişi ve sıcaklık değişimi
Hal değişim ısısı

2,38
2,35
2,42
2,40
2,44
2,57
2,67
2,73
2,59
2,53
2,37
2,33
2,29

1,92
1,86
2,14
1,94
2,18
2,02
2,30
2,38
1,88
1,88
1,74
1,54
1,54

8. sınıf öğrencilerinin anket sonuçları incelendiğinde, basit makine ve çeşitleri, hal değişim ısısı
konularını öğrenirken zorlandıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin anket sonuçları incelendiğinde ise; ısı alışverişi ve sıcaklık değişimi, hal değişim
ısısı konularını öğrencilerin öğrenirken zorlandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin zor olarak
belirttiği basit makine ve çeşitleri konusu ise öğretmenler tarafından ne zor ne kolay olarak
belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenler Periyodik sistem, Kimyasal bağ, Asitler ve Bazlar, Kimyasal tepkime
türleri, Türkiye’de kimya endüstrisi, Işığın kırılması ve mercekler, Sesin sürati, Fotosentez- solunum,
Madde döngüleri, Biyo-teknoloji, Hal değişim grafiği çizme, Elektrik yükleri ve elektriklenme
konularını öğrencilerin öğrenirken orta düzeyde zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcı
öğretmenlerden biri görüşünü şu şekilde ifade etmiştir;
Ö33: “Genetik konuları çok soyut kaldığı için anlamakta zorluk çekiyorlar. Basit makineler
konusunda hesaplama yapmadan yorum yapmakta zorlanıyorlar. Grafik çiziminde çok zorlanıyorlar”.
3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi, “Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmede zorluk yaşadıkları
konuların öğretimine yönelik önerileri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir.
Öğretmenler, öğrencilerin özellikle matematiksel işlemler içeren konularda zorlandıklarından
bahsetmişlerdir. Bazı konularda matematik öğretim programının fen bilimleri öğretim programıyla
uyuşmadığını ifade etmişler, bu nedenle bu iki öğretim programının entegre olması gerektiğinden
bahsetmişlerdir. Günlük konu tekrarının daha düzenli yapılması gerekmektedir.
Konunun işlendiği sırada öğrenciler, konuyla ilgili tam anlayamadığı noktalarda soru sormaktan
çekinmemelidir. Bazı konular öğrencilerin içinde bulundukları yaş itibariyle daha soyut kalmaktadır.
Bazı soyut konular öğrenciler tarafından tam olarak kavranamamaktadır. Bu nedenle öğretim programı
öğrencilerin yaş düzeyine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Öğrenciler etkinlik
yapabildikleri konuları daha iyi kavramaktadırlar. Bu nedenle sınıf içinde etkinlik, deney vb.
faaliyetler çoğaltılmalıdır. Öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi arttırılmalıdır. Fen bilimleri
dersinin günlük yaşamla daha fazla ilişkilendirerek öğrencilerin dikkatini çekmeye yönelik çalışmalar
arttırılmalıdır.
3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemi, “Fen Bilimleri dersinde öğrenilmesinde zorluk çekilen konulara
ilişkin öğrenci görüşleri cinsiyetlerine ve öğretmen görüşleri mesleki kıdemlerine göre farklılaşmakta
mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir.
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Tablo 6
Öğrenci Görüşlerinin Cinsiyeti Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere
Yapılan Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları
Konular
Dengeli ve sağlıklı beslenme

t
2.429

df
238

P
0.016*

Cinsiyet
Kız
Erkek

N
117
123

𝑿
2.932
2.821

SS
0.253
0.425

Maddenin hal değişimi (erime, donma,
buharlaşma…)

2.249

238

0.025*

Kız

117

2.872

0.361

Genleşme ve Büzülme

2.424

238

0.016

Işık nasıl yayılır?

1.976

238

0.049*

Güneş ve ay tutulması

2.295

238

0.023*

Sesin yayılması

2.923

238

0.004*

Ortamın sese etkisi

2.169

238

0.031*

Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

123
117
123
117
123
117
123
117
123
117
123

2.756
2.692
2.496
2.915
2.829
2.778
2.618
2.923
2.772
2.812
2.683

0.431
0.516
0.717
0.281
0.378
0.418
0.634
0.268
0.493
0.414
0.501

Bitki ve hayvan hücrelerinin temel
kısımları

2.374

205

0.019*

Kız

109

2.633

0.521

Erkek

98

2.449

0.594

Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki
benzerlik ve farklılıklar

2.879

206

0.004*

Kız

109

2.624

0.650

Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma

2.414

206

0.017*

Erkek
Kız
Erkek

99
109
99

2.354
2.679
2.475

0.704
0.525
0.690

Destek ve hareket sistemini oluşturan
yapılar ve görevleri

2.790

206

0.006*

Kız

109

2.679

0.542

Bileşke kuvvet

3.057

206

0.003*

Maddenin tanecikli yapısı

2.150

206

0.033*

Sesin yoğurulması ve yalıtımı

2.263

206

0.025*

Yenilenebilir enerji kaynakları

2.450

206

0.015*

Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

99
109
99
109
99
109
99
109
99

2.434
2.486
2.182
2.606
2.404
2.596
2.374
2.697
2.505

0.717
0.702
0.734
0.639
0.713
0.682
0.737
0.536
0.595

Dünya, Güneş ve Ay’ın şekli ve
büyüklükleri

2.577

206

0.011

Kız

109

2.761

0.507

Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

99
111
106
111
106
111
106
111
106
111
106
111
106
111
106
151
92
151
92

2.556
2.712
2.509
2.631
2.415
2.631
2.283
2.631
2.434
2.703
2.434
2.739
2.547
2.748
2.575
2.748
2.565
2.788
2.641

0.642
0.493
0.605
0.617
0.688
0.587
0.753
0.617
0.704
0.597
0.676
0.534
0.692
0.530
0.601
0.493
0.684
0.456
0.566

Sindirim sistemi yapı ve organları

2.703

215

0.007*

İç salgı bezleri

2.432

215

0.016*

Karışımların ayrıştırılması

3.804

215

<.001*

Aynalarda görüntü oluşumu

2.191

215

0.029

Işığın madde ile etkileşimi

3.107

215

0.002*

Renkler

2.288

215

0.023*

Biyo-çeşitlilik

2.242

215

0.026*

DNA ve Genetik kod

2.418

241

0.016*

Besin zinciri ve enerji akışı

2.217

241

0.028*

*p<0.05 olduğundan fark anlamlı

Tablo 6’da görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan 5., 6., 7., ve 8.sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri
dersinde öğrenilmesinde zorluk çekilen konular hakkındaki görüşlerinin, cinsiyeti değişkenine göre bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız gruplar t-testi
sonucuna göre, anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Söz konusu farklılık kız öğrencilerin lehine
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gerçekleşmiştir. Yapılan gözlemler doğrultusunda kız öğrencilerin daha düzenli not tuttukları
görülmüştür. Konuların çoğunluğunun sözel içeriğinin fazla olması kız öğrencilerin bu konularda başarı
göstermesini sağlamış olabilir.
Tablo 7
Görüş Anketi Puanlarının Mesleki Deneyim Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Konular

Mesleki
deneyim
1-5 yıl

N

𝑿

SS

7

1,86

0,69

6-10 yıl
11-20 yıl
>21 yıl
Toplam
1-5 yıl

5
21
17
50

2,40
2,00
1,65
1,90

0,55
0,55
0,86
0,71

7

2,29

0,49

6-10 yıl
11-20 yıl
>21 yıl
Toplam
1-5 yıl

5
21
17
50

2,80
2,71
2,88
2,72

0,45
0,46
0,33
0,45

7

2,57

0,53

6-10 yıl
11-20 yıl
>21 yıl
Toplam
1-5 yıl

5
21
17
50

2,80
2,71
2,18
2,52

0,45
0,46
0,73
0,61

7

2,29

0,76

6-10 yıl
11-20 yıl
>21 yıl
Toplam
1-5 yıl

5
21
17
50

2,80
2,48
1,82
2,26

0,45
0,68
0,73
0,75

7

2,43

0,53

6-10 yıl
11-20 yıl
>21 yıl
Toplam
1-5 yıl

5
21
17
50

2,20
2,86
2,65
2,66

0,45
0,48
0,49
0,52

7

3,00

0,00

6-10 yıl
5
11-20 yıl
21
>21 yıl
17
Toplam
50
*p<0.05 olduğundan fark anlamlı

2,80
3,00
3,00
2,98

0,45
0,00
0,00
0,14

Besinler ve
özellikleri

Hücre-DokuOrganSistemOrganizma

Düzgün ve
dağınık
yansıma

Sesin
yansıması

Elementlerin
sembolleri

Ekosistemler

Gruplar
arası
Grup içi
Toplam

Gruplar
arası
Grup içi
Toplam
Gruplar
arası
Grup içi
Toplam

Gruplar
arası
Grup içi
Toplam

Gruplar
arası
Grup içi
Toplam

Gruplar
arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı

df

Kareler
Ortalaması

F

p

2,252

3

,751

3,148

,034*

10,968
13,220

46
49

,238

1,801

3

,600

3,336

,027*

8,279
10,080

46
49

,180

3,209

3

1,070

3,223

,031*

15,271
18,480

46
49

,332

5,683

3

1,894

3,972

,013*

21,937
27,620

46
49

,477

2,252

3

,751

3,148

,034

10,968
13,220

46
49

,238

,180

3

,060

3,450

,024

,800
,980

46
49

,017

Yapılan post-hoc Scheffe testi sonucunda; 5. sınıf “besinler ve özellikleri”, 6. sınıf “düzgün ve
dağınık yansıma” ile “sesin yansıması” ve 7. sınıf “ekosistemler” başlıklı konularda 6-10 yıl mesleki
deneyimi olan öğretmenlerin, 6. sınıf “hücre doku-organ-sistem-organizma” başlıklı konuda >21 yıl
mesleki deneyime olan öğretmenlerin, 7. sınıf “elementlerin sembolleri” başlıklı konuda ise 11-20 yıl
mesleki deneyime olan öğretmenlerin görüşlerinin diğerleriyle anlamlı bir farklılık gösterdiği
saptanmıştır.
4. Sonuç ve Öneriler
Beşinci sınıflara yapılan anket sonuçlarına göre, öğrenciler bütün konuları “kolaylıkla
kavradıklarını” ifade etmişledir. Ancak öğretmen görüşleri incelendiğinde sürtünme kuvveti,
maddenin hal ve değişimleri konusunda zorlandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Altıncı sınıflara yapılan
anket sonuçlarına göre, öğrencilerin bileşke kuvvet ve yoğunluğun hesaplanması konularında
zorladıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin anketlere verdikleri cevaplar incelendiğinde ise
bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet, sürat nedir? ve yoğunluğun hesaplanması
konularında öğrencilerin zor öğrendikleri görüşündedirler.
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Belirtilen bu görüşler fen bilimleri ve matemetik dersinin koordineli ilerlemesi gerektiğini ortaya
koymaktadır. Cengiz, Uzunoğlu & Daşdemir, (2012) yaptıkları çalışmada, fen ve teknoloji dersinde
öğretmen ve öğrencilerin matematik kavramları veya konularıyla ilgili olan; matematiksel bağıntıyı
anlamama, dört işlem, birim dönüştürme, tablo ve grafikleri yorumlama konularında güçlük
yaşadıklarını ortaya koymuştur. Öğretmenler kuvvet ve hareket, basit makineler, basınç ve kaldırma
kuvveti gibi fen konularının matematik dersinde bazı konularla entegre edilebileceğini, tablo ve
grafikler, denklem kurma, uzunluk ve ağırlık ölçme, hacim ölçme gibi matematik konularının da fen
bilimleri dersiyle entegre edilebileceği görüşündedirler.
Yedinci sınıflara yapılan anket sonuçlarına göre, öğrencilerin zorlukla kavradıkları bir konu
çıkmamıştır. Ancak, öğretmen görüşlerine göre sıvı basıncı ve gaz basıncı konularında öğrencilerin
zorlandıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Sekizinci sınıflara yapılan anket sonuçlarına göre öğrencilerin, basit makine ve çeşitleri, hal
değişim ısısı konularını öğrenirken zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre, ısı
alışverişi ve sıcaklık değişimi, hal değişim ısısı konularını öğrencilerin öğrenirken zorlandıkları sonucu
ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin zor olarak belirttiği basit makine ve çeşitleri konusu ise öğretmenler
tarafından kavranması “ne zor ne kolay” olarak belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenler periyodik sistem,
kimyasal bağ, asitler ve bazlar, kimyasal tepkime türleri, Türkiye’de kimya endüstrisi, ışığın kırılması
ve mercekler, sesin sürati, fotosentez-solunum, madde döngüleri, Biyo-teknoloji, hal değişim grafiği
çizme, elektrik yükleri ve elektriklenme konularını öğrencilerin öğrenirken orta düzeyde zorluk
yaşadıkları görüşündedirler.
Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir;
i. Fen bilimleri dersi öğretim program ile matematik dersi öğretim programının eşzamanlı
ilerlemesi önerilmektedir.
ii. Öğrencilerin uygulama yapabildikleri fen konularını daha iyi kavradıkları sonucu ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle konuların deney ve etkinlik temelli öğretimi önem taşımaktadır.
iii. Okulların fiziki şartlarının uygun hale getirilerek, fen laboratuvarları ve malzemelerinin yeterli
olması sağlanmalıdır.
iv. Fen Laboratuvarını daha etkin kullanabilmek için ayrı bir laboratuvar ders saati koyulmalıdır.
v. Sürekli değişen öğretim programlarına yönelik öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmelidir.
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Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyoteknolojiye Yönelik Tutumları
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Özet: Biyoteknolojideki gelişmeler insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe uzanmaktadır. Önceki yıllara dair
elde edilen belgelerden hamurun mayalanması ve şarap yapımı gibi biyolojik gelişmeler var olup insanlık adına
önemli buluşlardır. Biyoteknoloji uygulamalarının önemi düşünüldüğünde, bireylerin bu konuda olumlu tutumlar
geliştirmeleri de önem arz etmektedir. Bireyleri yetiştiren öğretmen ve geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen
adaylarının da bu konuda önemli görevleri olacağı düşünüldüğünden fen öğretiminde biyoteknoloji önemli hale
gelmiştir. Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının, biyoteknolojiye yönelik tutumlarını tespit etmektir.
Bu araştırma 2013-2014 akademik yılında Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji
öğretmenliği bölümünde okuyan 86 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada Çelik (2009)’in hazırladığı
“Biyoteknoloji tutum ölçeği” kullanılmış olup yirmi sekiz maddeden oluşan beşli Liket tipi bir ankettir. Elde edilen
veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 16.0 paket programına yüklenerek betimsel istatistik
teknikleri ile analiz edilip tablolar halinde sunulmuş ve yorumları yapılmıştır. Elde edilen bulgular öğretmen
adaylarının biyoteknoloji uygulamaları ile ilgili tutumlarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Araştırmada
elde edilen diğer bir bulgu da öğretmen adaylarının sınıf düzeyi ile biyoteknoloji tutumları arasında bir fark
gözlenmiş olup sınıf düzeyleri arttıkça tutum ortalamasının arttığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Biyoteknoloji, Biyoloji öğretmen adayları, tutum.

Attitudes of Biology Teacher Candidates towards Biotechnology
Abstract: The use of developments in biotechnology in human life is as old as human history. From the
inscriptions of the past and from the sacred books, it is understood that the biologic developments such as dough
fermentation and wine making have an important place in human life. It is also important for individuals to
develop positive attitudes in this regard when the importance of biotechnology applications is considered.
Biotechnology has become important in science teaching because it is thought that teacher candidates who will
be teachers of the future and teachers of the future will have important roles in this issue. The aim of this study
is to determine the biology teachers' attitudes towards biotechnology. This research was carried out with 86
teacher candidates attending Atatürk University, Education Faculty of Kazım Karabekir, Department of Biology
teaching in 2013-2014 academic year. In the study, "Biotechnology attitude scale" prepared by Çelik (2009) was
used and it is a five point-Likert type survey consisting of twentyeight items. The obtained data were analyzed
by using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ) 16.0 program with descriptive statistical techniques
and presented in tabular form and interpreted. The findings show that the preservice teachers' attitudes towards
biotechnology applications are moderate. Another finding in the study was that there was a difference between
the grade level of the prospective teachers and the biotechnology attitudes, and as the class levels increased,
the average of attitudes increased. Based on these results, suggestions have been developed.
Keywords: Biotechnology, Biology teacher candidates, attitude.
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1. Giriş
Var olan bir canlının tamamı ya da bir parçası kullanılarak bitki, hayvan veya mikroorganizma gibi
yeni bir organizma elde etmek veya bir organizmanın genetik yapısında istenilen değişiklikler meydana
getirmek amacı ile kullanılan yöntemlere biyoteknoloji denmektedir. Biyoteknoloji, canlıların
iyileştirilmesini ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin
doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar. Biyoteknoloji uygulamaları; mikrobiyoloji, biyokimya,
moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve biyoproses
teknolojileri gibi farklı alanları bünyesinde toplar. Bu nedenle de biyoteknoloji birçok bilimsel
disiplinle karşılıklı ilişki içinde gelişir.
Biyoteknolojideki gelişmelerin insan yaşamında kullanımı insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe
dayanmaktadır. Geçmiş çağlara ait yazıtlardan ve kutsal kitaplardan elde edilen bilgilerden hamurun
mayalanması ve şarap yapımı gibi biyolojik gelişmelerin insan yaşamında önemli bir yer tuttuğu
anlaşılmaktadır. Moleküler biyoloji ve moleküler genetik bilimlerinde 1950’li yıllardan itibaren
başlayan gelişmeler 1970’li yıllarda biyoteknoloji alanını da etkilemeye başlamış ve moleküler
düzeyde yapılacak genetik işlemlerle verimliliğin ve üretkenliğin artırıldığı, yeni ürünlerin
oluşturulabildiği bir çalışma alanı olan modern biyoteknoloji gelişmiştir (Sürmeli ve Şahin, 2009).
Biyoteknoloji, 21. yüzyılın başlıca teknolojilerinden biridir. Biyoteknolojinin çalışma alanları,
dünya üzerinde yaygın problemler ile sıkı ilişkilidir. Bugün, dünya dört temel problemle karşı
karşıyadır; kötü beslenme, hastalıklar, enerji yetersizliği ve çevre kirliliği. Bu problemlerin üstesinden
gelebilmek için biyoteknolojik gelişmeler süreklilik göstermektedir (Yüce ve Yalçın, 2012). Bu
nedenledir ki 1990’lı yılların basından itibaren biyoteknoloji alanındaki çalışmaların desteklenmesi
gelişmiş ülkelerde ilk sırada yer almış ve biyoteknolojiye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları
ile biyoteknoloji öğretimi için önemli bütçeler ayrılmıştır. Ayrıca halkın biyoteknoloji konusunda
farkındalık düzeylerini belirleyen kapsamlı araştırmalar yapılarak biyoteknoloji eğitim politikaları
geliştirilmektedir (Çelik ve Erişen, 2010).
Biyoteknoloji uygulamalarının yaşamı kolaylaştırmak ya da yaşama müdahale için kullanıldığı
düşünüldüğünde, bu konudaki olumlu tutumların kazandırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Lamanauskas ve Makarskaitė-Petkevičienė (2008) üniversite öğrencilerinin biyoteknolojiyle ilgili
tutumlarında tutarsızlık yaşandığını tespit etmiştir. Chen ve Raffan (1999), öğrencilerin
biyoteknolojiye karşı olan bilgi ve tutumlarını araştırmışlardır. Buna yönelik anketler düzenlenmiş, bu
anketler ve grup tartışmaları öğrencilerin bilgi ve tutumlarını ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Elde
edilen veriler biyoteknolojiye olan anlayışın sınırlı boyutta olduğunu göstermiştir. Buradan hareketle
bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının, biyoteknolojiye yönelik tutumlarını tespit
etmektir.
2. Yöntem
Bu çalışma nicel araştırma yaklaşımı çerçevesi içinde deneysel olmayan araştırma desenlerinden
biri olan tarama (survey) yöntemi ile yürütülmüştür.
2.1. Örneklem
Bu araştırma 2013-2014 akademik yılında Atatürk Üniversitesi, K. K. Eğitim Fakültesi, Biyoloji
öğretmenliği bölümünde okuyan 86 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının 14’ü
erkek, 72’si kız olup; 1. Sınıf 18, 2. Sınıf 19, 3. Sınıf 32, 4. Sınıf 17 kişiden oluşmaktadır.
2.2. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Araştırmada Çelik (2009)’in hazırladığı “Biyoteknoloji tutum ölçeği” kullanılmış olup 28
maddeden oluşan Likert tipi bir ankettir. Ölçek maddelerinin 11’i olumsuz, 17’si de olumlu ifadelerden
oluşmaktadır. Ölçekte yer alan her bir maddeye ilişkin tutumlar “hiç katılmıyorum”, “katılıyorum”,
“kararsızım”, “katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” kategorilerinden birisi işaretlenerek tespit
edilmektedir. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programına yüklenerek betimsel istatistik teknikleri
ve ANOVA testi ile analiz edilip tablolar halinde sunulmuş ve yorumları yapılmıştır.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Biyoloji öğretmen adaylarının, “Biyoteknoloji Konusundaki Tutum Ölçeği”nde yer alan ifadelere
verdikleri cevapların ortalamaları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1
Öğrencilerin biyoteknoloji tutum ölçeğinde yer alan ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları
̅
Maddeler
𝑿
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Biyoteknoloji ile ilgili konuları seviyorum.
Biyoteknoloji insanlığa faydalı sonuçlar çıkararak rahat yaşamamızı sağlar.
Biyoteknoloji ile ilgili yeterli bilgiyi okulda alamasam bile gerekli araştırmayı
yapar telafi ederim.
Biyoteknoloji ile ilgili çalışmaları (ödev, deney…vs) zevkle yaparım
Çevremdeki insanlarla biyoteknoloji ile ilgili konuları severek tartışırım.
Biyoteknoloji öğretimine okullarda daha fazla yer verilmelidir.
Okullarda biyoteknoloji ile ilgili verilen konular ve kavramlar bana kolay
geliyor.
Biyoteknoloji öğretimi lise programından kaldırılmalıdır.
Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaları etik (ahlaki) bulmuyorum.
Biyoteknolojik gelişmeleri dikkatlice yakından takipederim.
Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler beni endişelendiriyor.
Üniversitede biyoteknoloji ile ilgili bir alanda eğitim almak isterim.
Okullarda biyoteknoloji ayrı bir ders olarak ele alınmalıdır.
Okullarda biyoteknoloji ile ilgili seçmeli ders konulmasını isterdim.
Biyoteknoloji alanı ile ilgili bir konuşma yapmamı isteseler bunun için gerekli
hazırlıkları severek yaparım.
Biyoteknoloji ile ilgili konuların günlük yaşantımda işime yarayacağını
düşünmüyorum.
Biyoteknoloji ile ilgili konuları öğrenmek bana zor geliyor.
Biyoteknoloji hakkında daha çok şey öğrenmek isterim.
Biyoteknoloji hakkında bilgi edindikçe daha çok öğrenme heyecanı
duyuyorum.
Biyoteknolojik gelişmelerin insanlığa zararlı olduğunu düşünüyorum.
İnsanlığın geleceği için bu alanda daha çok çalışama yapılması gerektiğini
düşünüyorum
Biyoteknoloji ile ilgili konuların programda yer alması zaman kaybıdır.
Biyoteknoloji konularını sıkıcı buluyorum.
Biyoteknoloji konularını anlamakta güçlük çekiyorum.
Biyoteknoloji konularını çabuk unuttuğum için içimden çalışmak gelmiyor.
Biyoteknolojinin kullanıldığı alanlar ve bu alanlarda kullanılma amaçlarından
birkaç tanesini sayabilirim.
Biyoteknoloji ile ilgili konulara yalnızca sınavda çıkacağını düşündüğüm için
çalışıyorum.
Okul dışında da biyoteknoloji hakkında toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum.

Genel Ortalama

3,83
3,95
3,47
3,62
3,80
3,87
3,38
2,86
2,84
3,45
3,06
3,76
3,66
3,77
3,63
3,58
3,32
3,70
3,70
3,06
3,81
3,10
2,91
2,97
3,12
3,41
3,20
3,76
3,45

Tablo 1’e göre, araştırmaya katılan öğrenciler 28 maddeden oluşan “Biyoteknoloji Konusundaki
Tutum Ölçeği”ne toplam 3,45 ortalama olarak çoğu maddesine “katılıyorum” olarak yanıt verip
olumluya yakın tutuma sahip olduklarını sergilemişlerdir.
Öğrencilerin en çok kararsız kaldıkları maddeler; ‘Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaları etik
(ahlaki) bulmuyorum’ (2,84), ‘Biyoteknoloji öğretimi lise programından kaldırılmalıdır’ (2,86),
‘Biyoteknoloji konularını sıkıcı buluyorum’ (2,92), ‘Biyoteknoloji konularını anlamakta güçlük
çekiyorum’ (2,97) olmuştur.
Öğrencilerin en çok katıldıkları maddeler ise ‘Biyoteknoloji insanlığa faydalı sonuçlar çıkararak
rahat yaşamamızı sağlar’ (3,95), ‘Biyoteknoloji öğretimine okullarda daha fazla yer verilmelidir’
(3,87), ‘Biyoteknoloji ile ilgili konuları seviyorum’ (3,83) olmuştur.
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Tablo 2
Sınıf düzeylerine göre biyoteknoloji tutum düzeyleri
̅
Sınıf
N
𝑿
1
18
3.21
2
19
3.36
3
32
3.48
4
17
3.75

F

p

3.95

0.01

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine bakıldığında ise tutumlar arasında bir
fark gözlenmekle birlikte sınıf düzeyi arttıkça tutum ortalamasının arttığı gözlenmiştir (Tablo 2).
Sonuç olarak biyoloji öğretmen adaylarının biyoteknolojiye karşı tutumlarının çok yüksek olmasa
da ortaya yakın olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Alanla ilgili yapılan çalışmalar bizim bulgumuzu
destekler nitelikte olup üniversite düzeyindeki öğrencilerin biyoteknoloji uygulamalarına karşı tutum
düzeylerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir (Chen ve Raffan, 1999; Çelik, 2009; Dawson ve
Schibeci, 2003; Gerçek, 1999; Prokop vd., 2007).
Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu da öğretmen adaylarının sınıf düzeyi ile biyoteknoloji
tutum düzeyleri arasında bir fark gözlenmiş olmasıdır. Öğretmen adaylarının sınıf düzeleri arttıkça
tutum ortalamalarının da arttığı görülmüştür. Özel vd. (2009), Lise öğrencilerinin biyoteknoloji
uygulamalarına yönelik bilgileri ve tutumları adlı çalışmalarında cinsiyet ve yaş değişkenlerinin
öğrencilerin tutumlarına olan etkisinin anlamlı olduğunu yaş arttıkça öğrencilerin tutumlarının da
orantılı olarak arttığını bildirmişlerdir. Sonuç olarak elde edilen bu sonuçlara göre şunlar önerilebilir:




Biyoloji öğretmen adayları biyoteknoloji çalışmaları hakkında yetersizliklerinin giderilmesi
için belirli düzey ve sınıflarda biyoteknoloji konusu diğer derslerin içinde disiplinlerarası bir
bağlantı ile müfredat içeriğinde bulunması gerekmektedir.
Biyoteknoloji, Genetik ve Genetik Mühendisliği gibi konuların etkili bir şekilde islenebilmesi
için programda ilgili konulara daha fazla zaman ayrılmalı, laboratuvar uygulamalarına yer
verilmelidir.
Devamlı gelişime açık bir konu olduğu için biyoloji öğretmenlerine belirli dönemlerde hizmet
içi eğitim uygulamalarıyla biyoteknoloji ile ilgili gelişmeler ve öğretimi konusunda bilgiler
verilmelidir.
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Özet: Laboratuvar ve deneysel etkinlikleri bünyesinde barındıran fen ders kitaplarının öğretim süreci
içindeki rolü tartışılmazdır. Bu nedenle araştırma-sorgulamaya dayalı becerilere bu kitaplarda yer verilmesi,
öğretim sürecinde etkili öğrenme ve öğretimin sağlanmasında yararlı olabilir. Bu durum, okullarımızda yeni
kullanılmaya başlayan kitapların da söz konusu özellikler açısından incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu
çalışmanın amacı dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabındaki etkinlikleri araştırma-sorgulama becerileri açısından
incelemektir. Doküman incelemesine dayanan bu betimsel çalışmada 2017-2018 öğretim yılından itibaren ders
kitabı olarak kabul edilen MEB 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı’ndaki on yedi etkinlik, araştırma-sorgulama becerileri
açısından incelenmiştir. Bulgular incelendiğinde, araştırma-sorgulama alt becerilerinin çok büyük bir kısmının
etkinliklerde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabındaki etkinliklerin 7 tanesi
toplam 21 adet olan alt becerilerin tamamını içermektedir. Öte yandan alt becerilerden “ne tip ve ne kadar delil
toplanması gerektiğine karar verme” ve “doğru ve hassas ölçüm yapabilme” alt becerileri etkinliklerin yarısından
daha az bir kısmında yer almıştır. Sonuç olarak bu çalışmada incelenen dokuzuncu sınıf ders kitabında yer alan
etkinliklerde özellikle öğrencilere, keşfettikleri ve araştırdıkları bilgileri sorgulama ve sunma becerileri için yeteri
kadar fırsat verilmekle birlikte bazı eksikliklerin de olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonunda ise bu bulgular
doğrultusunda gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Ders kitabı, Etkinlik, Araştırma-sorgulama becerileri.

Investigation of 9th Grade Biology Textbook Activities in Terms of
Research-Inquiry Skills
Abstract: The role of science textbooks in laboratory and experimental activities within the teaching
process is indisputable. Therefore, research-inquiry-based skills included in these books can be useful in providing
effective learning and teaching in the teaching process. This situation make necassary the examination of the
new books which are started to be used in our schools in terms of these features. The aim of this study is to
examine the activities in the ninth grade biology textbook in terms of research-inquiry skills. In this study based
on document analysis, seventeen activities in the 9th Grade Biology Textbook which is accepted as a textbook in
the 2017-2018 academic year was examined in terms of research-inquiry skills. According to the findings, most
of research-inquiry based sub-skills were included in activities. Besides, 7 of the activities in the ninth grade
biology textbook contained total of 21 sub-skills. On the other hand, sub-skill “what type and how much evidence
should be collected” and sun-skill “accurate and precise measurement” were included in less than half of the
activities. As a result, in the activities in the ninth grade textbook examined in this study, it was seen that
especially the students were given the opportunity for interrogation and presentation skills their information,
which they discovered and explored. It was also seen that there were some shortcomings. Finally, the suggestions
were made for future research in line with these findings.
Keywords: Textbook, Activity, Research-inquiry skills.
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1. Giriş
Ders kitapları, öğretim programlarında yer alan konulara ait bilgileri planlı ve düzenli bir biçimde
inceleyip açıklayan, bilgi kaynağı olarak öğrenciyi dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren ve
eğiten temel araçlardır (Yıldız-Feyzioğlu ve Tatar, 2012). Bir başka ifadeyle ders kitapları,
öğretmenlerin derslerini doğru, sistematik ve kavramsal çerçevede gerçekleştirmeleri için
kullandıkları önemli öğretim materyalidir (Ellis, 1997). Ders kitaplarının öğrencilerin öğrenme
süreçlerini etkileyecek faktörlerin merkezinde bulunması (Weiss, Pasley, Smith, Banilower ve Heck,
2003) nedeniyle öğretmenlerin ders kitaplarından beklentilerini artırmaktadır (Gündüz, Yılmaz, Çimen
ve Şen, 2017). Zira kaliteli ders kitapları, öğrenimin geliştirilmesinde hem öğretmen hem öğrenciler
için güçlü bir katalizörlük yapabilmektedir (Davis ve Krajcik, 2005). Özellikle fen bilimleriyle ilgili ders
kitapları, içeriğinde bulunan deneysel çalışmalar nedeniyle, aynı zamanda bir laboratuvar kılavuzu
olarak da hizmet vermektedir (Nakiboğlu, 2009). Fen derslerinde yapılan deneyler çoğunlukla ders
kitabındaki etkinlikler kısmında yer almaktadır. Etkinliklerde genellikle deneyin başlığı, amacı, gerekli
materyallerin listesi, deneyin yapılışında izlenecek aşamalar, kullanılacak beceriler ve cevaplanması
gereken sorular yer almaktadır. Bu özellik ders kitaplarındaki etkinliklerin aynı zamanda araştırmasorgulama becerilerinin öğretiminde de önemli bir rol oynadığının göstergesidir.
Araştırma-sorgulama becerileri, doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama,
problemi çözmek amacıyla neyi ve nasıl yapması ile ilgili araştırma planlaması yapma, sonuçları
tahmin etme, çıkabilecek sorunları kestirebilme, sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsar.
Anlamlı tahminde bulunma, uygun araştırma ortamına karar verme, araştırmada ne tip ve ne kadar
delil toplanması gerektiğine karar verme, bilimsel yaklaşımı kullanarak araştırmayı planlama, nasıl
gözlem ve kıyas yapacağını belirleme, araç-gereç kullanma, doğru ve hassas ölçümler yapabilme,
sonuçları sunma yollarını belirleme, sonuçların tekrar incelenmesi gerekip-gerekmediğine karar
verme, bulunanlarla asıl fikrin bağlantısını kurma, bulunanları uygun bir dille ifade etme, verileri
ortaya koyma sonucu destekleyici verilerin yeterliliğine karar verme, bulunanların ilk beklentileri
karşılayıp-karşılamadığına karar verme gibi alt becerileri içerir (Yağız, 2008).
Ülkemizde okullarda uygulanmaya başlanan ve yapılandırmacı yaklaşıma dayanan yeni öğretim
programı, orta öğretimde kullanılan ders kitaplarının değişimini zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda fen
ders kitaplarında bilginin sunumu değişmiş ve öğrenci merkezli etkinliklerle desteklenmiştir (Efe, Efe,
Yücel, 2012; Yağız, 2008). Araştırma-sorgulama becerilerinin de ders kitaplarında yer alan
etkinliklerin aktifliği ile ilgili olup öğrencilerin bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenmesi ve öğrenmenin
kalıcılığının sağlanmasında etkili bir yol olarak düşünülebilir. Ancak alan yazında yapılan çalışmalar
göstermektedir ki, ders kitaplarındaki deneylerin veya laboratuvarda kullanılan kitapçıkların,
öğrencilerin problemlere çözüm arayan bilim insanları gibi araştırmalar yapmalarına olanak
sağlamadığını göstermektedir (Soyibo, 1998). Özellikle laboratuvar ve deneysel etkinlikleri bünyesinde
barındıran fen ders kitaplarının öğretim süreci içindeki rolü düşünüldüğünde, araştırma-sorgulamaya
dayalı becerilerin bu kitaplarda yer verilmesi, öğretim sürecinde etkili öğrenme ve öğretimin
sağlanmasında yararlı olabilir. Bu durum, okullarımızda yeni kullanılmaya başlayan kitapların da söz
konusu özellikler açısından incelenmesini gerekli kılmaktadır. Böylece ders kitaplarının hem programa
hem de yapılandırmacı yaklaşıma ne derecede uygun olduğu da belirlenmiş olacaktır (Yıldız-Feyzioğlu
ve Tatar, 2012). Buradan hareketle bu çalışmada, dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabındaki
etkinliklerin araştırma-sorgulama becerileri açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Genel olarak nitel yaklaşımın benimsendiği bu çalışma, doküman incelemesine dayanan betimsel
bir çalışma olarak değerlendirilmektedir.
2.1. Uygulama materyali
Çalışma kapsamında ele alınan ders kitabı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22.06.2017
tarih ve 9505956 sayılı kararıyla 2017-2018 öğretim yılından itibaren ders kitabı olarak kabul edilen
MEB 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı’dır.
Çalışma kapsamında 9. sınıf biyoloji ders kitabındaki toplam 17 etkinlik Yağız (2008)’ın
çalışmasında belirtilen sınıflandırma dikkate alınarak araştırma-sorgulama becerileri açısından
incelenmiştir. Buna göre etkinlikler her bir alt beceri için tek tek değerlendirilmiştir. Bu süreçte ilk
olarak kitapta yer alan ilk iki etkinlik çalışmanın iki araştırmacısı tarafından birlikte kodlanmıştır.
Sonrasında ise kalan 15 etkinlik aynı araştırmacılar tarafından birbirlerinden bağımsız olarak
incelenerek ilgili bölümlere kodlanmıştır. Bireysel çalışma sonrası araştırmacılar bir araya gelerek
kodlamaları karşılaştırmış ve farklı kodlanan bölümler tartışılarak ortak bir sonuca varılmıştır.
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3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Çalışmada dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabında yapılan etkinliklerin araştırma-sorgulama
becerileri açısından incelenmesi sonucunda ortaya çıkan bulgular Tablo 1’de gösterilmektedir.

ETK2

ETK3

ETK4

ETK5

ETK6

ETK7

ETK8

ETK9

ETK10

ETK11

ETK12

ETK13

ETK14

ETK15

ETK16

ETK17

Toplam

Doğru ve anlamlı sorular
sorarak problemi fark
etme ve kavrama
Bir fikri ve ürünü yeniden
farklı ortamlarda kullanma
Problemi çözmek amacıyla
neyi nasıl yapması ile ilgili
araştırma planlaması
Sonuçları tahmin etme
Çıkabilecek
soruları
kestirme
Sonucu test etme
Fikir geliştirme
Anlamlı tahminde bulunma
Uygun araştırma ortamına
karar verme
Ne tip ve ne kadar delil
toplaması
gerektiğine
karar verme
Bilimsel
yaklaşımı
kullanarak
araştırmayı
planlama
Nasıl gözlem ve kıyas
yapacağını belirleme
Araç gereç kullanma
Doğru ve hassas ölçüm
yapabilme
Sonuçları sunma yollarını
belirleme
Sonuçların
tekrar
incelenmesi
gerektiğine
karar verme
Bulunanlarla asıl fikrin
bağlantısını kurma
Bulunanları uygun bir dille
ifade etme
Verileri ortaya koyma
Sonucu
destekleyici
verilerin
yeterliliğine
karar verme
Bulunanların
ilk
beklentileri
karşılayıp
karşılamadığına
karar
verme

ETK1

Tablo 1
Dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabındaki etkinliklerin araştırma-sorgulama beceri düzeylerinin
dağılımı
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Tablo 1 incelendiğinde, araştırma-sorgulama alt becerilerinin çok büyük bir kısmının etkinliklerde
yer aldığı görülmektedir. Ayrıca dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabındaki etkinliklerin 7 tanesi (ETK3,
ETK4, ETK6, ETK7, ETK8, ETK11, ETK12) toplam 21 adet olan söz konusu alt becerilerin tamamını
içermektedir. Öte yandan alt becerilerden “ne tip ve ne kadar delil toplanması gerektiğine karar
verme” ve “doğru ve hassas ölçüm yapabilme” alt becerileri etkinliklerin yarısından daha az bir
kısmında yer almıştır.
Araştırmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, ele alınan ders kitabındaki etkinliklerde
araştırma-sorgulama alt becerilerinin büyük bir kısmının kullanıldığı görülmektedir. Dahası ilgili
etkinliklerden 7 tanesi söz konusu alt becerilerin tamamını içermektedir. Bu bulgu etkinliklerde
araştırma ve sorgulamaya odaklama gereklerinin dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabında oldukça
yüksek oranda yer aldığını ortaya koymaktadır. Bostan-Sarıoğlan, Can ve Gedik (2016)’nın da
çalışmasına benzer şekilde bu çalışamadan elde edilen bulgulara göre söz konusu kitapta yer alan
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etkinliklerde, öğrencileri materyallerle etkileşime sevk etme, plan yapma, öğrencileri gözlem
yapmaya sevk etme, öğrencileri tahmin yürütmeye ve bu tahminleri test etmeye sevk etme
gereklilikleri büyük oranda yerine getirilmiştir.
Öte yandan alt becerilerden “ne tip ve ne kadar delil toplanması gerektiğine karar verme” ve
“doğru ve hassas ölçüm yapabilme” alt becerileri kazandırma noktasında, ders kitabındaki
etkinliklerin yarısından azı, öğrencileri araştırma-sorgulama yapmaya yönlendirme açısından yetersiz
kalmıştır. Ders kitabındaki etkinliklerin araştırma-sorgulama becerilerini kazandırma noktasında bazı
eksikliklerinin olduğu yönünde benzer bulgulara ulaşılan çalışmalara alan yazında rastlanmaktadır
(Bakar, Keleş ve Koçakoğlu, 2009; Bostan-Sarıoğlan, Can ve Gedik,2016; Yağız, 2008).
Sonuç olarak bu çalışmada incelenen dokuzuncu sınıf ders kitabında yer alan etkinliklerde
özellikle öğrencilere, keşfettikleri ve araştırdıkları bilgileri sorgulama ve sunma becerileri için yeteri
kadar fırsat verilmekle birlikte bazı eksikliklerin de olduğu görülmektedir. Bu noktada biyoloji dersi
kitaplarında yer alan etkinliklerde araştırma-sorgulamaya dayalı becerilerin daha da geliştirilmesi,
hatta gerekirse daha yeni ve farklı etkinliklerin ilave edilmesi önerilmektedir. Ayrıca bu çalışmada
dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabındaki etkinlikler ele alınmıştır. Dolayısıyla benzer bir çalışmanın
farklı sınıf düzeyindeki ve farklı fen alanlarında hazırlanmış ders kitapları için de yapılması uygun
görülmektedir. Hatta aynı kitapta yer alan farklı ünitelerdeki etkinliklerin karşılaştırıldığı yeni
çalışmalar da yapılabilir.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Yaklaşımına Yönelik Öz-Yeterlik
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Özet: Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitimi, ekonomik büyümenin gelişimine katkıda
bulunacak bir eğitim yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. STEM alanlarına yapılan vurgunun artması, iş dünyasının
nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacağı gibi gerçekleştirilecek olan inovasyon ve sağlanacak verimlilik ile
Türkiye’nin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda geleceğin işgücü olan öğrencilere yön
verecek sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımıyla ilgili öz-yeterlik inançları oldukça önem taşımaktadır. Bu
doğrultuda bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inançlarını
belirlemek ve cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma, nicel araştırma desenlerinden
tarama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışma grubunu Ege Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinde
öğrenim görmekte olan 111 kız ve 45 erkek olmak üzere toplamda 156 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır.
Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inançlarını belirlemek amacıyla
Yaman, Özdemir ve Vural (2018) tarafından geliştirilen “STEM Uygulamaları Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek 18 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Çalışmada elde edilen veriler bilgisayar
ortamında istatistik paket programı kullanılarak bağımsız t-testleri ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda
sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetleri ile STEM uygulamalarına yönelik öz-yeterlik inançları arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı saptanmıştır. Diğer yandan sınıf öğretmeni adaylarının STEM uygulamalarına yönelik öz-yeterlik
inançlarının sınıf düzeyine göre son sınıflar lehine farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: STEM, Öz-Yeterlik inançları, Sınıf Öğretmeni Adayları.

Determining Pre-Service Primary School Teachers’ Self-Efficacy
Beliefs on STEM Approach
Abstract: Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) education is considered as an
educational approach that will contribute to the development of economic growth. Increasing the emphasis on
STEM areas will meet the demand for skilled labor as well as will contribute to Turkey's economic development
through innovation and efficiency. In this context, self-efficacy beliefs on STEM approach of the pre-service
teachers who will guide the future labor force are very important. In this direction, the aim of this study is to
determine pre-service primary school teachers’ self-efficacy beliefs on STEM approach and examine them
according to gender and grade variables. The study was carried out employing the survey method from
quantitative research patterns. The study group consisted of a total of 156 pre-service primary school teachers
(111 females and 45 males) studying in a state university in the Aegean region. In order to determine pre-service
primary school teachers’ self-efficacy beliefs on STEM approach “A Teacher Self-Efficacy Scale for STEM
Practices”, developed by Yaman, Özdemir and Vural (2018), was utilized. The scale is a 5-point Likert-type scale
consisting of 18 items. The data obtained in the study were analyzed with independent t-tests using statistical
package program in computer. As a result of the study, it was found that there was no significant difference
between males and females on their self-efficacy beliefs on STEM applications. On the other hand, it has been
determined that pre-service primary school teachers who are senior differ significantly from those who are
junior. Suggestions were presented in line with these results.
Keywords: STEM, Self-Efficacy Beliefs, Pre-service Primary School Teachers
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1. Giriş
İçerisinde bulunduğumuz çağın gereksinimlerini karşılamak ve teknolojik yarışta kendimize yer
edinmek amacıyla matematiği ve fen bilimlerini içselleştirip anlayan, anladıklarını ise günlük hayatta
karşılaştıkları problemleri çözmek için 21.yüzyıl becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duymaktayız. Bu
anlayış aslında gelişmek isteyen tüm toplumların ortak hedefidir. Bunu da Fen, Teknoloji, Mühendislik
ve Matematik (STEM) eğitimiyle yapmak mümkündür. STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve
matematik gibi disiplinlerin birbirleriyle entegrasyonunu temel alan bir öğretim yaklaşımıdır.
STEM eğitiminin amacı teorideki bilgileri pratiğe dönüştürmektir. Çocukların içindeki merak,
keşfetme ve yaratıcılığın ortaya çıkmasıyla çocuklar farklı alanlardaki bilgiyi bir arada kullanarak
kendi deneyimleriyle yeni ürünler ortaya koyarlar. Bu bağlamda STEM eğitimi bilim ve teknolojinin
kullanılmasıyla birlikte ülkenin geleceğinde de önemli bir yere sahiptir. Bu konuda öğretmenlerin
üzerine düşen STEM eğitimi kapsamında yoğunlaşan Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
disiplinlerine ait derslerde teorik bilgileri aktarmak değil, yapılandırmacı yaklaşımının getirisi olarak
üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş yapma düzeyine yükseltmek için rehberlik etmek, yol
göstermektir. Bunu gerçekleştirmek için de öğrencinin hata yapmaktan çekinmeyeceği, başarıya
ulaşana dek denemeler yapabileceği, öğrencinin girişimci ruhunu ve kendine olan güvenini
geliştireceği ortamların sağlanması önemlidir. Böylece öğrencilere gelişimin durmadığına, sürekli
devam ettiğine dair farkındalık kazandırılmalıdır (Özdemir, 2016, akt. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü, 2016).
Yapılan çalışmalar, STEM’i oluşturan disiplinlerin sahip olduğu teorik bilgilerin kullanımı ve ürün
olarak ortaya konulmasında STEM eğitiminin gerekliliği sonucunu doğurmaktadır (Çorlu, 2014). Ayrıca,
bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde, bilgileri somutlaştırılarak ürüne dönüştüren,
mühendisliği ve teknolojiyi ön plana çıkaran STEM eğitimi, çocuklarda da disiplinler arası bakış açısının
gelişiminde önemli rol oynamaktadır (Akgündüz ve diğerleri, 2015). Bunun yanında STEM eğitimi,
ekonomik büyümenin gelişimine katkıda bulunacak bir eğitim yaklaşımı olarak kabul edilmektedir.
STEM alanlarına yapılan vurgunun artması, iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacağı gibi
gerçekleştirilecek olan inovasyon ve sağlanacak verimlilik ile Türkiye’nin ekonomik gelişimine de katkı
sağlayacaktır. Öte yandan, ülkelerin başarılı bir eğitim sistemine sahip olmaları için temel eğitimin
önemi büyüktür. Küçük yaşta kazandırılacak ilgiler, beceriler ve tutumlar ileriki zamanlarda
çocukların kararlarında etkili olacaktır. Burada en büyük görev ve sorumluluk sınıf öğretmenlerine
düşmektedir. Ders işleyiş esnasında STEM etkinlikleri uygulayarak STEM’in temellerini erken yaşta
atmalıdır. Sınıf öğretmenlerinin de çocuklara rehberlik edebilmesi için STEM’i iyice anlayıp,
benimsemesi gerekmektedir. Bu bağlamda geleceğin işgücü olan öğrencilere yön verecek sınıf
öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımıyla ilgili öz-yeterlik inançları oldukça önem taşımaktadır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesidir. Bu
amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
 Sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inanç puanları ne
düzeydedir?
 Sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inanç puanları cinsiyete ve
sınıf düzeyine göre değişmekte midir?
2.Yöntem
Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile tasarlanmıştır.
2.1. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ege Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim
görmekte olan 156 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ile ilgili ayrıntılı
bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1. Araştırmanın çalışma grubu

Cinsiyet
Sınıf Düzeyi
Toplam

Kız
Erkek
3.Sınıf
4.Sınıf

N
111
45
63
93
156

%
71,2
28,8
40,4
59,6
100

Toplam 156 öğrencinin 111’i (%71,2) kız, 45’i (%28,2) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Bu
öğrencilerin 63’ü (%40,4) 3.sınıf, 93’ü (%59,6) 4.sınıftır.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Yaman, Özdemir ve Vural (2018) tarafından geliştirilen
“STEM Uygulamaları Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 18 maddeden oluşan 5’li likert
tipi (her zaman, sık sık, bazen, nadiren, hiçbir zaman) bir ölçektir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı
(Cronbach’s Alpha) 0,97 iken, bu çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS 20.0 paket program kullanılmıştır.
Ölçek maddelerine verilen cevaplar frekans dağılımı kullanılarak betimlenmiştir. Sınıf öğretmeni
adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inanç puanlarının cinsiyet ve sınıf düzeyine ilişkin
analizinde iki yönlü varyans analizi (two-way ANOVA) kullanılmıştır.
3. Bulgular
Öğretmen adaylarının ölçek maddelerine verdikleri cevapların frekans dağılımı Tablo 2’de
verilmiştir.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hiçbir zaman

3

Nadiren

2

STEM yaklaşımına özgün sonuçlara ulaşabilirim.
21
STEM etkinliği tasarlarken gerekli olan bilimsel süreç becerileri
6
konusunda akademik olarak yeterliyim.
STEM uygulamalarında kullanılmak üzere modeller ve materyaller
7
geliştirebilirim.
STEM ile ilgili iyi bir etkinlik tasarlayabilirim.
9
STEM ile ilgili etkinliklerin sonuçlarını rahatça yorumlayabilirim.
7
STEM uygulamalarıyla ilgili projelerde görev alabilecek düzeydeyim.
8
Öğrencilerin STEM ile ilgili sorularını yanıtlayabilirim.
8
STEM etkinliklerini günlük hayata uyarlayabilirim.
8
Zekâ alanını geliştirici STEM etkinlikleri tasarlayabilirim.
6
STEM etkinliklerinde kazandırılması gereken hedefleri öğrenci ve çevre
8
özelliklerine göre uygun olarak belirleyebilirim.
Bir STEM etkinliği yapmaya karar verdiğimde hemen işe girişirim.
7
STEM uygulamalarında kendimi yeterli hissediyorum.
4
STEM uygulamalarında eleştirel düşünmeyi sağlayabilirim.
9
STEM kavramlarına ve terimlerine hâkim olduğumu düşünüyorum.
8
STEM etkinliklerinde uyguladığım adımları öğrencilerime rahatça
9
anlatabilirim.
STEM uygulamaları ile ilgili plan yaparken onları hayata
7
geçirebileceğimden eminim.
STEM uygulamalarında kendime güvenirim.
6
STEM uygulamaları çok zor görünse de yapmaya çalışırım.
16

Bazen

1

Maddeler

Sık sık

No

Her zaman

Tablo 2
Ölçek maddelerine verilen cevapların frekans dağılımı

63

60

8

4

49

55

40

6

55

56

33

5

50
64
41
47
53
36

60
48
58
65
64
70

31
29
36
29
27
36

6
8
13
7
4
8

58

57

30

3

61
44
64
39

48
56
56
55

29
39
24
42

11
13
3
12

66

45

30

6

52

55

35

7

57
54

61
54

25
23

7
9

Tablo 2’de görüldüğü üzere cevaplar “sıkı sık, bazen ve nadiren” kısımlarında yoğunlaşmaktadır.
Öğretmen adayları en çok “her zaman” cevabını “STEM yaklaşımına özgün sonuçlara ulaşabilirim.”
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maddesine vermişken, en az “STEM uygulamalarında kendimi yeterli hissediyorum.” maddesine
vermiştir.
Sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inanç puanlarının cinsiyet ve
sınıf düzeyine ilişkin analizinde iki yönlü varyans analizi (two-way ANOVA) yapılmıştır. İki yönlü
varyans analizi (two-way ANOVA) yapmak için önkoşul olarak önce varsayımlar kontrol edilmiştir.
Normallik varsayımı çarpıklık-basıklık katsayıları ile kontrol edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık katsayıları
[-1,+1] aralığında olduğu için normallik varsayımı sağlanmıştır. Varyansların homojenliği için Levene’s
Test değeri 0,51 bulunmuştur. Bu değer 0,05’ten büyük olduğu için bu varsayım da sağlanmıştır. İki
yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3
İki yönlü varyans analizi sonuçları
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

η2

119,3

1

119,3

0,75

0,388

0,005

1571,01

1

1571,01

9,89

0,002

0,061

71,42

1

71,42

0,45

0,504

0,003

Hata

24152,6

152

158,9

Toplam

530805

156

Cinsiyet
Sınıf düzeyi
Cinsiyet*Sınıf düzeyi

Sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inanç puanları puanları iki yönlü
varyans analizi (2cinsiyet X 2sınıf düzeyi) ile karşılaştırıldığında, sadece sınıf düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir [F(1,152)=9,89 p<0.05]. Bu fark 3. sınıflar (X=51,92, SS=1,96) ile
4. sınıflar (X=59,45, SS=1,38) arasında 4. sınıflar lehinedir. Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü
(η2=0,061), bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inançları
belirlenmiş ve cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Bulgulara göre STEM
yaklaşımına özgün sonuçlara ulaşabileceğini düşünen öğretmen adayı sayısı oldukça fazladır. Sınıf
öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına ve bileşenlerine yönelik öz-yeterlik inançlarının cinsiyet
faktörü açısından incelendiğinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. İlgili literatürde STEM
yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inançları ile cinsiyet göre arasındaki ilişki ile ilgili farklı sonuçlara
rastlanılmaktadır. Bazı çalışmalarda erkekler lehine sonuçlar saptanmasına karşın (örn. Huang, 2013;
Lee, Lee & Bong, 2014; OECD, 2015), bazı çalışmalarda cinsiyetler arasında farklılık bulunamamıştır
(örn. Concannon & Barrow, 2012; Hacıömeroğlu, 2018). Bu çalışmanın sonucu, çalışma grubunda yer
alan sınıf öğretmeni adaylarının eğitim- öğretim sürecinde birbirine benzer deneyimler
yaşamalarından kaynaklı yönelimlerinin benzemesi şeklinde açıklanabilir.
Sınıf öğretmeni adaylarının STEM yaklaşımına yönelik öz-yeterlik inançları sınıf düzeyi bakımından
incelendiğinde 3. ve 4. sınıflar arasında 4.sınıflar lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Bu durum son sınıfların staj okullarında STEM etkinliklerine yer vererek STEM’i içselleştirip öz-yeterlik
inançlarını arttırmasıyla açıklanabilir.
Çalışma bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle sınırlı kalmıştır.
Bu yüzden Türkiye genelinde bu çalışmanın yapılması çalışmanın daha etkili ve güçlü bir şekilde
yordanabilmesini sağlayabilir. 3. ve 4. sınıflar arasında anlamlı bir fark olmasının nedenleri nitel bir
çalışma ile derinlemesine araştırılabilir.
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Nanoteknoloji Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Nanoteknoloji
Farkındalıkları ve Kavramsal Anlamalarına Etkisi
Meltem TEKELİOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
meltemte93@gmail.com
Prof. Dr. Nurettin ŞAHİN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
nsahin@mu.edu.tr
Özet:Yenilenen 2018 Fen Bilimleri dersi öğretim programı fen bilimlerini matematik, teknoloji ve
mühendislikle bütünleştirmeyi sağlayarak, öğrencilerde problemlere disiplinler arası bakış açısıyla yeni ürün
oluşturmaya yönelik beceriler geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Nanoteknolojinin multidisipliner yapısı, yenilenen
öğretim programında hedeflenen amaç için etkin biçimde kullanılabilecek bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nanoteknoloji etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin nanoteknoloji hakkındaki farkındalıklarına ve kavramsal
anlamalarına etkisinin belirlenmesi bu araştırmanın amacıdır. Araştırmada, tek gruplu öntest son test basit
deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2018–2019 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Muğla
Fethiye’deki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 71 (36 erkek, 35 kız) 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Öğrencilere, maddenin tanecikli yapısı ünitesi kapsamında nano kavramı, nanoteknoloji ve uygulama alanları ile
ilgili basit araç-gereçler kullanılarak karbon nanotop (Buckyball) modelleme etkinlikleri yapılmıştır. Etkinliklerde
Karbon nanoyapıların (nanotop ve nanotüp) tasarımı ile matematik-mühendislik disiplinlerini kullanmak, karbon
nanoyapıların uygulama alanları ile yeni gelişen nano-teknolojiyi tanıtmak hedeflenmiştir. Verileri toplamak
amacıyla araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak ve alan uzmanlarının kanısı alınarak geliştirilen,
sekiz sorudan oluşan Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalık anketi ile 10 maddelik iki aşamalı Kavramsal Anlama
soruları kullanılmıştır. Öğrencilerin etkinlik hakkındaki görüşleri ise Etkinlik Değerlendirme formu ile alınmıştır.
Nicel veriler normallik sınaması sonrasında nonparametrik olarak Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz
edilmiş, nitel veriler için içerik analizi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar incelendiğinde etkinliklerin öğrencilerin
nanobilim ve nanoteknoloji hakkındaki farkındalıklarında ve kavramsal anlamalarında son test lehine anlamlı
farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır (p<0.05). Etkinlik değerlendirme formları incelendiğinde, öğrenciler etkinlik
uygulamalarına ilişkin olumlu görüşlere sahiptirler, etkinlikleri yaparken eğlendiklerini ancak nanotop modelleme
etkinliklerini yaparken bazı psikomotor ve matematiksel-mantıksal beceri gerektiren konularda kısmen
zorlandıklarını ifade ettikleri görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Nanoteknoloji farkındalığı, Etkinlik temelli öğrenme, Nanotop, Fen bilimleri eğitimi.

The Effect of Nanotechnology Activities on 7th Grade Students'
Nanotechnology Awareness and Conceptual Understandings
Abstract: The renewed 2018 Science course curriculum aims to integrate science with mathematics,
technology and engineering, and to develop skills to create new products from an interdisciplinary perspective
to students. The multidisciplinary structure of nanotechnology is an area that can be used effectively for the
intended purpose in the renewed curriculum. The aim of this research is to determine the impact of
nanotechnology activities on 7th grade students' awareness of nanotechnology and their conceptual
understanding. In this study, one-group pretest-posttest weak experimental design was used. The study group
consisted of 71 (36 boys, 35 girls) 7th grade students in a state secondary school in Fethiye in the first semester
of 2018r2019 academic year. Students are nano-particulate structure unit under the concept of material, carbon
using simple tools and applications related to nanotechnology nanotop (Buckyball) modeling activities have been
conducted. In the activities, it is aimed to use the design of carbon nanostructures (nanotopes and nanotubes)
and mathematical-engineering disciplines, and introduce the new nano-technology with the application areas of
carbon nanostructures. In order to collect the data, a 10-item two-stage conceptual comprehension question was
used with the Nanoscience and Nanotechnology Awareness Questionnaire, which consists of eight questions,
which were developed by the researchers in order to collect the data. The opinions of the students about the
activity were taken with the Activity Evaluation Form.
The quantitative data were analyzed non-parametric by Wilcoxon signed rank test after normality test and
content analysis was performed for qualitative data. When the results were analyzed, it was determined that
the activities had significant differences in the awareness and conceptual understanding of students about
nanoscience and nanotechnology in favor of the last test (p<0.01). When the activity evaluation forms are
examined, the students have positive opinions about the activity practices, they have fun while doing the
activities, but they have stated that they have some difficulty in doing nanotop modeling activities and some
psychomotor and mathematical-logical skills.
Keywords: Nanotechnology awareness, Activity-based learning, Nanotop, Science education.
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1. Giriş
Günümüzde nanobilim ve nanoteknoloji toplumsal beklentilerin artması nedeniyle teknolojik
yeniliklerde ve bilimsel araştırmalarda öncelik kazanmıştır. Bu araştırmalar ile bilimsel bilginin
sınırları genişletilerek eğitim açısından da önemli bir alan haline gelmiştir. Kamuoyunun katılım, bilgi
ve farkındalık düzeylerinin teşvik edilmesi, gelişmekte olan nanoteknoloji için önem teşkil etmektedir.
Nanoteknolojinin yapısı ve tüm içerikleri eğitimin her kademesinde ele alınması gerektiğini
göstermektedir (Ateş, 2015). Bu ihtiyaçtan ötürü son yıllarda dünyada nanoteknoloji ile ilgili çok fazla
araştırma yapılmış ve bu alanda bilimsel sıçramalar meydana gelmiştir.
Nanoteknolojinin çok disiplinli yapısı sayesinde eğitimdeki yeni yaklaşımlar ile öğretimi
sağlanabilir. Bu yaklaşımlara örnek olarak disiplinler arası öğrenme yaklaşımı, STEM ve bağlam temelli
öğrenme yaklaşımı söylenebilir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde fen bilimleri dersi öğretim
programlarında, öğrencilerin bireysel öğrenmelerinden sorumlu olduğu, öğrencinin derse aktif
katılımının sağlandığı ve öğrenilen bilgilerin kendi zihinlerinde anlamlandırmalarına olanak sağlayan
öğrenme kuram ve yaklaşımları benimsenmiştir (Bostan-Sarıoğlan, Can ve Gedik, 2016).
Fen eğitiminde nanoteknoloji eğitiminin yer alması, güncel gelişmelerin farkında olan fen
okuryazarı bireyler yetiştirilebilmesine katkı sağlamaktadır. Fen bilimleri öğretim programında da
güncel gelişmelerin farkında olan fen okuryazarı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu bireylerin
yetiştirilmesi ile toplumda nanoteknolojik ürünlerin bilinçli kullanılması, bu ürünler hakkında kararlar
verilmesini ve güncel gelişmeler hakkında yani fikirler ortaya çıkmasını sağlayacaktır (Yawson, 2010).
Fen Bilimleri Dersi 2018 (3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar) Öğretim Programı’nda fen bilimlerini
matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirmeyi sağlayarak, disiplinler arası bakış açısıyla,
öğrencilerin üretkenliklerini arttırarak, edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını
ve bu ürünlere nasıl değer kazandırılabilecekleri kapsamaktadır. Doğrudan bilgiyi aktarmak yerine,
öğrenciler araştırma yaparak, soru sorarak, problem çözerek, bilişsel ve psikomotor becerilerini
kullanarak ve bire bir görev alarak projeyi temele almış bir öğretimde yeni bilgiler edinirler
(Demirhan, 2002; Kalaycı, 2008).
Türkiye’de etkinlik temelli öğrenme 2005 yılından itibaren uygulamaya konulmuş olup günümüzde
de hala geçerliliğini sürdürmektedir (Kösterelioğlu, Bayar ve Akın-Kösterelioğlu, 2014). Etkinlik ile
öğretimin öğrenme-öğretme sürecinde olumlu etkiye sahip olduğu söylenmektedir. Etkinlik temelli
öğrenmede birey hem kendi bilgi ve becerilerini yeni öğrendikleriyle bağ kurarak transfer eder hem
de gerçek hayatla ilişkilendirir (Choo, 2007).
Dünyada ve ülkemizde nanoteknolojinin tanıma sürecini bilim insanları çok iyi değerlendirerek
tıp, savunma, malzeme, tekstil gibi birçok sektörde gereken ilgi ve merakı uyandırabilmişlerdir. Fakat
eğitim alanında gereken ilgi gösterilmemiştir. Bu eksiklikten yola çıkarak yapılan çalışmanın konusu
ortaokul öğrencilerinin nanoteknoloji farkındalıkları ve kavramsal anlamaları oluşturmaktadır.
2. Yöntem
Araştırmanın yöntem başlığı altında araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları,
veri toplama süreci ve analizi ile ilgili bilgilere yer verilecektir.
2.1. Araştırma Soruları
1. Öğrencilerin nanoteknoloji hakkındaki farkındalık puanları öntest son test arasında anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?
2. Öğrencilerin nanoteknoloji hakkındaki kavramsal anlamaları öntest son test arasında anlamlı
bir farklılık göstermekte midir?
3. Öğrencilerin nanoteknoloji farkındalıkları ve kavramsal anlamaları cinsiyetleri ve akademik
başarıları bakımından farklılık göstermekte midir?
4. Yapılan nanoteknoloji etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri nedir?
2.2. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmaktadır. Araştırmada
etkinliklerin nanoteknoloji farkındalığına ve kavramsal anlamalarına etkisi nicel olarak yarı-deneme
modellerinden “tek gruplu öntest son test” basit deneysel desen kullanılmıştır.
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2.3. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2018–2019 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Muğla
Fethiye’deki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 71 (36 erkek, 35 kız) 7. sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak ve alan
uzmanlarının kanısı alınarak geliştirilen, anket, iki aşamalı test ve açık uçlu sorulardan oluşan
“Nanoteknoloji Farkındalık Anketi”, “Kavramsal Anlama Soruları” ve “Etkinlik Değerlendirme Formu”
kullanılmıştır.
2.4.1. Nanoteknoloji Farkındalık Anketi
Öğrencilerin nanoteknoloji farkındalıklarını belirlemek amacıyla Şahin ve Ekli (2013) ile SagunGököz (2012) tarafından yapılan çalışmalarda geliştirilen soru maddeleri, çalışmamız için ortaokul
düzeyine uygun olarak yeniden düzenlenerek bu çalışmada kullanılmıştır. Anket taslağı eğitim
bilimleri ve alan uzmanlarının görüşlerine sunularak kapsam geçerliği bakımından, örnekleme ait
deneme grubuna uygulanarak güvenirliği sorgulanmıştır ve ön uygulama sonucunda gerekli
düzenlemeler yapılarak anket formuna son şekli verilmiştir. Nanoteknoloji farkındalık anketinde;
öğrencilerin nanoteknoloji duyumlarının, duyum kaynaklarının, temel bilgi düzeylerinin belirlenmesi
ile ilgili 2 adet, doğru-yanlış soru tipinde 2 adet ve nanoteknoloji farkındalık düzeylerinin
belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan üçlü likert tipinde 6 adet olmak üzere toplam 10 madde yer
almaktadır. Nanoteknolojiye yönelik görüşler ve risk algıları ile ilgili bir adet açık üçlü soruya da
nanoteknoloji farkındalık anketinin son-testinde yer verilmiştir. Anketteki temel bilgi ve farkındalık
ile ilgili 8 soru doğru seçenek işaretlenmişse 1 (bir), yanlış seçenek işaretlenmişse 0 (sıfır) olarak
puanlanmıştır.
2.4.2. Kavramsal Anlama Soruları
Kavramsal Anlama Soruları, Fen Bilimleri öğretim programındaki “Madde ve Değişim” ünitesindeki
kazanımlar ile nanoteknoloji hakkındaki öğrencilerin kavram yanılgıları dikkate alınarak iki aşamalı 10
adet soru şeklinde hazırlanmıştır. İki aşamadan oluşan soruların her iki aşamasında çoktan seçmelidir.
Sorular için fen eğitimi alanında çalışan iki öğretim üyesi, M.E.B görev yapmakta olan 4 ve halen
yüksek lisans yapmakta olan bir fen bilimleri öğretmeninin uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanların
görüş ve önerileri doğrultusunda düzenlemeler yapılarak testin kapsam geçerliliği sağlanmaya
çalışılmıştır. Sorular doğru seçenek-doğru neden işaretlenmişse 1 (bir), iki aşamanın herhangi birinde
veya her iki aşamada da yanlış seçenek işaretlenmişse 0 (sıfır) olarak puanlanmıştır.
2.4.3. Etkinlik Değerlendirme Formu
Bu form ile öğrencilerin etkinlik hakkındaki görüşleri alınmıştır dört sorudan oluşmaktadır.
Öğrenci görüşleri için içerik analizi yapılmıştır. Verilerin sunulması için temaların, alt temaların,
kategorilerin, öğrenci görüşleri frekansının ve örnek öğrenci görüşlerinin bulunduğu tablo
oluşturulmuştur.
2.5. Veri Toplama Süreci ve Analizi
Karbon nanotop (Buckyball) modelleme etkinlikleri daha önceden araştırmacı tarafından
denenmiş ve gerekli olabilecek malzemeler belirlenmiştir. Yapılacak etkinliklerde kullanılacak
malzemelerin çoğu araştırmacı tarafından temin edilmiştir. Uygulama, öğretim programında
belirtildiği gibi bir haftalık sürede yapılmıştır. Çalışma grubu öğrencileri uygulama boyunca tüm
etkinlikleri grupça tamamlamışlardır. Gruplardaki öğrenci dağılımının dengeli, etkinliklerin verimli
olması için araştırmacı tarafından sınıf mevcuduna göre ikişer kişilik gruplar oluşturulmuştur. Grupça
çalışmaya elverişli oturma düzenini sağlamak için sıralar gruplandırılmıştır ve sıralar arasında yeterli
boşluk bırakılmıştır. Öğrencilerin birbirleriyle rahatça iletişim kurabilecekleri, etkinlik çalışma
yapraklarındaki soruları birlikte cevaplayabilecekleri, tasarım yapabilecekleri ortam sağlanmıştır.
Etkinliklere geçmeden önce, zaman tasarrufu için materyaller öğretmen masasına yerleştirilmiştir.
Öğrencilerin nanoteknoloji ile ilgili farkındalık ve kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi için
öntest uygulanmıştır. Öntest için önce nanoteknoloji farkındalık anketi daha sonra kavramsal anlama
soruları dağıtılmıştır. Ders başlangıcında, öğrencilerin etkinlik uygulaması ve nanoteknolojiyi
kavramlarına yönelik olarak hazırlanan 15 dk. bir sunum yapılmıştır. Öğrencilerin etkinlik sırasında ne
yapılması istendiğini daha iyi anlayabilmeleri için gruplara etkinlik yaprağı dağıtılmıştır. Öğrencilere
Karbon nanotop (Buckyball) modelleme etkinlikleri için bir ders saati süre verilmiştir. Daha sonra,
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çalışma yapraklarındaki soruları grupça tartışarak cevaplandırmaları istenmiştir. Etkinlikler sonunda
son test için 20 dk. ayrılmıştır. Son testte sırasıyla nanoteknoloji farkındalık anketi, kavramsal anlama
soruları ve etkinlik değerlendirme soruları dağıtılmıştır. Tüm etkinlikler ve verilerin toplanması üç
ders saatinde tamamlanmıştır. Dört farklı 7. sınıf şubesinde etkinlikler üçer ders saati süresince
gerçekleştirilerek çalışma toplam bir haftada tamamlanmıştır.
Verilerin çözümlenmesinde için nitel ve nicel analiz yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Dağılımın
normalliği örneklem büyüklüğüne göre (n=71) Kolmorogov-Simirnov testi ile belirlenmiştir. Veriler
normal dağılıma uyuyorsa, parametrik testler (ilişkili gruplar t-testi), normal dağılıma uygun değilse
non-parametrik testler (Wilcoxon işaretli sıralar testi) kullanılmıştır.
3. Bulgular
3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Birinci alt problem, “Öğrencilerin nanoteknoloji hakkındaki farkındalık puanları öntest son test
arasında anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir.
Yapılan Kolmorogov-Simirnov testine göre, öntest ve son test olarak uygulanan Nanoteknoloji
farkındalık anketiden alınan puanlar normal dağılım göstermediğinden (p=0,000 ˂0,05), parametrik
olmayan bir test olan Wilcoxon işaretli-sıralar testi uygulanmıştır.
Tablo 1
Nanoteknoloji Farkındalık anketi Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test
Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş sıralar Testi Sonuçları
Ölçüm

Sıralar
Negatif
Sıralar
Nanoteknoloji
Pozitif
farkındalık
Sıralar
anketi öntestson test puanı
Eşit
Toplam
*p<0.05 olduğundan fark anlamlı

N

Sıra Ortalaması

Sıra toplamı

1

4

4

65

33,95

2207

z

p

-7,053

0,000*

5
71

Nanoteknoloji farkındalık anketi sonucunda öntest ve son test arasında anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Etkinlikler ile öğrencilerin farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir değişim
gerçekleşmiştir. Öğrencilerin nanoteknoloji ile ilgili ne kadar duyum sahibi oldukları ankette yer alan
1. soru maddesi ile sorulmuştur. Nanoteknoloji farkındalık anketindeki “Bugüne kadar nanoteknoloji
hakkında ne kadar şey duydunuz?” sorusuna öğrencilerin büyük çoğunluğu (X= 2.28, n= 71, %49.3)
“biraz” duyum sahibi olduğunu belirtmiştir. Önemli bir kısım (n= 13, %18.3) öğrencinin de “hiçbir şey”
duymadığı görülmektedir.
Nanoteknoloji duyumları cinsiyet ve ders başarısı değişkenleri açısından incelenmiştir. cinsiyet
ve ders başarısı açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0.05).
Nanoteknoloji alanında bilgi sahibi olduğunu belirten öğrencilerin, bu alandaki ilk duyumlarını
nereden aldıkları sorusuna verdikleri cevaplar değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir (Şekil 1).
diğer
okuldaki dersler
internet
tv ve radyo
bilimkurgu kitap ve filmler
dergiler
haberler
reklamlar
0

5

10

15

20

25

Şekil 1. Nanoteknoloji duyumları ile ilgili anket maddesine verilen cevapların dağılımı
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Öğrencilerin nanoteknoloji duyumlarını daha çok okuldaki derslerden (%32.4), internet ve
reklamlardan (%18.3), bilim kurgu kitaplarından (%14.1), dergiler (%7) ve TV-radyo programlarından
(%5.6) edindikleri görülmüştür. %2.8’lik bir kısım öğrenci bu soruya diğer şıkkını işaretleyerek,
bilgilerini ankette yer almayan farklı bir kaynaktan edindiklerini belirtmişlerdir (Şekil 1). Bu öğrenciler
diğer şıkkının yanındaki boşluğa duyum kaynaklarını yazmışlardır. Yazılan veriler incelendiğinde bu
öğrencilerin duyumlarını ailelerinden (n= 2) elde ettikleri görülmüştür.
Tablo 2
Öğrencilerin Nanoteknoloji Hakkındaki Görüşleri
Tema

Etkinlikte
Hissedilenler

Alt Tema

Kategori

f

İyi

43

Ne iyi ne
kötü

3

Kötü ve riskli

5

Olumlu
Olumsuz

1
1

Örnek İfadeler
Çok iyi bir his bıraktı. Çünkü günlük
yaşantımızda teknolojik ürünleri geliştirdiğini
ve kullandığımız eşyaların çoğunda
bulunduğunu öğrendim (Ö53). Örneğin
ıslanmayan kumaş, uçakları radarların
görmemesi değişik geldi, beğendim (Ö27).
Nanoteknoloji bence ne iyi ne kötü. Çünkü
hayatımızı kolaylaştırıyor bazen de
kötüleştiriyor (Ö8).
Nanoteknoloji riskli. Çünkü kötü amaçlar için
kullanılabilir (Ö36).
Çok eğlenceliydi. Biraz zor ama güzel (Ö31).
Fazla matematik içerdiği için sıkıcı (Ö33).

Hisler

Yorum

Uygulanan etkinlikleri değerlendiren öğrencilerin (n=43) çoğu etkinliklerin iyi his bıraktığını ifade
ederek nanoteknolojinin günlük hayatta kullanılan materyaller ile ilişkisinden söz etmişlerdir.
3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
İkinci alt problem, “Öğrencilerin nanoteknoloji hakkındaki kavramsal anlamaları öntest son test
arasında anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir. Yapılan KolmorogovSimirnov testine göre, öntest ve son test olarak uygulanan kavramsal anlama sorularından alınan
puanlar normal dağılım göstermediğinden (p=0,000 ˂0,05), parametrik olmayan bir test olan Wilcoxon
işaretli-sıralar testi uygulanmıştır.
Tablo 3
Kavramsal Anlama Soruları Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin
Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Sıralar Testi Sonuçları
Ölçüm

Sıralar
Negatif
Kavramsal
Sıralar
anlama soruları
Pozitif Sıralar
öntest-son test
Eşit
Puanı
Toplam
*p<0.05 olduğundan fark anlamlı

N

Sıra Ortalaması

Sıra toplamı

2

33,5

67

64
5
71

33,5

2144

z

p

-6,651

0,000*

Nanoteknoloji kavramsal anlama sorularına ilişkin öntest ve son test arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Etkinlikler ile öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerinde olumlu yönde bir
değişim gerçekleşmiştir.
3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Üçüncü alt problem, “Öğrencilerin nanoteknoloji farkındalıkları ve kavramsal anlamaları
cinsiyetleri ve akademik başarıları bakımından farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir.
Yapılan Kolmorogov-Simirnov testine göre, öntest ve son test sorularından alınan puanlar normal
dağılım göstermediğinden (p=0,000 ˂0,05), parametrik olmayan Mann Whitney U-Testi ve Kruskal
Wallis H-testleri uygulanmıştır.
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Tablo 4
Nanoteknoloji Farkındalık Anketinin Cinsiyet Değişkenine İlişkin Mann Whitney U-Testi Sonuçları

Ön Test

Son Test

Cinsiyet

N

Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam

35
36
71
35
36
71

Sıra
Ortalaması
32,89
39,03

Sıra
Toplamı
1151
1405

U

Z

P

521

1,3

0,194

37,46
34,58

1311
1245

579

-0,597

0,551

Tablo 4’de gösterilen Mann Whitney U-testi sonuçlarına göre, nanoteknoloji farkındalıkları
açısından, kız öğrencilerle erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).
Tablo 5
Nanoteknoloji Kavramsal Anlama Sorularının Cinsiyet Değişkenine İlişkin Mann Whitney U-Testi
Sonuçları

Ön Test

Son Test

Cinsiyet

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

Z

p

kız
erkek
Toplam
kız
erkek
Toplam

35
36
71
35
36
71

36,51
35,5

1278
1278

612

-0,218

0,827

40,23
31,89

1408
1148

482

-1,719

0,086

Tablo 5’de gösterilen Mann Whitney U-testi sonuçlarına göre, nanoteknoloji kavramsal anlama
soruları açısından, kız öğrencilerle erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır
(p>0,05).
Tablo 6
Nanoteknoloji Farkındalık Anketinin Fen Bilimleri Ders Başarıları Değişkenine İlişkin Kruskal Wallis
H-testi Sonuçları

Öntest

Son test

Fen Başarısı

N

Zayıf
Geçer
Orta
İyi
Pekiyi
Toplam

7
12
9
15
28
71

Zayıf
Geçer
Orta
İyi
Pekiyi

7
12
9
15
28

Toplam

71

Sıra
Ortalaması
21,43
36,75
26,89
34,93
42,82

33,79
28,46
36,39
37,23
39

sd

p

4

8,98

0,061

4

2,41

0,66

Tablo 6’da gösterilen Kruskal Wallis H-testi sonuçlarına göre, nanoteknoloji kavramsal anlama
soruları açısından, fen bilimleri ders başarılarına göre farklılık göstermemektedir (p>0,05).
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Tablo 7
Nanoteknoloji Kavramsal Anlama Sorularının Fen Bilimleri Alanındaki Akademik Başarılarına İlişkin
Kruskal Wallis H-testi Sonuçları

Öntest

Son test

Fen Başarısı

N

Zayıf
Geçer
Orta
İyi
Pekiyi
Toplam

7
12
9
15
28
71

Zayıf
Geçer
Orta
İyi
Pekiyi

7
12
9
15
28

Toplam

71

Sıra
Ortalaması
45
34,04
29,06
27,33
41,46

37,71
30,08
26,72
41,1
38,36

sd

p

4

7,87

0,097

4

4,21

0,378

Tablo 7’de gösterilen Kruskal Wallis H-testi sonuçlarına göre, nanoteknoloji kavramsal anlama
soruları açısından, fen bilimleri ders başarılarına göre farklılık göstermemektedir (p>0.05).
3.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Dördüncü alt problem, “Yapılan nanoteknoloji etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri nedir?”
şeklinde ifade edilmiştir.
Tablo 8’de, öğrencilerin etkinlik değerlendirme formunda bulunan 1. soruya verdikleri cevapları
göstermektedir.
Tablo 8
Öğrencilerin “Bu etkinlikte ne öğrendim?” Sorusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri
Tema

Alt tema

Terim/ Kavram

Kategori

f

Nano

2

Nanoteknoloji

12

Fullerenler/
Karbonnanotop

20

Nanoparçacık

3

Euler Teoremi

11

Fayda

4

Ürün

1

Etkinlikten
Öğrenilenler

Fayda/Zarar

Örnek ifadeler
Nano teriminin ne olduğunu öğrendim
(Ö27).
Nanoteknolojinin ne olduğunu ve nerede
kullanıldığını öğrendim (Ö2).
Nanotopun şeklini, nerde kullanıldığını
öğrendim ve bize faydalarını anladım (Ö15).
Nanoparçağın hangi boyutta olduğunu
öğrendim (Ö30).
Nanotopun köşe sayısı, kenar sayısı ve
yüzey sayısı ile oluşan bağıntısını öğredim.
Atomların birleşerek molekül oluşturduğunu
yaptık (Ö41).
Nanoteknolojinin faydalarını öğrendim
(Ö10).
Nanotenolojinin hayatımıza iyi bir etki
yaratacağını öğrendim. Nanoteknoloji
ürünlerinin faydalarını öğrendim (Ö50).

Uygulanan etkinlikleri değerlendiren öğrencilerin (n=20) çoğunun karbon nanotop, nanoteknoloji
ve atom-molekül ilişkisini öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Tablo 8’de verilen öğrenci görüşlerinden
yola çıkılarak, nanoteknoloji etkinliklerinin terimleri öğrenmede öğrenciler üzerinde olumlu etkisinin
olduğu düşünülebilir.
Tablo 9’da, öğrencilerin etkinlik değerlendirme formunda bulunan 2. soruya verdikleri cevapları
göstermektedir.
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Tablo 9
Öğrencilerin “Neyi iyi yaptım? Neden?” Sorusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri
Tema

Alt tema
Terim/ Kavram

Kategori
Nanotop
Nanoteknoloji
Atom
Deney

f
27
2
3
2

Birleştirme

9

Yapıştırma

4

Örnek ifadeler
Nanotopu iyi yaptık. Güzel ve basitti (Ö53).
Nanoteknoloji (Ö6).
Karbon atom modelini iyi yaptım (Ö44).
Yaptığımız deneyi iyi öğrendim (Ö52).
Hepsinde başarlıyım. Çünkü çok güzel
etkinliklerdi (Ö24).
Bu etkinlikler boyunca mıknatıs ile oynayıp
şekilleri iyi yaptım. Çünkü bu etkinliği çok
sevdim (Ö33).
9'ar 9'ar birleştirerek yuvarlağı ve üçgen
yapmayı. Çünkü basitti (Ö27).
Nanotopu katlamayı ve yapıştırmayı (Ö22).

Hesaplama

1

Hesaplamayı. Çünkü çok sevdim (Ö45).

3
Öğrencilerin
etkinlikte
neleri iyi
yaptığı

Hisler

İyi
2

İnce Kas Motor
Becerileri
Matematiksel
Düşünme
Becerileri

Uygulanan etkinlikler ile kendilerini değerlendiren öğrencilerin (n=27) çoğu karbon nanotop,
etkinliğini iyi yaptıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, uygulanan etkinlikleri kendileri yaptıkları için
konunun daha çok akıllarında kaldığını; etkinliklerin eğlenceli ve pekiştirici olduğunu ifade
etmişlerdir. Tablo 9’de verilen öğrenci görüşlerinden yola çıkılarak, nanoteknoloji etkinliklerini
sevdiklerini vurgulayarak etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etkisinin olduğu düşünülebilir.
Tablo 10’de, öğrencilerin etkinlik değerlendirme formunda bulunan 3. soruya verdikleri cevapları
göstermektedir.
Tablo 10
Öğrencilerin “Hangi konuda zorlandım veya nerede yardıma ihtiyacım oldu? Neden?” Sorusuna
İlişkin Öğrenci Görüşleri
Tema

Nerede
yardıma
ihtiyacım
oldu?
Neden?

Alt tema
Terim/
Kavram
İnce Kas
Motor
Becerileri
Matematiksel
Düşünme
Becerisi

Kategori

Örnek ifadeler

Nanotop

12

Mıknatıslanma

9

Yapıştırma

6

Mıknatısları üçgen yapmakta ve bunları birleştirirken
zorlandım. Çünkü gücü çok fazla (Ö21).
Nanotopu yapıştırırken zorlandım (Ö44).

Matematiksel
İşlemler

3

Hesaplamada yardım aldım. Çünkü yapamadım (Ö8).

16

Hiçbir yerde zorlanmadım. Çünkü her şey çok basitti
(Ö49).

His
Kullanılan
Ölçme
Araçları

f

Testler

7

Nanotop yapımında arkadaşımdan yardım aldım (Ö2).

Nanoteknoloji testlerinde zorlandım (Ö33).

Uygulanan etkinlikler ile kendilerini değerlendiren öğrencilerin (n=12) çoğu karbon nanotop,
etkinliğinde zorlanmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, uygulanan etkinliklerin basit ve eğlenceli
olduğunu ifade etmişlerdir. Tablo 10’de verilen öğrenci görüşlerinden yola çıkılarak öğrencilerin
zorlandıkları alan ise ince kas motor becerileri gerektiren kesme, yapıştırma ve mıknatısları
birleştirme olarak görülmektedir.
Tablo 11’te, öğrencilerin etkinlik değerlendirme formunda bulunan 4. soruya verdikleri cevapları
göstermektedir.
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Tablo 11
Öğrencilerin “Bu çalışmayı tekrar yapsaydım neleri farklı yapardım?” Sorusuna İlişkin Öğrenci
Görüşleri
Tema

Tekrar
yapsaydım
neleri farklı
yapardım

Alt tema
Terim/ Kavram
Kullanılan
Ölçme Araçları

Kategori
Nanotop

f
22

Testler

9

İnce Kas Motor
Becerileri

Mıknatıslanma

4

Yapıştırma

1

Hiçbir şeyi

16

Örnek ifadeler
Nanotopun şeklini değiştirirdim (Ö38).
Daha fazla bilgim olsaydı testleri daha iyi
doldururdum (Ö10).
Mıknatısların şekillerini değişik yapardım
(Ö14).
Biraz daha düzgün yapıştırırdım (Ö12).
Hiçbir şeyi farklılaştırmazdım. Çünkü çok
eğlendim (Ö51).

Öğrencilerden 26’sı etkinliklerin daha farklı şekilde nasıl yapılabileceğine yönelik önerilerde
bulunmuştur. Uygulanan etkinlikleri değerlendiren öğrencilerin (n=22) çoğu karbon nanotopun şeklini
değiştireceklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler, uygulanan etkinliklerin eğlenceli olduğunu ifade
ederek etkinlikler üzerinde değişiklik yapmayacaklarını söylemişlerdir. Öğrenciler, karbon nanotopun
daha farklı şekillerde ve daha farklı malzemeler ile yapılabileceğini önermişlerdir. Nanoteknoloji
etkinliklerinin, öğrencilerin düşünmelerine, sorgulamalarına, yapmış oldukları etkinlikleri
değerlendirmelerine ve yeniden düzeltmelerine sürenin yetersiz geldiği düşünülebilir; ancak
öğrencilerin bu çalışma şeklinde, etkili iletişim ve işbirliği yapma yeteneğini kazandıkları
düşünülmektedir. Nanoteknoloji uygulamalarına farklı kazanım ve derslerde de yer verilmesinin
öğrenciler üzerinde olumlu olacağı düşünülebilir.
4. Tartışma ve Sonuç
Elde edilen bulgular doğrultusunda; öğrencilerin nanoteknoloji konusuna ilgili oldukları ve
konunun öğrencilerin dikkatini çektiği söylenebilir. Nanoteknolojinin çağın teknolojisi olması,
öğrencilerin etkinliği ilgi çekici ve bilgilendirici bulması konunun ilköğretim ve ortaöğretim fen eğitimi
müfredatına eklenmesini destekleyici niteliktedir. Daha önce yapılan çalışmalar da, nanoteknoloji
eğitiminin belirli bir konu başlığı altında verilerek konuya özgü kavram ve olaylarla fen bilimleri
öğretim programına entegre edilmesi gerektiğini, bu durumun nanoteknolojinin disiplinlerarası bir
yaklaşımla verilmesini sağlayacağını belirtmektedir (Ak, 2009). Şenel (2009) biyoloji, fizik, kimya ve
matematik öğretmen adaylarının, nanoteknolojideki temel kavramları öğrenebilmeleri için bir rehber
materyal geliştirmiş ve bu rehber materyalin öğrenme düzeylerine etkisini incelemiştir. Bu alanda
yapılacak benzer çalışmalarla ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki Fen bilimleri (fizik, kimya,
biyoloji) öğretmenleri ve öğretmen adayları nanoteknoloji konusunda hizmet içi ve hizmet öncesi
eğitimler ile bilgilendirilebilir. Sagun-Gököz (2012) araştırmasında nanoteknoloji atölyesi çalışmasına
katılan öğrencilerin nanoteknoloji kavramlarını anlamalarında ve farkındalık düzeylerinde artış
olduğunu tespit etmiştir. İşbirlikli öğrenme ortamında öğrencilerin nanoteknoloji farkındalık
düzeylerinde artış olduğu görülmüştür (Kılınç-Alpat ve diğerleri, 2017). Bu çalışmada da önceki
çalışmaları destekler sonuçlar gözlemlenmiştir. Etkinliklerle desteklenen öğretim sürecinin
öğrencilerin nanoteknoloji farkındalıkları ve kavramsal anlamalarında artış sağladığı tespit edilmiştir
(p<0.000).
Öğrencilerin yapılan etkinlikler hakkında yüksek oranda olumlu görüşlere sahiptir. Bununla
birlikte öğrenciler etkinlikler sırasında grupla birlikte çalışma, ince kas motor becerileri ve
matematiksel düşünme becerisi gerektiren konularda güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Grupla
birlikte çalışmaya yönelik güçlüğün, grup arkadaşları ile yaşadıkları problemlerden, tüm grup
üyelerinin aynı derecede ilgi ve özeni göstermemesi ve grup içinde fikir birliğine varılamamasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bezer şekilde Kılınç-Alpat ve diğerleri (2017) çalışmalarında işbirlikli
çalışmaya olumsuz yaklaşımda bulunan öğrenciler olduğunu ve bu durumun grup içinde kişisel
sorumluluğunu yerine getirmeyen bazı pasif öğrencilerden kaynaklanmış olabileceğini ifade
etmişlerdir.
Ekli (2010) tarafından 6., 7., ve 8. sınıfta öğrenimlerine devam eden öğrencilerle (n=1396) yapılan
çalışmada öğrenciler; nanoteknoloji hakkındaki duyumlarının az olduğunu (%40.2), bu duyum ve
bilgilerini daha çok medya (%30) aracılığı ile edindiklerini ve nanoteknolojiye yönelik olumlu görüşlere
sahip olduklarını ( X =3.84, n=923, %66.1) ifade etmişlerdir. ABD, Kanada ve İngiltere'de yapılan benzer
araştırmaların sonuçlarıda cinsiyet değişkeni açısından değerlendirildiğinde, erkeklerin
nanoteknolojiye yönelik daha olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir (Cobb ve Macoubrie,
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2004; Ekli, 2010; Nerlich, Clarke ve Ulph 2007). Bu çalışmada öğrencilerin nanoteknoloji farkındalıkları
ve kavramsal anlamalarında cinsiyet ve fen başarısı değişkenleri açısından öntest-son test puanları
arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aslan ve Şenel (2015) yaptığı çalışmada
öğretmen adaylarının nanoteknoloji farkındalık düzeylerinin orta düzeyde olduğunu, erkek
öğrencilerin kız öğrencilerine oranla ortalama puanlarının daha yüksek olduğu ve yüksek, orta ve düşük
başarı düzeyine sahip öğretmen adaylarının nanoteknoloji farkındalık anketinden aldıkları puanların
birbirinden farklı olmasına rağmen öğretmen adaylarının akademik başarı düzeyleri ve nanoteknoloji
farkındalıkları arasında anlamlı fark bulunmadığını rapor etmiştir. Bu araştırmada çalışma grubunu
oluşturan öğrencilerin çoğu ilk duyumları okuldaki derslerden kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu
durumun sebebi ise 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında bulunan “Geleceğe Yön Verecek Teknolojiler”
başlıklı nanoteknoloji ile ilgili bir metindir (MEB, s.146). Nanoteknoloji ile ilgili farkındalık
oluşturmada medyanın etkisinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde Sagun-Gököz
(2012) nanoteknoloji ile öğrencilerin karşılaşmalarında medyanın (internet ve haber programları) en
etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.
5. Öneriler
1. Öğrencilerin teknolojiye yönelik görüşlerindeki olumlu gelişmeler, gelişen teknolojilere
(biyoteknoloji, gen teknolojisi, nanoteknoloji gibi) yönelik ilginin artmasını sağlayabilir.
2. Öğrencilerin nanoteknoloji duyumlarının çok düşük seviyede olduğu görülmüştür.
Nanoteknoloji gibi yeni gelişen teknolojilere eğitim programlarında ilköğretim düzeyindeki
öğrencilere uygun etkinlikler, okuma parçaları ve resimlerle yer verilerek, farkındalık düzeyleri
arttırılabilir.
3. Nanoteknolojinin multidisipliner özelliğinden dolayı tüm sınıf düzeylerinde farklı ders
kazanımlarına uygun etkinliklerle işlenmesi yararlı olabilir.
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Ellerimdeki Mikroskobik Dünya: Mikrobiyal Gözleme Dayalı Deneysel
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Özet: Mikroskobik canlılar, öğrenciler için soyut bir kavramdır. Bu nedenle somut öğrenme yaşantıları
edinmelerini sağlayan etkinliklerin geliştirilmesi önemlidir. Mikroorganizmalar bugüne kadar hastalıkların kaynağı
ve insan bedenine zararlı canlılar olarak görülmüştür. Oysaki vücudumuzda vücut hücrelerimizin 10 katı kadar
mikroorganizma vardır. Bu durumda bizim sahip olduğunu düşündüğümüz bu vücut gerçekte kime ait bize mi
yoksa mikroorganizmalarımıza mı? Vücudumuzda bulunan olağanüstü sayılara ulaşan mikroorganizmalarla ilgili
daha detaylı bilgi edinmek amacıyla 2007 yılında “İnsan Mikrobiyom Projesi” başlatılmıştır. Öğrencilerde insan
vücudunda bulunan mikroorganizmalara yönelik farkındalığı sağlamak ve hijyen kurallarının pekiştirilmesi
amacıyla “Ellerimdeki Mikroskobik Dünya” adlı deneysel bir etkinlik ile gözlemler yapılmıştır. Araştırmada, tek
gruplu ön test son test basit yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2018-2019 birinci döneminde
Muğla il merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 26 (14 kız, 12 erkek) beşinci sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak ve alan
uzmanlarının kanısı alınarak geliştirilen, beş açık uçlu sorudan oluşan Mikroorganizmalar Farkındalık anketi ve
Etkinlik Çalışma yaprağı kullanılmıştır. Nicel veriler normallik sınaması sonrasında non-parametrik olarak
Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilmiş̧, nitel veriler için içerik analizi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar
incelendiğinde; mikrobiyal gözleme dayalı deneysel etkinliğin, öğrencilerin mikroorganizmalar hakkındaki
farkındalıkları üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. Bununla birlikte, nitel analize dayalı
veriler öğrenciler tarafından mikroorganizmaların genel olarak zararlı, hastalığa neden olan canlılar olduğu
yönündeki algının azaldığını göstermektedir. Sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Mikrobiyom, Mikroorganizmalar, Mikroskobik canlılar, Fen eğitimi

Microscopic World in My Hands: An Experimental Event Based on
Microbial Observation
Abstract: Microscopic creatures are an abstract concept for students. Therefore, it is important to develop
activities that enable them to acquire concrete learning experiences. Microorganisms have been seen as the
source of diseases and life-threatening organisms. But there are 10 times as much microorganisms in our body as
our body cells. The Human Microbiome Project was launched in 2007 in order to get more detailed information
about the microorganisms that reach the extraordinary numbers found in our bodies. Observations were made
with an experimental activity called “Microscopic World in My Hands” in order to raise awareness of the
microorganisms in the human body and to strengthen the hygiene rules. In the study, a single group pretest posttest quasi-experimental design was used. The study group consisted of 26 (14 girls, 12 boys) 5th grade
students who attended a state secondary school in the provincial center of Muğla in the first period of 2018-2019
educational year. Microorganisms Awareness questionnaire and Activity worksheets, consisting of five openended questions were used by researchers in order to collect data. The quantitative data were analyzed nonparametric by Wilcoxon signed rank test after normality test and content analysis was performed for qualitative
data. When the results are examined; The experimental activity based on microbial observation did not have a
statistically significant effect on students' awareness of microorganisms. However, data based on qualitative
analysis indicate that the perception that microorganisms are generally harmful and disease-causing organisms
is decreasing by the students. Some suggestions were made based on the results.
Key words: Microbiome, Microscopic creatures, Microscope, Science education
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1. Giriş
Yakın çevremizde ve insan vücudunda yer alan, mikroorganizmalar yaşamımızın önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Yaşamımızın her alanında bulunan mikroorganizmalar 2018 Fen Bilimleri
Öğretim programında 5. Sınıflarda “Canlılar Dünyası” ünitesi içerisinde “Canlıları Tanıyalım”
konusunda öğretilmektedir (MEB, 2018). Alan yazında yapılan çalışmalara bakıldığında
mikroorganizma kavramı eğitim hayatının birçok döneminde öğretilmektedir; İlköğretim (Karadon ve
Şahin, 2010; Byrne, Grace, & Hanley, 2009; Uğraş, Keskin, Sipahi ve Dursun, 2017; Bakırlı, Şahin ve
Aydın, 2018); Ortaöğretim ve yüksek öğretim (Hürcan-Gürler ve Önder, 2014; Kurt ve Ekici, 2013;
Eser, Çetin, ve Özarslan, 2015). Çalışmaların sonucunda öğrencilerde mikroorganizmalar konusu ile
ilgili kavram yanılgılarının olduğu görülmektedir.
Lago, vd. (2017), öğrencilerin mikroskobik dünyaya ilgisini arttırmak ve mikrobiyoloji ile gıda
endüstrisindeki biyoteknolojik uygulamalarını açıklamak amacıyla bu çalışmayı yapılmıştır. Yapılan
uygulamada maya ve bakteriler kullanarak laboratuvar ortamında ekmek ve yoğurt yapılmıştır.
Öğrencilerin bir fırın ürününün veya bir süt ürününün aslında yaşayan bir materyal olduğunu
“keşfetmeleri” öğrenciler için oldukça şaşırtıcı bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları göz önüne
alındığında, laboratuvar etkilerinin çok önemli olduğu ve bu nedenle ihmal edilemez olduğu açıktır.
Karadon ve Şahin (2010), yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin mikroorganizma kavramı konusundaki
ilk duyumlarını reklamlardan daha sonra TV-radyo programları ve görsel medyadan edindiklerini
ortaya koymuştur. Ayrıca öğrencilerin çok azının mikroorganizmaların endüstriyel ve biyoteknolojik
uygulamalardaki rolünden haberdar olduğunu belirtmiştir. Uğraş vd. (2017), 5. Sınıf öğrencileri ile
yapmış oldukları çalışmada mikroorganizma bilinci kazanmasına yönelik hazırlanan proje tabanlı
etkinlikler sonucunda öğrencileri son test puanları lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.
Bu bağlamda öğrencilerde insan vücudunda bulunan mikroorganizmalara yönelik farkındalık
sağlamak ve hijyen kurallarının pekiştirilmesi amacıyla ‘‘Ellerimdeki Mikroskobik Dünya’’ adlı
deneysel bir etkinlik hazırlanmış ve gözlemler yapılmıştır. Bu amaç̧ doğrultusunda, “Mikrobiyal
gözleme dayalı deneysel etkinliğin beşinci sınıf öğrencilerinin mikroskobik canlılar hakkındaki
farkındalıklarına etkisi nedir?” sorusuna cevap aranmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Deseni
Araştırmada, basit deneysel desenlerden tek gruplu ön test son test yarı deneysel desen
kullanılmıştır. Bu desende deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde yapılan çalışmaya test edilir
(Büyüköztürk, 2007).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Muğla il merkezindeki bir devlet
ortaokulunda öğrenim gören 26 (14 kız, 12 erkek) 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
2.3. Etkinliğin Uygulanması
Araştırmada, çalışma grubuna mikrobiyal gözleme dayalı olarak geliştirilmiş olan çalışma
yaprakları uygulanmıştır. Laboratuvar ortamında öğrencilerin inceleme yapabilmeleri için petri kapları
içerisinde uygun besiyerleri hazırlanmıştır. Etkinlik uygulaması için öğrencilere hazırlanan petri
kapları ve etkinlik çalışma yaprağı dağıtılmıştır. Öğrencilerin parmak uçlarını besiyerine
dokundurmaları istenmiştir. İkinci aşamada ise ellerini el yıkama kurallarına göre yıkayıp tekrar
besiyerine dokundurmaları istenmiştir. Parmaklarını dokundurdukları petri kapları 48 saat boyunca
inkübatörde belirli bir sıcaklıkta bekletilmiştir. Bekletilen petri kapları 48 saat sonunda öğrenciler
tarafından incelenmiştir.
2.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada nicel verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından alan uzmanlarının
görüşleri alınarak oluşturulan Mikroorganizma Farkındalık anketi kullanılmıştır. Mikroorganizma
farkındalık anketi evet-hayır seçenekli, 5 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerden anketteki her bir
soru için önce uygun seçeneği işaretlemeleri, sonra sebebini izah etmeye çalışmaları istenmiştir. Nitel
veriler etkinlik çalışma yaprağı ve mikroorganizma farkındalık anketindeki açık uçlu sorular ile
toplanmıştır.
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2.5. Verilerin Analizi
Mikroorganizma farkındalık anketinin ön test ve son test olarak uygulanmasından sonra veriler
normallik sınamasından geçirilerek non-parametrik olarak Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz
edilmiştir. Son test aşamasına 20 öğrenci katılmıştır. Mikroorganizmalar farkındalık anketinden elde
edilen nitel veriler için içerik analizi kullanılmıştır.
3. Bulgular
Nicel veriler normallik sınaması yapıldıktan sonra verilerin normal dağılıma uygun olmamasından
dolayı veriler non-parametrik analizlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ile analiz edilmiştir. Tablo1’
de öğrencilerin ön test ve son test sonuçlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar testi sonuçları incelenmiştir.
Tablo 1
Mikroorganizma Farkındalık Anketi Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test
Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş sıralar Testi Sonuçları
Ölçüm
Farkındalık
anketi
Öntestsontest
puanı

Sıralar
Negatif
Sıralar
Pozitif
Sıralar
Eşit
Total

N

Sıra Ortalaması

Sıra toplamı

6

10,67

64

12

8,92

107

z

p

-,948b

0,343

2
20

Mikroorganizmalar farkındalık anketinden elde edilen veriler incelendiğinde; mikrobiyal gözleme
dayalı deneysel etkinliğin, mikroorganizmalar hakkındaki farkındalık düzeylerinde istatistiki olarak
anlamlı bir fark (p=.343) tespit edilmemiştir.
Tablo 2
Öğrencilerin Anketin “Mikroorganizmalar yakın çevremizde her zaman bulunur” sorusuna vermiş
oldukları yanıtların içerik analizi

Mikroorganizmalar yakın çevremizde her zaman
bulunur.

Tema

Ön test
f

Son test
f

Kirli ortam

3

2

Hava, su,
toprak

13

13

Vücudumuz

El

3

1

Canlı

Küçük

5

2

…deney yapıp öğrendim çok küçük
canlılar(Ö30)

2

2

…mikroorganizmalardan maya, turşu vb. yapılır
(Ö35).

Alt tema
Çevre

Gıdalar

Diğer

Kategori

Süt,
peynir,
yoğurt,
turşu
Dünya
parçası
Ilık ve
nemli

1
1

Örnek Öğrenci İfadeleri
…mikroorganizmalar özellikler kirli ortamlarda
yaşarlar (Ö47).
…mikroorganizmalar her yerde ve her şeyde
üreyebilecek canlılar (Ö32).
…mikroorganizmalar bizim ellerimizde bile
varlar (Ö31).

Mikroorganizmalar Dünya’nın bir parçasıdır
(Ö12).
Mikroskobik canlılar ılık ve nemli ortamlarda
bulunur (Ö16).

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin mikroorganizmalar yakın çevremizde her zaman bulunur
sorusuna vermiş oldukları yanıtların ön test ve son teste bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir.
Öğrenciler mikroorganizmaların her ortamda bulunduğunu belirtmişlerdir.
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Tablo 3

Tema

Alt Tema

Mikroorganizmalar her zaman
vücudumuzda bulunur ve
sağlığımız için gereklidir

Öğrencilerin Anketin “Mikroorganizmalar her zaman vücudumuzda bulunur ve sağlığımız için
gereklidir” sorusuna vermiş oldukları yanıtların içerik analizi

Zararlı

Kategori

Ön test
f

Son test
f

9

4

Hastalık
yapan
Yararlı,
yardım
eder

7

Sağlık

5

Bağışıklık
sistemi

3

10
3

Yararlı
4

Örnek öğrenci ifadeleri
…hastalık zarar saçtıkları için gerek yok
(Ö38)
… vücudumuz için gereklidir(Ö39).
…vücudumuza sağlık getirdikleri için...
(Ö30).
… vücudumuzda bulunan
mikroorganizmalar sağlıklıdır (Ö7).
…bağışıklık sistemimiz için gereklidirler
(Ö32).
…çünkü bağışıklık sistemimizi
güçlendirir(Ö46)
…sindirim sistemine yardımcı olur (Ö43).

Tablo 4
Öğrencilerin Anketin “Mikroorganizmalar daha çok hastalık ve zarara sebep olur” sorusuna vermiş
oldukları yanıtların içerik analizi

Mikroorganizmalar daha çok hastalık
ve zarara sebep olurlar

Tema

Alt
tema
Zararlı

Yararlı
Gıdalar

Diğer

Ön test
f

Son test
f

Zararlı

8

7

Hastalık
Yararlı
İlaç
yapımı
Süt,
yoğurt,
sirke
Bağışıklık
sistemi
Kirli
ortam

5
6

2
8

Kategori

2

Örnek Öğrenci İfadeler
…çoğu hastalık içindir ve zararlıdır (Ö43)
… çünkü dünyada çok hasta olanlar var ve bunların
%90’ı mikroorganizmalar sonucu olur (Ö26)
… bizim için yararlı olanları vardır (Ö29)
… peynir küflenir ondan da ilaç yaparlar (Ö27)

4

2
1
1

…mikroskobik canlılar çok faydalı işler yapıyor;
hamurun mayalanması, üzümden sirke olması… (Ö30)
…mikroskobik canlılar bağışıklık sistemimiz için
gereklidir(Ö32)
…çevre çok kirli burada zararlı mikroorganizmalar
daha çok olur (Ö35)

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin ön testte büyük çoğunluğu mikroorganizmaların zarara ve
hastalığa sebep olacağını bildirirken bu çoğunluk son testte azalama göstermiştir.
Tablo 5
Öğrencilerin Anketin “Mikroskobik canlılar veya mikroorganizmalar denildiğinde iyi hissederim”
sorusuna vermiş oldukları yanıtların içerik analizi

Mikroskobik canlılar veya
mikroorganizmalar
denildiğinde iyi
hissederim

Tema

Alt
Tema

Kategori
Faydalı

İyi his

Kötü his

Ön test
f
2

Koruma

Son test
f
3
2

Mikroorganizma
merakı

3

4

Zararlı

14

5

kötü
Hastalık
Diğer

2

3
2

Örnek öğrenci ifadeleri
… bizim için faydalılar (Ö44).
… içime giren hastalıklardan beni korurlar
(Ö49).
… onları incelemek hoşuma gidiyor (Ö34).
… aklıma zararlı mikroorganizmalar gelir
kokarım (Ö40).
...aklıma hep kötü mikroplar gelir (Ö46).
… bana zarar verip hasta edebilirler (Ö29).
… çok iğrenç şeyler bence (Ö36).

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin mikrobiyal gözleme dayalı etkinliğin uygulamasından sonra
mikroorganizmalara karşı iyi his ifadeleri belirttikleri gözlemlenmiştir.
Tablo 6
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

397

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Öğrencilerin Anketin “Ellerimde mikroorganizmaların beni hastalandıracağını düşünüyorum”
sorusuna vermiş oldukları yanıtların içerik analizi

Ellerimdeki
mikroorganizmaların beni
hastalandıracağını
düşünüyorum

Tema

Alt Tema
Hijyen

Zararlı

Yararlı

Kategori

Ön test
f

Son test
f

El yıkama

3

3

Zararlı

7

5

3

2

2

2

Kirli
Ortamlar
Hastalık
Yararlı

7

Örnek öğrenci ifadeleri
…ellerimle her yere dokunuyorum beni hasta
edebilirler (Ö29).
… elimi hep yıkarım ve temizlerim o yüzden
beni hastalandıracağını düşünmüyorum (Ö7).
…evet çünkü zararlı olan mikroplar aklıma
gelir (Ö46).
… onlar pis ve değişik ortamlarda yaşar
(Ö42).
… içimizde çoğalarak beni hasta eder (Ö32).
… ellerim için gerekli olanları vardır, hep
mikroorganizma hastalık yapmaz (Ö39).

Tablo 6 incelendiğinde ellerindeki mikroorganizmaların öğrencileri hastalandıracağına yönelik
düşüncelerinde son testte bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür.

Şekil 1. Öğrencilerin ellerini yıkaması öncesi ve sonrasında petri kabında gelişen
mikroorganizmalar
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Etkinlik öncesinde öğrencilerin mikroorganizma kavramı ile ilgili belirli bir farkındalık düzeyine
sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrenciler mikroorganizmaları kirli, pis veya hastalık etkeni olarak
algıladıklarını ifade etmişlerdir. Karadon ve Şahin (2010), yılında yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin
mikroorganizma kavramını pis, kirli ve hastalık yapıcı olarak tanımladığını belirmiştir. Öğrencilerin ön
test ve son test başarı puanları arasında anlamlı bir fark (p=.343) bulunmamıştır. Etkinlik sonrasında
öğrencilerin nitel verileri değerlendirildiğinde ise mikroorganizmalara yönelik daha olumlu ifadeler
kullandıkları görülmektedir. Bu olumlu ifadelerin yapılan deneysel etkinlikten dolayı olduğu
düşünülmektedir. Yapılan etkinlik sonucunda öğrencilerde mikroorganizmalara yönelik bir merak ve
ilgi uyandırdığı da görülmektedir.
Mikroorganizmalar insan yaşamının çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Mikroorganizmalara
yönelik bu olumsuz tutumu değiştirmek ve kavram yanılgılarını gidermek için gıda üretimi, insan
mikrobiyomu, biyoteknoloji, sağlık ve hijyen gibi konularda mikroorganizmaların önemini vurgulayan
dersler ve etkinlikler planlanmalıdır. Mikroorganizma kavramı Fen Bilimleri Öğretim Programında
sadece 5. sınıf kazanımları ile sınırlı kalmayıp diğer sınıf düzeyleri ve kazanımlarına da taşınmalıdır.
KAYNAKLAR
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CERN’in Araştırma ve Eğitim Boyutu
Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU
Ankara Üniversitesi, Türkiye
gunesc@ankara.edu.tr
Özet: İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupalı bilim insanları, aydınlar, yöneticiler ve eğitimciler
dünyada barışı sağlamak için bilimsel işbirliği yapılmasının gerekli olduğunu gündeme getirdiler.
Savaşan ülkelerin bilim insanlarını ve araştırmacılarını barış için aynı projede toplamanın yararlı
olacağını vurguladılar. Bu amacı gerçekleştirmek için ”Bilim barışın hizmetinde” sloganıyla Avrupa
Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) kuruluş çalışmalarına başladılar. Böylece 1953 yılında 12 ülkenin
imzasıyla Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) kuruldu. Kuruluş Anlaşmasında CERN’in görevleri,
nükleer araştırmaları için uluslararası işbirliğini sağlamak, desteklemek, araştırmacılar arasındaki
iletişimi teşvik etmek, diğer laboratuvar ve enstitülerle bilgi alışverişinde bulunmak, olarak belirtildi.
Ayrıca bilgiyi yayma, araştırmacılara uzmanlık eğitimi sağlama, her seviyede eğitim ve teknoloji
transfer programları yapma gibi görevler de verildi. Kısaca CERN’e verilen görevler dört kelimeyle
açıklanmaktadır. Bunlar “araştırma, yenilik/teknoloji, eğitim ve işbirliği” olarak sıralanmaktadır.
Araştırma boyutunda evren ile ilgili soruların cevaplarını aramak, maddenin yapısını en küçük
ölçeklerde ve en yüksek enerjilerde çalışmaktır. Bu amaçla birçok deney tasarlanmış hayata geçirilmiş
ve tamamlanmıştır. Elde edilen başarılı sonuçlar yeni deneylerin tasarlanmasını ve uygulamaya
geçmesini sağlamaktadır. Eğitim boyutunda ise CERN’e yarının mühendislerini ve bilim insanlarını
eğitme, araştırmacılara uzmanlık eğitimi sağlama görevi verilmiştir. CERN bu görevi yerine getirmek
için yeni eğitim yaklaşımlarının uygulanması, araştırmaya uluslararası düzeyde önem verilmesi ve
öğretmenlerin yetiştirilmesi üzerinde durmaktadır.
Anahtar Sözcükler: CERN, Araştırma, Eğitim.

Research and Training in CERN
Abstract: After the Second World War, European scientists, intellectuals, administrators and
educators raised the need for scientific cooperation in order to ensure peace in the world. They
emphasized that it would be useful to gather scientists and researchers of the warring countries in
the same project for peace. To achieve this aim, they started the foundation of the European Center
for Nuclear Research (CERN) with the slogan, ‘science in the service of peace’. Thus, in 1953, the
European Nuclear Research Center (CERN) was established with the signature of 12 countries. In the
Foundation Agreement, CERN's duties were to promote international cooperation for nuclear research,
to promote communication between researchers, and to exchange information with other laboratories
and institutes. In addition, it was also given the duties of disseminating information, providing
specialist training to researchers, and training and technology transfer programs at all levels. In short,
the tasks given to CERN are explained in four words. These areresearch, innovation / technology,
education and cooperation. Searching for answers to questions about the universe in the research
dimension is to study the structure of matter at the smallest scales and at the highest energies. For
this purpose, many experiments have been designed and completed. Successful results enable the
design and implementation of new experiments. In the educational dimension, CERN was tasked with
educating engineers and scientists of tomorrow and providing researchers with specialized training.
CERN focuses on the implementation of new educational approaches, international attention to the
research and training of teachers to carry out this task.
Keywords: CERN, Research, Education.
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1.Giriş
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Avrupa’da bilimsel gelişmeler dünya standartlarında değildi.
Avrupalı bir avuç bilim insanı bir atom fiziği laboratuvarı kurmayı hayal ediyordu. Bu hayal 1954 yılında
Cenevre yakınlarındaki Fransa-İsviçre sınırında kurulan CERN laboratuvarı ile gerçekleşti. Aralık
1951'de Paris'te hükümetler arası bir UNESCO toplantısında, Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi'nin
(Fransız Konsolosluğu Européen pour la Recherche Nucléaire'de) kurulmasına ilişkin ilk karar kabul
edildi. CERN olarak bilinen Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı aslında European Council for Nuclear
Research’ ün kısaltmasıdır. Her biri CERN Konseyi'ne iki resmi delegeye sahip olan 23 Üye Devlet
tarafından yönetilmektedir.
CERN, evrenin nasıl ve nelerden oluştuğunu, nasıl çalıştığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Bu amacı gerçekleştirmek için çok teknolojik, ileri düzeyde ve büyük ölçekte laboratuvarlar, tesisler
gerekmektedir. CERN, araştırmacılara bu benzersiz parçacık hızlandırıcı tesisleri yelpazesini sunarak
insan bilgisinin sınırlarını ilerletmek için büyük bir adım atmıştır. CERN’de dünyanın her yerinden
milletlerden yaklaşık 2500 kişi istihdam edilmektedir.
1.1.CERN Nedir?
Bilimsel işbirliğini teşvik etmek, fen eğitimini daha cazip kılmak, bilimsel araştırma ve
çalışmalara dikkat çekmek, bilimsel bilgiye erişimi kolaylaştırmak, daha adil bir dünya oluşturmak
amacıyla kurulan bir uluslararası kuruluştur. “Bilim barışın hizmetinde” sloganıyla ve 12 Avrupa
ülkesinin çalışmasıyla kuruldu. Günümüzde 22 devlet bulunmaktadır. CERN’in yapısı incelendiğinde
bir genel müdüre bağlı 4 müdür yardımcısı ve 10 departmandan oluşmaktadır. Teorik fizik, deneysel
fizik, bilgi teknolojileri, eğitim ve iletişim, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları, finansman gibi alt
bölümlerden oluşmaktadır.
CERN dünyada parçacık fizik araştırmalarının en büyük laboratuarıdır. Dünyanın en yüksek enerji
hızlandırıcısını (LHC) işletmektedir. CERN, çok sayıda araştırmanın yürütüldüğü geniş bir bilimsel
programa sahiptir. Akademik unvanlı 2500 üyesi, diğer unvanlı 2300 üyesi ve bilimsel kullanıcı sayısı
13000 kişiyi geçen dev bir araştırma merkezidir.
1.2.Kuruluşu
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi anlamına
gelen Fransızca "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire" kelimelerinin baş harflerinin
kısaltmasıdır. Bu merkezin kurulması 1950 yılında İtalya’nın Floransa kentinde yapılan UNESCO Genel
Konferansı'nın beşinci oturumunda “Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN)” olarak kabul edilmiştir.
O yıllarda İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş ve savaşa katılan ülkeler son yaralarından kurtulmaya
çalışıyordu. Avrupalı bilim insanları, aydınlar, yöneticiler ve eğitimciler dünyada barışı sağlamak için
bilimsel işbirliğinin önemli bir araç olduğunu savunuyorlardı. Savaşan ülkelerinden gelen Avrupalı
araştırmacıları barış için aynı projede toplamak gerekiyordu (UNESCO,2011).
Bu anlayıştan hareketle Floransa projesi hazırlandı ve üç yıl sonra 1954 yılında CERN Sözleşmesi
imzalanarak yürürlüğe konuldu. Sözleşme Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa,
Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Yunanistan ve Yugoslavya olmak üzere 12 ülkenin imzasıyla
onayladı. Ardından 1955 yılında CERN’in İsviçre ve Fransa sınırında yer alan Cenevre şehrine yakın bir
bölgede kurulmasına karar verildi. Böylece ilerleyen yıllarda CERN, dünyanın en büyük parçacık fiziği
araştırma laboratuarı haline geldi. Bodrum katlarında dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısını
barındırmaktadır. Yaklaşık 27 kilometrelik bir çevreye sahip olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC),
toplam 9,300 mıknatıs içeren devasa bir araçtır. Son yıllarda ise önemli bilimsel buluşların yapıldığı
bir merkez haline geldi.
2.Görevleri
Avrupa’daki 12 ülke tarafından 1954 yılında imzalanan Sözleşmede CERN’in temel görevleri şöyle
açıklanmıştır:
"CERN Organizasyonu tamamen bilimsel özellikli nükleer (...) araştırmaları için, Avrupa
Devletleri arasında işbirliğini sağlayacaktır. CERN, askeri amaçlarla yapılacak herhangi bir
faaliyetten kaçınmalı, deneysel ve teorik çalışmaların sonuçlarını yayınlamalı ve herkes için
erişilebilir hale getirmelidir.”
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Görüldüğü gibi bu Sözleşme'ye göre CERN’in görevleri, nükleer araştırmaları için uluslararası
işbirliğini sağlamak, desteklemek, araştırmacılar arasındaki iletişimi teşvik etmek, diğer laboratuvar
ve enstitülerle bilgi alışverişinde bulunmaktır. Üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile
gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları birlikte yürütmektir. Ayrıca bilgiyi yaymak ve araştırmacılara
uzmanlık eğitimi sağlamak, her seviyede eğitim ve teknoloji transfer programları yapmaktır.
Bu sözleşmeye göre CERN’e verilen görevler dört kelimeyle özetlenebilir. Bunlar “Araştırma,
Teknoloji, İşbirliği ve Eğitim” olarak sıralanmaktadır. Bu görevler aşağıda açıklanmaktadır.
1. Araştırma Boyutu: Evren ile ilgili soruların cevaplarını aramak, maddenin yapısını en küçük
ölçeklerde ve en yüksek enerjilerde çalışmak,

Yenilik/Teknoloji Boyutu: Bilgi ve teknolojinin sınırlarını genişletmek, hızlandırıcılar ve
dedektörler için yeni teknolojiler geliştirmek,
3. Eğitim Boyutu: Yarının mühendislerini ve bilim insanlarını eğitmek,
4. İşbirliği Boyutu: Farklı ülke ve kültürlerin insanlarını bilim yoluyla bir araya getirmektir
(Krammer, 2018).

Yenilik

Eğitim
CERN
İşbirliği
Araştırma

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi CERN’in görevleri bir üçgenle açıklanmakta, üçgenin
kenarlarına “araştırma, yenilik ve eğitim” görevleri, üçgenin merkezine ise “işbirliği” görevi
yerleştirilmektedir (Krammer, 2018).Buradan CERN’in araştırma yanında yenilik ve eğitim alanında da
işbirliği sağlaması öngörülmektedir. Kısaca CERN’e sadece araştırma yapma değil aynı zamanda
araştırmacıları eğitme görevi de verilmiş bulunmaktadır.
2.1. Araştırma Görevi
İnsanoğlu keşiflerini hep merak duygusu sayesinde yapmıştır. Dünyanın yuvarlak olduğunu, uzayı,
yıldızları, elektriği, manyatizmayı, atomaltı parçacıkları merak ederek bulmuş, keşfetmiştir. Merak
bilimin temelidir. Albert Einstein kendisinden bahsederken “Hiçbir özel yeteneğim yok; yalnızca
merak tutkusu olan bir insanım.” demiştir. CERN’ün ve insanlığın geleceği yine merak duygusudur.
CERN’de ilk laboratuvarlar kurulduğunda maddenin yapı taşi çok iyi bilinmiyordu. Çeşitli teoriler
vardı ancak deneysel kanıtlar olmadığı için ispatlanamıyordu. 1960’larda zayıf kuvvet ve
elektromanyetik kuvveti açıklamak için teoriler geliştirildi.1970’lerde, ise bir CERN deneyi, ilk
deneysel kanıtı getirdi ve 1980'lerde, zayıf kuvvetin taşıyıcıları olan W ve Z parçacıklarının keşfi
teorinin doğrulanmasını sağladı. Şimdi biliyoruz ki evrendeki görünür maddelerin, davranışları dört
ayrı kuvvet tarafından yönetilen oldukça az sayıda parçacıktan oluşmaktadır. CERN ise bu anlayışa
ulaşmada hayati bir rol oynamıştır
CERN’in araştırma görevi;
 İnsan bilgisinin ön saflarında araştırma yapmayı sağlayan benzersiz bir parçacık hızlandırıcı
tesisleri yelpazesi sunmak,
 Temel fizikte dünya standartlarında araştırma yapmak,
 Tüm dünyadan insanları bir araya getirerek bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlamak, şeklinde
sıralayabiliriz.
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Şekil 1.1 CERN’ün Hedefleri
Bu amaçla CERN;
Fizik alanında, anti madde, karanlık madde, evrenin ilk zamanları, Higgs bozonu, Standart Model
konularında araştırmalar yapmaktadır. Bir dizi hızlandırıcı, parçacıkları neredeyse ışık hızına itmek
için birlikte çalışmaktadır. Ayrıca mıknatıslar ve süper iletkenlik gibi mühendislik alanında da oldukça
ileri çalışmalar yürütülmekte ve CERN’de uygulamaya konulmaktadır. CERN Veri Merkezi ile de
CERN’in tüm bilimsel, idari ve bilgi işlem kısmı yürütülmektedir. Elde edilen verilerin depolanması,
analiz edilmesi, incelenmesi ve paylaşılması bu merkezden yapılmaktadır. Tüm bu altyapı ile ATLAS,
LHCb, ALICE, CMS gibi birçok deney tasarlanmakta ve hayata geçirilmektedir.
2.2.Eğitim Görevi
CERN’nün temel görevleri incelendiğinde;
 Bilim yoluyla keşif,
 Teknolojik yenilik,
 İlham ve eğitim,
 Çeşitli araştırmacıları ulusları bir araya getirerek çeşitlilik oluşturma görevleri karşımıza
çıkmaktadır.
Bunlar içinde CERN’in en önemli görevi yarının mühendisleri ile bilim insanlarını eğitmektir. Bu
görevi yerine getirmek için yeni eğitim yaklaşımları üzerinde durulmaktadır. Bu konuda CERN Genel
Müdürü Alman fizikçi Rolf-Dieter HEUER, “fizik ve matematik öğretiminde yeni yaklaşımları harekete
geçirme konusunda UNESCO'dan yardım beklediklerini” açıklamaktadır. Temel bilim, CERN ve
UNESCO’nun ortak noktasıdır. İki örgütün amaçlarının birleştiği alandır. Bu nedenle Rolf-Dieter
HEUER, “18. yüzyılda geliştirilen bilgi ve teorilerden hareketle bugünün gençlerine fizik öğretmek
artık imkânsızdır. Evren ile ilgili güncel araştırmalar gençlerin ilgisini çekmekte ve heyecan verici
olmaktadır. Okul gençlerde araştırma merakı uyandırmalı, onları aşamalı olarak bilimin temeline
götürmeli,” diyerek fizik eğitiminde yeni yaklaşımların uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır
(Heuer, 2011).
Diğer taraftan Genel Müdür HEUER, “CERN’in dünyadaki bütün ülkeler için geçerli ve ortak bir
eğitim yaklaşımı veya yöntemi geliştiremeyeceğini, ancak bu konuya dikkat çekebileceğini, araştırma
konusunda
farkındalık
yaratabileceğini
ve
dünyadaki
öğretmenleri
eğitebileceğini”
açıklamaktadır (Heuer, 2011). Buradan CERN’in yeni eğitim yaklaşımları ile araştırma konularına
dikkat çekmeyi ve bu konuda öğretmenleri yetiştirmeyi amaçladığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Genel
Müdür HEUER,” UNESCO, bu konuları ortaöğretim öğrencileri için cazip hale getirme zorunluluğu
olduğu hakkında karar vericileri ikna edebilir ve böylece gençler bilimden uzaklaşmazlar. Bu
çalışmalar uzun zaman alabilir ancak hiçbir şey denemeden sonuç alınamaz” diyerek lise öğrencilerine
bilimi sevdirmek için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulamaktadır (Heuer, 2011).
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Bu açıklamalardan CERN’in, fizik eğitimi alanında yeni yaklaşımların uygulanması, bilimsel
araştırma ve çalışmalara uluslararası düzeyde dikkat çekilmesi, bu konuda nitelikli öğretmenlerin
yetiştirilmesi gerektiğine odaklandığı ortaya çıkmaktadır. UNESCO’dan ise lise düzeyindeki gençlere
bilimi cazip hale getirme ve bilimden uzaklaşmayı engelleyici çalışmalar yapmasını beklemektedir.
3.Eğitim Programları
CERN'in Kurucu Sözleşmesi, Avrupa'nın bilim adamlarını ve mühendislerini eğitmede
oynayabileceği önemli rolü açıkça vurgulamaktadır. Bu amaçla kurulan Laboratuar, eğitim için
benzersiz bir ortam sunmakta, gençlerin iletişim ve analitik becerilerini geliştirmek için olağanüstü
bir fırsat vermektedir.
Büyük bir hızlandırıcı laboratuvarı olarak, CERN, işe alımın yanı sıra eğitim programlarına da
oldukça önem vermektedir. Uygulamalı fizik, mühendislik ve bilgisayar öğrencilerinin CERN'deki
işlerini öğrenmeleri ve teknisyenlerin teknolojinin en üstündeki alanlarda eğitim almaları için fırsatlar
sunmaktadır. Kapsamlı eğitim programları ve arkadaş grupları, birçok yetenekli genç bilim insanını ve
mühendisini CERN Laboratuvarı’na çekmektedir. Bu sayede yüksek teknolojili, çok uluslu bir ortamda
çalışma deneyimi elde eden bireyler endüstride kariyer bulmaya devam etmektedir.
CERN'in eğitim ve tanıtım programları lise öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar her
yaştan oluşmaktadır. Ayrıca CERN yılda birkaç kez kişiye özel Lise Öğrencileri Staj Programı ve Okullar
için Beamline'ı sunarak dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerine gerçek bir araştırma
laboratuvarında deney yapma fırsatı verilmektedir. Her yıl CERN'e gelen 100 000 ziyaretçinin çoğu,
CERN'in S'Cool LAB'sinde uygulamalı bir atölye çalışmasına katılan lise öğrencileridir.
Laboratuar ayrıca, dünyanın dört bir yanından lise öğretmenleri ve lisans öğrencileri için bir yaz
programı yürütmektedir. Kariyerlerinde daha ileri düzeyde olan profesyoneller için, CERN parçacık
fiziği, bilgisayar ve hızlandırıcıları konusunda önemli programlar düzenlemektedir. CERN tarafından
öğretmen eğitimi ve lise öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bazı eğitim programları aşağıda
verilmektedir (CERN).
3.1. Öğretmen Eğitim Programları
CERN‘ de her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmenlere yönelik eğitim programları
düzenlenmektedir. Bu programların içeriği parçacık fiziği ve ilgili alanlarda en son gelişmelerden
oluşmaktadır. Üç gün ile iki hafta arasında süren bu mesleki gelişim programı sayesinde öğretmenler
en son gelişmelerden haberdar olmakta, dinamik ve uluslararası düzeyde bir araştırma ortamı
yaşamaktadır. Bu programlar CERN Üye Devletlerinin ulusal dillerinden birinde düzenlenmektedir.
Öğretmen programları, aynı dili konuşan diğer ülkelerden öğretmenlere de açıktır. Her öğretmen
programından sonra sınıfta parçacık fiziği tanıtılırken verilen bilgiler, derslerin materyali ve video
kayıtları, tüm fen bilgisi öğretmenlerinin yararlanabilmesi için kaynak olarak kullanmak amacıyla
arşivlenmektedir.
CERN’de yıl boyunca öğretmen programları sunulmaktadır. Her yıl ortalama 1000 öğretmen
eğitim almak üzere Cenevre’ye gitmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 12000 öğretmen CERN’in ulusal
ve uluslararası öğretmenlik programlarına katılmıştır(CERN).
3.2. Öğrencilere Yönelik Programlar
S'Cool LAB Etkinlikleri: S’Cool LAB, İsviçre Cenevre'deki CERN'de bir Fizik Eğitimi Araştırma
tesisidir. Bu tesiste lise öğrencilerine ve öğretmenlerine CERN'de uygulamalı ve uygulamalı parçacık
fiziği deney oturumlarına katılma şansı sunulmaktadır. Öğrenciler S'Cool LAB'da fizikle uğraşarak
bağımsız keşifler yapabilir, bilimsel çalışmayı öğrenebilir ve bilgilerini yeni bir ortamda uygulayabilir.
Öğrenciler ayrıca doğrudan CERN'in bilimsel topluluğunun üyeleriyle de etkileşme şansına sahiptirler.
2017 ve 2018 yıllarında dünyanın dört bir yanından gelen 30 öğrenciS’Cool LAB programına
katılarak yazlarının 2 haftasını S’Col LAB’da dersler ve eğitimler, uygulamalı atölye çalışmaları, kendi
ekip araştırma projeleri ve CERN’in araştırma tesislerini ziyaret ile geçirdiler. S'Cool LAB aktivitelerine
katılmak, öğretmenlere ve öğrencilere dünya lideri bir uluslararası araştırma enstitüsünde yaşam ve
çalışma hakkında bir fikir vermektedir(CERN).
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Şekil 2.2 S'Cool LAB
Lise Öğrencileri Staj Programı; Bu program ile CERN, lise öğrencilerini (16 yaşından itibaren)
iki hafta boyunca CERN'e gelmeye, bilim, teknoloji ve inovasyon konusunda pratik deneyim kazanmaya
davet etmektedir. Öğrencilere CERN’ün çalışma ortamını keşfetme, bilim anlayışını güçlendirme ve
yeteneklerini ileri teknoloji ortamında geliştirme olanakları sunmaktadır..
Bu program, lise öğrencilerinin CERN'e, teknolojilerine ve fiziğine tanıtılmasın için eşsiz bir
fırsattır.
Doktora Öğrenci Programı: Bu programa başvuran doktora öğrencileri bilimin ön saflarında 36
aya kadar kalabilmekte ve tez konusunda çalışma şansı elde edebilmektedir. Uygulamalı fizik,
mühendislik veya bilgi işlem konularında bu gerçekten eşsiz bir organizasyonda öğrencilerin bilgilerini
ilerletebilmesi için olanaklar sunulmaktadır(CERN).
Teknik Öğrenci Programı: Yüksek lisans ve lisans öğrencilerine yönelik 4-12 ay süreli bir teknik
programdır. Bilindiği gibi İşyerinde uygulamalı olarak öğrenmek etkili bir yoldur. Bu uygulama
dünyaca ünlü bir organizasyonda ve bilimsel mükemmeliyet merkezinde olduğunda, daha da etkili
olmaktadır. Uygulamalı Fizik, Mühendislik veya Bilgisayar lisans programında eğitim gören lisans
öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerine bir eğitim süresi ya da final projesini tamamlamak üzere
verilen bir olanaktır. Bu eğitim için En fazla 14 aya kadar uzatma verilmektedir.
İdari Öğrenci Programı: İdari Öğrenci Programı, yönetim alanında uzmanlaşmış lisans
öğrencilerine çalışmaları süresince (Lisans veya Yüksek Lisans) 2 ila 12 aylık bir eğitim süresi geçirmeyi
amaçlamaktadır.
Öğrenciler için Yaz Programı: Öğrencilerin yaz tatilini CERN’de deneylere, aktivitelere,
projelere, çalışma gruplarına katılarak geçirmelerine olanak sağlayan bir programdır.
Kısa Süreli Staj Programı: Bu programa katılan öğrenciler gezegendeki en büyük projelerden
birinin bir parçası olabilmekte ve katkıda bulunmanın nasıl bir şey olduğuna tanık olabilmektedirler
(CERN).
Sonuç
İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupalı bilim insanları, aydınlar, yöneticiler ve eğitimciler
dünyada barışı sağlamak için “Bilim barışın hizmetinde” sloganıyla Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini
(CERN) kurdular. CERN’e nükleer araştırmaları için uluslararası işbirliğini sağlamak, desteklemek,
araştırmacılar arasındaki iletişimi teşvik etmek, bilgiyi yaymak, araştırmacılara uzmanlık eğitimi
sağlamak, her seviyede eğitim ve teknoloji transfer programları yapmak gibi görevler verildi.
Araştırma boyutunda evren ile ilgili soruların cevaplarını aramak, maddenin yapısını en küçük
ölçeklerde ve en yüksek enerjilerde çalışmaktır. Bu amaçla birçok deney tasarlanmış hayata geçirilmiş
ve tamamlanmıştır. Eğitim boyutunda ise CERN’e yarının mühendislerini ve bilim insanlarını eğitme,
araştırmacılara uzmanlık eğitimi sağlama görevi verilmiştir. CERN bu görevi yerine getirmek için yeni
eğitim yaklaşımlarının uygulanması, bilimsel araştırmalara uluslararası düzeyde dikkat çekilmesi,
öğretmen ve öğrencilerin yetiştirilmesi üzerinde durmaktadır. Bu amaçla her yıl öğretmen eğitimi
programları düzenlenmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 12000 öğretmen CERN’in ulusal ve uluslararası
öğretmenlik programlarına katılmıştır. Öğrencilere yönelik ise doktora, yüksek lisans ve lisans
programları, kısa süreli staj ve yaz programları düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda öğrencilere yönelik
dersler ve eğitimler verilmekte, uygulamalı atölye çalışmaları ve ekip araştırma projeleri
yürütülmektedir. Böylece öğretmen ile öğrencilere bilim, teknoloji ve yenilik konusunda pratik
deneyim kazandırılmaya, yarının mühendisleri ile bilim insanlarını eğitmeye çalışılmaktadır.
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Parçacık Fiziğinde Günümüz Araştırmaları
Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU
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Özet: Parçacık fiziği, fizik biliminin en önemli alt alanlarından biridir. Bu alan madde ve radyasyonun temel
bileşenleri ile aralarındaki bağlantıları incelemektedir. Bu alana “yüksek enerji fiziği” de denilmektedir. Çünkü
parçacık fiziğinin inceleme konusu olan temel parçacıklar sadece yüksek enerjilerde ortaya çıkmaktadır. Bu
seviyede yapılan deneyler, hesaplamalar, analizler sayesinde atom altı parçacıkların davranışları, etkileşimlerine
ait bilgiler elde edilmekte ve var olan modeller tesedilmiş olmaktadır. Bu incelemeleri gerçekleştirmek için geniş
çapta uluslararası düzeyde sürekli ve sistemli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda evrenin temel
bileşenlerini bulma, onları kontrollü şekilde yeniden oluşturma, izole etme ve tanımlama amaçlanmaktadır.
Bunun için çeşitli hızlandırıcıları kullanarak temel parçacıklardan oluşan bir demet oluşturulmakta, farklı
materyallere çarpmasını ya da başka bir parçacık demeti ile çarpıştırılması sağlanmakta, çarpışma sonucu ortaya
çıkan son ürünleri ve parçacıkları inceleme ve analiz çalışmaları yapılmaktadır. Son yıllarda parçacık fiziği
alanında uluslararası düzeyde yürütülen en önemli araştırmalar CERN de gerçekleştirilen OPERA, CHORUS ve SHİP
gibi sıralanmaktadır. Bu araştırmalara çok sayıda ülke, üniversite, araştırma enstitüsü ve akademisyen
katılmaktadır. Araştırmalar sonunda parçacık fiziğinde önemli bilgilere ve sonuçlara ulaşılmakta, bunlar alanda
paylaşılmakta ve yeni araştırmalara ve deneylere ortam hazırlanmaktadır. Bu bildiride son yıllarda CERN’de
yürütülen, OPERA, CHORUS ve SHİP gibi araştırmalar ele alınmakta, yapılan çalışmalar özetlenerek
değerlendirilmekte ve parçacık fiziğine katkıları üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Parçacık fiziği, CERN, OPERA.

Current Researches in the Particle Physics
Abstract: Particle physics is one of the most important subfields of physics. This area examines the basic
components of matter and radiation and their connections. This area is also called den high energy physics. The
basic particles, which are the subject of examination of particle physics, appear only in high energies. Continuous
and systematic investigations are carried out at the international level in order to carry out these investigations.
These researches are aimed at finding the basic components of the universe, re-creating, isolating and defining
them in a controlled manner. By using accelerators, a bundle of elementary particles is formed, collided with
different materials or collided with another particle bundle, and studies are carried out to investigate the final
products and particles resulting from the collision. In recent years, the most important research carried out in
the field of particle physics at international level has been listed as CERN, OPERA and SHİP. A large number of
countries, universities, research institutes and academicians are participating in this research. At the end of the
research, important information and results are reached in particle physics, these are shared in the field and
new researches are being prepared. In this paper, researches such as CERN, OPERA and SHIP, which have been
carried out in recent years, are discussed, the studies done are summarized and their contributions to particle
physics are emphasized.
Key Words: Particle physics, CERN, OPERA.
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1.Giriş
Parçacık fiziği, fiziğin atomaltı parçacıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Temel olarak maddenin
nelerden oluştuğunu bulmaya çalışır bu nedenle en küçük boyuta kadar inceleme yapar. Atomaltı
boyuttaki parçacıkların birbirleri ile olan ilişkileri, etkileşimleri, karakteristik özelliklerine cevap
aramaktadır. Atomaltı parçacıklar ise gözlemlenmesi oldukça zor olduğu için bilim adamları tarafından
hep merak konusu olmuştur. Atomaltı parçacıkları, ömürleri çok kısa olduğu için normal şartlar altında
direk olarak gözlemlenemezler. Günümüzde özel algılayıcı veya deneyler ile dolaylı veya direk
gözlemlenebilmektedirler.
2.Tarihsel Süreç
Parçacık fiziği 1879’da J.J. Thomson’ın elektronu keşfi ile başlamaktadır. O zamanlar atom çok
iyi bilinmiyor sadece bazı teoriler ortaya atılıyordu. Deneysel kanıtlar ise ulaşılması oldukça zor hatta
hayaldi. Ancak elektronun keşfi birçok soruyu da beraberinde getiriyordu. 1932 yılına kadar Niels Bohr
ve Rutherford sayesinde atom modeli oluşmuş ve elektron, proton ve nötronun varlığından haberdar
olunmuştu. Böylece maddenin en küçük yapıtaşının atomlar olduğu biliniyordu. (D. Griffiths, 2004)
Bugün ise binlerce fizikçinin uzun yıllar çalışmaları sonucu, maddenin en küçük yapı taşının
atomlar olmadığını biliyoruz. Bu zamana kadar elde edilen kuramları, buluşları ve yapılan deneyler
maddenin temel yapısına dikkat çekici sonuçlar getirmiştir. Buna göre evrendeki her şeyin, dört temel
kuvvet tarafından yönetilen ve temel parçacıklar denilen az sayıda temel yapı taşından oluştuğu
bulunmuştur.
Bu parçacıkların ve kuvvetlerin birbiri ile nasıl ilişkili olduğuna dair en iyi açıklama ise parçacık
fiziğinin Standart Modeli’nde verilmiştir. 1970’li yılların başında geliştirilen bu model ile parçacık
fizikçileri, bir dizi teori, yeni kavram ve ilkeleri kullanarak maddenin temel yapısını tanımlamışlardır.
Yıllar geçtikçe, bu model birçok deneysel sonucu başarılı bir şekilde açıklamış ve tahmin etmiştir.
Bugün ise iyi test edilmiş bir fizik teorisi olarak kabul edilmektedir. (Weinberg, S. 1995, Altarelli, G.
2005)
Standart Model’de ifade edilen parçacıklar, ayar bozonları ve özellikleri Şekil 1.1’de verilmiştir.
Parçacıklar sınıflandırılırken spini tamsayı olanlar bozon ve spini kesirli olarak ifade edilen parçacıklar
ise fermiyon olarak adlandırılmaktadır. Tüm fermiyonların lepton sayısı ve yük bakımından karşıt
parçacığı bulunmaktadır. Temel olarak üç renk kuantum sayısı nedeniyle toplamda 12 kuark/antikuark ve 12 lepton/anti-lepton bilinmektedir. Bu parçacıklar Fermi-Dirac istatistiğine ve onu izleyen
Pauli dışarlama ilkesine uymaktadırlar. Nötron, proton, piyon gibi parçacıkların oluşmasında görev
alan kuarklar, zayıf, güçlü ve elektromanyetik etkileşimler yapmaktadır. Yüklü leptonlar ise
elektromanyetik ve zayıf etkileşim yaparken ve yüksüz leptonlar sadece zayıf etkileşim yapmaktadır.
Güçlü etkileşimler için sekiz kütlesiz gluon, elektromanyetik etkileşimler için bir kütlesiz foton ve
zayıf etkileşimler için ağır W± ve Z0 bozonları vardır. Standart Model’in öngörüleri günümüzde hala
çeşitli deneylerle test edilmektedir. En son eksik parça olan Higgs bozonu CERN’deki ATLAS (Aad, G.
vd. 2012.) ve CMS (Chatrchyan, S. vd. 2012.) deneyleriyle 04.07. 2012 yılında gözlenmiştir
(Kamışcıoğlu Ç., 2017).

Şekil 2.1 Standart Model’de parçacıkların gösterimi. İlk üç sütunda maddenin üç nesli verilmiştir.
Dördüncü sütunda ayar bozonları ve beşinci sütunda ise Higgs bozonu.
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3. Günümüz Araştırmaları
Günümüzde parçacık fiziği araştırmaları çok büyük oranda İsviçre–Fransa sınırında kurulu
dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan Avrupa Nükleer Araştırma Laboratuvarı “CERN’de
yürütülmektedir. Burada gerçekleştirilen projelerde çoğunlukla atomun ve atom çekirdeğinin yapısı
incelenmekte, parçacıklar ve etkileşimleri, karakteristik yapıları araştırılmakta ve incelenmektedir.
CERN’de ilk laboratuvarlar kurulduğunda maddenin yapı taşi çok iyi bilinmiyordu. Çeşitli teoriler
vardı ancak deneysel kanıtlar olmadığı için ispatlanamıyordu. 1960’larda zayıf kuvvet ve
elektromanyetik kuvveti açıklamak için teoriler geliştirildi.1970’lerde, ise bir CERN deneyi, ilk
deneysel kanıtı getirdi ve 1980'lerde, zayıf kuvvetin taşıyıcıları olan W ve Z parçacıklarının keşfi
teorinin doğrulanmasını sağladı. Şimdi biliyoruz ki evrendeki görünür maddelerin, davranışları dört
ayrı kuvvet tarafından yönetilen oldukça az sayıda parçacıktan oluşmaktadır. CERN ise bu anlayışa
ulaşmada hayati bir rol oynamıştır.
3.2. CERN’ün Kuruluşu
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi anlamına
gelen Fransızca "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire" kelimelerinin baş harflerinin
kısaltmasıdır. Bu merkezin kurulması 1950 yılında İtalya’nın Floransa kentinde yapılan UNESCO Genel
Konferansı'nın beşinci oturumunda “Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN)” olarak kabul edilmiştir.
O yıllarda İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş ve savaşa katılan ülkeler son yaralarından kurtulmaya
çalışıyordu. Avrupalı bilim insanları, aydınlar, yöneticiler ve eğitimciler dünyada barışı sağlamak için
bilimsel işbirliğinin önemli bir araç olduğunu savunuyorlardı. Savaşan ülkelerinden gelen Avrupalı
araştırmacıları barış için aynı projede toplamak gerekiyordu (UNESCO,2011).
Bu anlayıştan hareketle Floransa projesi hazırlandı ve üç yıl sonra 1954 yılında CERN Sözleşmesi
imzalanarak yürürlüğe konuldu. Sözleşme Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa,
Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Yunanistan ve Yugoslavya olmak üzere 12 ülkenin imzasıyla
onayladı. Ardından 1955 yılında CERN’in İsviçre ve Fransa sınırında yer alan Cenevre şehrine yakın bir
bölgede kurulmasına karar verildi. Böylece ilerleyen yıllarda CERN, dünyanın en büyük parçacık fiziği
araştırma laboratuarı haline geldi. Bodrum katlarında dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısını
barındırmaktadır. Yaklaşık 27 kilometrelik bir çevreye sahip olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC),
toplam 9,300 mıknatıs içeren devasa bir araçtır. Son yıllarda ise önemli bilimsel buluşların yapıldığı
bir merkez haline geldi.
3.3. CERN’ün Görevleri
Avrupa’daki 12 ülke tarafından 1954 yılında imzalanan Sözleşmede CERN’in temel görevleri şöyle
açıklanmıştır:
"CERN Organizasyonu tamamen bilimsel özellikli nükleer (...) araştırmaları için, Avrupa
Devletleri arasında işbirliğini sağlayacaktır. CERN, askeri amaçlarla yapılacak herhangi bir
faaliyetten kaçınmalı, deneysel ve teorik çalışmaların sonuçlarını yayınlamalı ve herkes için
erişilebilir hale getirmelidir.”
Görüldüğü gibi bu Sözleşme'ye göre CERN’in görevleri, nükleer araştırmaları için uluslararası
işbirliğini sağlamak, desteklemek, araştırmacılar arasındaki iletişimi teşvik etmek, diğer laboratuvar
ve enstitülerle bilgi alışverişinde bulunmaktır. Üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile
gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları birlikte yürütmektir. Ayrıca bilgiyi yaymak ve araştırmacılara
uzmanlık eğitimi sağlamak, her seviyede eğitim ve teknoloji transfer programları yapmaktır.
Bu sözleşmeye göre CERN’e verilen görevler dört kelimeyle özetlenebilir. Bunlar “Araştırma,
Teknoloji, İşbirliği ve Eğitim” olarak sıralanmaktadır. Bu görevler aşağıda açıklanmaktadır.
1. Araştırma Boyutu: Evren ile ilgili soruların cevaplarını aramak, maddenin yapısını en küçük
ölçeklerde ve en yüksek enerjilerde çalışmak,

Yenilik/Teknoloji Boyutu: Bilgi ve teknolojinin sınırlarını genişletmek, hızlandırıcılar ve
dedektörler için yeni teknolojiler geliştirmek,
3. Eğitim Boyutu: Yarının mühendislerini ve bilim insanlarını eğitmek,
4. İşbirliği Boyutu: Farklı ülke ve kültürlerin insanlarını bilim yoluyla bir araya getirmektir
(Krammer, 2018).
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Araştırma

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi CERN’in görevleri bir üçgenle açıklanmakta, üçgenin
kenarlarına “araştırma, yenilik ve eğitim” görevleri, üçgenin merkezine ise “işbirliği” görevi
yerleştirilmektedir (Krammer, 2018).Buradan CERN’in araştırma yanında yenilik ve eğitim alanında da
işbirliği sağlaması öngörülmektedir. Kısaca CERN’e sadece araştırma yapma değil aynı zamanda
araştırmacıları eğitme görevi de verilmiş bulunmaktadır.
4. CERN’de Gerçekleştirilen Deneyler
CERN'in ana odağı, parçacık fiziği maddenin temel bileşenlerinin incelenmesidir ancak nükleer
enerjiden yüksek enerji fiziğine, antimadde çalışmalarından kozmik ışınların bulutlar üzerindeki olası
etkilerine kadar çok daha geniş bir aralıkta çalışmalar yürütmektedir.
4.1 LHC Deneyleri
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı olarak bilinen LHC dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık
hızlandırıcısıdır Şekil 4.1. İlk olarak 10 Eylül 2008’de çalışmaya başlamıştır. LHC, yol boyunca
parçacıkların enerjisini artırmak için çeşitli hızlandırıcı parçalara sahip 27 kilometrelik bir süper
iletken mıknatıs halkasından oluşmaktadır Bu halkada gerçekleştirilen yedi deney bulunmakta ve
hızlandırıcıdaki çarpışmaların ürettiği sayısız parçacığı analiz etmek için de algılayıcılar
kullanılmaktadır. Bu deneyler, tüm dünyadaki birçok enstitüden gelen bilim insanlarının işbirlikleri ile
yürütülmektedir. Her deney kendine özgüdür ve algılayıcılarıyla tanımlanmaktadır (CERN).

Şekil 4.1. Mıknatısların yerleştirilmesi (Image: Anna Pantelia/CERN Image: Maximilien
Brice/CERN)
Deneyler arasındaki en büyük iki deney CMS ve ATLAS’dır. Bu deneyler mümkün olan en geniş
fizik aralığını araştırmak için genel amaçlı algılayıcıları kullanmaktadır. Bağımsız olarak tasarlanmış
iki algılayıcıya sahip olmak, yapılan yeni keşiflerin çapraz olarak onaylanması için oldukça önemlidir.
ATLAS, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki (LHC) iki genel amaçlı algılayıcıdan biridir. Higgs
bozonunun aranmasından karanlık maddeyi oluşturabilecek ekstra boyutlara ve parçacıklara kadar
geniş bir fizik yelpazesini araştırmaktadır. LHC'den gelen parçacık demetleri, ATLAS algılayıcısının
merkezinde çarpışır ve her yöne parçacıklar yayılır. Çarpışma noktası çevresinde katmanlar halinde
düzenlenmiş altı farklı tespit alt sistemi, parçacıkların yollarını, momentumunu ve enerjisini
kaydederek bireysel olarak tanımlanmalarını sağlar. Büyük bir mıknatıs sistemi, yüklü parçacıkların
yollarını bükerek, anlık değerlerinin ölçülebilmesini sağlar. 46 m uzunluğunda, 25 m yüksekliğinde ve
25 m genişliğinde, 7000 tonluk ATLAS algılayıcısı şimdiye kadar yapılmış en büyük hacimli parçacık
algılayıcısıdır. Yerin 100 m altındaki mağarada, ana CERN sahasının yakınında, İsviçre'deki Meyrin
köyünün yakınlarındadır. Deneyde 38 ülkedeki 174 enstitüden 3000'den fazla bilim adamı
çalışmaktadır.
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CMS, Compact Muon Solenoidi (CMS) Büyük Hadron Çarpıştırıcısında (LHC) genel amaçlı bir
algılayıcıdır. Standart Modeli incelemekten (Higgs bozonu dahil) incelemeye, karanlık madde
oluşturabilecek ekstra boyut ve parçacıkları aramaya kadar uzanan geniş bir fizik programına sahiptir.
ATLAS deneyi ile aynı bilimsel hedeflere sahip olmasına rağmen, farklı teknik çözümler ve farklı bir
mıknatıs sistemi tasarımı kullanmaktadır. CMS algılayıcısı büyük bir solenoid mıknatıs etrafında inşa
edilmiştir. Bu, Dünya'nın manyetik alanının yaklaşık 100.000 katı olan 4 teslalık bir alan üreten
silindirik bir süper iletken kablo bobini biçimini alır. CMS algılayıcısının alışılmadık bir özelliği, LHC
deneylerinin diğer dev detektörleri gibi yerinde inşa edilmek yerine, Fransa'da Cessy yakınlarındaki
bir yeraltı mağarasına indirilmeden ve tekrar monte edilmeden önce, zemin seviyesinde 15 bölümde
inşa edilmiş olmasıdır. Komple algılayıcı 21 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 15 metre
yüksekliğindedir. Deney, 42 ülkedeki 432 parçacık fizikçisini, mühendisini, teknisyenini, öğrencisini
ve 182 enstitüsünden destek personelini kapsamaktadır.
Diğer deneylerden ALICE ve LHCb, belirli olaylara odaklanmak için uzmanlaşmış algılayıcılara
sahiptir. Bu dört algılayıcı, LHC halkasındaki büyük mağaralarda yeraltında bulunmaktadır.
ALICE ((A Large Ion Collider Experiment)(Büyük İyon Çarpıştırıcısı Deneyi), Büyük Hadron
Çarpıştırıcısı (LHC) halkası üzerinde bir ağır iyon algılayıcıdır. Kuark-gluon plazması denilen maddenin
bir fazının oluştuğu aşırı enerji yoğunluklarında kuvvetle etkileşime giren maddenin fiziğini incelemek
için tasarlanmıştır. Kuark-gluon plazmasını inceleyerek, günümüzde evrenimizi ve maddeyi oluşturan
parçacıkların nasıl bir şekilde oluştuğunu gözlemlemektedir. ALICE işbirliği, kuark-gluon plazmasını
incelemek için 26 m uzunluğunda, 16 m yüksekliğinde ve 16 m genişliğinde 10.000 tonluk ALICE
algılayıcısını kullanmaktadır. Algılayıcı, Fransa'daki St Genis-Pouilly köyünün yakınında, yerden
LHC'den kiriş alan geniş bir mağarada oturuyor. İşbirliği, 30 ülkede 100'den fazla fizik enstitüsünden
1000'den fazla bilim insanı ile oluşmuştur.
LHCb, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı güzelliği (The Large Hadron Collider beauty )(LHCb) deneyi,
"güzellik kuarkı" veya "b kuark" olarak adlandırılan bir tür parçacığı inceleyerek madde ve anti madde
arasındaki hafif farklılıkları araştırmak için tasarlanmıştır. 5600 tonluk LHCb algılayıcısı, ileri
spektrometre ve düzlemsel algılayıcılardan oluşur. 21 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde ve
13 metre genişliğindedir ve Fransa'nın Ferney-Voltaire köyü yakınlarında 100 metre altında yer
almaktadır. 66 farklı kurum ve üniversiteden yaklaşık 700 bilim adamı LHCb işbirliğini oluşturmaktadır.
LHC üzerinde yapılan en küçük deneyler ise "ileri yönde yayılan parçacıklara" odaklanan TOTEM
ve LHCf’dir. TOTEM, CMS etkileşim noktasının her iki tarafında yer alan algılayıcıları kullanırken, LHCf,
ATLAS çarpışma noktasının her iki tarafında 140 metrede LHC kiriş çizgisi boyunca oturan iki
algılayıcıdan oluşur. MoEDAL, manyetik monopol adı verilen varsayımsal bir parçacığı aramak için
LHCb'nin yakınında bulunan algılayıcıları kullanmaktadır (CERN).
4.1 LHC Olmayan Deneyler
CERN'deki araştırmaların ana kısmı LHC'de ilerlerken, LHC temelli olmayan diğer hızlandırıcı ve
tesislerde yapılan deneyler de bu araştırmaların önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.
Bunlardan ilki “Sabit hedefli” deneylerdir. Bu tarz deneylerde hızlandırılmış parçacık demeti algılama
sisteminin bir parçası olabilecek katı, sıvı veya gaz bir hedefe yönlendirilir ve gerçekleşen etkileşimler
incelenir. Bunlardan bir tanesi olan COMPASS deneyi hadronların yapısını incelemekte bu amaçla Super
Proton Synchrotron'dan (SPS)’den gelen demeti kullanmaktadır. NA61 / SHINE deneyi de sabit hedefli
ve hadronların özelliklerini incelemektedir. Bir diğer deney olan NA62 denyi kaonların nadir
bozunmalarını incelemek için SPS'den protonlar kullanmaktadır. DIRAC, Proton Synchrotron'daki (PS)
kuarklar arasındaki güçlü kuvveti araştırmaktadır. CLOUD deneyi ise kozmik bir deneydir. Kozmik
ışınlarla bulut oluşumu arasındaki olası bir bağlantıyı araştırmaktadır. ACE, AEGIS, ALPHA, ASACUSA
ve ATRAP Antiproton Yavaşlayıcısından gelen antiprotonları kullanırken, CAST deneyi
hızlandırıcılardaki çarpışmalardan değil Güneş'ten gelen hipotetik parçacıkları aramaktadır (CERN).
5. Sonuç
Günümüzde parçacık fiziği alanında geniş çapta, yüksek maliyetli ve ülkelerin bira araya gelerek
oluşturduğu iş birlikler vasıtasıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu sayede parçacık fiziğinde büyük
gelişmeler sağlanmakta aynı zamanda bu alanda çeşitli bilim insanları, mühendisler ve öğrenciler
yetişmektedir.
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Elde edilen sonuçlar parçacıkların doğasını ve özelliklerinin detaylı olarak anlaşılmasında, fiziksel
yasaların netleştirilmesinde veya değiştirilmesinde ve yeni kuşak deneylerin tasarlanmasında çok
önemli roller oynamaktadır.
KAYNAKLAR
Aad, G. vd. 2012. Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with
the ATLAS detector at the LHC, Phys.Lett. B 716 (2012) 1-29: CERN-PH-EP-2012-218.
Altarelli, G. 2005. The Standard Model of Particle Physics. High Energy Physics
CERN web sayfası:

http://www.cern.ch , erişim 26 Haziran 2019

CERN web sayfası: https://home.cern/science/experiments, erişim 27 Haziran 2019
Chatrchyan, S. vd. 2012. Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment
at the LHC, Phys. Lett. B 716 (2012) 30-61: CERN- PH-EP-2012-220.
D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, 2004
Heuer , R-D.(2011).UNESCO and CERN: like hooked atoms, The Courier UNESCO, (Jasmina Šopova
Kamışcıoğlu Ç., 2017. OPERA Dedektöründeki Nötrino-Kurşun Yüklü Akım Etkileşmelerinde Hadron
Çokluk Dağılımlarının İncelenmesi, Doktora Tezi.
Krammer, M.(2018). Le programme scientifique du CERN, Département de physique expérimentale
(EP),CERN.
Weinberg, S. 1995. The Quantum Theory of Fields,Volume I Foundations, Cambridge University Press,
Cambridge, UK.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

412

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

OPERA Deneyi’nin Açık Veri Portalı
Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU
Ankara Üniversitesi, Türkiye
gunesc@ankara.edu.tr
Özet: OPERA, son yıllarda parçacık fiziği alanında yürütülmüş̧ olan önemli bir CERN deneyidir. Bu deney
İtalya’ da bulunan Gran Sasso dağının altındaki yeraltı laboratuvarında kurulan, müon nötrinosunun tau
nötrinosuna salınımını görünür modda gözlemlemek amacıyla tasarlanmıştır. Deneyde Avrupa Nükleer Araştırma
Merkezi’nde üretilen muon nötrino demeti kullanılmıştır. Demet 17GeV ortalama enerjiye sahip olacak şekilde
algılayıcının bulunduğu Gran Sasso bölgesine yönlendirilmekte, yüksüz olduğu için elektromanyetik etkileşim
yapmadan ve herhangi bir sapma olmadan 732 km’lik bu yolculuğu 2.4 ms’de tamamlamaktadır. Belirli aralıklarla
algılayıcıya yönlendirilen demet sayesinde meydana gelen etkileşimler kaydedilmektedir. Bu projede 13 ülkeden
yaklaşık 200 kadar bilim insanı görev almıştır. Algılayıcı 2007 yılında test denemelerini gerçekleştirmiş̧ ve 20082012 yılları arasında aktif olarak çalışarak veri alımını tamamlanmıştır. Bir olaydan az arka plan ve 5.1𝝈
hassasiyetle 5 tane müon nötrinosundan tau nötrinosuna salınım gözlemlenmiş̧ ve hedeflenen amaca ulaşılmıştır.
Bu sonuçlar nötrino fiziğine önemli katkı sağlamıştır.
OPERA Deneyi’nde elde edilen verilerin bir kısmı CERN Açık Veri portalına yüklenmiştir. CERN Açık Veri
portalı CERN’de gerçekleştirilen araştırmalar sonucu elde edilen verilerin ortak bir erişim noktasıdır. Bu portalda,
ALICE, ATLAS, CMS, LHCb ve OPERA deneylerine ait veri grupları dünyanın her yerinden erişime açılmış̧ ve her
türlü araştırma faaliyetlerinde eğitim amaçlı kullanılmaya sunulmuştur. Bu portalda deneysel süreçte elde edilen
bir etkileşimin üç boyutlu görüntüleri ve tüm bilgileri sunulmakta kullanıcı bu sayede etkileşimi analiz
edebilmekte ve yeniden yapılandırabilmektedir. Bu portal yoluyla hem deneysel süreçte üretilen araştırma ve
teknoloji sonuçları paylaşılmakta hem de parçacık fiziği alanında öğrenci yetiştirmeye katkı sağlanmaktadır.
Böylece CERN, araştırma ve teknoloji yanında bilgi paylaşımı ve eğitim görevini de yürütmektedir. Bildiride OPERA
Deneyi’nin açık veri portalı araştırma ve eğitim yönünden incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: CERN, Araştırma, Eğitim, Açık veri

Open Data of The OPERA Experiment
Abstract: OPERA is an important CERN experiment in the field of particle physics in recent years. OPERA is
an oscillation experiment designed to observe the oscillation of muon neutrino to the tau neutrino in a visible
mode in the underground laboratory beneath the Gran Sasso mountain in Italy. In the experiment, the muon
neutrino beam produced at the European Nuclear Research Center was used. The beam is routed to the Gran
Sasso region where the dedector has an average energy of 17GeV, since it is uncharged, it completes this journey
of 732 km in 2.4 ms without making any electromagnetic interference and without any deviation. Interactions
occurring with the beam directed to the dedector at certain intervals are recorded.About 200 scientists from 13
countries took part in this project. The dedectorstarted the test trials in 2007 and the data acquisition was
completed by working actively between 2008-2012. With the less than one event background, 5 tauneutrinos
were observed with 5.1𝝈 sensitivity. These results contributed significantly to neutrino physics.
Some of the data obtained in the OPERA Experiment was uploaded to the CERN Open Data portal. The CERN
Open Data portal is a common access point provided by CERN as a result of research. In this portal, data groups
of ALICE, ATLAS, CMS, LHCb and OPERA experiments have been made available from all over the world and made
available for educational purposes in all kinds of research activities. In this portal, three-dimensional images and
all the information of an interaction obtained in the experimental process are presented, so that the user can
analyze and reconfigure the interaction. Through this portal, the results of research and technology produced in
the experimental process are shared as well as contributing to educating students in the field of particle physics.
Thus, the CERN carries out the task of sharing information and education as well as research and technology.
The open data portal of the OPERA experiment will be reported in terms of research and education.
Keywords: CERN, Research, Education, Opendata
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1. Giriş
Gözlenmesi oldukça zor olan müon nötrinosunun tau nötrinosuna salınımı uzun yıllardır parçacık
fizikçilerinin merak konusu olmuştur. Bu amaçla çeşitli deneyler tasarlanmış ve salınım gözlenmeye
çalışılmıştır. Son yıllarda tasarlanan ve hayata geçirilen deneylerden bir tanesi olan OPERA
(Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) görünür modda gözlem yapabilmek amacıyla
tasarlanmış bir salınım deneyidir. Diğer deneylerden farklı olan en önemli özelliği Avrupa’da görünür
modda gözlem yapan tek salınım deneyi olmasıdır.
Görünür modda gözlem yüklü ν𝜏 etkileşimlerindeki 𝜏 leptonunun belirlenmesi ilkesine
dayanmaktadır. Kısa yaşam ömrüne sahip tau leptonun belirlenebilmesi için, yüksek uzaysal
çözünürlüğe sahip nükleer emülsiyon filmler kurşun ile beraber hedefi ve ana algılayıcıyı
oluşturmaktadır. Emülsiyon filmler sayesinde nötrino etkileşimlerinde oluşan yüklü parçacıkların
izlediği yol takip edilebilmekte ve meydana gelen etkileşimlerin üç boyutlu görüntüsü mikrometre
duyarlılığında oluşturulmaktadır.

Şekil 1.1 OPERA algılayıcısı
OPERA Deneyi İtalya’ da bulunan Gran Sasso dağının altına bir yeraltı laboratuvarında
kurulmuştur. Deneyde kullanılan nötrino demeti ise Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde
üretilmektedir. Üretilen bu demet 17GeV ortalama enerjiye sahip olacak şekilde algılayıcının
bulunduğu Gran Sasso bölgesine yönlendirilmektedir. Yüksüz olduğu için elektromanyetik etkileşim
yapmayan müon nötrinosu, doğrultusunda herhangi bir sapma olmadan 732 km’lik bu yolculuğu 2.4
ms’de tamamlamaktadır. Demet belirli aralıklarla algılayıcıya yönlendirilmekte ve meydana gelen
etkileşimler kaydedilmektedir. OPERA projesi 13 ülkeden yaklaşık 200 kadar bilim insanı görev aldığı
uluslararası bir projedir. OPERA Algılayıcısı 2007 yılında test denemelerini gerçekleştirmiş ve 20082012 yılları arasında aktif olarak çalışarak veri alımını tamamlanmıştır. Alınan verilere ilişkin analiz
halen devam etmektedir(Agafonova N. et al. 2018, Kamışcıoğlu Ç., 2017).
OPERA Deneyi 2007 yılında ilk test denemelerini gerçekleştirmiş ve 2008-2012 yılları arası veri
alımını tamamlamıştır. Veri analizi devam etmektedir. Beş yıllık süreçte OPERA yeri belirlenen 7000
etkileşim içerisinden, 0.25 beklenen arka plan etkileşimi ve 5.1𝝈 hassasiyetle müon nötrinosundan tau
nötrinosuna görünür modda 5 adet tau etkileşimi kaydetmiştir.
Deney amacını başarıyla
gerçekleştirmiş ve nötrino fiziği alanına önemli katkılarda bulunmuştur(Agafonova N. vd. 2010,
Agafonova N. vd. 2011, Agafonova N. vd. 2012, Agafonova N. vd. 2013,Agafonova N. vd. 2014,
Agafonova N. vd. 2015).
2. OPERA Algılayıcısında Analiz
OPERA Algılayıcısı birbirinin aynısı olan iki adet Süper Modül’den oluşmaktadır. Her bir Süper
Modül ise hedef bölümü ve müon spektrometreden oluşur. Birinci Süper Modül önünde bir Veto kalkanı
bulunur. Böylece etraftan gelen müonlar tespit edilip ayrıştırılabilmektedir.
Her bir süper modüldeki hedef bölümü 31 tane ECC birim duvarı ve onu takip eden iz
detektörlerinden oluşmaktadır. ECC (Emulsion Cloud Chamber) birimler nükleer emülsiyon ile kursun
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plakaların oluşturduğu sandviç yapıdadır. Her ECC duvarının arkasına fiberden oluşturulmuş̧ bir iz
detektörü yerleştirilerek nötrino etkileşiminde ortaya çıkan elektrik yüklü parçacıkların izleri
oluşturulur. Her bir süpermodülün sonunda oluşan müonun yükünü ve momentumunu tespit etmeye
yarayan bir müon spektrometresi bulunmaktadır. Böylece oluşan parçacıkların takibi yapılabilmekte,
duran parçacıkların mesafesi ölçülebilmekte ve kaçan hadronların kalorimetrik analizi
yapılabilmektedir.
2.1.OPERA ECC Birimler
OPERA ECC (Emulsion Cloud Chamber) birimleri OPERA algılayıcısının en önemli temel parçasıdır.
Etkileşimlerin takip edildiği ve izlerin kaydedildigi yer ECC birimlerdir. Boyutları 128 mm x 102 mm x
79 mm olan birimlerin bir tanesi 8.3 kg’dır. Her bir birim Şekil 2.1’ de gösterildiği gibi plastik bir kutu
içerisine 57 adet nükleer emülsiyon ile 56 adet kursun plakaların sandviç gibi yerleştirilmesi ile
oluşturulur. Özel bir paketleme yöntemi ile ışık geçirgenliğinin azalması sağlanır. Ek olarak 2 adet
emülsiyon filmi alüminyum folyo içeresinde koyularak paketlenen birimin uç tarafına eklenir. Bu
filmlere CS(changeable sheets) değişebilen filmler denmektedir. Birim içerisinde meydana gelen bir
etkileşim CS filmleri üzerinde de iz bırakacağından tüm birimi açıp tek tek emülsiyon filmlerini analiz
etmek yerine değişebilen filmleri ilk aşamada hızlıca analiz etmek daha kolaydır. Zamandan,
enerjiden ve paradan tasarruf yapmak için iyi bir yöntemdir.

Şekil 2.1 ECC birimler
2.2. Nükleer Emülsiyon Filmleri
OPERA emülsiyon filmleri Sekil 2.2’de gösterildiği gibi 205 𝜇m kalınlığındaki transparan plastik
tabakanın her iki tarafına yapışılmış̧ 44 𝜇m kalınlığında yüzeylerdir. Emülsiyon tabakalar 0.2 μm
çapında AgBr kristalleri içermektedir.

Şekil 2.2 OPERA emülsiyon filmleri
Yüklü parçacıklar emülsiyon yüzeyinden geçtiğinde gümüş̧ iyonunu gümüş̧ atomuna çevirmekte
ve gümüş̧ atomları henüz görünmeyen bir iz oluşturmaktadırlar. Etkileşimde yeri kaydedilen ve
algılayıcıdan çıkarılan ECC birimlerin içi açılmakta ve çıkarılan nükleer filmler kimyasal bir süreçten
geçirilmektedirler. Bu süreçte gümüş̧ atomları, gümüş̧ iyonlarından daha hızlı metalik gümüşe
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

415

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
dönüşmekte ve böylece gümüş̧ atomlarının çapı 0.6 𝜇m ’ye ulaşarak optik mikroskoplar tarafından
görünür hale gelmektedir. Böylece yüklü parçacıkları izleri oluşmaktadır. Elde edilen bu izler
algılayıcıdaki iz takip bilgileri ile beraber toplanarak etkileşimin görüntüsü yeniden oluşturulmaktadır.
ECC birim içerisindeki emülsiyon tabakaları sırasıyla tarandığında etkileşimin 3 boyutlu görüntüsü elde
edilebilmektedir Şekil 2.3.

Şekil 2.3 Etkileşimin yeniden oluşturulması
2.3. OPERA Verileri
OPERA Deneyi’nde algılayıcıdan çıkarılan ECC birimler sırasıyla, öncelikle X-ray ışını ile
işaretlenmektedir. Bu sayede birim açıldığında çıkarılan nükleer filmler optik mikroskoplara
tanıtılırken kolaylık sağlamaktadır. Ardından İtalya’da buluna ‘değişebilen filmler tarama
laboratuvarında ön taramadan geçirilmekte ve diğer birim tarama laboratuvarlarına gönderilmektedir.
Bu laboratuvarların bir kısmı İtalya’da Roma, Salerno, INFN, LNF gibi yerlerde bir kısmı İsviçre Bern’de,
bir kısmı, Rusya Dubna’ da, bir kısmı Türkiye ODTU ‘de, Japonya Nagoya’da bulunmaktadır. Bu
laboratuvarlarda taranan birimler, diğer tüm deneylerde olduğu gibi, OPERA veri tabanına
kaydedilmekte ve veriler sadece OPERA grubu içerisinde yer alan kişiler tarafından çalışılmasına,
analiz edilmesine ve yayınlanmasına izin verilmektedir.
3. CERN Veri Portalı
CERN Açık Veri portalı, CERN'de yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin erişime açık
hale getirildiği bir portaldır. ATLAS, ALICE, CMS, LHCb, OPERA gibi deneylerin elde ettiği verilerin bir
kısmı bu portalda bulunmaktadır. Paylaşılan verileri anlamak ve analiz etmek için gerekli yazılım ve
belgeler de portalda yayınlanmaktadır. Veriler eğitim ve analiz amaçlı kullanılabilmekte bu sayede
parçacık fiziği alanında yetişen öğrencilere büyük katkılar sağlamaktadır (Opendata).

Şekil 3.1 CERN veri portalı(Opendata)
3.1. CERN Veri Portalının Kullanımı
Portalda OPERA Deneyi için veri kullanımı şöyle gerçekleşmektedir. Öncelikle veri seçiminde
çeşitli kategoriler bulunmakta;
★ Deneye göre filtreleme,
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★ Yıla göre filtreleme,
★ Çarpışma enerjisine göre filtreleme,
★ Veri kullanım tipine göre filtreleme,
★ Başlık kategorisine göre filtreleme,
★ Dosya tipine göre filtreleme,
★ Anahtar kelimeye göre filtreleme gibi seçenekler bulunmaktadır.
Bu seçimlerden sonra elde dilen veri dosya tipine göre kişisel bilgisayarlara indirilebilmekte ve
analiz edilebilmektedir. Veriler aynı zamanda görselleştirilebilmekte ve algılayıcıdaki yeri, etkileşim
şekli vb, detayları Şekil 3.2 ‘de verildiği gibi görülebilmektedir.

Şekil 3.2 CERN veri portalda verinin görseli
Portalda görsel olarak ‘eventnumber’ kısmı değiştirilerek farklı etkileşimler görülebilir. Aynı
zamanda ayni etkileşim için sağ ve sol oklarla farklı boyutlardaki görüntülere ulaşılabilir. Etkileşimin
elektronik algılayıcıdaki görüntüleri ve ECC birimlerde elde edilen görüntüleri incelenebilmektedir
Şekil 3.3(Opendata).

Şekil 3.3 Verinin elektronik algılacıyıcıdaki ve ECC birimlerdeki görüntüleri
4. Sonuç
Günümüzde CERN’de birçok parçacık fiziği deneyleri yürütülmektedir. Aralık 1951'de Paris'te
hükümetler arası bir UNESCO toplantısında, Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi'nin (Fransız
Konsolosluğu Européen pour la Recherche Nucléaire'de) kurulmasına ilişkin ilk karar kabul
edilmesinden bu yana CERN, dünyanın her yerinden milletlerden yaklaşık 2500 kişiyi istihdam
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etmektedir. Farklı amaçlarla yürütülen birçok deneyde her dakika veri alınmakta veri analizi
yapılmakta ve literatüre katkı sağlanmaktadır.
Uluslararası çapta büyük bütçeler ile gerçekleştirilen bu deneyler oldukça eşsiz ve önemlidir.
Deneylerden elde edilen veriler CERN Açık Veri Portalı’nda kullanıcılara eğitim, analiz ve görsel amaçlı
sunulmaktadır(CERN).
Bu portal sayesinde fizik, parçacık fiziği, mühendislik, öğretmen yetiştirme gibi alanlarda
öğrencilere veri sağlanmakta ve öğrenci kendi başına gerçek bir deneyden elde edilen bir veriyi, analiz
edebilmekte, inceleyebilmekte, öğrenmekte ve görselleştirebilmektedir. Böylece CERN eğitim
alanındaki misyonunu da gerçekleşmektedir.
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Matematik Öğretmeni Adaylarının Açılar Konusuna İlişkin Problem
Kurma Becerileri ve Problem Kurma Sürecinde Yaşadıkları Zorluklar
İrem ELGÜN
Bartın Üniversitesi, Türkiye
elgunirem1996@gmail.com,
Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR
Bartın Üniversitesi, Türkiye
gokkurtburcin@gmail.com
Özet: Geometrinin öğretim programlarında öğrenme alanlarından biri olması ve açılar konusunun diğer geometri
konularında geniş yer tutması dikkate alındığında, bu araştırmada öğretmen adaylarının açılar konusunda problem kurma
becerileri incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yaklaşımına dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu
doğrultuda, çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 10 matematik öğretmeni adayı (5 erkek,
5 kadın) oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma
kapsamında, veri toplama aracı olarak, Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı ‘nda (2018) açılar konusunun
kazanımlarına uygun 6 soruluk bir Problem Kurma Formu (PKF) hazırlanmıştır. PKF, problem kurma alanında uzman bir
öğretim üyesinin görüşü alınarak içerik, seviye, amaç ve dil bakımından incelenmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda
Stoyanova ve Ellerton’un (1996) çerçevesi dikkate alınarak 9 sorudan oluşan Problem Kurma Formu’na son hali
verilmiştir. Problemler serbest problem kurma, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış olmak üzere üç kategoride ele
alınmıştır. Uygulama iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada, adaylardan PKF’yi ayrıntılı olarak doldurmaları
istenmiştir. İkinci aşamada adaylarla yaptıkları yazılı açıklamalar üzerine derinlemesine bilgi elde edebilmek amacıyla
yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde, adayların problem kurarken zorlanıp zorlanmadıkları,
zorluk yaşadılarsa, ne tür zorluk yaşadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür.
Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda problemler, Çomarlı’nın (2018) kavramsal,
bağlamsal, dil ve anlatım ve bilişsel beceri kategorilerinde incelenmiştir. Sonuç olarak araştırmada, öğretmen
adaylarının kurdukları problemler kavramsal olarak değerlendirildiğinde, çoğunun çözülebilir problemler kurdukları ve
problemdeki kavramları, sembolleri doğru bir şekilde kullandıkları ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan araştırmada
adayların kurdukları problemlerde bağlamsal anlamda günlük yaşamla ilişkilendiremedikleri, daha çok uygulama
türünden problemler kurdukları tespit edilmiştir. Dil ve anlatım kategorisinde değerlendirildiğinde bazı adayların dil ve
anlatıma dikkat etmedikleri görülmüştür. Görüşmelerde, öğretmen adayları problem kurma sürecinde yaşadıkları
zorluklar arasında daha önce problem kurma tecrübelerinin olmaması, dil ve anlatım yönünden doğru problem kurmaya
çalışma, açılar konusunda alan bilgilerinin yeterli olmayışı gibi zorluklar öne sürmüşlerdir.
Anahtar Kelimeler: Açılar, Öğretmen adayı, Problem kurma becerisi, Problem kurma durumları

Problem Posing Skills of Preservice Math Teachers Concerning Angles
and the Difficulties They Face in the Problem Posing Process
Abstract: Considering that geometry is one of the learning areas in curriculums and the subject of angles has an extensive
place among other geometry subjects; this study analyzed problem posing skills of preservice teachers concerning angles. The
study was conducted using case study method, which is based on qualitative research approach. Accordingly, the study
participants consist of 10 preservice math teachers (5 male, 5 female) receiving education in a public university. The
participants were determined using purposeful sampling method. Within the scope of the study, a Problem Posing Form (PPF)
consisting of 6 questions was prepared as data collection tool in accordance with acquirements of the subjects of angles in the
Secondary School Math Curriculum (2018). PPF was examined in terms of content, level, purpose and language based on the
opinions of a lecturer who had specialized in the area of problem posing. According to the expert opinions, the Problem Posing
Form consisting of 9 questions was finalized based on the framework by Stoyanova and Ellerton (1996). The problems were
embraced in three categories as free problem posing, semi-structured and structured. The application was conducted in two
stages. In the first stage, the preservice teachers were asked to fill in the PPF in detail. In the second stage, semi-structured
interviews were conducted with the preservice teachers for the purpose of obtaining profound information about their written
statements. In these interviews, it was tried to determine whether the preservice teachers had a difficulty in posing problems
or not and if they did, what kind of difficulties they had. The interviews took approximately 20-25 minutes. In the analysis of
the data, descriptive analysis technique was used. Accordingly, the problems were analyzed in the categories of Çomarlı (2018)
as conceptual, contextual, language and expression and cognitive skill. As a result of the study, assessing the problems posed
by the preservice teachers conceptually; it was revealed that majority of them had posed solvable problems and used concepts
and symbols in the problems accurately. On the other hand, it was determined that the preservice teachers were unable to
associate the problems with daily life contextually and they mainly posed application-style problems. Assessing in the category
of language and expression; it was seen that some of the preservice teachers did not regard language and expression. During
the interviews, the preservice teachers suggested that they faced difficulties such as having no prior experience of problem
posing, trying to pose an accurate problem in terms of language and expression and having insufficient information about
angles in the problem posing process.
Keywords: Angles, Preservice teacher, Problem posing skill, Problem posing statuses,
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1.Giriş
Öğretim programlarının hedefleri, sadece matematiği bilen bireyler değil, sahip olduğu bilgileri
ve becerileri kullanabilen, yorumlayabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünen, sorgulayan ve problemler
çözebilen bireyler yetiştirebilmektir (Ersoy, 2000). Verschaffel, Greer ve Corte (2000) matematik
eğitimcilerinin, öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde matematiği
kullanabilmelerinin önemli olduğunu belirtmiştir. Matematik, bilimde olduğu kadar günlük
yaşamımızdaki problemlerin çözülmesinde kullandığımız önemli araçlardan biridir (Baykul,2014). John
Dewey problemi, "İnsan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey" olarak
tanımlamaktadır (Akt. Yıldızlar,2012). Matematik dersi öğretim sürecinde öğretmenlerin, öğrencilerin
düzeylerine uygun problemler çözmeleri oldukça önemlidir (Crespo ve Sinclair, 2008).
Matematik eğitiminde, bireylerin matematiği günlük yaşamında kullanabilmesi ve matematiğe
yönelik olumlu tutum geliştirebilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda öncelikle
öğrencilere problem çözme becerisi kazandırılmalıdır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB],2013).
Matematiksel bilgiyi anlamlandırma ve bu bilgiler arasında ilişki kurma problem çözmeyle mümkün
olmaktadır (Karataş ve Güven, 2003). Bu nedenle problem çözme becerilerinin bireyde erkenden
gelişmesi önemlidir. Problem çözme yaklaşımı eğitimindeki temel amaç "ileri düzeyde düşünmeyi
geliştirmektir” (Mestre,1991, Akt.Çetinkaya ve Soybaş,2018). Altun (2007) problem çözmeyi, ne
yapılacağının bilinmediği durumlarda yapılması gerekeni bilme olarak tanımlamaktadır. Problem
çözme, yeni bir problemle karşılaşıldığında yapılacaklara karar verirken kullanılan stratejileri
belirlemek ve bu stratejilerden birinin amaca ulaşması için seçilmesidir (Smith ve Kosslyn, 2014).
Matematik, yaşamın tam içinde olan bir bilim olmasına rağmen Türkiye’de matematik dersleri
günlük yaşamdan bağımsız ve soyut olarak verildiğinden dolayı öğrenciler bu derse karşı önyargı ve
olumsuz tutum geliştirmişlerdir (Yıldızlı, 2015). Milli Eğitim Bakanlığı bu problemleri görmüş ve 20162017 yılında hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim matematik dersi öğretim programının hedefleri
arasına aşağıdaki maddeleri koymuştur; problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini
rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya
boşlukları görebilme, problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirme,
hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına dair bakış açısı geliştirip belli
bir bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanmıştır (MEB, 2016).
Dow ve Mayer (2004) çalışmalarında etkili problem çözen bireylerin, bağımsız ve özgün
düşündüklerini, sosyal yeterliklere sahip, öz-güvene sahip, belirsizlikleri tolere edebilen kişiler
olduklarını belirterek problem çözmenin faydalarına dikkat çekmişlerdir. Miller ve Nunn (2001)
çalışmalarında bireyde problem çözme becerilerinin çocukluktan itibaren öğrenildiğini, okul yıllarında
ise geliştirildiğini vurgulamıştır. Ayrıca problem çözmenin, kişilere karşılaştıkları sorunlar karşısında
çözüm yolları arama ve bilgi becerilerini kullanma fırsatı tanıdığını belirtmişlerdir. Bu bağlamda
problem çözme yaklaşımı, ders kitaplarındaki rutin alıştırmaları çözmekten daha fazlasını içermelidir
(MEB, 2013). Örneğin, öğrenciler verilen durumlardan problemler üretmeli ve var olan problemleri
düzenleyerek yeni problemler üretmelidir (Akay, 2006). Bu kapsamda, öğretim programlarında
problem çözme kadar problem kurmanın da önemli bir yeri vardır. Bu araştırmada problem kurma
üzerinde durulduğundan aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
1.2. Problem Kurma
Problem çözme ile oldukça ilişkili olan ve daha sonra alanyazına girmiş bir diğer önemli beceri
problem kurma becerisidir ve bu beceri İngilizce “problem posing” kelimesinin tercümesi ile “problem
sunma/ yazma/oluşturma/üretme” kullanımlarının yanı sıra yaygın olarak “problem kurma” olarak
isimlendirilmiştir. Problem kurma veya oluşturma, verilen bir durum hakkında incelenecek veya
keşfedilecek soruları ve yeni problemler üretmeyi içerir. Aynı zamanda problem çözme süreci
boyunca, problemi yeniden formüle etmeyi de içermektedir (Çetinkaya ve Soybaş, 2018). Gonzales
(1998) problem kurmanın Polya’nın dört aşamalı problem çözme sürecinin beşinci aşaması olması
gerektiğini belirtmiştir (Akt. Çimen ve Yıldız, 2017).
Son yıllarda problem kurmanın önemine dayalı çok çeşitli çalışmaların bulunduğu, problem kurma
üzerine çeşitli tanımların yer aldığı bilinmektedir. Duncker (1945) problem kurmayı verilen problemin
tekrar formüle edilmesi veya yeni problemlerin oluşturulması olarak tanımlamaktadır. Leung (1993)
problem kurmayı verilen bir problemin yeniden düzenlenmesi olarak tanımlarken, Silver (1994) hem
yeni problemler üretme hem de var olan problemleri düzenleme olarak ifade etmiş, problem kurmanın
problemin çözümünden önce, problemin çözümü boyunca ve problemin çözümünden sonra
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olabileceğini belirtmiştir. Tichá ve Hošpesová (2009) problem kurmayı diğer öğretmen eğitimcileri gibi
yeni problem üretme, verilen problemin parametrelerinin değiştirilmesi veya “eğer … ise / eğer …
değil ise)” (what if / what if not) sorusuna dayanarak genelleme gibi yöntemlerle problemi tekrar
formüle etme olarak tanımlamaktadır. Amerikan Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyine (National
Council of Teachers of Mathematics [NCTM]) (2000) göre ise problem kurma, verilen bir durum ya da
deneyimden yeni bir problem oluşturmaktır (Akt. Çimen ve Yıldız, 2017). Alanyazın incelendiğinde,
problem kurma stratejileri ile problem kurma becerilerinin değerlendirilmesinde birden fazla strateji
ve modelin yer aldığı görülmektedir (Brown ve Walter, 1983; Christou, Mousoulides, Pittalis, PittaPantazi ve Sriraman, 2005; Lave, Smith ve Butler, 1989; Pelczer ve Rodriguez, 2008; Stoyanova ve
Ellerton, 1996; Silver ve Cai, 2005). Pelczer ve Rodriguez (2008), problem kurma sürecini
değerlendirirken beş aşamadan oluşan bir model ileri sürmüştür. Bu modeli, kurma, dönüşüm,
formülleştirme, değerlendirme ve sonuç değerlendirme olarak ifade etmiştir. Brown ve Walter (2005)
ise problem kurma ile alakalı “olmaz ise ne olur” (What If Not) stratejisini geliştirmişlerdir. Örneğin
verilen bir problemde koşullar değişseydi ne olurdu diye öğrenci yeni bir problem üretebilir. Ya da bir
genellemenin hangi şartlar altında yapılabileceği, çelişkili bir şartın gerçekleşmesi durumunda ne
olacağı soruları öğrenci için hem konuya hâkim olmada hem de yaratıcılığını geliştirmede önemli
faktör olduğunu vurgulamışlardır. Stoyanova ve Ellerton (1996), problem kurmayı, serbest, yarı
yapılandırılmış ve yapılandırılmış problem kurma durumları olarak üç başlık altında ifade etmiştir.
Bunlar: Serbest Problem Kurmada, öğrenciden herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın olabildiği kadar
yaratıcı bir problem üretmesi istenir. Yarı Yapılandırılmış Problem Kurmada, verilen bir durum, bir
resim, bir hikâye, bir tablo ( şekil) veya sonuca göre öğrencilerden problem kurmaları istenir.
Yapılandırılmış Problem Kurmada, verilen probleme yeni veri ekleme, problemde verileri ve koşulları
değiştirme, farklı bir konuya adapte etme veya çözüm ile verilenleri ters çevirerek yeni bir problem
üretme türüdür (Kılıç, 2011). Yapılandırılmış problem kurmada verilen duruma (çözüm, hikâye, tablo,
grafik vb.) bağlı kalınarak problem kurulması istenir. Bu araştırmada Stoyanova ve Ellerton’un (1996)
çerçevesi kullanılmıştır.
1.3. Araştırmanın Önemi
Problem kurma becerisi, öğrencilere matematiksel muhakemeyi öğretme, matematiksel
durumları keşfetme ve matematiksel durumları düzgün bir şekilde sözlü veya yazılı olarak ifade
edebilme özelliğini kazandırır. Problem kurma yaklaşımının öneminin bilincinde, temel bilgi ve
becerilerle donanmış öğretmenlerin yetiştirilmesi gereklidir. Günümüz eğitim anlayışında meraklı,
sorgulayan, bilgilerini modelleyen, yorum gücü kuvvetli, eleştirel ve yaratıcı düşünen öğrenciler
yetiştirmek ön plandadır. Alışılmış öğretim modeli yerine, problem kurmanın matematik
müfredatlarındaki bütünleyici önemini kavrayarak öğrencilere kendi problemlerini kurmaları için
fırsatlar verilmesinin öğretime büyük bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Akay, Soybaş ve
Argün,2006).
Literatür taraması sonucunda, genellikle cebir, sayılar ve işlemler öğrenme alanı problem kurma
çalışmalarına rastlanıldığı (Arıkan ve Ünal, 2013; Dede ve Yaman, 2005; English, 1998;Gökkurt, Örnek,
Hayat ve Soylu, 2015; Işık ve Kar, 2012a, 2012b,2012c, 2015), geometri alanında ise sınırlı sayıda
çalışmaya rastlandığı dikkat çekmektedir (Şengül-Akdemir ve Türnüklü, 2017). Oysaki geometri
öğrenme alanı matematik dersinin öğrenme alanlarından biridir.
1.4. Araştırmanın Amacı
Geometrinin öğretim programlarında öğrenme alanlarından biri olması ve açılar konusunun diğer
geometri konularında geniş yer tutması dikkate alındığında, bu araştırmada öğretmen adaylarının
açılar konusunda problem kurma becerileri ve problem kurma sürecinde yaşadıkları zorlukların
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır:
1.Öğretmen adaylarının açılar konusuyla ilgili serbest problem kurma becerileri nasıldır?
2.Öğretmen adaylarının açılar konusuyla ilgili yarı-yapılandırılmış problem kurma becerileri
nasıldır?
3.Öğretmen adaylarının açılar konusuyla ilgili yapılandırılmış problem kurma becerileri nasıldır?
4.Öğretmen adaylarının problem kurma sürecinde yaşadıkları zorluklar nelerdir?
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2.Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve
doküman analizi 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
tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu yaklaşıma dayalı olan durum çalışması, bir veya birkaç
duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili
durumdan nasıl etkilendikleri üzerine derinlemesine araştırma yapılır (Mcmillian ve Schumacher,
2010). Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının problem kurma becerileri detaylı
olarak incelendiğinden bu yöntemin kullanılması tercih edilmiştir.
2.2. Katılımcılar
Bu çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 10 ilköğretim matematik
öğretmeni adayı (5 erkek, 5 kadın) oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı bu doğrultuda yakın ve ulaşılması kolay durumları temel alarak
kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemini seçmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının isimleri
araştırma etiği olarak gizli tutulmuştur ve öğretmen adaylarının isimlerine Ö 1, Ö2, Ö3, Ö4, …… Ö10
şeklinde kodlar verilmiştir.
2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Bu çalışma kapsamında, veri toplama aracı olarak, Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı
‘nda (2018) açılar konusunun kazanımlarına uygun 6 soruluk bir Problem Kurma Formu (PKF)
hazırlanmıştır. PKF, problem kurma alanında uzman bir öğretim üyesinin görüşü alınarak içerik,
seviye, amaç ve dil bakımından incelenmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda Stoyanova ve
Ellerton’un (1996) çerçevesi dikkate alınarak 9 sorudan oluşan Problem Kurma Formu’na son hali
verilmiştir. Problemler serbest problem kurma, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış olmak üzere
üç kategoride ele alınmıştır. Uygulama iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada, adaylardan PKF’yi
ayrıntılı olarak doldurmaları istenmiştir. İkinci aşamada adaylarla yaptıkları yazılı açıklamalar üzerine
derinlemesine bilgi elde edebilmek amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmelerde, adayların problem kurarken zorlanıp zorlanmadıkları, zorluk yaşadılarsa, ne tür zorluk
yaşadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu
doğrultuda problemler, Çomarlı’nın (2018) kavramsal, bağlamsal, dil ve anlatım ve bilişsel beceri
kategorileri ile Çomarlı’nın literatürü dikkate alarak düzenlendiği genel çerçeve (Çözülebilir,
çözülemez, problem değil) doğrultusunda incelenmiştir. Toplam 9 problem, ilköğretim matematik
öğretmeni adaylarına verilmiş ve araştırmacı tarafından 1 saat içinde uygulanmıştır. Uygulamadan
önce adaylara uygulama hakkında ve ne yapacakları hakkında bilgi verilmiştir. Uygulama sürecinde de
araştırmacı tarafından adaylara detaylı açıklamalar yapılmıştır.
Uygulamadan sonra ise daha derinlemesine bilgi elde edebilmek amacıyla adaylarla yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde, adayların problem kurarken zorlanıp
zorlanmadıkları, zorlandılarsa hangi tür problemi kurarken daha çok zorlandıkları ve problem kurarken
neyi ya da neleri kriter aldıklarını öğrenmeye yönelik sorular sorulmuştur. Her bir adayla görüşme
yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür.
3.Bulgular
Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlara sırasıyla yer verilmiş ve bu sonuçlar
karşılaştırılarak irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, dört bölümde
sunulmuştur. Birinci bölümde, serbest problem kurma durumlarına ait bulgulara, ikinci bölümde yarıyapılandırılmış problem kurma durumlarına ait bulgulara, üçüncü bölümde yapılandırılmış problem
kurma durumlarına ait bulgulara ve son bölümde yaşadıkları zorluklara ilişkin genel bulgulara yer
verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular yorumlanırken katılımcıların kurdukları problemlerden
örneklere ve öğretmen adaylarıyla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerden alıntılara yer
verilmiştir.
3.1. Serbest Problem Kurma Durumlarına İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında öğretmen adaylarından açılar konusuna yönelik hazırlanan 3 farklı serbest
problem kurma durumunu cevaplayarak birer problem kurmaları ve görüşmeler esnasında problemleri
hangi kriterlere göre yazdıklarını açıklamaları istenmiştir. Araştırmanın bu bölümünde öğretmen
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adaylarının, serbest problem kurma durumları kapsamında kurdukları 3 farklı probleme ait bulgulara
yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının açılar konusuna yönelik serbest problem kurma durumlarına
ilişkin kurdukları problemlerin genel değerlendirilmesi yapılmış ve Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen
cevaplara ait genel kategoriler verilmiştir.

Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SPKD 3

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Çözülebilir
MP
Çözülemez MP
Problem Değil

SPKD 2

Çözülebilir
MP
Çözülemez MP
Problem Değil

SPKD 1

Çözülebilir
MP
Çözülemez
MP
Problem Değil

Kategoriler

Katılımcılar

Tablo 1.
Öğretmen Adaylarının Serbest Problem Kurma Durumlarına Verdiği Cevaplara Ait Kategoriler

X
X
X
X
X
X

SPKD: Serbest Problem Kurma Durumu
MP: Matematik Problemi
Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde kurulan 30 problemin, 24 tanesi
matematiğin kendine özgü dilinin doğru kullanıldığı, matematiksel kavramlar ve konu arasında anlamlı
ilişkilerin kurulduğu çözülebilir matematik problemleridir. Problemlerden üçünün eksik bilgi olduğu
ve soruda istenenin ne olduğu belli olmadığı için çözülebilir değildir. Benzer şekilde 2 problemden
birinin hatalı kurulduğu, birinde ise sorunun açık olmaması sebebiyle çözülemez matematik problemi
kategorisine girdiği görülmektedir. Son bir öğretmen adayı da istenilen açıya yönelik problem
kurmadığı için problem değil kategorisinde değerlendirilmiştir. Ö 7’nin çözülemez kategorisinde
kurduğu üçüncü probleme ait cevabı Şekil.1 ‘de verilmiştir.

Şekil 1. Ö7’nin çözülemez problem kategorisine giren problemi
Şekil 1 incelendiğinde öğretmen adayının kurduğu problemin çözülemez olduğu görülmektedir.
Adayın sorusu incelendiğinde, probleminde ADC ve ABC açılarının eşit olduğunu ifade etmekle birlikte
ABD açısını 700 vermiştir. Zaten ABC açısı ile ADC açısı eşit olduğu için sonuç 70 0 çıkacaktır. Bu açıyı
sormasına gerek olmadığı gibi, verdiği açı ölçülerine göre ADC üçgeninin iç açıları ölçüleri toplamı
̂ ve 𝐴𝐵𝐶
̂
1800’yi sağlamamaktadır. Bununla birlikte öğretmen adayı, problemi hatalı olduğu gibi 𝐴𝐷𝐶
gösteriminde hata yaparak açı işareti yerine üçgen sembolünü kullanarak matematiksel dili yanlış
kullanmıştır.
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Tablo 2.
Öğretmen Adaylarının Serbest Problem Kurma Durumlarına
Kategoriler ve Kodları
Kategoriler Alt Kategoriler
Kodlar
SPKD1
Ö1, Ö2, Ö3,
Ö4, Ö5, Ö6,
Uygun
Ö7, Ö8, Ö9,
Kavramsal
Ö10
Uygun
Değil
Uygun
Bağlamsal
Ö1, Ö2, Ö3,
Uygun
Ö4, Ö5, Ö6,
Değil
Ö7, Ö8, Ö9,
Ö10
Ö1, Ö2, Ö3,
Dil ve
Ö4, Ö5, Ö6,
Uygun
Anlatım
Ö7, Ö8, Ö9,
Ö10
Uygun
Değil
Ö1, Ö2, Ö3,
Bilgi Gerektiren
Uygun
Ö4, Ö5, Ö6,
Bilişsel
Ö7, Ö9, Ö10
Beceri
Uygulama
Ö8
Uygun
Gerektiren
Muhakeme
Gerektiren

Uygun

Yönelik Kurdukları Problemlere Ait
SPKD2
Ö1, Ö3, Ö4,
Ö5, Ö8, Ö9,
Ö10

SPKD3
Ö1, Ö3, Ö5,
Ö6, Ö8, Ö9,
Ö10

Ö2, Ö6, Ö7

Ö2, Ö4 ve Ö7

Ö1, Ö2, Ö3,
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö7, Ö8, Ö9,
Ö10

Ö1, Ö2,
Ö4, Ö5,
Ö7, Ö8,
Ö10
Ö1, Ö3,
Ö5, Ö6,
Ö9, Ö10

Ö1, Ö3, Ö5,
Ö6, Ö9, Ö10
Ö2, Ö4, Ö7, Ö8
Ö7
Ö1, Ö2, Ö3,
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö7, Ö9, Ö10

Ö3 ,
Ö6 ,
Ö9 ,
Ö4 ,
Ö8 ,

Ö2, Ö7
Ö7
Ö1, Ö2, Ö3,
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö7, Ö9, Ö10

Tablo 2’ye göre öğretmen adaylarının serbest problem kurma türünde kurdukları problemler
kavramsal olarak değerlendirildiğinde, çoğunun çözülebilir problemler kurdukları ve problemdeki
kavramları, sembolleri doğru bir şekilde kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bağlamsal anlamda ise hiçbir
adayın kurduğu problemleri günlük yaşamla ilişkilendiremedikleri, daha çok uygulama türünden
problemler kurdukları görülmüştür. Dil ve anlatım kategorisinde ise bazı adayların dil ve anlatıma
dikkat etmedikleri görülmüştür.

Şekil 2. Ö7’nin problem kurma durumunda ters açı yerine yöndeş açıyla ilgili kurduğu problem
Şekil 2 incelendiğinde, öğretmen adayının ters açı kavramına dikkat etmediği, onun yerine yöndeş
açıyla ilgili problem kurduğu görülmektedir. Ayrıca aday basit bir problem kurmasına rağmen
doğruların paralelliğinden bahsetmemiş ve sorduğu açı gösterimini yanlış göstermiştir. Bu nedenle,
adayın kurduğu problem çözülemez kategorisinde yer almaktadır.
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Şekil 3. Ö5’in problem kurma durumunda ters açı yerine bütünler açıyla ilgili kurduğu problem
Ö5’in kurduğu problem Şekil 3’te verilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde öğretmen adayının ters açı
kavramına dikkat etmediği, 1200’nin bütünlerini sorduğu görülmektedir. Adayın problemi istenilen
açıyla ilgili olmadığı için problem değil kategorisinde değerlendirilmiştir.
3.2. Yarı-Yapılandırılmış Problem Kurma Durumlarına İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında öğretmen adaylarından açılar konusuna yönelik hazırlanan 3 farklı yarıyapılandırılmış problem kurma durumunu cevaplayarak birer problem kurmaları ve görüşmeler
esnasında problemleri hangi kriterlere göre yazdıklarını açıklamaları istenmiştir. Araştırmanın bu
bölümünde öğretmen adaylarının, yarı-yapılandırılmış problem kurma durumları kapsamında
kurdukları 3 farklı probleme ait bulgulara yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının açılar konusuna
yönelik yarı-yapılandırılmış problem kurma durumlarına ilişkin kurdukları problemlerin genel
değerlendirilmesi yapılmış ve Tablo 3 ve Tablo 4’te verilen cevaplara ait genel kategoriler verilmiştir.

Ö1
X
Ö2
X
Ö3
X
Ö4
X
Ö5
X
Ö6
X
Ö7
X
Ö8
X
Ö9
X
Ö10
X
YYPKD: Yarı-Yapılandırılmış Problem Kurma
MP: Matematik Problemi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Durumları

YYPKD 3

Çözülebilir
MP
Çözülemez MP
Problem Değil

YYPKD 2

Çözülebilir
MP
Çözülemez MP
Problem Değil

YYPKD 1

Çözülebilir
MP
Çözülemez
MP
Problem Değil

Kategoriler

Katılımcılar

Tablo 3.
Öğretmen Adaylarının Yarı-Yapılandırılmış Problem Kurma Durumlarına Verdiği Cevaplara Ait
Kategoriler

X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde toplam 29 problem kurulmaya çalıştığı
görülmüştür. Ö10, 3. soruyu cevaplayamamıştır. Kurulan 29 problemden 24’ü matematiğin kendine
özgü dilinin doğru kullanıldığı, matematiksel kavramlar ve konu arasında anlamlı ilişkilerin kurulduğu
çözülebilir matematik problemleridir. 4’ünün eksik bilgi verildiği ya da problem anlaşılmadığı için
çözülemez problem kategorisine girdiği görülmektedir. Bir adayın da istenilen duruma uygun problem
kurmadığı için cevabı problem değil kategorisinde değerlendirilmiştir. Çözülebilir kategorisine uygun
olmayan problem kuran Ö4’ün kurduğu problem Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. Ö4’ün birinci soruyla ilgili çözülemez problem kategorisine giren problemi
Şekil 4 incelendiğinde öğretmen adayının kurduğu problemin çözülemez olduğu görülmektedir.
Tablo 4.
Yarı Yapılandırılmış Problem Kurma Durumlarına Göre Kurdukları Problemlerin Kategorileri
Kategoriler
Alt Kategoriler
Kodlar
YPKD1
YPDK2
YPDK3
Ö1, Ö2, Ö5,
Ö1, Ö2, Ö4, Ö5,
Ö2, Ö3, Ö5, Ö7,
Uygun
Ö6, Ö7, Ö8,
Ö6, Ö7, Ö8, Ö9,
Ö8, Ö9
Ö9, Ö10
Ö10
Kavramsal
Uygun
Ö3, Ö4
Ö3
Ö1, Ö4
Değil
Uygun
Ö1, Ö2, Ö3,
Ö1, Ö3, Ö4, Ö5,
Bağlamsal
Ö1, Ö3, Ö4, Ö5,
Uygun
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö6, Ö7, Ö8, Ö9,
Ö6, Ö7, Ö8, Ö9
Değil
Ö7, Ö8, Ö9,
Ö10
Ö10
Ö1, Ö3, Ö4,
Ö1, Ö3, Ö4, Ö5,
Ö1, Ö3, Ö5, Ö6,
Uygun
Ö5, Ö6, Ö7,
Ö7, Ö8, Ö9
Dil Ve
Ö7, Ö8, Ö9, Ö10
Ö8, Ö9, Ö10
Anlatım
Uygun
Ö2, Ö4
Ö2, Ö3, Ö6
Değil
Bilgi Gerektiren
Uygun
Ö1, Ö2, Ö3,
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4,
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4,
Uygulama
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö5, Ö6, Ö7, Ö8,
Bilişsel
Uygun
Ö5, Ö6, Ö7, Ö8,
Gerektiren
Ö7, Ö8, Ö9,
Ö9
Beceri
Ö9, Ö10
Ö10
Muhakeme
Uygun
Gerektiren
Tablo 4’e göre öğretmen adaylarının yarı yapılandırılmış problem kurma türünde kurdukları
problemler kavramsal olarak değerlendirildiğinde, çoğunun çözülebilir problemler kurdukları ve
problemdeki kavramları, sembolleri doğru bir şekilde kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bağlamsal
anlamda hiçbirinin günlük yaşamla ilişkilendiremediği, hepsinin uygulama türünden problemler
kurduğu görülmüştür. Dil ve anlatım kategorisinde ise bazı adayların dil ve anlatıma dikkat etmedikleri
görülmüştür.
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Şekil 6. Ö1’in verilen duruma uygun kurmadığı problem
Şekil 6 incelendiğinde, Ö 1’in kurduğu problem Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde
öğretmen adayının istenen duruma uygun problem kurmadığı yani amaca uygun bir problem kurmadığı
görülmektedir. Bu nedenle cevabı problem değil kategorisinde değerlendirilmiştir.
3.3. Yapılandırılmış Problem Kurma Durumlarına İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında öğretmen adaylarından açılar konusuna yönelik hazırlanan 3 farklı
yapılandırılmış problem kurma durumunu cevaplayarak birer problem kurmaları ve görüşmeler
esnasında problemleri hangi kriterlere göre yazdıklarını açıklamaları istenmiştir. Araştırmanın bu
bölümünde öğretmen adaylarının, yapılandırılmış problem kurma durumları kapsamında kurdukları 3
farklı probleme ait bulgulara yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının açılar konusuna yönelik
yapılandırılmış problem kurma durumlarına ilişkin kurdukları problemlerin genel değerlendirilmesi
yapılmış ve Tablo 5’te ve Tablo 6’da verilen cevaplara ait genel kategoriler verilmiştir.

Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

YPKD 3

Çözülebilir
MP
Çözülemez MP
Problem Değil

YPKD 2

Çözülebilir
MP
Çözülemez MP
Problem Değil

YPKD 1

Çözülebilir
MP
Çözülemez
MP
Problem Değil

Kategoriler

Katılımcılar

Tablo 5.
Öğretmen Adaylarının Yapılandırılmış Problem Kurma Durumlarına Verdiği Cevaplara Ait Kategoriler

X
X
X
X
X
X
X
X
-

YPKD:

Yapılandırılmış Problem Kurma Durumu
MP: Matematik Problemi
Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde toplam 26 problem kurulmuştur. Ö 8 hiçbir
problemi cevaplayamamış, Ö10 ise 3. problemi cevaplayamamıştır. Kurulan 26 problemin 26’sı da
matematiğin kendine özgü dilinin doğru kullanıldığı, matematiksel kavramlar ve konu arasında anlamlı
ilişkilerin kurulduğu çözülebilir matematik problemleridir.
Tablo 6.
Yarı Yapılandırılmış Problem Kurma Durumlarına Göre Kurdukları Problemlerin Kategorileri
Kategoriler Alt Kategoriler
Kodlar
YPKD1
YPDK2
YPDK3
Ö1, Ö2, Ö3,
Ö1, Ö2, Ö3,
Ö1, Ö2, Ö3,
Uygun
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö5, Ö7, Ö9
Kavramsal
Ö7, Ö9, Ö10
Ö7, Ö9, Ö10
Uygun Değil
Uygun
Ö1, Ö2, Ö3,
Ö1, Ö3, Ö4,
Bağlamsal
Ö1, Ö3, Ö4,
Uygun Değil Ö4, Ö5, Ö6,
Ö5, Ö6, Ö7,
Ö5, Ö6, Ö7, Ö9
Ö7, Ö9, Ö10
Ö9, Ö10
Ö1, Ö3, Ö4,
Ö1, Ö3, Ö5,
Ö1, Ö3, Ö4,
Dil Ve
Uygun
Ö5, Ö6, Ö7,
Ö6, Ö7, Ö9,
Ö5, Ö7, Ö9
Anlatım
Ö9, Ö10
Ö10
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Bilgi Gerektiren
Bilişsel
Beceri

Uygun Değil
Uygun

Uygulama
Gerektiren

Uygun

Muhakeme
Gerektiren

Uygun

Ö1, Ö2, Ö3,
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö7, Ö9, Ö10

Ö1, Ö2, Ö3,
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö7, Ö9, Ö10

Ö1, Ö2, Ö3,
Ö4, Ö5, Ö6,
Ö7, Ö9

Tablo 6’ya göre öğretmen adaylarının yapılandırılmış problem kurma türünde kurdukları
problemler kavramsal olarak değerlendirildiğinde, çoğunun çözülebilir problemler kurdukları ve
problemdeki kavramları, sembolleri doğru bir şekilde kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bağlamsal
anlamda yine günlük yaşamla hiçbirinin ilişkilendiremediği, hepsinin uygulama türünden problemler
kurduğu görülmüştür. Dil ve anlatım kategorisinde ise çoğu adayın dil ve anlatıma dikkat ettiği
görülmüştür.

Şekil 7. Ö9’un çözülebilir ve problem kurma durumunda verilen şekilden kurduğu problemi
Şekil 7 incelendiğinde öğretmen adayının farklı problem kurmadığı, problem kurma formunda var
olan şekil üzerinden problem kurduğu görülmüştür.
4. Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Sürecinde Yaşadıkları Zorluklara İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının kurdukları problemler incelendiğinde, kurdukları problemler, çok basit
düzeyde kalmıştır. Genel olarak özgün, bağlamsal anlamda günlük yaşamla ilişkili, muhakeme içeren
farklı problem kuramamıştır. Bazılarının özgün bir problem kurmak yerine verilen problem kurma
durumundaki şekilleri kullanarak, şekiller üzerinden problem kurdukları gözlenmiştir. Tablo 7’de
öğretmen adaylarının yaşadıkları zorluklar ve problem kurma sürecinde neleri kriter aldıklarına ilişkin
görüşme bulgularına yer verilmiştir.
1. Soru: Uygulanan problem kurma formunda hangi tür problemleri kurarken daha çok zorlandınız?
Bu süreçte hangi zorlukları yaşadığınızı nedenleriyle birlikte belirtiniz.
Tablo 7.
Öğretmen Adaylarının 1. Soruya Ait Görüşleri
Kodlar
Serbest
YarıProblem
Yapılandırılmış
Katılımcılar
Kurma
Problem Kurma
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10

Yapılandırılmış
Problem Kurma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının hepsi yapılandırılmış problem çözerken
zorlandıklarını söylemişlerdir. Bunun nedeni olarak da çoğu öğretmen adayı (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö7, Ö8 ve
Ö10 ) yapılandırılmış problem kurarken sınırlı oldukları için zorlandıklarını söylemiştir. Diğer öğretmen
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adayları ise (Ö5, Ö6 ve Ö9) yapılandırılmış problem kurarken çok düşünme gerektiğini ve bundan dolayı
zorlandıklarını söylemiştir. Ayrıca görüşmelerde, öğretmen adayları problem kurma sürecinde
yaşadıkları zorluklar arasında daha önce problem kurma tecrübelerinin olmaması, dil ve anlatım
yönünden doğru problem kurmaya çalışma, açılar konusunda alan bilgilerinin yeterli olmayışı gibi
zorluklar öne sürmüşlerdir.
2. Soru: Problem kurarken neleri kriter aldınız?
Tablo 8.
Öğretmen Adaylarının 2. Soruya İlişkin Görüşleri
Kodlar
K1
K2
K3
K4
K5
Katılımcılar
Ö1
X
X
X
Ö2
X
X
Ö3
X
Ö4
X
X
X
Ö5
X
X
Ö6
Ö7
X
X
X
Ö8
X
X
Ö9
X
Ö10
X
K1: Çözülebilirlik
K2: Görsellik
K3: Dil Bilgisi ve İfade
K4: Matematiksel Dili Dikkate Alma
K5: Öğrenci Seviyesine Uygunluk
K6: Zor veya Kolay Problem Kurma
K7: Problemdeki Verilerin Çok yada Az Olması
K8: Rutin Olmayan Problem
K9: Rutin Problem
K10: Diğer
K11: Belli bir kriter dikkate almaması

K6

K7

K8

K9

K10

K11

X
X
X

X
X
X
X

X

Tablo 8’de görüldüğü gibi adayların çoğu problem kurarken problemin çözülebilir olmasına dikkat
etmiştir. Çözülebilirlikten sonra tercih edilen kriter ise matematiksel dili dikkate alma olmuştur.
Ö6’nın problem kurarken hiçbir kriter seçmemesi ise göze çarpmaktadır.
4. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının genellikle
açılar konusunda çözülebilir problemler kurabildikleri tespit edilmiştir. Problem türü olarak
incelendiğinde, öğretmen adaylarının en çok yapılandırılmış problem kurarken zorlandıkları
görülmektedir. Görüşme bulguları incelendiğinde de öğretmen adaylarının en çok yapılandırılmış
problem kurarken zorlandıklarını söyledikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonucun aksine adaylar en çok
yapılandırılmış problem kategorisinde çözülebilir matematik problemi kurabilmişlerdir.
İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının serbest, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış
problem kurma durumlarında problem kurma sürecinde yaşadıkları sorunların neler olduğuna
bakıldığında; daha önce problem kurma tecrübelerinin olmaması, dil ve anlatım yönünden doğru
problem kurmaya çalışma, açılar konusunda alan bilgilerinin yeterli olmayışı gibi zorluklar öne
sürmüşlerdir. Problem kurma sürecinde ise en çok problemin çözülebilir olmasını kriter aldıkları ortaya
çıkmıştır.
Serbest problem kurma durumlarında yaşanan sorunlara bakıldığında, adayların kurdukları
problemler hep basit düzeyde kalmıştır. Bazı adaylar, istenen problem durumuna uygun problem
kuramamıştır. Bu sonuçlar, Çomarlı’nın (2018), çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca
Türnüklü, Ergin ve Aydoğdu’nun (2017) çalışmasında benzer sonuçlara rastlanmıştır. Öğrencilerle
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yürüttükleri çalışmada Türnüklü, Ergin ve Aydoğdu (2017) öğrencilerin problem olmayan cümleler ve
matematiksel olmayan problemler kurduklarını tespit etmiştir. Şengül ve Katrancı’nın (2014)
matematik öğretmeni adaylarının serbest problem kurma durumlarındaki becerilerine yönelik yaptığı
çalışmada öğretmen adaylarının çözülebilir matematik problemleri kurdukları sonucuna varılmıştır.
Benzer şekilde Şengül-Akdemir ve Türnüklü (2017) çalışmasında altıncı sınıf öğrencilerinin serbest
problem kurma durumlarında açılarla ilgili %77.5 oranında çözülebilir matematik problemleri
kurabildiklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlara ek olarak, bazı adayların matematiksel dile dikkat
etmedikleri ve açı gösteriminde hata yaptıkları ortaya çıkmıştır.
Yarı-yapılandırılmış problem kurma durumlarında yaşanan sorunlara bakıldığında, adayların şekil
çizip bir problem belirtmemesi ya da verilen problem kurma durumundaki şekil üzerinden bir problem
kurmuş olmaları gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının kurdukları yarı yapılandırılmış problemlerin
içeriği incelendiğinde, öğretmen adaylarının çoğunun açılar konusunda farklı problem kuramadıkları
görülmüştür. Işık ve Kar’ın (2012c) sınıf öğretmeni adayları ile yürüttüğü çalışmasında, adayların yarı
yapılandırılmış durumlara yönelik farklı türden problemler kuramadığını ifade etmeleri bu
araştırmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir.
Yapılandırılmış problem kurma durumlarında yaşanan sorunlara bakıldığında ise, diğer sonuçlarda
olduğu gibi, çoğu basit düzeyde, günlük yaşamla ilişkili olmayan problemlerdir. Diğer problem
durumlarına kıyasla bu problem durumunda çözülebilir kategorisinde daha fazla problem kurulmuştur.
Kırnap-Dönmez’in (2014) çalışmasında öğretmen adaylarının yeniden düzenleme sorularında diğer iki
problem kurma durumuna göre daha başarılı olduklarını tespit etmesi bu araştırmayı destekler
niteliktedir. Aynı şekilde Bayazit ve Kırnap-Dönmez (2017), öğretmen adaylarının orantısal akıl
yürütme gerektiren durumlar bağlamında incelemiş olduğu araştırmada, yapılandırılmış problemleri
kurabildiklerini ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan bu araştırmanın sonuçlarının aksine Köken, Adıgüzel,
Çubukluöz ve Gökkurt-Özdemir (2018), çalışmasında yedinci sınıf öğrencilerinin çoğunun serbest
problem kurma, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış problem kurma durumları arasında en çok
yapılandırılmış problemleri kurma sürecinde zorluk yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Araştırmada
yedinci sınıf öğrencilerinin yapılandırılmış problemleri yarı yapılandırılmış problem kurma sürecindeki
gibi düşünerek problem kurma eyleminde davrandıkları ortaya çıkmıştır. Ortaokul matematik
öğretmenleri ve ilköğretim matematik öğretmeni adayları ile yürütülen başka bir araştırmada
katılımcıların çoğunun prizmalar konusu ile ilgili problem kurma durumlarından yapılandırılmış
problem kurma durumlarında daha başarısız oldukları görülmüştür (Köken ve Gökkurt-Özdemir, 2018).
Öğretmen adayları her ne kadar yapılandırılmış problem kurarken zorlandıklarını söyleseler de
bulgularda en çok yapılandırılmış problem kurma durumunda kurdukları problemlerin çözülebilir
olduğu görülmüştür. Bunun nedeni yapılandırılmış problem kurma durumunda problem durumunun
hazır olması olabilir. Öğretmen adaylarının çoğu, çözülebilir matematik problemleri kurmalarına
rağmen yapılan görüşmelerde öğretmen adayları en çok yapılandırılmış problemleri kurarken
zorlandıklarını dile getirmişlerdir.
Problem kurma yaklaşımının öneminin bilincinde, temel bilgi ve becerilerle donanmış
öğretmenlerin yetiştirilmesi gerektiği, bu nedenle öğretmen yetiştiren programlarda problem kurma
çalışmalarına yer verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Akay, Soybaş ve Argün, 2006). Öğretmen
yetiştirme programlarında yer alan derslerde problem kurma etkinliklerine daha fazla yer verilmesi,
öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin gelişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Öğretmen adaylarının ileride kendi sınıflarında da bu tür etkinliklere yer vermeleri konusunda gerekli
güven geliştirmelerine yardım edeceği ve böylece tamamen ders kitaplarına bağlı kalmadan yeni
problemler oluşturmalarına olanak sağlayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle derslerde problem kurmaya
daha çok yer verilmelidir. Öğretmen adayları öğretmen oldukları zaman öğrencilerine problem çözme
sürecinin sadece verilen bir problemi çözme olmadığını, kendi problemlerini oluşturdukları, onları
analiz ettikleri, oluşturdukları problemlerin çözülebilir olup olmadığını öğreterek sınıfla birlikte
problem çözme sürecini zenginleştirebilecekleri ortamlar hazırlamaları gerektiği belirtilmektedir.
Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında derslerdeki problem kurma etkinliklerinin arttırılması
gerektiği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının problem kurma sürecinde yaşadıkları
sorunlar daha derinlemesine incelenerek, problem kurma becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalar
yapılması önerilmektedir.
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EK 1
PROBLEM KURMA SORULARI
A.Serbest Problem Kurma
1. Tümler açı ile ilgili bir problem kurunuz.
2. Ters açılar bilgisi ile çözülebilecek ancak öğrencilerin çözmekte zorlanacağı bir problem kurunuz.
3. Açıortay bilgisi ile çözülebilecek ancak öğrencilerin çözmekte zorlanacağı bir problem kurunuz.
B.Yarı-Yapılandırılmış Problem Kurma
1. Kenar uzunluklarını kendinizin belirlediği bir üçgen oluşturunuz. Oluşturduğunuz bu üçgenin kenar
uzunluklarına göre açılarının nasıl değiştiğini gösteren bir problem kurunuz.

2. Verilen görselden hareketle açılar ile ilgili bir problem kurunuz.
3. Çözümünde aşağıdaki ifadenin kullanıldığı, açılar konusunda bir problem kurunuz.
90o – x
= 2
180o – y
5
C.Yapılandırılmış Problem Kurma
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1.Yukarıda verilen probleme benzer bir problem kurunuz.

2.Yukarıda verilen probleme benzer bir problem kurunuz.
"Ali saat tam 3 iken akrep ile yelkovanın oluşturduğu açıya A açısı, saat tam 10 iken akrep ile
yelkovanın oluşturduğu açıya B açısı, saat tam 6 iken akrep ile yelkovanın oluşturduğu açıya ise C açısı
demiştir. Bu üç açının çeşitlerini ise tam olarak bilememektedir."
3. Yukarıda bir senaryo verilmiştir. Sadece bu senaryoya bağlı kalarak ve sadece verilen açıları
kullanarak bir problem kurunuz.
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Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi: Çağış, Ortamandıra Örneği
Doç. Dr. Sevinç Mert UYANGÖR, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye, smert@balikesir.edu.tr
Hasan ZÖĞ, Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye, zoghasan@gmail.com
Ü. Gülay SEVİNÇ, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, sezer.gulay@hotmail.com
Özet: Öğrencilerin matematik dersinde başarılı ya da başarısız olmalarında bu derse karşı duyulan kaygının
rolünün önemli olduğu söylenebilir. Kaygının belirli bir derecede olması öğrenme açısından bir gereklilik olarak
düşünülmek ile birlikte, yüksek düzeyde olması durumunda derse olan ilginin ve başarının azalması da olası bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Hembree (1990) matematik kaygısının, matematik başarısının azalması ve
matematikten sakınma gibi durumlar yaratabileceğini vurgulamaktadır.
Öğrencilerdeki ilk matematik kaygısının genellikle ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde yaşanılan
deneyimlerden dolayı ortaya çıktığı söylenebilir. Alanyazın incelendiğinde ise, öğrencilerin matematik kaygısının
çeşitli değişkenler açısından ele alındığı görülmüştür. Gerçekleştirilen bu araştırma az sayıda çalışmanın olduğu
ortaokullarda yürütülmüş olup kent merkezine 9 ve 16 km lik mesafede bulunan (köy) mahalle okullarında
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik kaygılarının bazı değişkenler
(cinsiyet, sınıf düzeyi, genel başarı durumu, matematik başarı durumu ve anne-baba eğitim durumu) açısından
incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma nicel araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan betimsel ve ilişkisel tarama modellerinde
gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilen öğrenciler
çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler Ikegulu (1998) tarafından geliştirilen, Özdemir ve Gür tarafından Türkçeye
uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeği (MKEÖ) ile toplanmıştır.
Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .912 dir. Ölçeğin çalışmaya özgü cronbach alfa değeri .884 olarak
hesaplanmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin düşük olduğu, kız ve erkek
öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında farkın olmadığı, öğrencilerin matematik kaygılarının matematik başarı
puanları ve genel başarıları ile ters yönlü ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ebeveynleri ilkokul mezunu olan
öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ebeveynleri lise mezunu olan öğrencilere göre daha yüksek ve 8. sınıf
öğrencilerinin kaygı düzeyinin 5. Sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğu bulgusuna erişilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Matematik Dersi, Kaygı, Ortaokul Öğrencileri

The Investigation of Mathematics Anxiety of Secondary School
Students in Terms of Various Variables: A Case of Çağış, Ortamandıra
Abstract: It can be said that the role of anxiety is important for students to succeed or fail in mathematics
course. Although a certain degree of anxiety is considered a necessity in terms of learning, it is also possible to
decrease the interest and success in the course of high level. Hembree (1990) emphasizes that math anxiety can
lead to a reduction in mathematics achievement and mathematics.
It can be said that the first math anxiety in students is generally caused by the experiences experienced in
primary and lower secondary levels. When the literature is examined, it was seen that the students' math anxiety
was discussed in terms of various variables. This research was carried out in secondary schools with few studies
and was conducted in rural schools with a distance of 9 and 16 km to the city center. The aim of this study was
to investigate the mathematics anxiety of the students in these schools in terms of some variables (gender, grade
level, general achievement status, mathematics achievement status and parents' educational status).
The research was carried out in descriptive and relational screening models included in the quantitative
research approach. The students who were selected from the sampling methods of the study with the easily
available situation sampling formed the study group. The data were collected by Ikegulu (1998) and adapted to
Turkish by Özdemir and Gür using the Mathematics Anxiety-Anxiety Scale (MDQI) which was conducted for validity
and reliability. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was .912. The cronbach alpha value of the
scale was calculated as .884.
According to the findings of the study, it was concluded that the students 'math anxiety levels were low,
there was no difference between the anxiety levels of female and male students, and the students' mathematics
anxiety was correlated with mathematics achievement scores and general achievement. It was found that the
level of math anxiety of the students whose parents were primary school graduates was higher than their parents
who were high school graduates.
Keywords: Mathematics Lesson, Anxiety, Secondary School Students
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1. Giriş
Çağın gerekliliklerinin değişmesi ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkilerinin ortaya çıkardığı
yeni problemlerin çözümü için matematik önemli bir araçtır. Bu nedenle matematiğe değer veren,
matematiksel düşünen, matematiği problem çözmede ve karar vermede kullanan bireylere olan
ihtiyaç artmıştır (MEB,2013).
Ancak biliyoruz ki; birçok derste olduğu gibi öğrencilerin matematik başarıları da bilişsel ve
duyuşsal özelliklerinden etkilenmektedir. Bilişsel özelliklerden kaynaklanan sorunlar öğrenmeöğretme sürecinde kolaylıkla fark edilebilmekte ve bu sorunların giderilmesi kolay olabilmektedir
(Senemoğlu, 2011). Ancak öğrencilerin derse ve öğrenme-öğretme sürecine ilişkin duyuşsal
özelliklerinin ise fark edilmesi zor olmakta ve değiştirilmesi zaman almaktadır (Erden ve Akman,
2002). Bu nedenle, öğrencilerin derse ve öğrenme-öğretme sürecine ilişkin duyuşsal özelliklerinin
erken fark edilmesi önemlidir (İlhan ve Sünkür, 2012). Duyuşsal özelliklerden bazıları tutum, benlik
kavramı, ilgi ve kaygı olarak sıralanabilir.
Cüceloğlu’na (1996) göre tutum, oldukça organize olmuş uzun süreli, bir bireye atfedilen ve onun
bir nesneye ilişkin düşünce, duygu ve davranış eğilimidir. Bir bireyin tutumlarını gözle görmemiz
mümkün değildir, ancak onun davranışlarına bakarak bir nesneye ilişkin tutumu hakkında fikir sahibi
olabiliriz. Benlik ise bireyin iç dünyasında kendini gözetleyen, yargılayan, değerlendiren ve
davranışlarını düzene koyup onları yöneten bir güçtür. Kendi kişiliklerine ilişkin kanıları ve kendilerini
görüş biçimleridir. Bireyin kendisiyle ilgili tutum ve inançlarını içeren benlik, ne olduğu konusundaki
görüşlerinin yanı sıra ne olması gerektiği ve ne olmak istediği konusundaki görüşlerini de kapsar (Öz,
2004). İlgi, dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi olarak tanımlanırken, kaygı,
bireyin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle
kendini gösteren bir uyarılmışlık halidir (Taş, 2006). Kaygı, birçok araştırmada öğrencilerin matematik
başarısını etkileyen önemli bir değişken olarak ele alınmaktadır (Aydın ve Keskin, 2017).
Kaygı, aniden meydana gelen beden-zihin etkileşimi olup etkileri psikolojik ve davranışsal olarak
hissedilmektedir (Mayer, 2008)
Öğrencilerdeki kaygının temel kaynağı, başarısızlık korkusu ve onunla birlikte gelecek olan özsaygının yitirilmesidir. Kaygının belirli bir derecede olması öğrenme açısından bir gereklilik olarak
düşünülmekle birlikte, öğrencilerin performansını birkaç yönden olumsuz etkileyebilmektedir. Kaygılı
öğrenciler öncelikle öğrenmede güçlük yaşayabilmekte, bilgilerini aktarma ve kullanmada
zorlanmaktadırlar. Bireyi güçsüz kılan kaygının en çok görülen şekli ise matematik kaygısıdır (Pintrich
ve Schunk, 2002).
•

Tobias (1976) matematik kaygısını, “ben yapamam sendromu” olarak tanımlamıştır.

• Matematik kaygısı günlük ya da akademik yaşamda sayılarla uğraşırken, matematik problemi
çözerken, matematikle uğraşmayı gerektiren durumlarda ortaya çıkan irrasyonel bir korku olarak
tanımlanmıştır (Buckley ve Ribordy, 1982).
• Matematik kaygısı, özsaygıyı tehdit edici olarak algılanan, matematik içeren her türlü duruma
karşı tepki niteliğinde ortaya çıkan bir kaygı durumu olarak tanımlanmaktadır (Cemen, 1987).
Matematik kaygısının en önemli nedenlerinden bir diğeri, matematiğin doğasından
kaynaklanmaktadır. Ancak matematik kaygısının ortaya çıkmasını ve gelişmesini sadece öğrenciye
veya matematiğin doğasına bağlamak da yanlıştır. Öğrencinin gerek evdeki çalışma koşulları gerek
okuldaki öğrenme ortamları, ailenin sosyo-ekonomik durumu ve eğitim düzeyi, öğretmen davranışları,
öğretimin niteliği gibi etkenler de matematik kaygısını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.
(Taylor ve Fraser, 2003).
Matematik kaygısı ile ilgili yapılan birçok çalışmaya göre, matematik kaygısı ile öğrencinin
matematik dersindeki başarısı arasında sıkı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur (Ashcraft, 2002; Betz,
1978; Buxton, 1981; Cooper ve Robinson, 1989; Covington ve Omelich, 1987; Hembree, 1990; Osborne,
2001; Skemp, 1987). Matematik kaygısı düşük olan öğrenciler nispeten daha başarılı iken kaygı düzeyi
yüksek olan öğrenciler, diğer öğrencilere göre matematik dersinden daha düşük not almaktadırlar
(Alkan, 2011). Yapılan araştırmalardan ilkokuldan üniversite eğitimine kadar öğrencilerin matematik
kaygısı ile mücadele ettiği söylenebilir.
Gerçekleştirilen bu araştırma az sayıda çalışmanın olduğu ortaokullarda yürütülmüş olup kent
merkezine 9 ve 16 km lik mesafede bulunan (köy) mahalle okullarında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
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okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik kaygılarının bazı değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi,
genel başarı durumu, matematik başarı durumu, anne-baba eğitim durumu ve kardeş sayısı) açısından
incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu temel amaca ilişkin olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1.Öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri nedir?
2.Öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyine, genel başarı durumu,
matematik dersi başarı durumu, anne-baba eğitim düzeyine göre değişkenlerine göre farklılaşmakta
mıdır?
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin
matematik kaygıları belirlenirken tarama deseni, matematik kaygı düzeyleri ile belirlenen değişkenler
arasındaki ilişki araştırılırken ilişkisel tarama deseninden faydalanılmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir ili Çağış Ortamandıra Ortaokulunda 2018-2019 eğitimöğretim yılında öğrenim gören öğrencilerden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilen 171
öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sınıf düzeyleri arasında karşılaştırmayı amaçladığından veriler 5-8
sınıf düzeylerinden elde edilmiştir.
Araştırmanın katılımcılarından 82’si (% 47.95) Kız ve 89’u (% 52.05) erkek öğrenciden
oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerden 42’si (% 24.56) 5. sınıf, 31’i (% 18.13) 6. sınıf,
52’si (% 30.41) 7. sınıf ve 46’sı (% 26.91) 8. sınıf öğrencisidir. Ebeveyn öğrenim durumlarına göre
öğrenci annelerinin 102’si (% 59.65) ilkokul, 39’u (% 22.81) ortaokul ve 30’u (% 17.54) lise ve daha üst
öğrenim düzeyine sahipken, babalarının 61’i (% 35.67) ilkokul, 52’si (% 30.41) ortaokul ve 58’i (%
33.92) lise ve daha üst öğrenim düzeyine sahiptir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri Ikegulu (1998) tarafından geliştirilen, Özdemir ve Gür (2011) tarafından
Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeği
(MKEÖ) ile toplanmıştır. Ölçeğin uygulama aşamasından önce öğrencilere bu işlemin bilimsel bir
çalışma için yapıldığı, isim, kimlik numarası veya okul numara yazmalarının gerekmediği, her bir
maddeye samimi ve doğru bilgiler vermeleri hususunda ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır. Uygulama
yaklaşık bir ders saati süresince ortaokuldaki ders öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir.
Tek faktörlü olarak geliştirilen MKEÖ beşli likert tipinde olup, her veri toplama aracının ölçek
puanı, öğrencinin maddelere gösterdiği tepki puanlarının toplamından elde edilmiştir. Ölçek madde
puanları elde edilirken olumsuz maddeler, olumlu maddelerin tersine puanlanmıştır. Elde edilen puan
ne kadar yüksek ise matematik kaygısının o derece yüksek olduğunu göstermektedir.
Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .912 dir. Ölçeğin çalışmaya özgü cronbach alfa değeri
.884 olarak hesaplanmıştır.
3. Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Araştırmada kullanılan MKEÖ 1’den 5’e kadar olan derecelendirme ölçeği olduğundan öğrencilerin
kaygı düzeyleri her seçeneğe karşılık gelen puan aralıkları [(1.00–1.80), (1.81–2.60), (2.61–3.40),
(3.41–4.20) ve (4.21–5.00)] çerçevesinde yorumlanmıştır.
Ölçekten elde edilen veriler cinsiyet açısından farkın anlamlı olup olmadığı t-testi ve sınıf düzeyi,
anne ve baba öğrenim düzeyi ve kardeş sayısı değişkenleri açısından farkın anlamlı olup olmadığı tek
yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmış olup yorumlanmasında ise .05 anlamlılık düzeyi temel
alınmıştır. Farkın anlamlı çıkması durumlarında etki büyüklükleri grupların ortalamaları arası farkın
birleştirilmiş standart sapmaya bölünmesiyle (Can, 2014) hesaplanmıştır.
Öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri, matematik notları ve karne notları arasında anlamlı bir
ilişkinin olup olmadığı ise pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır.
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4. Bulgular
Öğrencilerin matematik kaygılarına ait ortalamalar ve standart sapma değerleri Tablo-1’de
verilmiştir.
Tablo 1
Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğinin Geneline İlişkin Betimleyici İstatistikler
En düşük
En yüksek
̅
Soru Sayısı
puan
puan
SS
Çarpıklık
𝐗
20
1.00
4.40
2.196
.702
.456

Basıklık
-.300

MKEÖ genelinde toplam 20 madde yer almaktadır. Ölçekten elde edilen puanların ortalaması
2.196, standart sapma değeri .702’dir. Ölçekten alınan en düşük puan 1.00, en yüksek puan ise
4.40’dır.Çarpıklık katsayısı .456, basıklık katsayısı ise -.300’dür. Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğinin
tüm maddelerinin genel ortalamasına göre, öğrenci kaygılarının düşük olduğu, başka bir ifade ile
yüksek düzeyde kaygı taşımadıkları söylenebilir.
Öğrencilerin matematik kaygılarının düzeylerine ait ortalamalar ve bu ortalamaların cinsiyete
göre farklılaşma durumuna ait veriler Tablo-2’de verilmiştir.
Tablo 2
Cinsiyete Göre Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğine İlişkin t Testi Sonuçları
Levene Testi
̅
Cinsiyet
N
SS
F
Sig.
𝑿
Matematik
Erkek
89
2.133
.670
2.011
.158
Kaygısı
Kız
82
2.263
.733
sd=169; *p>. 05

t
-1.203

p
.231

MKEÖ genelinden alınan puanların ortalaması erkek öğrencilerde 𝑋̅=2.133, kız öğrencilerde
̅
𝑋=2.263 olarak bulunmuştur. Ancak ortalamalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık
[t(169)=1.203; p>.05] bulunmamaktadır. Bu bulgu öğrencilerin kaygı düzeylerinin cinsiyetlerine göre
farklılaşmamakta olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin matematik kaygılarının düzeylerinin anne öğrenim durumlarına göre farklılaşma
durumuna ait veriler Tablo-3’te verilmiştir.
Tablo 3
Anne Öğrenim Durumlarına Göre Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğine İlişkin Betimleyici İstatistikler
En düşük
En yüksek
̅
Ebeveyn Öğrenim Durumu
N
SS
puan
puan
𝑿
Anne
1. İlkokul
102
2.315
.682
1.00
3.95
2. Ortaokul
39
2.174
.744
1.25
4.40
3. Lise ve üst
30
1.818
.585
1.00
3.50
Toplam
171
2.196
.702
1.00
4.40
MKEÖ genelinden alınan puanların ortalamaları anne öğrenim durumuna göre incelendiğinde, en
yüksek kaygıya annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin (𝑋̅=2.315) olduğu ve bunları sırasıyla annesi
ortaokul (𝑋̅=2.174) ve annesi lise ve daha üst (𝑋̅=1.818) öğrenim düzeyine sahip öğrencilerin olduğu
görülmektedir.
Anne öğrenim durumlarına göre MKEÖ ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına
yönelik yapılan bir yönlü varyans analizi sonuçları Tablo-4’te verilmiştir.
Tablo 4
Anne Öğrenim Durumlarına Göre Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğine İlişkin ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Ebeveyn
Kaynağı
Toplamı
sd
Orta.
F
p
η2
Fark
Anne
Gruplar Arası
5.734
2
2.867
6.176
.003*
.07
3<1
Gruplar İçi
78.000
168
.464
3<2
Toplam
83.734
170
*p<.05; 1-İlkokul; 2-Ortaokul; 3- Lise
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Anne öğrenim durumlarına göre matematik kaygısı-endişesi ölçeği genelinde ortalamalar arasında
anlamlı fark [F(2,168)=6.176, p<.05, η2=.07] belirlenmiştir. Annesi lise mezunu olan öğrencilerin kaygı
düzeyleri, annesi daha az öğrenim düzeyine sahip öğrencilere göre daha düşüktür. Ancak istatistiksel
farkın etki büyüklüğü (Eta Kare) düşüktür. Bu durum, anne öğrenim durumunun matematik kaygısına
etkisi dikkate alınacak büyüklükte olmadığını göstermektedir.
Öğrencilerin matematik kaygılarının düzeylerinin baba öğrenim durumlarına göre farklılaşma
durumuna ait veriler Tablo-5’te verilmiştir.
Tablo 5
Baba Öğrenim Durumlarına Göre Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğine İlişkin Betimleyici İstatistikler
En düşük
En yüksek
̅
Ebeveyn Öğrenim Durumu
N
SS
puan
puan
𝑿
Baba
1. İlkokul
61
2.392
.656
1.00
3.95
2. Ortaokul
52
2.230
.703
1.00
3.90
3. Lise ve üst
58
1.959
.689
1.00
4.40
Toplam
171
2.196
.702
1.00
4.40
MKEÖ genelinden alınan puanların ortalamaları Baba öğrenim durumuna göre incelendiğinde;
Anne öğrenim durumuna göre ortaya çıkan ortalamalara benzer şekilde en yüksek kaygıya babası
ilkokul mezunu olan öğrencilerin (𝑋̅=2.392) olduğu ve bunları sırasıyla babası ortaokul (𝑋̅=2.230) ve
lise ve daha üst (𝑋̅=1.959) öğrenim düzeyine sahip öğrencilerin olduğu görülmektedir.
Baba öğrenim durumlarına göre MKEÖ ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına
yönelik yapılan bir yönlü varyans analizi sonuçları Tablo-6’da verilmiştir.
Tablo 6
Baba Öğrenim Durumlarına Göre Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğine İlişkin ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Ebeveyn
Kaynağı
Toplamı
sd
Orta.
F
p
η2
Fark
Baba
Gruplar Arası
5.666
2
2.833
6.097
.003*
.07
3<1
Gruplar İçi
78.068
168
.465
3<2
Toplam
83.734
170
*p<.05; 1-İlkokul; 2-Ortaokul; 3- Lise
Baba öğrenim durumlarına göre MKEÖ genelinde ortalamalar arasında anlamlı fark [F (2,168)=6.097,
p<.05, η2=.07] belirlenmiştir. Babası lise mezunu olan öğrencilerin kaygı düzeyleri, babası daha az
öğrenim düzeyine sahip öğrencilere göre daha düşüktür. Ancak istatistiksel farkın etki büyüklüğü (Eta
Kare) düşüktür. Bu durum, baba öğrenim durumunun matematik kaygısına etkisi dikkate alınacak
büyüklükte olmadığını göstermektedir.
Öğrencilerin matematik kaygılarının düzeylerinin sınıflarına durumlarına göre farklılaşma
durumuna ait veriler Tablo-7’da verilmiştir.
Tablo 7
Sınıf Düzeylerine Göre Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğine İlişkin Betimleyici İstatistikler
̅
Sınıf Düzeyi
N
SS
En düşük puan
En yüksek puan
𝑿
5. Sınıf
42
1.995
.646
1.05
3.95
6. Sınıf
31
2.086
.750
1.05
4.40
7. Sınıf
52
2.254
.672
1.00
3.90
8. Sınıf
46
2.387
.712
1.00
3.50
Matematik Kaygısı-Endişesi ölçeğinin genelinden alınan puanların ortalamaları sınıf düzeylerine
göre incelendiğinde, en yüksek kaygıya 8. Sınıf (𝑋̅=2.387) öğrencilerinin sahip olduğu, bunları sırasıyla
7. Sınıf (𝑋̅=2.254), 6. Sınıf (𝑋̅=2.086) ve 5. Sınıf (𝑋̅=1.995) öğrencilerin takip ettiği söylenebilir.
Sınıf düzeylerine göre MKEÖ ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına yönelik
yapılan bir yönlü varyans analizi sonuçları Tablo-8’da verilmiştir.
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Tablo 8
Sınıflarına Göre Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğine İlişkin ANOVA Sonuçları
Kareler
Kareler
Varyansın Kaynağı
Toplamı
sd
Orta.
F
p
Gruplar Arası
3.923
3
1.308
2.736
.045*
Gruplar İçi
79.811
167
.478
Toplam
83.734
170
*p<.05; 5-5.Sınıf; 8-8.Sınıf

η2
.05

Fark
8>5

Sınıf düzeylerine göre matematik kaygısı-endişesi ölçeği genelinde ortalamalar arasında anlamlı
fark [F(3,167)=2.736, p<.05, η2=.05] belirlenmiştir. Tablo değerlerine göre 8. sınıf öğrencilerin kaygı
düzeyleri 5. Sınıf öğrencilerin kaygı düzeylerine göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ancak
istatistiksel farkın etki büyüklüğü (Eta Kare) düşüktür.
Öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ile matematik notları ve karne notları arasındaki ilişki
durumunu gösteren bulgular Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9
Öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ile matematik notları ve karne notları Arasındaki Korelasyon
Düzeyleri
Değişken
Matematik Notları
Karne Notları
Matematik Kaygısı
-.626**
-.529**
Matematik kaygısı-endişesi ölçeği ile öğrencilerin matematik notları arasında negatif yönlü (r= .626; p< .05) ve karne notları arasında negatif yönlü (r= -.529;p< .05) anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.
5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin matematik kaygı puan ortalamaları 2.196 dır ve bu
değer ise öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu
sonuç Taşdemir(2015) in yine ortaokul öğrencileri ile yapmış olduğu çalışma sonuçları ile paralellik
göstermektedir.
Araştırma ölçeğinden alınan puanların ortalaması erkek öğrenciler için 2.133, kız öğrenciler için
2.263 olarak elde edilmiştir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre biraz daha kaygılı görünmekle
birlikte, fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu sonuç ise literatürdeki bazı çalışmalarla
örtüşmekte bazıları ile çelişmektedir (Baloğlu,2004; Dursun ve Bindak, 2011; Duymaz, 2013; Ergene,
2011; Şahin, 2008; Taşdemir, 2015)
Çalışmada öğrencilerin matematik kaygılarının matematik dersi not ortalamaları ile karne notları
yani genel başarılarının ile ters yönlü ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani öğrencilerin akademik
başarıları artıkça matematik kaygıları azalmakta veya başarıları azaldıkça kaygıları artmaktadır.
Ebeveynleri ilkokul mezunu olan öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ebeveynleri lise mezunu
olan öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Ebeveyn öğrenim düzeyinin matematik kaygısına
etkisinin araştırıldığı kimi çalışmalarda (Arıkan, 2004; Aydın ve Keskin, 2017; Bozkurt, 2012; Geist,
2010; Konca, 2008; Scarpello, 2007; Yenilmez ve Özbey, 2006) matematik kaygısının anne-baba
öğrenim düzeyi yükseldikçe azaldığı sonucuna varmışlardır. Yani bu araştırma sonuçları bahsi geçen
çalışmalarla paralellik göstermiştir. Ancak literatürle Duymaz (2013) gerçekleştirdiği çalışma sonuçları
ile çelişmektedir.
Ayrıca bu çalışmada; 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyinin 5. Sınıf öğrencilerinden daha yüksek
olduğu sonuçlarına erişilmiştir. Yani; öğrencilerin matematiğe yönelik kaygıları, öğrenim gördükleri
sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. Bu durumun nedeni; sınıf düzeyi artıkça
matematik konularının biraz daha soyutlaşması, ağırlaşması ve öğrencilerin giderek matematiği
anlamada güçlük çekmeleri olabilir. Dede ve Dursun (2008) ile Taşdemir (2015) yaptıkları
araştırmalarında, öğrencilerin kaygı düzeylerinin sınıf düzeyi artıkça yükseldiğini belirlemişlerdir.
Aşağıda hem araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak hem de araştırmacılara yönelik
olarak bazı öneriler sıralanmıştır:


Özellikle 8. sınıflar için; matematik dersleri dikkate alınarak, öğrencilerde başarı hissini
oluşturacak ve özgüvenlerini arttıracak öğrenme ortamları sağlanabilir.
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Öğretmenler ve aileler, öğrencilerde matematik dersinin zor ve başarılmasının güç olduğu
düşüncesinin oluşmasına neden olacak söz ve davranışlardan sakınmalıdırlar.



Ebeveynlerin öğrenim düzeyleri ile öğrencilerin matematik kaygısı arasındaki ilişki dikkate
alındığında; ailelerin kaygının etkileri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanabilir.



Mevcut araştırma nicel yöntemle gerçekleştirildiğinden konu üzerinde derinlemesine bilgi
edinilmesini sağlayacak nitel yöntemlerle de çalışmalar yapılabilir.



Benzer bir çalışma farklı büyüklükteki yerleşim yerlerinde ve il merkezlerini de kapsayan
daha büyük örneklem gruplarında da yenilenebilir.
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1958 Yılına Ait Özlem Dergisinin 3-4. Sayısının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Özgür YILDIZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ozgurzyz@gmail.com, Türkiye
Özet: 1950-1960 seneleri Adnan Menderes’in Başbakanlığı ve Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığında
Türkiye’nin Demokrat partili yıllarıdır. Siyasi olarak Türkiye’nin son derece çalkantılı bir dönemidir. Bahsedilen
dönemde Adnan Menderes’in doğmuş olduğu ilde İsmet Sezgin’in yazı işleri müdürü ve sahibi olduğu aylık
öğretmen meslek fikir ve sanat dergisi olan “Özlem Dergisi” yayınlanmıştır. Araştırmada elimizde bulunan
derginin 1958 yılına ait 3-4. sayısına göre dönemin eğitim politikası ve derginin içeriği değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
Özlem Dergisi genel kapsamda incelendiğinde, Demokrat Parti dönemi eğitim politikaları ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin 1958 yılına ait öğretmen yetiştirme ve öğretmenin toplumdaki yeri ve rolü konuları hakkında
bilgi edinmek mümkündür. Öğretmenlik mesleği ile ilgili yazıların neşredildiği dergiden o dönemde ki
öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentileri hakkında çıkarımlar yapılabilmektedir.
Öğretmenler için hazırlanan dergide öğretmenlerin yaralanabileceği ve kendilerini değerlendirebileceği
yazılara da yer verilmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde başarısız olan öğretmenler üzerinde yapılan
incelemenin maddeler halinde değerlendirilmesiyle, Türkiye’deki öğretmenlere öğütler verilmesi amaçlanmıştır.
Dergide eğitim yazılarının yanında öykü ve yazılara da yer verilerek dergi ilgi çekici hale getirilmeye çalışılmıştır.
Aydın ili ile ilgili yöresel haberlere ve reklamlara yer verilen dergi için yerel bir yayın tanımı yapmak yanlış
olmayacaktır.
Kısaca araştırmada; 1958 yılına ait Özlem Dergisi’nden yola çıkılarak Demokrat Parti eğitim politikaları ve
dönemin öğretmen yetiştirme ve öğretmen profili hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Eğitim, Özlem Dergisi, 1958

Evaluating the Volumes numbered 3-4 of Özlem Magazine in 1958
Abstract: 1950-1960 was a period of Democrat party with Adnan Menderes as the prime minister and Celal
Bayar as the president. Politically, it was an extremely turbulent period of Turkey. "Özlem" Magazine, a monthly
teachers' magazine of the profession, the intellect and the art of which editor and owner was İsmet Sezgin, was
published in the mentioned period in Adnan Menderes' city of birth. This research tries to evaluate the education
policy of the period and the magazine content based on the volumes 3-4 of 1958 at hand.
It is possible to get information on Democrat Party period educational policies and the teacher training and
the teacher's place and role in the society in 1958 in the Republic of Turkey from Özlem Magazine. It is also
possible to make inferences about the needs and expectations of the teachers at that time from the magazine
in which articles were written on the teaching profession.
Articles that could be utilised by teachers and through which they could evaluate themselves were included
in the magazine. In particular, it was aimed to give advice to teachers in Turkey with the evaluation of
unsuccessful teachers in the United States as a list. In addition to educational articles, stories and articles were
included in the magazine to make it interesting. It would not be wrong to define the magazine, which involved
local news about Aydın and advertisements, as a local publication.
Briefly, the research will attempt to provide information on Democrat Party's educational policies and the
teacher training and teacher profile of the period in the light of Özlem Magazine of 1958.
Keywords: Teacher, Education, Özlem Magazine, 1958
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1. Giriş
Aylık Öğretmen Meslek Fikir ve Sanat Dergisi “Özlem” 1957 yılında yayın hayatına başlamıştır.
Sahibi ve yazı işleri Müdürü İsmet Sezgin’dir. Milli kütüphanede 1. sayısı da mevcuttur. Elimizde olan
3-4 sayısı bu araştırmada değerlendirilecektir. Türkiye’de öğretmenlerin yetiştirme problemi ve
öğretmenlik mesleğiyle ilgili yazılara değinilen dergi yerel olarak Aydın’da yayınlanmıştır. Derginin
sekreteri Feyzullah Ertuğrul’dur. Aydın’da Coşkun matbaasında basılmıştır. Araştırmada dergideki
yazılardan yola çıkarak dönemin eğitim politikasına tarihsel açıdan bakılacaktır.
1- Aylık Öğretmen
değerlendirilmesi

Meslek

Fikir

ve

Sanat

Dergisi

“Özlem”’in

tarihsel

süreçte

1958 yılında öğretmen yetiştirme problemi Türkiye Cumhuriyeti’nin hala güncel meselesidir. Köy
Enstitüleri’nin kapatılmasının ardından yeni öğretmen yetiştirme usullerinin belirtilmesi “Özlem”
dergisinde özel önemle durulan hususlar arasında gözükmektedir Kolçak bu konu üzerine makalesinde
şu önerileri sunmaktadır (Koçak, 1958, 13,14):
“ 1- Türkiye Öğretmen Okullarının kuruluşundan buyana her birinin özellikleri ayrı ayrı
belirtilerek, birer tarihçelerinin yazılması son derece faydalı olur.
2- Eğitmen kurları ve Köy Enstitüleri devresinde çalışan Vekâletteki elamanlarla birlikte, bütün
illerdeki maarif Müdürleri, İlk Öğretim Müfettişleri, Maarif Müdürleri ve gezici başöğretmenlerin
fikirleri denemelerini, müşahedelerini birer rapor halinde kendilerinden alıp incelemek ve yeni
istikametler için materyal olarak kullanmak pek yerinde olur. Çünkü bu milli tecrübenin, lehinde
aleyhinde bir hayli dedikodu olmuştur. Fakat yeni hareketler için, faydalanılması gereken birçok
gerçekler gölgede kalmıştır.
3- Mevcut Öğretmen Okullarının birkaç tip manzara gösterdiğine şahit oluyoruz:
a- Şehirlerde ta Tanzimat’tan sonra ve meşrutiyetten bu yana, kurulup çalışmakta olanlar;
b- Köy Enstitülerinden Öğretmen okuluna çevrilenler
c- Acil öğretmen yetiştirme ihtiyacı dolaysıyla Orta Okullara dayalı olarak bazı illerde kurulmakta
bulunanlar;
d- Öğretmen Koleji denilen ayrı bir tip…
Şayet, her ilde birer öğretmen okulu kurulması fikri ciddi ise, Maarif Vekâleti Öğretmen Okulları
Genel Müdürlüğünden öğrenmek ihtiyacında olduğumuz hususlar vardır:
1- Yeni açılacak öğretmen Okulları, yukarıdaki modellerden hangisi ne benzeyecektir? Ne için?
2- Yukarıdaki modellerin mezunlarının, memleket şartlarına göre verimleri, yüzde nispeti ile
tespit edilmiş midir?...”
Görüldüğü üzere Köy Enstitüleri’nin yerine konulacak kurum düşünülmektedir. Örtük olarak da
eleştireler yapılmaktadır. Her ilde bir öğretmen okulu kurulması fikri ortaya atılmıştır. Bu kurumun
oluşması ve güncelliğini nasıl koruyacağı tartışma konusudur.
Nabi Çalık ise ”Öğretmeni ihmal Ediyoruz” makalesi ile öğretmenlik mesleğinin sorunlarına
değinmiştir. Öğretmenlerin mesleğe geldikten sonrada eğitimlerini sürdürmeleri gerekliliği üzerinde
durulmuştur. Sadece aylık yapılan öğretmen toplantılarında öğretmenlik mesleği ile ilgili söylemlerin
yeterli olmayacağı vurgusu yapılmaktadır. Öğretmenlik mesleğine saygı için öğretmen toplantılarının
daha nitelikli yapılması vurgusu yapılmaktadır (Çalık, 1958, s.15-16).
“Bir Öğretmenin Bütçesi” isimli makalede Meydan, BBC radyosu muhabirlerinden John
Sherwood’un yazısı çevirmiştir. Bu yazıda Bayan Baker’ın öğretmenlik mesleğini seçmesiyle ilgili bir
röportajdan bahsedilmektedir. Baker öğretmenlik mesleğini tercih nedenini mesleği sevmesiyle ilgili
olduğunu söylemektedir. O dönemde İngiltere’de vergilerden yakınan Barker Öğretmenlik mesleğini
seçenlerin çok vergi vermesinden yakınmaktadır. Böylelikle makalede öğretmenlerin ilgisi çekilmeyi
düşünülmüş ve başarının ve sevginin mesleğin kutsallığıyla bütünleşmesi üzerinde
durulmuştur(Meydan, 1958, s.18,19).
Bahsedilenlerin yanında dergide hikâyeler, şiirlerde yer almaktadır. O dönemde öğretmenlik
mesleğiyle ilgili karşılaştırmalar da yapılmaktadır. Ömer Adil Dolay “Öğretmenin Başarısızlığı” isimli
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makalesinde Amerika Birleşik Devletlerinde başarılı olamayan öğretmenler üzerinde bir incelemeden
bahsetmektedir. Başarısızlığın sebeplerini 15 maddede şöyle toplamaktadır (Dolay, 1958, s.23):
“
1- Mesleğini sevmiyor. Öğretmen mesleğine inanmamış ve kendisini mesleğine vermemiştir.
Mesleğini aşağı görüyor. Diğer meslekler kendisine daha parlak ve daha cazip geliyor. Mesleğinin
kutsiyetini idrak edemiyor.
2- İman noksanlığı, Öğretmenin dini inançları zayıf. Dini bilgiye sahip değil. Dini vazifelerini
yapmıyor. Kendisinde sağlam bir inanç yok.
3- Öğretim tekniği bilmiyor. Yahut öğretim tekniğini biliyor fakat bunu gereği gibi uygulayamıyor
ve neticede öğretemiyor.
4- İnzibat ve disiplin noksanlığı. Öğretmen sınıfına hâkim olamıyor. İnzibat zayıf. Öğrenciler
üzerinde etkili olamıyor. Onları nüfuzuna altına alamıyor.
5- Plansızlık. Öğretmenin plan anlayışı kıt. Plansız ve düzensiz çalışıyor. İşi oluruna bırakmış.
6- Zekâ noksanlığı: Yeni bir durumla karşılaşınca nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmiyor.
7- Gayret sarf etmiyor. Öğretmen mesleği için bütün maddi ve manevi gücünü sarf ederek
çalışmıyor. Az gayret sarf ediyor.
8- Müteşebbis değil. Öğretmen kendisinden ne isteniyorsa sadece onu yapıyor. Bundan daha
ileriye gitmiyor.
9- İntibak edemiyor. Öğretmen amiri ve meslek arkadaşları ile talebesi ile halk ile iyi münasebet
kuramıyor. Kendisi ile bunlar arasından bir ahenk kuramıyor. Neticede intibaksızlık hâsıl oluyor.
10-Sağduyu eksikliği. Öğretmen kendi hareketlerini kontrol edemiyor. Yersiz hareketlerini uygun
olmayan sözlerini ve diğer hatalarını anlayamıyor.
11-Sağlık durumu iyi değil. Öğretmen kendi sağlığını korumasını bilmiyor. Bedenen veya ruhen
hasta, sinirli ve mustarip. Tam enerjiye sahip değil.
12-Sebatsız. Öğretmen en ufak bir başarısızlık karşısında veyahut üstlerinin kendisini tenkid ve
kınaması karşısında hemen meslekten ayrılmak istiyor. Başka çalışma sahaları arıyor.
13-Gayesiz. Öğretmenin hayatta belli bir gayesi yok. Bir gaye taşımıyor. Hiçbir şeye merakı yok.
Hayta anlayışı basit.
14-Sempati eksikliği. Öğretmenin, çocuklara karşı sempatisi yok. Onları samimi v candan
sevmiyor. Onlarla kaynaşamıyor.
15-Ahlak zayıflığı ve şahsiyet noksanlığı. Öğretmenin manevi ve sosyal kuvveti eksik. Onur kırıcı
ve hoşa gitmeyen bir takım hareketlerde bulunuyor. Diğer genel hareketlerinde ise dürüst ve samimi
değil. Gerek okulda gerekse sosyal çevrede güven kazanamamış. Kötü ve olumsuz etki bırakmış.”
Dolay Amerikan örneğini vererek Öğretmenlerin başarısızlık nedenleri sıralamıştır. Yine tüm
dünyada olduğu gibi mesleğin birinci ilkesi mesleği sevmekten geçmektedir. Mesleği ve çocukları seven
başarılı bir öğretmen olur. Bunun yanında din ve ahlak ile ilgilide Amerika’da bir noksanlık olduğunda
öğretmenlik mesleğinde başarısız olunacağı savunulmaktadır. Bunun yanında sabırlı olmak, planlı
olmak ve sempatik olmakta öğretmenlik mesleğinde başarıyı getirecek anahtarlardandır.
Sonuç
Sonuç olarak 1958 yılında yayınlanan “Özlem” dergisinin 3-4. Sayısı öğretmenlik mesleğiyle ilgili
sorunlara değinirken eleştirel boyutta öğretmen yetiştirme sorunuyla da ilgilenmiştir. Köy
Enstitüleri’nin yerine açılacak öğretmen okullarının niteliği ve işlevi sorgulanmıştır. Her ilde bir
öğretmen okulu uygulaması konusunun detayları hakkında bilgi sahibi olunmak istenilmiştir. Bunun
yanında öğretmenlik mesleğindeki başarı ve başarısızlığın sebepleri diğer ülkelerle karşılaştırılarak
öğretmenlere tavsiyeler verilmeye çalışılmıştır.
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1928-1965 Yılları Arasında Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Kitapları Serisi'nin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Özgür YILDIZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ozgurzyz@gmail.com, Türkiye
Özet: Mustafa Kemal Atatürk döneminde öğretmen yetiştirme politikasında öncelik nitelikli, çağdaş
demokratik ve ülkenin gelecek kuşaklarını medeniyetin öncüsü olarak yetiştirecek aydın insanlar yetiştirmek
olmuştur. Bu amaçla öğretmenlik mesleğine özel önem veren Mustafa Kemal Atatürk onların daha nitelikli
yetişebilmesi için Latin alfabesinin kabulüyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Öğretmen Kitapları Serisi
yayınlatmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu eğitim politikası onun ardından gelen politikacılar tarafından da
sürdürülmüştür. Sağlam atılan Türkiye Cumhuriyetin temelleri gelecek için de referans olmuştur. Atatürk’ün
ardından gelen 1939-1950 dönemlerinde Cumhurbaşkanlığında bulunan İsmet İnönü döneminde de ülkenin
geleceğini aydınlatacak öğretmenlerin yetiştirilmesi meselesi üzerinde önemle durulmuştur. Köy Enstitüleri
aracılığıyla sürdürülen faaliyetlerin yanında yine Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yayınlanan Öğretmen Kitapları
Serisi ile yeni yayınlar öğretmenlerin ulaşabilmesi için basılmaya devam edilmiştir.
Her türlü siyasi çalkantılara rağmen öğretmen yetiştirme meselesi 1950-1960 döneminde Celal Bayar’ın
Cumhurbaşkanlığı döneminde de titizlikle üzerinde durulan konulardan olmuştur. Adnan Menderes hükümetleri
gelişen Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün çizdiği modern çizgilerde hareket etmesi için öğretmen eğitimi
çabasını ortak kaygı olarak görmüş ve bu minvalde öğretmen ve öğrenci yetiştirme çabasında olmuştur.
1960 askeri darbesinin ardından koalisyon hükümetleri Türkiye’nin geleceğini belirlemeye çalışmıştır.
Ülkenin sıkıntılı durumlarına rağmen öğretmenlerin yararlanabilmesi için ilgili eserlerin basım ve çoğaltılması
Milli Eğitim Bakanlığı yayınevi aracılığıyla devam etmiştir.
Kısaca bu araştırmada ana gaye 1928-1965 yıları arasında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yayınlanmış olan
Öğretmen Kitaplarının isimleri ve yazarlarını sunmak ve dönemin öğretmen yetiştirme politikası hakkında kısa
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, Öğretmen,1928-1965.

Evaluating the Ministry of National Education Teacher's Books Series
Published between 1928 and 1965
Abstract: The priority in the policy of teacher training was to train qualified, modern, democratic and
intellectual individuals to raise next generations of the country as the pioneers of civilisation in the period of
Mustafa Kemal Atatürk. To this end, Mustafa Kemal Atatürk, who attached particular importance to the teaching
profession, had the Teacher's Books Series published through the Ministry of National Education with the adoption
of the Latin alphabet so that more qualified teachers could be trained.
The education policy initiated by Mustafa Kemal Atatürk was continued by the politicians who followed him
afterwards. The foundations of the Republic of Turkey that had been laid soundly became a reference for the
future. During the period of President İsmet İnönü who succeeded Atatürk between 1939-1950, the matter of
training teachers who would shed light on country's future was emphasised, too. In addition to the activities
carried out through the Village Institutes, new publications continued to be published to enable the teachers to
access with the Teacher's Books Series which was published through the Ministry of National Education.
Despite all kinds of political turmoil, the teacher training was among the issues meticulously emphasised
during the period of President Celal Bayar during 1950-1960. Adnan Menderes governments saw teacher training
efforts as the shared concern for the Republic of Turkey to follow the modern lines drawn by Atatürk and strived
to raise teachers and students accordingly.
Following the 1960 military coup, coalition governments tried to determine the future of Turkey. Printing
and reproduction of the related works continued through the Ministry of National Education Press so that teachers
could utilise them despite country's distress.
In short, this research mainly aimed to present the names and authors of the Teacher Books published
through the Ministry of National Education between 1928 and 1965 and to provide brief information on the
teacher training policy of the period.
Keywords: Education, Teacher, 1928-1965.
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1- Öğretmen Yetiştirme Kitaplarının ilk kısmı
Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyerek gelecek kuşakları
öğretmenlere emanet etmiştir. Latin alfabesinin kabulüyle birlikte Türk toplumunu çağdaşlaştırmak
ve Türk kültürünü geniş kitlelere yayma çabasına girmiştir. Türk Alfabesinin kabulü yeni nesli
yetiştirecek öğretmenlerin işini kolaylaştırırken geniş kitlelere yayılması içinde yeni sorumluluklar
yüklemiştir.
Olağan olarak öğretmenlerin yetişmesi için öğretmen eğitiminin iyi ve çağı yakalayacak düzeyde
olması gerekmektedir. Bu nedenle ilk aşamada Atatürk döneminde Fuat Gündüzalp tarafından
Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu I. Cilt (1928-1938) yayınlanmıştır (Ülkümen, 1965,s.I). Kitabın
ikinci kısmı İsmet İnönü döneminde; Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu II. Cilt (1939-1948) ismiyle
yayınlanmıştır.
Bu dönemde Öğretmen eğitimini her aşamasıyla ve yönüyle ilgilenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığınca
yayınlanan kitapların bazıları şunlardır (Ülkümen, 1965,s.I):
-

Kate V. Wofford; Köy Okullarında Öğretim

-

H. Bedi Yönetgen; Okulda Müzik Öğretimi ve Öğretim Metotları

-

Franz Kade; Köy Tecrübe Okulları I. (Okul Ölçüsünde Tecrübe)

-

George Planer; Ortaokullarda Fizik Deneyleri

-

Nelson L. Bossing; Orta Derceli Okullarda Öğretim Cilt I

-

Mebuse Birgivi, Proje Usulü ile Uygulanmış Ünite Örnekleri

-

Glenn O. Blough, Paul H. Blackwoof; Köy Öğretmenlerinin Halk İle Münasebetleri

-

Elfi G. Bathurs, Jane Franseth; Bir ve İki öğretmenli Okullarda Modern çalışma Yolları

-

Clara Lambert; Altısından On sekizine Kadar Çocuğunuz Tanıyın

Buraya kadar zikredilen yayınlardan anlaşılacağı üzere öncelikle köy okullarında öğretmenlik
yapacakların eğitimine önem verilmiş ve onlara yönelik yayınlar yapılmıştır. Yeni kurulan cumhuriyet
önemli sorunlarından biri olan köye öğretmen yetiştirme ve onların eğitimi konusunda hassas olarak
durulmaktadır. Bunun yanında yabancı yazarlardan çevrilmiş eserler ile Batı eğitimi de yakından takip
edilmektedir. Uygulamalı kaynaklara yer verilerek öğretmenlerin yeni yöntemleri sınıflarında tatbik
etmelerinin kolay olması düşünülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı öğretmen kitapları serisi
amaca ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde basılmıştır.
Bu kitapların yanında Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan öğretmen serisini oluşturan kitapların
bazıları da şunlardır (Ülkümen, 1965,s.I):
-

Glenn O. Blough, Paul H. Blackwoof; Köy ve Kasaba Okullarında Fen Eğitimi

-

Eillis Weizman, Walter J. Mc. Namara; Sınıfta Test Nasıl Yapılır?

-

Raleigh Schorlimg; Orta Dereceli Okullarda Genel Öğretim Metodu ve Uygulama

-

Recep Sezgin; Kelebek Araştırmaları

-

Adviye Kayral; Tatbik Edilmiş Birinci Sınıf Öğretimi

-

Çocuk İnceleme Heyeti; Ana ve Babaların Çocukları Hakkındaki Soruları ve Bunların Cevapları

-

Vedide Baha Pars, Cahid baha Pars; Okuma Psikolojisi ve İlk Okuma Öğretimi

-

Süleyman Adıyaman; Okul Uygulama Bahçeleri ve İş Eğitimi Yönünden Önemi

-

Cemal Onoğur; Buca Ortaokulunda İş Okulu Denemeleri

-

Paul Ficker; İş Öğretiminin Sosyal Şekilleri

Cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlan kitaplar incelediğinde Orta Öğretimi de özel önem verildiği
görülmektedir. Özellikle genel öğretim metotları yayınlanarak, öğretim yöntem ve tekniklerinin
modern yöntemler ile yapılması istenmektedir. Bunun yanında Ölçme değerlendirmenin de modern
olarak yapılması için test tekniği ile ilgili eser basılmış ve öğretmenlerin test tekniğini nasıl uygulaması
gerekliliği hakkında bilgilendirme yapılmak istenmiştir. Bunun yanında veli eğitiminin de önemi
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kavranmış Ana ve Babaların çocukları ile ilgili soruları ve cevapları ile ilgili eser yayınlanmıştır. İş
öğretimi ile ilgili de eserler yayınlanarak okul da öğrendiklerinin tatbiki de istenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan öğretmen serisini oluşturan kitapların diğerleri ise şunlardır
(Ülkümen, 1965,s.I):
-

Bureu İnternational Education; Okuma Öğretimi

-

Baha Arkan; İleri Memleketlerde Okul Hijyeni Teşkilatı

-

Raleigh Schorling, G. Max Wingo; İlkokullarda Genel Öğretim Metodu ve Uygulama

-

İngiliz Maarif Kanunu

- National Education Association of the Unied States; Okullarda Not Verme ve Sınıf Geçme
Problemleri
- Amerika Birleşik Devletleri Milli Eğitim Derneği Köy Eğitimi Bölümü; Küçük Köy Okullarından
Yeni Öğretim Örnekleri
-

Necati Akgün; Spor Fizyolojisi ve Sağlık Bilgisi El Kitabı

-

Cevat Korkut; Coğrafi Tetkikler İçin Rehber

-

Reşat Göndem, Ruşen Alaylıoğlu; Öğretimde Okul Kütüphanesi ve Öğretmen Kütüphanesi

-

Sami Öngör; Coğrafi Keşifler ve Tetkik Seyahatler Tarihi

-

François Chatelain; Yeni Eğitimin Prensipleri

-

Norman L. Munn; Psikoloji- İnsan İntibakının Esasları

İsmet İnönü ve Adnan Menderes dönemlerinde de Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen kitapları serisini
yayınlamaya devam edilmiştir. On yıllık dönemler olarak düşünürsek eğitimde köye öğretmen
yetiştirme sorunun devam ettiğini ve onların eğitimine yönelik çalışmalarının sürdüğünü söylemek
mümkündür. İlgili dönemde artık İngiliz ve Amerikan Eğitim sistemlerine yönelik kaynakların çevrildiği
ve öğretmen yetiştirme sistemine kanalize edildiği söylenebilir. Özellikle Adnan Menderes dümenimde
Türkiye’nin NATO üyesi olması ve bunun ardından Amerikan sisteminin yayınlara yansıması olduğu
söylenebilir. Bunun yanında okul hijyeni ile ilgili bir esere verilmesi eğitimde öğretmenlerin bu konuda
özel önem vermeleri gerekliliğini hatırlatabilir. Yine okul ve öğretmen kütüphanelerine değinilmesi
ve oluşumunun önemi açısından mühimdir.
Bunların yanında basılan diğer kitaplar ise (Ülkümen, 1965,s.25):
-

İlk Milletler arası Eğitim Bürosu; Muhtelif Memleketlerde İlkokul Öğretmeni yetiştirme

-

Fuat Gündüzalp; Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu 3. Cilt (1949-1955)

-

Bilal Kutluğ; Okul idaresi ve Öğretmen

-

O. Spurgeon English, M.. Stuart, M. Finch ; Çocuk ve Gençte Duygusal Problemler

-

Mitat Enç; Ruh Sağlığı Bilgisi

-

Fahriye Kınalı; Çocuk Kütüphaneleri İle Okul ve Sınıf Kütüphanesi

-

Eva Buck, Süheyla Bayrav; Batı Edebiyatından Seçme Metinler

-

Miss Mclanghlin; Sağırlar Okulları Öğretmenlerine Mahsus El Kitabı

-

Nelson L. Bossing; Orta Dereceli Okullarda öğretim II.

İlkokul öğretmeni yetiştirme meselesi üzerinde ciddiyetle durulmaya devam edilmiştir. Ana
sorunların bazıları çözülünce artık yeni bir problem olarak eğitimde yönetici yetirilmeye yönelik
kaynaklar yayınlanmaya başlamıştır. Bunun yanında bu dönemde engelli eğitimine yönelik bir kaynağın
basılması da dikkat çekicidir.
Bunların yanında ilk kısımda bahsedeceğimiz, basılan diğer kitaplar ise (Ülkümen, 1965,s.25):
-

Robert Lee Marton; İlkokullarda Aritmetik Öğretimi
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-

Aime Souche; Yeni Pratik pedagoji I

-

F. Mory Ferdi Öğretim ve Gruplarla Çalışma

-

Namık Kemal Tunalı, İngiliz Ortaöğretim Okullarında Fen ve Tabiat Bilgisi Öğretimi

-

Karl Bauman; Alman Halk Okullarında Fizik ve Kimya Öğretimi

-

İbrahim N. Özgür; Bugünün Anaokulları

-

Clifford E. Erickson, Gleen E. Smith; Okullarda Rehberlik Servisleri teşkilat ve İdare

-

Refik Durlu, Öğretimde Çevre- Aktüalite- Bütünlük

-

Paul Mckee; İlkokullarda Okuma Öğretimi I

-

Recep Sezgin; Tabiat Bilgisinde Aktif metotlar (Örnekleriyle)

-

Maurie P. Moffatt; Sosyal Bilgiler Öğretimi

-

Aime Souche; Yeni Pratik Pedagoji II

-

Huriye Ekmekçibaşı; İlkokulların I. II. VE III sınıf Çalışmaları

-

Arthur. B. Mays; Meslek Eğitimin Prensipleri

-

Unesco ve Milletlerarası Eğitim Bürosu; XIX. Milletlerarası Eğitim Konferansı

Yukarıdaki eserlerde artık okul öncesi eğitim ile ilgili sorunların tartışmaya başladığını
görmekteyiz. Okuma yazma probleminin çözülüp belli bir düzeye gelmesinin ardından erken çocukluk
eğitimi ile ilgili yayınlar yayınlanmıştır. Bunun yanında Sosyal Bilgiler Öğretimi de Amerika’dan miras
olarak literatürdeki yerini almaya başlamaktadır. Yine önemli bir sorun olan ve o dönemde hissedile
diğer bir olay da okullarda rehberlik servisleri ve onun yönetimi hususudur. Bu konuda artık kitaplarda
yer almaya başlamaktadır.
2- Öğretmen Yetiştirme Kitaplarının İkinci Kısmı
Öğretmen Yetiştirme kitapları görüldüğü üzere öğretmenlik mesleğinin yerinin anlaşılması ve
ortaya çıkan ihtiyaçlara çözüm bulmak için dönemlere göre değişiklik göstermektedir. İkinci kısımda
bahsedilen yayınlardan bir kısmı şunlardır (Ülkümen, 1965,s.25):
-

Fuat Baymur, Kemal Demiray; Çocuk Edebiyatı Antolojisi

-

Fuat Koray; Müzik Formları

-

Raif Talu; İlkokullarda Gazete ve Uygulanmış Duvar Gazeteleri

-

Veysel Arseven; Çok Sesli halk Türküleri

-

Hasip A. Aytuna; Orta Dereceli Okullarda Öğretmenlik ve Problemleri

-

Norman L. Munn Psikoloji- İnsan İntibakının Esasları Cilt II

-

M.B. Leurenço Filho, L.A. Greedy, E.A. Pires Isedra Castillo; Köy Öğretmeninin Yetiştirilmesi

-

Paul Mckee; İlkokulda Okuma Öğretimi II

-

Vilferd M; Sekiz Yıllık Araştırmanın Hikâyesi

-

Sidney L. Pressey, Francis P. Robinson; Psikoloji ve Yeni Eğitim Cilt I

-

Kamuran Çilenti; Tabiat Bilgisi Laboratuvar Çalışmaları

-

Ward G. Reeder; Okul İdareciliğinin Esasları

-

Vet Kimmy, Osman. B Koçtürk; Beslenme Esasları Temel Sorular ve Cevapları

-

Zekai Baloğlu; Temel Eğitim ve Unesco

Görüldüğü üzere ilkokullarda yeni uygulamalara yer verilmeye başlanmıştır. Gazete ve duvar
gazeteleri uygulamaları öğretmenler ile paylaşılarak sınıflarda kullanılması yaygınlaştırılmaya
çalışılmaktadır. Bunun yanında öğretmenlerin problemleri de tespit edilerek çözüm önerileri
aranmaya çalışılmaktadır. Okul idarecilerinin esasları hakkında yayın yapılarak eğitim yönetiminin
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temelleri de sağlamlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında beslenme ile ilgili yayın yapılarak
sağlıklı bir toplum oluşturulması için gerekli bilgiler verilmeye çalışılmaktadır.
Yayın çeşitliği dallara göre artmakta ve öğretmenler için yayınlanan seri ilkokuldan ortaokula
kadar geniş bir yelpazede şöyle yer almaktadır (Ülkümen, 1965,s.26):
-

Cezmi Berktin; Çocukları Anlamaları İçin Öğretmenlere Yardım

-

Fuat Gündüzalp, Öğretmen Meslek kitapları Kılavuzu Cilt 4

-

Unecso ve Milletlerarası Eğitim bürosu; Yazı Öğretimi

-

Johanna Huber; Çocuklar İçin Faydalı İşler ve Oyunlar

-

P. George, F. Campton; Tabi Çevre, Beşeri Çevre

-

Erich Valentin; Büyük Bestecilerden Küçük Portreler

-

Arthur J. Gates, Arthur T. Yersild; Eğitim Psikolojisi I

-

John Y. B. Morgan; İntibaksız Öğrencinin Psikolojisi

-

William S. Gray; Okuma ve yazma Öğretimi

-

Marle. E. Frampton, Körlerin Eğitimi Öğretimi

-

Eard RG. Reeder, Okul idareciliğinin Esasları

-

Gaston Mialaret; Eğitimci ve Test metodu

-

E.F. Lindquist; İstatistiğe Giriş

-

Harbert Sorenson, Eğitim Psikolojisi

-

Jan Amaos Konmenius; Büyük Didaktika

-

Selçuk Kantarcıoğlu; Ana Okulları Örgütü

-

Susan İsaacs; İlkokul Çocuğu ve Öğretmen

-

Alpheus W. Smith, John N. Cooper; Fiziğin temelleri I Mekanik Dalga Hareketleri ve Ses

-

J.L. Snell, G.L. Thompson vd; Modern matematik Metodları ve Modelleri

-

Wilhelm Ludwig; Kimya

Artık çocukların anlaşılması ve öğretmenin çocuğu iyi tanıması için yayınlar basılmaktadır.
Psikoloji ile ilgili yayınlar artarak öğretmenlerin bu konuda bilgi sahibi olmaları istenmektedir. Yine
görme engellilerin eğitimi için kitap yayınlanarak bu alana dikkat çekilmektedir. Anaokulları içinde
bir örgütlenmenin gerekli olduğu da dikkat çeken konular arasındadır.
Bunların yanında ikinci kısımda son olarak değineceğimiz yayınlar şunlardır: (Ülkümen,
1965,s.25):
-

C.H. Carrier, R. Ozouf; Yaşanmış Pedagoji

-

Y. Crozes; Aritmetik

-

Lucienne Felix; Temel matematik üzerine Modern Açıklamalar

-

Selçuk Kantarcıoğlu; Ana Okullarında Sayı Bilgisi

-

E.j. Cogan, vd.; J.B. Kemeny; Modern Matematik Metotları ve Modelleri II

-

Çağatay Uluçay, İlk Müslüman Türk devletleri

-

Hüseyin Soylu; Fizik Labaratuvar Çalışmaları

-

Neal H. Mc Coy; Modern Cebire Giriş

-

Yahya Kıyak, Çocuklarda Okul Fobisi

-

Nuri Ersoy, Orta Öğretim İçin Matematiğin Modern Müfredat Programı
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Son kısımda ise Matematik ve Fizik ve Tarih alanlarına özgün yayınlara yer verilmeye başladığını
görmekteyiz. Özellikle Türk-İslâm sentezi anlayışıyla eserler yayınlanmaya başlaması dönemin tarihe
bakış açısı hakkında bize bilgi vermektedir.
Sonuç
Sonuç olarak söylenilebilir ki Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan öğretmen kitap serisinin 19281965 yılları arası eserleri incelendiğinde; Türk Milli Eğitimi, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde
gelecek nesli modern bir şekilde yetiştirmek için çalışmalarda bulunmuştur. Hem yerli hem de yabancı
yazarların eserlerine yer verilerek, eğitimde modern dünya takip edilerek Türk Millî Eğitim sistemine
katkı yapılmaya çalışılmıştır. Okul öncesi eğitime, engellilerin eğitimine değinilmeye başlanmıştır.
İlkokuldan liseye kadar öğretmenlerin eğitimi konusuna hassas bir şekilde yayınlar yapılmıştır.
Kaynaklar
Osman Ülkümen; Öğretimde Aktif Metot Çalışmaları, Milli Eğitim Basımevi; İstanbul, 1965.
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Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeylerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN,
Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
neakhan@akdeniz.edu.tr
Doktora Öğrencisi Samet ÇİÇEK,
Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
ciceksamet01@gmail.com
Yüksek Lisans Öğrenci Serap Gizem AKPINAR,
Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
srp.gzm.21@hotmail.com
Özet: Tüm toplumların en önemli eğitim amaçlarından birisi, iyi bir insan- iyi bir vatandaş yetiştirmektir.
Toplumlar ideal insanın peşinde koşarken ne yazık ki toplum hayatında birçok istenmeyen olay görülmektedir.
Toplumdaki sorunların pek çok sebebi olmasına rağmen çözümü aşamasında farklılıklara saygı değeri kurtarıcı bir
rol oynayabilir. Bu değer birey için aile içindeki öğretilerle başlayarak okul hayatında kemikleşir. O nedenle
bireyin okul hayatı içinde bu değeri kazanması öğretmenlerinin elindedir. Okul çağındaki bireylere değerler
eğitimi vermek ve onu iyi vatandaş olmasını sağlamak hiç şüphesiz ki öğretmenlerin görevidir. Okul çağındaki
bireyleri farklılıklara saygı değerini kazandırabilmesi için öncelikle öğretmenlerimizin / öğretmen adaylarımızın
bu değerleri içselleştirmesi derslerde ayrım yapmaksızın bir gökkuşağı gibi kapsayıcı olması beklenmektedir. Bu
doğrultuda çalışmanın amacı eğitim fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının
farklılıklara saygı düzeylerini ortaya koymak ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada veri
toplama aracı olarak (Öksüz ve Güven, 2012) tarafından geliştirilen “Farklılıklara Saygı Ölçeği” gerekli izinler
alınarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim
görmekte olan 492 son sınıf öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli kullanılmış, toplanan
veriler istatiştik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarını genel olarak
değerlendirmek gerekirse, öğretmen adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeğinden aldıkları puana göre farklılıklara
saygı düzeylerinin orta düzeyde olduğunu söylemek mümkünüdür.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen adayı, farklılıklara saygı, değer

Analysis of Pre-Service Teachers’ Levels of Respect for Differences
Abstract: One of the most important educational goals across all societies is to bring up good human
beings and raise them as good citizens. However, while societies try to pursue the ideal human being,
unfortunately many unwanted incidents occur in social life. Albeit being one of the root causes of the problems
observed in the society, the value of respect for differences can also play a life-saving role in the resolution of
problems. Starting from the teachings within the family, this value is deeply instilled in every individual during
school life. Therefore, it is up to teachers to make sure that individuals acquire this value throughout their life
at school. Undoubtedly, it is the duty of teachers to deliver values education to school-age children and ensure
that they become good citizens. In order for our teachers/pre-service teachers to make school-age children gain
the value of respect for differences, they are expected to first internalize the values and employ an inclusive
method -exemplified by a rainbow- in the class by giving no place to discrimination. Accordingly, this study aims
to reveal the pre-service teachers’ levels of respect for differences, who are in their last year studying at various
departments in the faculty of education and to analyze the obtained results in terms of different variables. In
the research, “Respect for Differences Scale” developed by (Öksüz and Güven, 2012) was used as a data collection
tool after having obtained the necessary permissions. The study group of the research comprised a total of 520
pre-service teachers in their last year studying at different departments in a state university. Review method
was used in the research and the collected data were analyzed through a statistical software package. When
the research results are analyzed in general, it would be safe to say that the pre-service teachers’ levels of
respect for differences were at a medium level according to the scores they obtained from the Respect for
Differences Scale.
Keywords: Pre-service teacher, respect for differences, value
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1. Giriş
Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak günümüz toplumlarının eğitim sisteminden
temel beklentisi çağa ayak uydurabilecek iyi ve etkin bireyler yetiştirmektir. Ülkenin ve toplumun
gelişmesi iyi yetişmiş, nitelikli insan gücü ile mümkün olduğu göz önünde bulundurulduğunda temelde
ailede başlayan birey eğitimini devam ettirmede eğitim kurumları önemli sorumluluklar
üstlenmektedir (Kozikoğlu, 2018). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan genel amaçlara
bakıldığında bu amaçlardan birisi, “bireyin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli
ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk
duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek” olduğu görülmektedir (Milli Eğitim Temel
Kanunu, 1973).
Bireylerin gelecekteki yaşantılarında karşılaşacakları sorunlara çözüm odaklı yaklaşmada
toplumsal yapıya ve değerlere uyum sağlamada ve toplum kurallarını uygulamadaki temel yeterliklerin
oluşmasında eğitime önemli görevler düşmektedir (Çubukçu ve Gültekin, 2006). Eğitim bireyi
akademik başarısının yanı sıra sosyal, ahlaki ve manevi açılardan da bir bütün olarak geliştiren bir
süreçtir. Bu süreçte iyi insan-iyi vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan okullarda eğitim-öğretim
faaliyetlerinin yürütücüsü ve uygulayıcısı konumunda olan öğretmenlerden beklenen fonksiyon sadece
bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak değil aynı zamanda öğrencilerin değerleri öğrenmesini ve
içselleştirmesini de sağlamaktır (Kurtdede Fidan ve Güleç, 2016).
Değer sözcüğü Türk Dil Kurumu’na (2019) göre, “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut
ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” olarak tanımlanmaktadır. Değeri, Doğanay (2015), yaşamımızı
etkileyen, yaşamda önem verdiğimiz düşünceler olarak, Yel ve Aladağ (2015), bireylerin yaşamları
boyunca tutum ve davranışlarını yönlendirmede etkili olan ve hayatının şekillenmesinde önemli bir
yere sahip olan öğeler olarak, Balcı ve Yanpar Yelken (2013) ise davranışlara rehberlik eden genel
ilkeler ve temel inançlar olarak tanımlamışlardır. Toplumsal yaşantımızı şekillendiren değerlerin her
biri aslında zincirin halkaları gibi birbirine bağlı ve birini tamamlayıcı olsa da farklılıklara saygı değeri
diğer değerlerin ana parçası olarak düşünülebilir.
Küreselleşme ve beraberinde getirdiği toplumsal değişim ile birlikte farklılıklara sahip
toplumların artması ve bu farklılıklar içerisinde barışçıl ve demokratik bir ortamın sağlanmasının
önemi artmıştır. Bu doğrultuda farklılıklara saygılı olma, hem içsel huzurun hem de toplumsal düzenin
sürdürülmesinde ihtiyaç duyulan bir tutum olarak ön plana çıkmıştır (Öksüz ve Güven, 2012).
Toplumların refah içinde bir arada yaşayabilmesi için birbirlerinin kültürlerini benimseyerek ve
farklılıklarına saygı duyarak yaşamaları gerekir. Bu anlamda bakıldığında farklılıklara saygı
küreselleşen dünyamızın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir (Topçubaşı ve Polat, 2017).
Farklılaşma, aynı toplumda yaşayan bireyler arasında doğuştan gelen farklılıklara veya sonradan
kazanılan statü ve rollere bağlı olarak gerçekleşeceği gibi farklı toplumlar ve kültürler arasında da
gerçekleşebilir (Karaca, 2012).
Farklılıklara saygıyı Çatlak ve Yiğit (2017), insanları doğuştan sahip oldukları ırk, etnik köken,
yetenek, engellilik, cinsiyet ve cinsel yönelim ve sonradan edindikleri eğitim durumu, ekonomik statü,
dini inanç, yaşanılan coğrafya vb. özelliklerine göre yargılamamak, farklılıkları zenginlik olarak
görebilmek ve toplum içerisinde yaşayan herkese sahip oldukları farklılıklarından dolayı sevgi ve
saygıyla yaklaşabilmek olarak tanımlamışlardır. Bu bağlamda düşünüldüğünde farklılıklara saygı,
farklılıkları doğal bir süreç olarak görüp, bu farklılıkları bireye mal etmeden insan olma temelinde
bireye saygı duymaktır (Pekdoğan, 2018).
Bireyin küreselleşmenin de etkisiyle farklılıklardan doğan önyargı ve ötekileştirmelerden uzak
hem toplum içerisinde farklı diğer bireylere hem de farklı kültür ve toplumlara saygı duyarak birlikte
barışçıl ve demokratik bir yaşam sürmesinin temelini farklılıklara saygı değerini içselleştirmesi ile
mümkün olduğu hususu oldukça açıktır. Eğitimde küresel bir anlayış ile de bütün dünyadaki farklı
insanlar ve kültürlerini bireye çocukluk döneminden itibaren tanıtılarak kendi toplumu ve kültürü
dışında yaşayan farklı kültürlerdeki insanlara ve kültürlerini öğrenmesi ve saygı duyması amaçlanmış
ve öğretim programı içerisinde yerini almıştır (Açıkalın, 2010). Bireylerin bireysel ve toplumsal
farklılıklardan doğan ve birlikte sağlıklı bir toplumda yaşamanın ön koşulu olarak kabul edilen
farklılıklara saygı değerini erken yaşlarda edinmeleri ve benimsemeleri onların gelecekte küresel
toplumun etkili birer üyesi olarak yetişmesinde yararlı olacaktır (Akhan ve Yalçın, 2016).
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Çocukluk döneminden başlayarak bireyin eğitim-öğretim hayatı boyunca, farklılıklara karşı
olumsuz tutumlara sahip çevresinden etkilenmemesi, farklılıklara önyargılı olmak yerine hoşgörülü
olması gerektiğini öğrenmesi için farklılıklara saygı eğitimi alması, farklı gruplara karşı oluşturduğu
kalıp yargıları ortadan kaldırması ve hoşgörülü olması hususunda önemlidir (Topçubaşı ve Polat, 2017).
MEB’in öğretim programları içerisine yerleştirdiği değerlerin öğretiminde kuşkusuz öğretmenlere
önemli sorumluluklar üstlenmektedir.
Öğretmenlerin hizmet öncesi lisans eğitiminin temel amacı adaylarda bilişsel duyuşsal ve
psikomotor alanda mesleğe uygun davranış değişiklikleri meydana getirmek ve öğretmen adaylarının
etkili öğretmenlik niteliklerine sahip olmalarını sağlamaktır. Öğretmen adayının bilgiyi, aktarıcı ve
öğretici yönünü geliştirmenin yanı sıra öğrencilerin kültürel farklılıklarına da saygı göstererek
demokratik bir öğrenme ortamını sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda öğretmen
adaylarının süreç içerisinde farklılıklara saygı ve hoşgörü gibi değerleri içselleştirip bu değerlere sahip
olması beklenmektedir (Çoban, Karaman Güney ve Doğan, 2010).
Okul çağındaki çocuklara değerler eğitimi vermek ve onları iyi vatandaşlar olarak yetiştirmek
kuşkusuz öğretmenlerin görevidir. Farklılıklara saygı değerini çocuklara kazandırabilmesi için
öncelikle öğretmenlerin bu değeri içselleştirmesi ve derslerini çocuklar arasında ayrım yapmadan
yürütebilmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda öğretmenlerin hizmet öncesi lisans eğitimi sürecinde
farklılıklara saygı değerine ilişkin görüşleri ve tutumları önem kazanmaktadır. Öğretmen adaylarının
farklılıklara saygı düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri nedir?
2. Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri “Farklılıklara Saygı” ölçeği alt boyutlarına
göre nedir?
3. Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri çeşitli değişkenler (cinsiyet, bölüm, gano,
anne-baba eğitim durumu, aile gelir durumu, üniversiteye gelmeden önce yaşadığı yer) açısından
farklılık göstermekte midir?
2. Yöntem
Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama modelinde bir araştırmadır.
Bu araştırma modelleri, “geçmişte var olan veya şu anda mevcut olan bir durumu var olduğu şekliyle,
etkileme veya değiştirme çabasına girmeden betimlemeyi amaçlayan” araştırma yaklaşımlarıdır
(Karasar, 2005).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan
492 son sınıf öğretmen adayı oluşturmuştur. Aşağıdaki tabloda çalışma grubunun değişkenlerine dair
bilgiler verilmiştir.
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Tablo 1
Çalışma Grubunun Değişkenlerine Dair Bilgiler
Değişken
Grup
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Türkçe Öğretmenliği
Psikolojik Dan. Ve Rehberlik Öğrt. (PDR)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölüm
Sınıf Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Fen bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
1,5-2,00
2,01-2,50
GANO
2,51-3,00
3,01-3,50
3,51-4,00
Okuryazar Değil
İlköğretim Mezunu
Anne Eğitim
Ortaöğretim Mezunu
Düzeyi
Lisans Mezunu
Lisansüstü Mezunu
Okuryazar Değil
İlköğretim Mezunu
Baba Eğitim
Ortaöğretim Mezunu
Düzeyi
Lisans Mezunu
Lisansüstü Mezunu
1600TL Altı
1600 TL – 3000 TL
Aile Gelir Durumu
3001 TL – 6000 TL
6001 TL ve Üstü
Köy
Yerleşim Bölgesi
Şehir
Büyükşehir
Toplam

N
328
164
53
53
58
107
63
54
70
34
3
43
168
198
80
49
267
122
50
4
19
203
161
103
6
70
228
157
37
105
217
170
492

%
66.7
33.3
10.8
10.8
11.8
21.7
12.8
11.0
14.2
6.9
0.6
8.7
34.1
40.2
16.3
10.0
54.3
24.8
10.2
0.8
3.9
41.3
32.7
20.9
1.2
14.2
46.3
31.9
7.5
21.3
44.1
34.6
100.0

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak (Öksüz ve Güven, 2012) tarafından geliştirilen “Farklılıklara
Saygı Ölçeği” gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. SPSS paket program kullanılarak veriler analiz
edilmiştir. Ölçek 30 maddeden ve üç alt boyuttan oluşmakta ve 5'li likert tipindedir. Ölçeğin alt
boyutları Bilgiye Dayalı Farklılıklar (16 madde), Sosyal Kategori Farklılıkları (9 madde) ve Değer
Farklılıkları (5 madde) olarak adlandırılmıştır.
Araştırmanın nicel boyutunda kullanılan ölçeklerin analizinde öğretmen adaylarının yeterlik
düzeylerini açıklamak için araştırmacı tarafından, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının görüşleri
̅ +
̅ S) =
alınarak bir derecelendirme oluşturulmuştur. Bu derecelendirme bulgular bölümünde (𝐗
şeklinde çıkan değere göre “düşük-orta-yüksek” olarak yorumlanmıştır.
Verilerin analizinde hangi istatistik tekniklerin kullanılacağına karar verebilmek için normallik
testi yapılmıştır. Dağılımın normalliğini belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda verilerin ölçeğin tamamında ve tüm alt boyutlarında normal dağılım
göstermediği belirlenmiştir. Dağılımın normal olmadığı için ikili karşılaştırmalarda Mann Withney U
testi kullanılmıştır. İkiden çok değişkenli karşılaştırmalarda ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır.
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3. Bulgular
3. 1. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarının FSÖ Ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanlara İlişkin Bulgular
Tablo 2
Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeği ve Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanları
Ölçek ve Alt Boyutları

N

Min.

Max.



Ss

Tüm Ölçek
Bilgiye Dayalı Farklılıklar
Sosyal Kategori Farklılıkları
Değer Farklılıkları

492
492
492
492

58,00
28,00
17,00
11,00

149,00
80,00
45,00
25,00

125,38
65,77
38,21
21,38

13,37
7,68
5,04
3,30

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının farklılıklara saygı puanlarının yeterlik düzeylerini
açıklamak için araştırmacı tarafından, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının görüşleri alınarak bir
̅ +
̅ S) = şeklinde çıkan
derecelendirme oluşturulmuştur. Bu derecelendirme bulgular bölümünde (𝐗
değere göre “düşük – orta - yüksek” olarak yorumlanmıştır. Bu değere göre tüm ölçekteki düzeyin ve
öğretmen adaylarının bilgiye dayalı farklılıklar, sosyal kategori farklılıkları ve değer farklılıkları
boyutlarında puanlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.
Araştırmada kullanılan ölçme aracından 30 maddeden oluşan 5’li likert “Faklılıklara Saygı Ölçeği”
için alınabilecek max. ve min. puanlar dikkate alınarak, katılımcılara ait puan ortalamasından standart
̅+
̅ S) = (125,38+ ̅13,37) değerlere göre değerlendirme
sapma değerinin eklenip çıkarılması ile oluşan (𝐗
düzeyleri (58-112.01 aralığı: düşük, 112,02-138,75: aralığı orta, 138,76-149: aralığı yüksek) olarak
belirlenmiştir. Bu derecelendirmeye göre çalışma grubundaki öğretmen adaylarının Faklılıklara Saygı
Ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 125,38 olduğu için farklılıklara saygı düzeylerinin “orta”
düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.
3. 2. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarının FSÖ ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre İncelendiği Bulgular
Tablo 3
Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeği Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımına İlişkin
Mann Whitney-U Testi Sonuçları
Ölçek ve alt
Sıra
Sıra
Gruplar
N
U
p
boyutları
Ortalaması
Toplamı
Tüm Ölçek
Kadın
328
270.85
88838.50
18909.50
.000
Erkek
164
197.80
32439.50
Bilgiye Dayalı
Kadın
328
268.51
88070.00
19678.00
.000
Farklılıklar
Erkek
164
202.49
33208.00
Sosyal
Kadın
328
272.03
89224.50
Kategori
18523.50
.000
Erkek
164
195.45
32053.50
Farklılıkları
Değer
Kadın
328
249.17
81728.00
26020.00
.553
Farklılıkları
Erkek
164
241.16
39550.00
Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı puanlarının ölçeğe ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puan
ortalamalarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan analizler sonucunda tüm
ölçek ile bilgiye dayalı farklılıklar ve sosyal kategori farklılıkları boyutlarında anlamlı farklılıklar
olduğu ancak değer farklılıkları boyutunda anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur. Anlamlı
farklılıkların kadınlar lehine daha yüksek olduğu görülmüştür.
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3.3. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarının FSÖ ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların Öğrenim Gördüğü Bölümlere Göre İncelendiği Bulgular
Tablo 4
Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeği Puanlarının Bölümlerine Göre Dağılımına İlişkin
Kruskall Wallis Testi Sonuçları
Ölçek

Tüm Ölçek

Bilgiye
Dayalı
Farklılıklar

Sosyal
Kategori
Farklılıkları

Değer
Farklılıkları

Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Gruplar

N

Türkçe Öğretmenliği
PDR
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Fen bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
PDR
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Fen bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
PDR
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Fen bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
PDR
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Fen bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği

53
53
58
107
63
54
70
34
53
53
58
107
63
54
70
34
53
53
58
107
63
54
70
34
53
53
58
107
63
54
70
34

Sıra
Ort.
275,50
205,94
207,22

Sd

281,79
276,94
227,98
205,99
276,88
263,51
208,09
218,27

7

287,96
259,85
228,50
207,39
281,93
280,84
214,02
203,03

7

274,06
278,52
233,87
212,36
262,04
266,24
216,08
237,40

7

252,30
283,18
224,49
219,90
282,16

7

x2

p

Anlamlı
Fark

.000

1-2; 1-3;
1-7; 2-4;
2-5; 2-8;
3-4; 3-5; -3-8; 4-6;
4-7; 5-7;
7-8

.001

1-2; 1-7;
2-4; 2-5;
2-8; 3-4;
3-8; 4-6;
4-7; 5-7;
7-8

23.496

.001

1-2; 1-3;
1-7; 2-4;
2-5; 3-4;
3-5; 4-7;
5-7;

14.202

.048

2-5; 2-8;
5-6; 5-7;
7-8

28.600

24.893

Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı ölçeği puanlarının ölçeğe ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin
puan ortalamalarının okudukları bölümlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan
analizler sonucunda ölçeğin tamamında ve alt boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Bu farklılıklar yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde özellikle Türkçe Öğretmenliği,
Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin
farklılıklara saygı ölçeği sıra ortalamalarının yüksek diğer bölümlerin ise düşük olduğu görülmektedir.
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3.4. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarının FSÖ ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların GANO Değişkenine Göre İncelendiği Bulgular
Tablo 5
Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeği Puanlarının GANO’larına Göre Dağılımına İlişkin
Kruskall Wallis Testi Sonuçları
Ölçek

Tüm Ölçek

Bilgiye
Dayalı
Farklılıklar

Sosyal
Kategori
Farklılıkları

Değer
Farklılıkları

Sıra
No
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Gruplar
1,5-2,00
2,01-2,50
2,51-3,00
3,01-3,50
3,51-4,00
1,5-2,00
2,01-2,50
2,51-3,00
3,01-3,50
3,51-4,00
1,5-2,00
2,01-2,50
2,51-3,00
3,01-3,50
3,51-4,00
1,5-2,00
2,01-2,50
2,51-3,00
3,01-3,50
3,51-4,00

N
3
43
168
198
80
3
43
168
198
80
3
43
168
198
80
3
43
168
198
80

Sıra
Ort.
342,00
246,24
221,41
255,33
273,89
305,67
239,62
227,25
255,62
265,83
351,00
253,27
218,89
255,89
273,68
309,67
251,41
234,90
247,99
262,16

Sd

x2

p

Anlamlı
Fark

4

10.329

.035

3-4; 3-5

4

6.005

.199

4

11.906

.018

4

2.806

.591

3-4; 3-5

Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı ölçeği puanlarının ölçeğe ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin
puan ortalamalarının genel not ortalamalarına (GANO) göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin
yapılan analizler sonucunda sadece ölçeğin tamamında ve sosyal kategori farklılıkları boyutunda
anlamlı farklılıklar olduğu ancak diğer iki boyutta anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir.
Farklılıkların 2.51 – 3.00 ortalama ile daha yüksek ortalamalar arasında daha yüksek ortalamalar lehine
anlamlı olduğu tablodan anlaşılmaktadır.
3.5. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarının FSÖ ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelendiği Bulgular
Tablo 6
Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeği Puanlarının
Dağılımına İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları
Ölçek
Sıra
Gruplar
N
No
1
Okuryazar değil
49
2
İlköğretim mezunu
267
Tüm Ölçek
3
Ortaöğretim mezunu
122
4
Lisans mezunu
50
5
Lisansüstü mezunu
4
1
Okuryazar değil
49
2
İlköğretim mezunu
267
Bilgiye
Dayalı
3
Ortaöğretim mezunu
122
Farklılıklar
4
Lisans mezunu
50
5
Lisansüstü mezunu
4
1
Okuryazar değil
49
Sosyal
2
İlköğretim mezunu
267
Kategori
3
Ortaöğretim mezunu
122
Farklılıkları
4
Lisans mezunu
50

Annelerinin Eğitim Durumlarına Göre
Sıra
Ort.
243,46
248,43
251,55
235,09
143,25
240,97
247,13
252,66
241,45
147,13
229,87
257,09
238,76
235,68

Sd

x2

p

4

2.660

.616

4

2.331

.675

4

6.265

.180
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Değer
Farklılıkları

5
1
2
3
4
5

Lisansüstü mezunu
Okuryazar değil
İlköğretim mezunu
Ortaöğretim mezunu
Lisans mezunu
Lisansüstü mezunu

4
49
267
122
50
4

114,88
273,46
240,06
250,40
250,12
182,13

4

3.315

.507

Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı ölçeği puanlarının ölçeğe ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin
puan ortalamalarının anne eğitim durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan
analizler sonucunda anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir.
3.6. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarının FSÖ ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelendiği Bulgular
Tablo 7
Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeği Puanlarının Babalarının Eğitim Durumlarına Göre
Dağılımına İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları
Ölçek
Sıra No
Gruplar
N
Sıra
Sd
x2
p
Ort.
1
Okuryazar değil
49 256,61
2
İlköğretim mezunu
267 252,70
Tüm Ölçek
3
Ortaöğretim mezunu
122 256,93
4
6.642 .156
4
Lisans mezunu
50 220,82
5
Lisansüstü mezunu
4
165,92
1
Okuryazar değil
49 244,50
2
İlköğretim mezunu
267 250,12
Bilgiye
Dayalı
3
Ortaöğretim mezunu
122 258,26
4
5.388 .250
Farklılıklar
4
Lisans mezunu
50 226,18
5
Lisansüstü mezunu
4
163,67
1
Okuryazar değil
49 251,05
Sosyal
2
İlköğretim mezunu
267 254,99
Kategori
3
Ortaöğretim mezunu
122 248,17
4
4.663 .324
Farklılıkları
4
Lisans mezunu
50 231,98
5
Lisansüstü mezunu
4
149,42
1
Okuryazar değil
49 294,08
2
İlköğretim mezunu
267 252,60
Değer
3
Ortaöğretim mezunu
122 254,48
4
8.625 .071
Farklılıkları
4
Lisans mezunu
50 213,90
5
Lisansüstü mezunu
4
234,83
Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı ölçeği puanlarının ölçeğe ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin
puan ortalamalarının baba eğitim durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan
analizler sonucunda anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir.
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3.7. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarının FSÖ ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların Aile Gelir Durumu Değişkenine Göre İncelendiği Bulgular
Tablo 8
Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeği Puanlarının Aile Gelir Durumlarına Göre Dağılımına
İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları
Ölçek
Sıra No
Gruplar
N
Sıra
Sd
x2
p
Anlamlı
Ort.
Fark
1
1600TL Altı
70 205,36
2
1600 TL – 3000 TL
228 254,77
Tüm Ölçek
3
7.021 .071
3
3001 TL – 6000 TL
157 253,41
4
6001 TL ve Üstü
37 244,00
1
1600TL Altı
70 211,23
Bilgiye
2
1600 TL – 3000 TL
228 250,13
Dayalı
3
5.157 .161
3
3001 TL – 6000 TL
157 255,21
Farklılıklar
4
6001 TL ve Üstü
37 253,93
1
1600TL Altı
70 206,55
Sosyal
2
1600 TL – 3000 TL
228 256,24
Kategori
3
8.743 .033
1-2; 1-3
3
3001 TL – 6000 TL
157 256,49
Farklılıkları
4
6001 TL ve Üstü
37 219,64
1
1600TL Altı
70 237,03
2
1600 TL – 3000 TL
228 256,07
Değer
3
2.120 .548
Farklılıkları
3
3001 TL – 6000 TL
157 236,77
4
6001 TL ve Üstü
37 246,72
Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı ölçeği puanlarının ölçeğe ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin
puan ortalamalarının aile gelir durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan
analizler sonucunda sadece sosyal kategori farklılıkları boyutunda anlamlı farklılıklar olduğu ancak
ölçeğin tamamında ve diğer iki boyutta anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Farklılıkların gelir
düzeyi 1600 TL altı olanlar ile 1600 TL – 3000 TL geliri ve 3001 TL – 6000 TL geliri olanlar arasında
geliri yüksek olanlar lehine anlamlı olduğu tablodan anlaşılmaktadır.
3.8. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarının FSÖ ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların Yerleşim Yeri Değişkenine Göre İncelendiği Bulgular
Tablo 9
Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeği Puanlarının Yerleşim Yeri
Dağılımına İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları
Ölçek
Sıra No
Gruplar
N
Sıra
Sd
Ort.
1
Köy
105 222,67
Tüm Ölçek
2
Şehir
217 252,03
2
3
Büyükşehir
170 254,16
1
Köy
105 224,45
Bilgiye
Dayalı
2
Şehir
217 251,53
2
Farklılıklar
3
Büyükşehir
170 253,70
Sosyal
1
Köy
105 232,71
Kategori
2
Şehir
217 252,74
2
Farklılıkları
3
Büyükşehir
170 247,06
1
Köy
105 230,44
Değer
2
Şehir
217 243,56
2
Farklılıkları
3
Büyükşehir
170 260,17

Durumlarına Göre
x2

p

3.776

.151

3.240

.198

1.416

.493

3.060

.217

Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı ölçeği puanlarının ölçeğe ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin
puan ortalamalarının yerleşim yeri durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan
analizler sonucunda anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir.
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4. Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirmek gerekirse, öğretmen adaylarının
Farklılıklara Saygı Ölçeğinden aldıkları puana göre farklılıklara saygı düzeylerinin orta düzeyde
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Farklılıklara Saygı Ölçeği alt boyutlarına göre de çalışma
grubundaki öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma grubundaki öğretmen adaylarının Farklılıklara Saygı Ölçeğinden aldıkları puana göre
farklılıklara saygı düzeyleri farklı değişkenlere göre incelendiğinde; cinsiyete göre farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin yapılan analizler sonucunda tüm ölçek ile Bilgiye Dayalı Farklılıklar ve Sosyal
Kategori Farklılıkları boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğu ancak Değer Farklılıkları boyutunda
anlamlı bir farklılığın olmadığı ve anlamlı farklılıkların kadınlar lehine daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşıldığını söylemek mümkündür. Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerinin aile gelir
durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan analizler değerlendirildiğinde
farklılıklara Saygı Ölçeği alt boyutlarından sadece sosyal kategori farklılıklarında gelir durumu yüksek
olan aileye sahip öğretmen adayları lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Ayrıca GANO değişkenine
göre çalışma grubundaki öğretmen adaylarının yüksek ortalamaya sahip olanların lehine anlamlı fark
olduğu söylenebilir.
Değişkenlerden bölüm değişkeninde ise çalışma grubundaki öğretmen adaylarının farklılıklara
saygı düzeylerinin Türkçe ve PDR arasında PDR lehine, PDR ve Sınıf Öğretmenliği arasında Sınıf
Öğretmenliği lehine, Sosyal Bilgiler ve İngilizce arasında İngilizce lehine anlamlı fark tespit edilmiştir.
Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerinin yapılan analizler neticesinde anne eğitim
durumu, baba eğitim durumu ve üniversiteye gelmeden önce yaşadığı yer değişkenlerine göre
farklılaşmadığını veya anlamlı bir farklılığın olmadığını söylemek mümkündür.
Alan yazındaki ilgili çalışmalara baktığımızda Çatlak ve Yiğit (2017)’in Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarına empati kurabilme becerisi ve farklılıklara saygı değerinin kazandırılmasına yönelik
yaptıkları uygulamalı çalışmanın başında, öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerinin orta
düzeyde olduğu sonucu bu çalışmanın sonucu ile benzerlik göstermektedir. Ekmişoğlu (2007)’nun
öğretmenlerin farklılıklara saygı kavramı ile ilgili görüşlerini incelediği çalışmada, öğretmenlerin
çoğunun farklılıklara saygı eğitimi uygulama ve etkinlik hususunda sorun yaşadıkları sonucuna
ulaşmıştır. Benzer olarak Pekdoğan (2018) okul öncesi öğretmenlerinin farklılıklara saygı eğitimi ile
ilgili görüşlerini incelediği çalışmasında da öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak farklılıklara
saygıya önem vermedikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu sonucu öğretmenlerin hizmet öncesi farklılıklara
saygı eğitimi ile ilgili yeterli düzeyde eğitim almamaları veya farklılıklara saygı düzeylerinin düşüklüğü
şeklinde yorumlamak mümkündür.
Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde şu önerilerde bulunulabilir;
 Öğretmen adaylarının bölümlere göre ders içerikleri incelenerek farklılıklara saygı değerine
yönelik derslerine bakılabilir.
 Farklı bölümden öğrencilerle görüşmeler yapılarak bölümler arası faklılaşmanın nedenleri
araştırılabilir.
 Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı ile ilgili görüşlerini alan ve düzeylerini belirlemeye
yönelik, bölümler arası karşılaştırmalı nicel ve nitel çalışmaların sayısı arttırılarak alanyazın
zenginleştirilebilir.
 Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerini arttırmak için seçmeli dersler koyulabilir,
hizmet öncesi eğitimler düzenlenebilir.
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2017 Sosyal Bilgiler Programına Yönelik Sosyal Bilgiler
Öğretmenlerinin Görüşleri
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Özet: Sosyal Bilgiler dersi muhtevasını Sosyal Bilimlerden alır ve dolayısı ile toplumu, toplumu
ilgilendiren konuları ve insanı inceler. Toplum sürekli bir gelişim ve değişim içinde olduğu içinde sosyal bilgiler
dersinin kendisini değişen ve gelişen koşullara göre yenilemesi ve güncellemesi gerekmektedir. Bu nedenle her
ders programı için gerekli olan program düzenlemeleri, sosyal bilgiler dersi için kaçınılmazdır. Bu gerçekten yola
çıktığımızda 2017 Sosyal Bilgiler Programı da böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur, diyebiliriz. 2017 Sosyal Bilgiler
Programı, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullarımızda uygulanmaya başlanmıştır. Programların
uygulayıcıları öğretmenlerdir ve bu yüzden programlar üzerinde öğretmenlerin dönütleri oldukça önemlidir. Bu
doğrultuda çalışmanın amacı, 2017 Sosyal Bilgiler Programı hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini
almak ve programın öğretmen görüşleri çerçevesinde bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu araştırma betimsel bir
çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örneklemeye göre belirlenmiş 24 sosyal bilgiler öğretmeni
oluşturmuştur. Çalışma grubunun ölçütü olarak öğretmenlerin en az on yıllık mesleki kıdemlerinin olması ve daha
önce akademik çalışmalar içinde yer almış olmaları aranmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından
hazırlanan yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular yardımı ile öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler ile toplanmıştır.
Toplanan veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde,
sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2017 Sosyal Bilgiler Programında kaldırılan ögeleri olumlu bulduklarını, yapılan
değişiklileri yerinde bulduklarını, fakat çalışma kitabı ve kılavuz kitabının kaldırılmasının gereksiz bulduklarını,
programın kitaba yansımasında eksikler olduğu yönünde açıklamalar yaptıklarını söylemek mümkündür.
Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler programı, sosyal bilgiler öğretmenleri, program değerlendirme

Social Studies Teachers’ Opinions on 2017 Social Studies Curriculum
Abstract: Social Studies takes its content from Social Sciences and therefore it analyzes society, social
issues as well as human being. As the society itself is in constant development and change, social studies course
should renew and update itself according to the changing and developing conditions. Therefore, curriculum
arrangements that are required for every lesson schedule are also inevitable for social studies. In light of this
information, we can say that 2017 Social Studies Curriculum has emerged from such requirement. 2017 Social
Studies Curriculum has started to be implemented across our schools in the school year of 2018-2019. As the
curriculum implementers are teachers, their feedbacks on such curricula constitute great importance. In this
context, this study aims to obtain the opinions of social studies teachers on the 2017 Social Studies Curriculum
and to evaluate the curriculum within the framework of their opinions. This research employs descriptive review
model. The study group of the research consisted of 16 social studies teachers determined according to the
criterion sampling. The criterion of the study group was designated as the requirement of having at least 10 years
of professional seniority and whether the teachers have previously conducted any academic studies or not. The
research data were collected during face-to-face interviews with teachers through semi-structured open-ended
questions prepared by the researchers. The obtained data were analyzed with descriptive analysis. When the
research results are analyzed in general, it can be asserted that social studies teachers gave opinions such as
that they found removing certain items from the 2017 Social Studies Curriculum positive, that they deemed the
changes made appropriate, and that however, they thought that it was unnecessary to cancel the use of workbook
and guidebook and that there were some shortcomings in terms reflecting the Curriculum to the book.
Keywords: Social Studies Curriculum, social studies teachers, curriculum evaluation

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

466

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
1. Giriş
İnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığından itibaren hayatının sonuna kadar eğitim ile iç içedir. Eğitim
bireyin doğumundan ölümüne kadar süren ve akışkanlık gösteren bir süreçtir. İnsanoğlunun eğitim
süreci okullarda belli bir plan ve program dâhilinde yürütülür. Okullarda verilen eğitim öğrencilere
öğretim programları aracılığıyla belli yaşantılar kazandırır. Bu sebepledir ki öğrencilere kazandırılmak
istenen yaşantıların çok yönlü ve verimli olabilmesi ancak iyi bir eğitim ve öğretim programı ile
mümkündür (Mentiş Taş, 2007). Eğitim içinde yaşanılan çağın ana paradigmasına göre belli bir çerçeve
kazanır ve kendi temellerini ona göre yapılandırır. Her bir ülkenin eğitim sistemi o ülkenin geleceğini
tayin eder. Günümüzde nasıl ki bir ülkenin bilgi ve teknolojiden yoksunluğu sonucunda siyasal ve
ekonomik bağımsızlığı sekteye uğrarsa 21. yüzyılda, evrensel değerleri olmayan bir eğitim sisteminin
ve öğretim programının sekteye uğraması da kaçınılmazdır (Akınoğlu, 2005).
Tarihsel süreç boyunca eğitim sistemimizin temel amacı çeşitli yetkinliklerle ve değerlerimizle
bütünleşmiş donanımlı bilgi, beceri ve davranış sahibi bireyler yetiştirmektir. Bireylere bilgi, beceri
ve davranışlar öğretim programlarıyla kazandırılmaya çalışılırken yetkinlikler ve değerlerimiz bir ışık
ve anahtar rolü üstlenmektedir. Çeşitli yetkinlikleri ve değerleri içerisinde barındıran öğretim
programları bireyin gelişiminin belirli bir dönem aralığında sınırlanmadığı ve hayat boyunca sürdüğü
ilkesi ile hazırlanmıştır. Bu nedenledir ki öğretim programları her yaş düzeyindeki bireylerin gelişim
özelliklerini dikkate alarak sürekli değişim içerisinde olmakta ve yeniden hazırlanmaktadır (MEB,
2018). Dünya’da ve ülkemizde meydana gelen sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler ile değişimler eğitim alanında da yeniliklerin yapılmasını ve gelişimin yaşanmasını
sağlamakla birlikte öğretim programlarının da yenilenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Özdemir,
2009).
Eğitim ve öğretim alanında öğretim programının yenilenmesi ve değiştirilmesi, öğretimin sürekli
işlediği bir ortamda çok hassas ve kritik bir konudur (Çağlayan ve Kıratlı, 2017). Ana konusu insan olan
tüm işleyişler ve sistemler, içerisinde bulunulan çağın gereksinimleri ile birlikte yenilenmek ve
güncellenmek zorunda kalırlar. Siyasal düşünce, sosyal hayat, ekonomi, bilim, teknoloji ve eğitim gibi
içerisine insanı alan tüm sistemler çağın gerektirdiği şart ve koşullardan etkilenmektedir (Yurdakal,
2018). İçinde yaşanılan bu pek çok etkileşim ile birlikte eğitim sistemleri yenilenmiş öğretim
programlarına ihtiyaç duymakta ve her zaman güncelliğini korumalıdır.
Hareketli ve hızlı bir değişim ile dönüşümün yaşandığı günümüz çağında toplumlar kültürel,
ekonomik, sosyal vb. çeşitli yönlerden gelişmelere şahit olmaktadır. Hiç şüphe yok ki bu değişim ve
gelişimden etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Bireylerde istenen bir yönde davranış
değiştirme hareketi ve etkinliği olarak tanımlanan eğitim insanlık tarihini içine alan uzun bir geçmişe
sahiptir. Eğitim, insanlık tarihi boyunca her koşulda canlılığını ve dinamikliğini koruyarak yeniliklere
ayak uydurmaya çalışan bir sürekliliğe sahip olmuştur (Genç ve Eryaman, 2007). Eğitim ve öğretim
programları, ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli ve kaliteli bir eğitim sistemi kurma, ülkesinin
gelişimi için çabalayan insan tipi yetiştirme, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasını sağlayarak
sürekli gelişimi teşvik eden amaçlara yönelik olarak yapılandırılırlar. Eğitim programlarının
yapılandırılma sürecinde bilimsel anlayışa dayalı sistemli ve koordineli bir yol izlenmektedir (Özdemir,
2009).
Bir ülkenin diğer ülkelerle ekonomik, bilimsel, teknolojik vb. alanlarda mücadele edebilmesi için
içinde bulunulan çağın gereklerine uygun olarak bireyleri bilgi, beceri ve değerler ile donatması
gerekmektedir. Bu amaca hizmet etmek için ülkeler eğitim programlarını sürekli yenilemekte ve
revize etmektedir. Bunun içindir ki eğitim ve bunu temele alarak geliştirilen öğretim programları
ülkeler için oldukça önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır (Öztürk ve Öztürk, 2013). Bir ülkenin
eğitim sistemi içerisinde yer alan öğretim programlarının temel amacı öğrencileri iyi insan iyi vatandaş
olarak yetiştirmektir. Bunu gerçekleştirebilmek içinde bireylere toplumsal yaşama ayak uydurmayı,
toplumsal yaşamda meydana gelen olaylara farklı bakış açılarıyla bakabilmeyi öğreten ilköğretim
Sosyal Bilgiler dersi kullanılmaktadır. Sosyal Bilgiler dersi değişen yaşam şartlarına ve gelişimlere ayak
uydurarak bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek için uğraşmaktadır (Çelikkaya ve Kürümlüoğlu,
2018).
Sosyal Bilgiler programı aktif ve etkin bir birey yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu
programın amacı dünyayı yakından takip eden ve dünya ile bütünleşmiş çağdaş vatandaşlar
yetiştirmektir. Dünya’da meydana gelen hızlı hareketlilik ve değişim sonucunda öğrenme anlayışında
da değişmeye ve yeniliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı öğretim programlarında da sürekli
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değişimlere gidilmektedir. Sosyal Bilgiler, her koşulda gelişmeyi hedeflediği için değişimlere ayak
uydurarak bu değişimleri kendisine amaç edinmektedir (Şimşek, 2016). İçinde yaşadığımız zaman
diliminde dünya, her alanda olduğu gibi, eğitim ve kültür alanında da çok hızlı bir küreselleşme
yaşamaktadır. Küreselleşmeyle birlikte iletişim ve bilgi teknolojisi de gelişerek toplumsal norm ve
yasalar yeni kalıplara dökülmektedir. Bu süreçte kültürün güçlenmesini sağlayacak ve değişen zaman
ve şartlara ayak uydurabilecek Sosyal Bilgiler öğretim programına önemli görevler düşmektedir
(Öztürk ve Otluoğlu, 2011). Çünkü değişim her an yaşanılmakta ve değişimle birlikte birçok yenilikler
ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de cumhuriyetin ilanı ile birlikte birçok alanda yenilikler yapılmıştır. Siyasi, sosyal,
ekonomik ve toplumsal alanda yapılan yeniliklerin yanı sıra eğitim alanında da köklü değişiklikler ve
yenilikler yapılmıştır. Eğitim ve öğretim alanında 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul
edilmiştir. “Öğretim Birliği Yasası” ile birlikte tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı denetimine alınmıştır.
Bununla birlikte okullarda öğretim programları ile ilgili birçok değişiklik yapılmıştır (Sözen ve Ada,
2018). Türkiye’de Sosyal Bilgiler, eğitim-öğretim alanında bir ders adı olarak ilk defa 1968 yılında
benimsenmiştir. 1968 yılında Sosyal Bilgiler dersi ismiyle benimsenen ilköğretim dersi bu tarihten önce
ülkemizde dersin içeriğini oluşturan tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi olarak ayrı dersler halinde
okutulmuştur (Bilgili, 2008).
Ülkemizde cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte eğitim ve öğretim alanında çeşitli zaman
dilimlerinde reform hareketleri yapılmıştır. Türkiye’de yapılan bu reform hareketlerinin sosyal bilgiler
temelinde incelendiğinde bu yapılanmaların 1924, 1926, 1930, 1936, 1939, 1948, 1962, 1968,
1985,1993, 1997 ve 2004 yıllarında öğretim programlarının değiştirilerek ve geliştirilerek olduğu
görülmektedir (Kösterelioğlu ve Özen, 2014). Bu değişimler Sosyal Bilgiler içinde köklü yapılanmayı ve
yenileşmeyi teşkil etmektedir. Sosyal Bilgiler alanında yapılan yeniliklerin en günceli 2017 Sosyal
Bilgiler Öğretim Programının oluşturulmasıdır.
Değişen ve gelişen dünya şartlarında bilim ve teknolojide hızlı gelişimlerin yaşanması, küresel
rekabetin artması, kültürel değişimlerin yaşanması, ekonomik ve siyasi alanlarda yaptırımların artması
bireyi ve toplumu kendi eksenine alan Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programının bilimsel temelde
kendisini sürekli yenilemesi ve geliştirmesini gerekli kılmaktadır (Aykaç, 2007). Öğretim
programlarının, zamanın şartlarına göre değişmesi nasıl gerekli ise bir öğretim programının yerine
yenilerinin gelmesi de olasıdır. İçerisinde bulunulan zamanın şartlarına göre öğretim programları,
daima kendisini yenilemek ve toplumun gereksinimlerini karşılamak için uğraşmaktadır (Tay, 2017).
Diğer programlardan farklı olarak yapılandırmacı bir anlayışla hazırlanan 2005 Sosyal Bilgiler
Öğretimi Programı, tematik bir anlayış çerçevesinde oluşturulmuştur. Programda disiplinler arası bir
yaklaşımla önceki programlardan farklı olarak sosyal bilimlere daha çok ağırlık verilmiştir. 2005
programı, bireyin evrensel ve kültürel değerlere sahip çıkan iyi insan iyi vatandaş olmasını
amaçlamıştır (Akhan, Çiçek ve Mert, 2019). 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile birlikte kazanım
temelli bir yaklaşıma geçilmiştir. Öğrenci merkezde olup, aktif öğrenme stratejisi ön plana
çıkarılmıştır (Sözen ve Ada, 2018). Fakat 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyada öğretim programı
hazırlama ve geliştirme etkinlikleri artmış ve birçok ülke, eğitim alanında kendini yenileme ve
değiştirme ihtiyacı duymuştur. Duyulan bu değişim ihtiyacı ülkemizde de kendisini hissettirmiş ve
Sosyal Bilgiler öğretim programı 2005 yılından sonra 2017 yılında da kendisini yenilemiştir (Memişoğlu,
2012). 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının geliştirilmesi ile oluşturulan 2017 Sosyal Bilgiler
Öğretim Programı da, yapılan güncellemeler ve değişikle birlikte bilgi, beceri ve iyi vatandaşlık
tutumlarına sahip, değerlerine sahip çıkan ve yetkinliklerinin farkında olan bireyler yetiştirmeyi amaç
edinmiştir (MEB, 2018).
Sürekli olarak değişen ve yenilenen öğretim programları birçok değişkenden etkilenmektedir.
Öğretmen, okul yöneticisi ve denetmenlerin bilgi, beceri ve dünyaya bakış açıları, velilerin
programlara karşı tutumları, okul iklimi ve okulun teknolojik yeterliliği gibi daha birçok faktör öğretim
programının uygulamadaki başarısını etkilemektedir (Doğanay ve Sarı, 2008). Öğretmenler, öğretim
programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve ölçme-değerlendirme işleminin yapılmasında çok
stratejik bir öneme sahiptir. Öğretim programlarının hem gelişim hem de değişim aşamasında etkin
görev alan öğretmenler, çağın gereksinimlerine göre en nitelikli çözüm önerilerini geliştirerek
programların uygulanabilirliğini arttırmaktadır (Taş ve Kıroğlu, 2018). Öğretim programlarını
uygulamada öğretmenlerin görev ve sorumlulukları çok büyüktür. Bir öğretim programının niteliğini
en iyi yansıtan onun uygulayıcısı olan öğretmenlerdir. Bu anlayışta, 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim
Programının uygulanmasında ve çağın gerekliliğine hizmet etmesinde öğretmenlere büyük görev ve
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sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, 2017 Sosyal Bilgiler Programı hakkında
sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini almak ve programın öğretmen görüşleri çerçevesinde
değerlendirmesini yapmaktır.
2. Yöntem
Bu araştırma betimsel bir çalışmadır. “Betimsel çalışmalar araştırmaya konu olan olay, birey ya
da nesneyi, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışır. Onları herhangi bir şekilde
değiştirme, etkileme çabası göstermez” (Karasar, 2004).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örneklemeye göre belirlenmiş olan 2018-2019 eğitim öğretim
döneminde Antalya il merkezinde MEB’de görev yapan 24 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur.
Çalışma grubunun ölçütü olarak öğretmenlerin en az on yıllık mesleki kıdemlerinin olması ve daha
önce akademik çalışmalar içinde yer almış olmaları aranmıştır. Çalışma grubu belirlenirken gönüllük
ilkesi gözetilmiş ve kolay ulaşılabilir durum örneklem yöntemi kullanılmıştır. Diğer bir deyişle
araştırmada kolaylıkla ulaşabilecek uygun okullar seçilmiştir.
2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular
yardımı ile öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Görüşme soruları araştırmacılar
tarafından uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Sorularda öğretmenlerden genel olarak “2017
Sosyal Bilgiler Öğretim Programını hazırlık aşaması ve uygulama aşaması, yapılan değişiklikler ile
değerlendirmeleri ve bir önceki program olan 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile karşılaştırma
yapmaları” istenmiştir.
Görüşmelerde kolay ulaşılabilecek çalışmaya gönüllü öğretmenler tespit edilmiş ve kendilerinden
randevu alınarak belirlenen gün ve saatte öğretmenin çalıştığı okulun uygun bir mekânında görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Görüşmede araştırmacı öğretmenlerin ses kaydı alınmasını uygun görmemesi
bakımından raportör olabilecek bir araştırmacı ile birlikte söylenenleri not almışlardır. Daha sonra
görüşme kayıtları bilgisayar ortamında yazılarak hazırlanmış ve öğretmenlere okutularak, yazılanları
onaylaması istenmiştir. Onaylanan veriler çalışmanın verileri olarak kabul edilmiştir.
Çalışma grubundan elde edilen veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. “Betimsel analizde
elde edilen veriler önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Görüşülen bireylerin
görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacı ile doğrudan alıntılara yer verilir” (Yıldırım ve Şimşek,
2006). Bu nedenle bulgular öğretmenlerin görüşlerinden (kendilerine verilen kodlar kullanılarak 1Ö:
1. öğretmen, 2Ö: 2. öğretmen şeklinde gösterilerek) doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.
Araştırmanın verileri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiş ve Miles ve Huberman’nın
(1994) formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı) kullanılarak güvenirliği
hesaplanmıştır. Araştırmacılar arasındaki uyum %95 olarak belirlenmiş ve analizlerin güvenilir olduğu
kabul edilmiştir.
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3. Bulgular
3.1. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2017 Sosyal Bilgiler Programında kaldırılan / eklenen
ögelere yönelik görüşlerini içeren bulgular
Tablo 1
Öğretmenlerin kaldırılan ögelere yönelik değerlendirmeleri
Kaldırılan
Değerlendirme
Kullanılmıyordu, kaldırılması olumlu
Ara disiplinler
Anlaşılamamıştı, kaldırılması olumlu
Gerekli değildi, kaldırılması olumlu
Kazanım sayısı çok fazlaydı, azaltılması olumlu
Kazanımlar
Kazanımlar birbirini tekrara düşüyordu, azaltılması olumlu
Kazanımları yetiştiremiyorduk, azaltılması olumlu
Öğrenme alanları fazlaydı, birleştirilmesi olumlu
Öğrenme Alanları
Öğrenme alanlarını yetiştiremiyorduk, birleştirilmesi olumlu
Kılavuz kitap işe yarıyordu, kaldırılmamalıydı
Çalışma kitabı işe yarıyordu, kaldırılmamalıydı
Kılavuz Kitap ve
Çalışma Kitabı
Çalışma kitabı öğrenciyi yönlendiriyordu, kaldırılmamalıydı
Kılavuz- çalışma kitabı fuzuli masraftı- kaldırılması olumlu
Ünite adı kaldırıldı- Gerekli buluyorum
Ünite Adı
Ünite adı kaldırıldı- Gereksiz buluyorum
Anlamlı bir değişiklik değil
Etkinlik örnekleri - kaldırılması olumlu
Etkinlik Örnekleri
Yol gösterici oluyordu
Beceri ve değerler- kaldırılması olumlu
Beceri ve değerler
Olsa da uygulanmıyordu

f
21
2
1
20
3
1
14
10
15
13
2
9
10
9
5
21
3
22
2

Çalışma grubundaki sosyal bilgiler öğretmenlerine 2017 SBÖP kaldırılan ögeleri ve düşüncelerini
sorduğumuzda Tablo 1’deki temalar oluşmuştur. Öğretmenlerin genel olarak kaldırılan ögelere yönelik
düşüncelerinin olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Öğretmenlerden bazılarının cevapları şu
şekildedir:
-“Ara disiplinler aslında bir bilim dalını çok yönlü incelemeye bağlantı kurmaya yardımcıdır. Çok
güzel bir fikir olarak koyulsa da hiçbir zaman uygulanmadı. Ben, kullanılmayan ögelerin
kaldırılması bakımından yapılan değişiklikleri olumlu görüyorum.” 6Ö
-“2005 programında 300 sayfaya yakın etkinlik örneği vardı. Bunu hiçbir öğretmen arkadaşımın
dikkate aldığını düşünmüyorum. Bu programda kaldırılması yerinde olmuş. Programda sadece
kazanım açıklamaları mevcut. Aynı şekilde önceki programda beceri ve değerler o kadar yoğundu
ki, hangi öğrenme alanında hangisi vardı vs. düşünceleri öğretmeni bunaltıyordu. Bu programda
sadece isimleri verilmiş. Öğretmen zaten bunları biliyor. Eksikleri varsa da bir şekilde
öğrenebilir. Program bu açılardan gereksiz ayrıntılardan arınmış görülüyor.” 17Ö
- “Eski programda etkinlik örnekleri vardı. O etkinlik örnekleri özellikle bizler için yardımcı
oluyordu. Öğretmenden bol aktiviteli dersler bekleniyor. Bunun için yardımcı bir kılavuz
gerekiyor. Ben o nedenle kılavuz kitap ve çalışma kitabının kaldırılmasını yadırgadım.” 20Ö
- “Program aslında tam bir değişiklikten öte 2005 programının sadeleştirilmiş bir versiyonu gibi.
Köklü bir değişiklik görmedim. Kazanımların azaltılması öğretmen için konuları zor yetiştirdiği
düşünülürse olumlu bir hamle iken, gereksiz ayrıntılara girildiği görülüyor. Ünite isimlerinin
kaldırılması, kılavuz kitaplarının kaldırılması vs.” 22Ö
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Tablo 2
Öğretmenlerin eklenen ögelere yönelik değerlendirmeleri
Eklenen
Değerlendirme
Öğrenme alanı eklendi, olumlu buluyorum
Öğrenme alanı eklendi, sadece adı değişti içerik aynı
Etkin Vatandaş
Öğrenme alanı eklendi, olumlu bulmuyorum
Eklenen becerileri olumlu buluyorum
Beceri öğretimini gerçek anlamı ile yapamıyoruz
Beceriler
Eklenen becerileri gerekli bulmuyorum
Eklenen değerleri olumlu buluyorum
Değer eğitimini gerçek anlamı ile yapamıyoruz
Değerler
Eklenen değerleri gerekli bulmuyorum

f
16
6
2
20
3
1
17
5
2

Çalışma grubundaki sosyal bilgiler öğretmenlerine 2017 SBÖP eklenen ögeleri sorduğumuzda ise
Tablo 2’deki temaların oluştuğu görülmüştür. Öğretmenlerin eklenen ögelere yönelik görüşlerinin de
olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Öğretmenlerden bazılarının cevapları şu şekildedir:
-“Programa eklenen en belirgin öge etkin vatandaşlık ünitesi. Sosyal bilgilerin ana amacını ünite
adı yapmaları önemli bir adım. Çocuğun aklına kazınır ve çocuk bu dersten belik bu isimle bile
çıkarımda bulunabilir…” 3Ö
“2017 programında yine birçok beceri, değer eklenmiş. Diğerleri zaten tam performanslı
uygulanmadı. Bunlar yetersiz mi geldi de yenileri getirildi. Gerçekçi bulmuyorum. Bunların
programın vitrini olduğunu düşünüyorum. Ama içeriğe önem verilmeliydi.” 11Ö
-“Yeni program, eskisine oranla daha uygulanabilir. Bazı engellerimiz var malum. En büyük engel
3 saatlik bir ders olmamız. O kadar yoğun bir programdan çocukta tam bir performans
gösteremiyor. O nedenle ben yapılan değişiklikleri olumlu buluyorum. Sadeleşmenin yanında
çağın ihtiyaçlarına uygun beceriler eklenmiş. Etkin vatandaş öğrenme alanı, dersin hedeflerine
işaret eder bir isimle geldi. Bunları yenileşme adına olumlu karşıladım.” 18Ö
-“Programda eklenen çıkarılan ögeler yerine daha fazla içerikle ilgili değişiklikler önemli.
Kazanımlar azaltıldı. Ama bu kazanımları tekrar sorgulamak gerekir. Yoksa öğrenme alanının
adının birleştirilerek değişimi sosyal bilgiler için çok da elzem değildi. Programlar budanarak ya
da küçük ekleme çıkarmalarla değil çıktıya bakılmalı. Yetiştirmeyi hedeflediğimiz insanı
yetiştirmiş miyiz? Evetse daha iyi nasıl olur? Hayırsa nerede hata yaptık. İnanın eklenen çıkarılan
değişikliklerden çocuk bihaber.” 24Ö

3.2. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2017 Sosyal Bilgiler Programını hazırlayan sebepler ve
program hazırlanma süreci hakkındaki görüşlerini içeren bulgular
Tablo 3
Öğretmenlerin yeni programı hazırlayan sebepler üzerine düşünceleri
Görüşler
Değerlendirme
Yetiştiremiyorduk
İhtiyaçlara yetmiyordu
Gereksiz ayrıntılarla doluydu
Sınav odaklı programdı
Olumlu
Önceki program kötüydü
Zaman- süreklik ve değişimin bir
sonucu
Programlar sürekli değişir
Yenileşme çabası
Değişmesi gerekenler duruyor,
Olumsuz
program değişiyor
Gerekli bir değişim değildi

f
21
17
15
9
3
1
3
2
2
1

Çalışma grubundaki öğretmenlere 2017 Sosyal Bilgiler Programının hazırlanma süreci hakkındaki
görüşlerini öğrenmek adına bu konuda neler bildikleri sorulmuştur. Öncelikle TTKB’nin taslak
programları paylaşıp görüş istemesi hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Çalışma grubundaki
öğretmenlerden sadece 5’i TTKB’nin taslak programını gördüklerini ve kamuoyu anketine katıldıkları
ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden 3’ü taslak programdan okul yönetimi aracılığı ile haberlerinin
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olduğunu söylemişlerdir. Çalışma grubundaki diğer öğretmenleri ise anketten haberleri olduğu halde
katılamadıklarını ya da haberleri olmadığını ifade etmişlerdir.
Çalışma grubundaki öğretmenlere ayrıca 2017 Sosyal Bilgiler Programını hazırlayan sebepler
sorulduğunda ise öğretmenlerin genel olarak değişimi olumlu değerlendirerek gerekli olduğu yönünde
görüşler söyledikleri görülmüştür. Olumsuz yönde görüş bildiren öğretmenler ise, programların sürekli
değişmesine yönelik gereksiz bir değişim olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerden
bazılarının cevapları şu şekildedir:
- “Sürekli yenilik yapmak, programı değiştirmek öğrencileri de bizleri de afallatıyor. Artık
yetişemiyoruz. Ben gerekli bir değişim olduğuna inanmıyorum.” 5Ö
- “Program değişti, üzerine konuşmak için erken olduğu düşüncesindeyim. Sadece ilk
izlenimlerimizi söyleyebiliyoruz. Fakat program değişecek denildiğinde eminim tüm
meslektaşlarım aynı kaygıyı taşıyoruz. İlk yıl nasıl geçecek? Diye düşünüyor insan. Keşke program
yerine dersin süresi arttırılsa. Daha fazla uygulama yapabilmek adına imkân tanınsa. Kendi
alanımıza yönelik sınıflarımız olsa. Açıkçası, ben değişmesi gerekenler yerinde sayınca,
programların değişmesini olumlu bulamıyorum.” 9Ö
- “2017 programı köklü değişikler içermiyor. Bu öğretmen için daha iyi aslında. Sadece bizi
hantallaştıran fazlalıklardan kurtulduk. Çünkü dönem sonuna kadar müfredatı
yetiştiremiyorduk. Çünkü gerçekten program gereksiz ayrıntılarla doluydu. İlk soruda
konuştuğumuz ayrıntılar gibi.” 13Ö

3.3. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2017 Sosyal Bilgiler Programının ders kitaplarına
yansımasına yönelik görüşlerini içeren bulgular
Tablo 4
Öğretmenlerin yeni programın ders kitaplarına yansıması üzerine düşünceleri
Görüşler
Değerlendirme
Konu ile ilgili görseller az / kötü
Konu bütünlüğü yok
Günlük hayatla ilişkilendirme zayıf
Her sınıf seviyesinde aynı bilgi tekrarlıyor / Tekrara düşmüş
Gereksiz etkinliklere yer verilmiş
Aktif öğrenmeye uygun hazırlanmamış
OLUMSUZ
Teste yönelik bir sisteme uygun değil
Bilgi eksikliği var
Basım kalitesi kötü
Bilgi / etkinlik azaltılmış
Konular azalmış
Ünite sonu soruları artmış
Her yönü ile sadeleşmiş
OLUMLU
Bilişim ve iletişim konuları arttırılmış
Filim ve kitap önerileri yapılmış

f
10
6
5
5
4
2
2
1
1
7
6
3
2
2
2

Çalışma grubundaki öğretmenlere 2017 SBÖP’nın ders kitaplarına yansımasını sorduğumuzda
öğretmenlerin olumsuz görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin cevaplarından ders
kitabına yansımasından daha fazla şey beklediği ve yeni uygulamaya koyulan program adına
beklentileri karşılamadığı anlaşılmıştır. Öğretmenlerin olumlu yöndeki değerlendirmelerinin ise
sadece programda kaldırılan ya da eklenen ögelere yönelik ifadeler içerdiği görülmüştür.
Öğretmenlerden bazılarının cevapları şu şekildedir:
- “Konu bütünlüğü ele alındığında bazı sınıflarda öğrencilerin kafasında soru işaretleri
bırakabiliyor. Öğrenciler konuları birleştirmekte sorun yaşayabilir. Örneğin MEB kitabında, II.
Süleyman dönemi sonrasında Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri konusuna geçiliyor. Bu
konu sonrasında ise Osmanlı Devleti’nde IV. Murat dönemine dönüş yapılıyor.” 7Ö
- “Konular bilgiden uzak ele alınmış. Mesela İstanbul’un Fethi’ni anlatmamış, nedenleri ve
sonuçları bağlamında bir anlatım söz konusu değil. Osmanlı’nın hoşgörüsü, toplum yapısı
üzerinde durulmuş. İşlenen konunun siyasi boyutu değil, sosyal yapısı ele alınmış.” 16Ö
- “Konu bütünlüğü olacak diye (sarmal program) her sınıf düzeyinde aynı bilgi tekrarlanmış.
Devamlılık önemli ancak çocuk her sınıfta aynı düzeyde aynı bilgiyi görmemelidir. Bu çocuk
içinde sıkıcı olabiliyor.” 19Ö
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- “Geçen yılki kitap 1. Dünya Savaşı’nı uzun uzun anlatırken bu sene daha kısa anlatılmış ve
öğretmene zaman kalmış. Eksikleri var ama geçen seneye göre daha iyi olduğunu düşünüyorum.”
21Ö
- “Yeni kitapları daha sade buldum. Örneğin bilgiler çok yoğun değil. Bu çocuğun yas düzeyine
daha uygun. Kitap önerileri öğrenci ve öğretmen için iyi bir gelişme. Filim önerileri de var. Konu
ile ilgili okudukları bir kitap ya da izledikleri filim çok kalıcı oluyor. Bu tarz etkinlik önerileri
arttırılırsa öğretmene büyük kolaylık olur.” 23Ö

3.4. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin uygulanabilirlik açısından 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler
Programlarını karşılaştırmalarına yönelik bulgular

OLUMSUZ

OLUMLU

Tablo 5
Öğretmenlerin uygulanabilirlik açısından 2005-2017 program karşılaştırması
2005 SBÖP
2017 SBÖP
Bilgiye dayalı
Sadeleşmiş
Gruplar Kurumlar / Güç Yönetim
Etkin vatandaş daha iyi
Toplum yerine…
Öğrenciden çok şey bekliyor
Öğrencinin seviyesine uygun
Zaman yetmiyordu
Öğretmene zaman kalır
Çok fazla kazanım var
Kazanımlar uygun
Ders kitaplarına yansıması iyi
Ders kitaplarına yansıması eksik
Baskı ve görsel iyi
Baskı ve görsel kötü
Sınav odaklı
Bilgi az, ilişkilendirme zayıf
Konu bütünlüğü daha fazla
Konu bütünlüğü az
Bir fark göremiyorum

f
16
7
5
4
3
12
9
3
3
2

Çalışma grubundaki öğretmenlerden 2005 ve 2017 programını karşılaştırmalarını istediğimizde
öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, 2017 programını sadeleşmesi, etkin vatandaşlık ünitesi, öğrenci
seviyesine uygunluğu, zaman tasarrufu ve kazanımların azaltılması ile 2005 programına göre daha
olumlu bulduklarını dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenlerden programın ders kitaplarına
yansıması, baskı ve görsel unsurlar, ders kitaplarında konu bütünlüğü açısından 2005 programının daha
iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca 2005 programının sınav odaklı olmasını eleştirirken, eğitimin
sınav odaklı olması nedeniyle 2017 programının da yetersiz olduğunu söylemişlerdir. Katılımcılardan 2
öğretmen ise iki program arasında belirgin bir fark göremediklerini dile getirmişlerdir.
Öğretmenlerden bazılarının cevapları şu şekildedir:
- “Program değişimce öğretmen aslında ilk kitaba bakıyor. Kitaptaki yansımasına bakınca yapılan
iç değişiklerin ötesinde baskı, görsellik gibi unsurlara takılıyor. Bu açıdan kitaba il bakışla
2005’ten daha iyi değil. Madem değişti daha iyi olmasını bekledim. Fakat olumlu yansımalar da
var. Kazanım azalınca öğretmene daha fazla zaman kalmış. Çok fazla bilgiye boğulmamış. Daha
sade ve çocuk için anlaşılır olmuş. Ama genel dönütlere bakmak lazım.” 4Ö
- “Ben programın değiştiğini bilmesem inanın farkı anlayamam. Faklı yayınevlerini elimize alınca
da aynı izlenim oluyor zaten. Aynı program, biraz sadeleşmiş o kadar” 12Ö

3.5. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin dönem başında yenilenen programla ilgili kendi yaptıkları
hazırlıklara yönelik açıklamalarını içeren bulgular
Çalışma grubundaki sosyal bilgiler öğretmenlerine dönem başında yenilenen programla ilgili ne
gibi hazırlıklar yapıldığı sorulduğunda, öğretmenlerin tamamının özel bir hazırlık yapmadığı
görülmüştür. Öğretmenler genel olarak bilgilendirici seminere katıldıklarını, programa göz
gezdirdiklerini, ayrıca idarecilik yapan öğretmenler de öncesinde bilgileri olduğu için hazırlıklı
olduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden bazılarının cevapları şu şekildedir:
-“Yeni program için öncelikle zümre öğretmenleri ile yıllık plan hazırladık. Seminer dönemi zaten
bilgi verildi. Sonrasında kitaplara baktık. Zaten çok bir şey değişmediği için devam ettik
diyebilirim” 2Ö
-“Her yıl yapılan rutin hazırlıklar dışında fazla bir hazırlık yapmadım. Ders kitapları yenilendiği
için onlara göz gezdirdik” 8Ö
-“İdarecilik de yaptığım için program konusunda daha önce bilgi sahibiydim. O nedenle yapılan
değişikliklere hakim olduğumdan ders kitaplarındaki yansımalarına baktım. Rutin işler devam
etti.” 10Ö
-“Dönem başı zümre toplantısında değişen program üzerine değerlendirme yaptık. Fakat önemli
bir hazırlığımız olmadı. Değişen bazı başlıklar dışında işleyiş aynı.” 15Ö

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

473

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
3.6. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ideallerindeki sosyal bilgiler programına yönelik
görüşlerini içeren bulgular
Tablo 6
Öğretmenlerin ideallerindeki sosyal bilgiler programına yönelik görüşleri
Beklentiler
Değerlendirme
Ders saati arttırılsın
Sınavlarda dersin ağırlığı arttırılsın
Derse yönelik
Uygulamalara imkân tanınsın
beklenti
Sosyal Bilgiler sınıfları olsun
Kitaplar okulların ihtiyaçlarına göre düzenlensin
Günlük hayatla ilişkilendirilsin
İçerik düzenlensin
Program ve kitaba
Programlar kitaplara yansısın
yönelik beklenti
İlgi çekici olsun
Ayrı bir sınavı olsun

f
24
13
7
5
16
11
9
6
6
1

Çalışma grubundaki sosyal bilgiler öğretmenlerine son olarak ideallerindeki sosyal bilgiler
programı sorulduğunda katılımcıların hepsi soruyla doğrudan ilgili olmasa bile sosyal bilgiler ders
saatinin arttırılması yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler ayrıca program ve ders kitaplarının
okulun içinde bulunduğu çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda esnek olması gerektiğini dile
getirmişlerdir. Öğretmenlerden bazılarının cevapları şu şekildedir:
- “Sosyal bilgiler programlarının ideal olana yaklaşması için öncelikle ders saati kısıtlaması
kaldırılmalı. Toplum hayatına iyi vatandaş yetiştirmeyi 3 saate sığdırmamız isteniyor. Bu hiç
gerçekçi değil. Ders saati artacaksa sınavlardaki ağırlığı da artacak ki, öğrenci ve veli önem
verecek. Ondan sonra program ve kitaplar konusunda geçebiliriz. Programlardaki hedefler,
öğrencinin günlük hayatta işine yaramalı. Yoksa ders amacına ulaşamaz.” 1Ö
- “Programların istenilen seviyede başarıya ulaşması için ders saati düzenlenmeli. Sosyal bilgiler
dört duvar içinde işlenmemeli. Alana özgü bir sınıf ve çevre ile buluştuğumuz uygulamalara imkân
tanımalı. Bir de sosyal bilgilerin ayrı bir sınavı olmalı diye düşünüyorum. İnsan ilişkileri nasıl,
sosyal becerileri ne kadar kazanmış, toplum hayatında kendini nerede konumlandırıyor gibi daha
üst bir sınava girmeli. Klasik test sınavları sosyal bilgileri ölçemez.” 14Ö

4. Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2017
Sosyal Bilgiler Programında kaldırılan ögeleri olumlu bulduklarını, kullanılmayan öğelerin
kaldırılmasıyla birlikte programın sadeleştiğini, yapılan değişiklileri yerinde bulduklarını, fakat
çalışma kitabı ve kılavuz kitabının kaldırılmasının gereksiz olduğunu bunların öğrencinin ve öğretmenin
işine yaradığını, programın kitaba yansımasında eksikler olduğu yönünde açıklamalar yaptıklarını,
programa eklenen öğeleri ise doğru ve olumlu bulduklarını söylemek mümkündür.
Öğretmenlere 2017 Sosyal Bilgiler Programının hazırlanma süreci ile ilgili ne bildikleri
sorulduğunda çoğu öğretmenin TTKB’nin taslak programını paylaşıp görüş istemesinden haberi
olmadığını, ankete katılmadığını sadece birkaç öğretmenin okul yönetimi aracılığıyla programın
hazırlanma sürecinden haberi olduğunu söylemek mümkündür. Öğretmenlere yeni programı hazırlayan
sebepler sorulduğunda ise öğretmenlerin genel olarak eski programı yetiştiremediklerinden kaynaklı
değişimi olumlu değerlendirerek yeni programın hazırlanmasının gerekli olduğu yönünde görüşler
sundukları görülmüştür. Olumsuz yönde görüş bildiren öğretmenler ise, programların sürekli
değişmesine yönelik gereksiz bir değişim olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.
Öğretmenlerin yeni programın ders kitaplarına yansıması ile ilgili düşüncelerine bakıldığında
öğretmenlerin ders kitaplarının görsellik açısından kısırlaştırıldığı ve ders kitaplarında konu
bütünlüğünün olmaması açısından daha çok olumsuz görüşlerinin olduğu söylenebilir. Buna rağmen
bazı öğretmenlerin ders kitaplarındaki konuların azaltılmasından ve ünite sonu sorularının
artırılmasından dolayı olumlu görüş geliştirdiği görülmüştür.
Öğretmenlerin 2005 ve 2017 programını karşılaştırmalarını istediğimizde öğretmenlerin büyük
çoğunluğunun, 2017 programını sadeleşmesi, etkin vatandaşlık ünitesi, öğrenci seviyesine uygunluğu,
zaman tasarrufu ve kazanımların azaltılması ile 2005 programına göre daha olumlu bulduklarını dile
getirmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenlerden programın ders kitaplarına yansıması, ders kitaplarında
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konu bütünlüğü, baskı ve görsel unsurlar açısından 2005 programının daha iyi olduğunu ifade
etmişlerdir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerine dönem başında yenilenen programla ilgili ne gibi hazırlıklar
yapıldığı sorulduğunda, öğretmenlerin tamamının özel bir hazırlık yapmadığı görülmüştür.
Öğretmenler genel olarak bilgilendirici seminere katıldıklarını, programa göz gezdirdiklerini, ayrıca
idarecilik yapan öğretmenler de öncesinde bilgileri olduğu için hazırlıklı olduklarını ifade etmişlerdir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerine ideallerindeki sosyal bilgiler programı sorulduğunda çoğu
öğretmenin konuyla tam ilişkili olmasa da ders saatlerinin arttırılması gerektiği, sınavlarda derse
ağırlık verilmesi gerektiği ve sosyal bilgiler kitaplarının okulların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi
gerektiği görüşlerinde bulunduklarını söylemek mümkündür.
Araştırma sonuçlarında ayrıca öğretmenlerin 2017 programını köklü bir değişiklik yapılmış olarak
görmedikleri, 2005 programının revize edilmiş bir güncellemesi olarak gördükleri tespit edilmiştir. Bu
nedenle görüşmelerimizde yeni programa ayrıca hazırlanmadıkları ve derse yönelik beklentilerini
(ders saati, uygulamadaki aksaklıklar vs.) dile getirdikleri görülmüştür.
Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde aşağıda yer alan şu önerilerde bulunulabilir:






Öğretmenlerin mevcut programın uygulanabilirliğine yönelik görüşlerinin sürekli
alınması,
Öğretmenlerin mevcut isteklerinin göz önünde bulundurularak her dönem sonunda
programın değerlendirilmesi,
Programın ders kitaplarına yansımalarının sürekli gözden geçirilmesi,
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda bir sonraki hazırlanacak
programlara veya yapılacak güncellemelere ışık tutacak görüş /öneri / istek birimlerinin
oluşturulması,
Son olarak öğretmen görüşlerine programın oluşum aşamasında daha fazla önem verilmesi
önerilerinde bulunabilir.
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Özet: Öğrenme alanları, birbiri ile ilişkili kavram, beceri, değer ve kazanımların bir bütün olarak
görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapılardır. Muhtevasını Sosyal Bilimlerden alan sosyal bilgiler dersi, sosyal
bilimlerin disiplinlerini öğrenme alanlarının aracılığı ile öğrenciye aktarır. Sosyal bilimler disiplinleri kendi
öğretilerini öğrenme alanları aracılığı ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin seviyelerine indirgeyebilir. Sosyal
bilgiler dersi için öğrenme alanları öğrencinin parçadan bütüne ulaştığı bir geçit gibidir. Eğer öğrenci öğrenme
alanlarının gösterdiği hedefe ulaşabilirse, sosyal bilimlerin disiplinlerini bir zincirin halkaları gibi birleştirerek
sosyal bilgilerin gösterdiği hedefe daha rahat varabilecektir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, ortaokul
öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerindeki öğrenme alanlarına yönelik değerlendirmelerini göstermektir.
Araştırmada nitel araştırma yönteminden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 20172018 eğitim öğretim döneminde Antalya merkezdeki bir ortaokulun 7. sınıflarından çalışmaya gönüllü olarak
katılan 30 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş görüşme soruları
kapsamında toplanmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrenme alanı sonunda öğrenme alanını temsil eden
ünite kapsamında “ne hatırlıyorsun?, ne düşünüyorsun?, günlük hayatına katkısı nedir?” soruları yöneltilmiştir.
Öğrencilerle tüm eğitim ve öğretim dönemi boyunca her öğrenme alanı bitiminde görüşme yapılmıştır. Toplanan
veriler betimsel analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin
ünite sonunda öğrenme alanının hedefine yönelik çıkarım yapabildiklerini, gördükleri üniteler ile ilgili olumlu
düşünceler ifade ettiklerini, fakat günlük hayatla ilişkilendirmekte zorlandıklarını söylemek mümkündür.
Anahtar Sözcükler: Öğrenme alanları, sosyal bilgiler, ortaokul öğrencileri

Evaluation of Secondary School Students in Social Studies Course
Learning Areas
Abstract: Learning areas organize the learning process and constitute of structures whereby interrelated
concepts, abilities, values and gains can be seen as a whole. Taking its content from Social Sciences, social
studies course communicates the disciplines of social sciences to students through learning areas. Social sciences
disciplines can be reduced to the levels of primary and secondary school students with the help of learning areas.
Learning areas in social studies can be associated with a passage through which the student reaches from part to
whole. If students can attain the target which the learning areas point at, then they would be able to achieve
the target pointed out by the social studies more easily by connecting the disciplines of social sciences just like
chain rings. In this regard, this study aims to show the evaluation made by the secondary school students in
learning areas of social studies courses. In the research, phenomenological model, i.e. qualitative research
method, was used. The study group of the research consisted of 30 volunteer students attending 7 th grades of a
secondary school in the center of Antalya province in the school year of 2017-2018. During the interviews
conducted with the students, students were asked the questions of “what do you remember?”, “what do you
think?”, “how does it contribute to your daily life?” at the end of each learning area within the scope of the units
that represented that particular learning area. The research data were collected within the scope of the
interview questions prepared by the researchers. Throughout the whole school year, the students were
interviewed at the end of each learning area. The collected data were analyzed with descriptive analysis. When
the research results are analyzed in general, it can be said that the students could make inferences regarding
the learning area goals at the end of the relevant unit, that they stated positive opinions about the units they
studied and that however, they had difficulty in associating these to daily life.
Keywords: Learning areas, social studies, secondary school students
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1. Giriş
Eğitim sistemleri veya eğitim kurumları, amaçlarını uyguladıkları öğretim programlarıyla
gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu bakımdan öğretim programlarının temel felsefesi, yapısı, içeriği ve
uygulanış şekli büyük önem taşımaktadır (Altıparmak, Bedir, Çevik, Duman, Ergezer, Ergün, Güler,
Özcan, Solak ve Tosunoğlu, 1999). Temel eğitimin verildiği ilköğretim basamağında yer alan derslerin
öğretim programları değişen ve gelişen çağın şartlarına uygun muhtevaya sahip olmak durumundadır.
İlköğretim çağındaki öğrencilerin; kendilerini, yaşadıkları çevreyi ve dünyayı tanımalarına,
anlamlandırmalarına ve yorumlamalarına katkı sağlayan ders şüphesiz ki Sosyal Bilgiler dersidir. Bu
nedenle Sosyal Bilgiler öğretim programının içeriği oldukça önemlidir (Demirezen ve Turan, 2016).
Eğitim programlarının, çağın gereklerine, toplumsal ihtiyaçlara ve eğitimdeki modern
yaklaşımlara uygun olarak yenilenmesi çalışmaları doğrultusunda ilköğretim kurumlarında okutulan
temel derslerden biri olan Sosyal Bilgiler dersi müfredat programı da bu kapsamda 2005 yılında
değişikliğe uğramıştır. Teknolojik gelişmeler ve küresel sorunlara karşı alınacak ortak beşeri tavırlar
doğrultusunda Sosyal Bilgiler programın genel amaçlarında ve dayandığı temel ilkelerde düzenlemeler
yapılmıştır (Ata, 2007). Bu düzenlemeler kapsamında oluşturmacı bir yaklaşım ile, Sosyal Bilgiler dersi
dokuz öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu öğrenme alanları: “Birey ve Toplum”, “Kültür
ve Miras”, “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim”, “Zaman, Süreklilik ve
Değişim”, “Bilim, Teknoloji ve Toplum”, “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler”, “Güç, Yönetim ve
Toplum”, “Küresel Bağlantılar” şeklinde sıralanmıştır.
1994 yılında ABD’de bulunan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (NCSS) tarafından geliştirilen öğrenme
alanları temalarından yararlanılmış, programa belirli standartlar getirerek; öğrencilere neyin, nasıl
öğretileceği ve Sosyal Bilgiler dersine ilişkin öğrenci performanslarının nasıl değerlendirileceği
hakkında öğretmenleri, politikacıları ve ebeveynleri bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Sosyal
Bilgiler öğrenme alanları, müfredata nelerin yerleştirileceğine karar verirken göz önüne alınacak
kriterleri belirlemektedir. Sosyal Bilgiler müfredatının en önemli öğeleri arasında öğrencilere nasıl
öğreneceklerini, nasıl karar vereceklerini ve diğer insanlarla nasıl verimli bir şekilde çalışacaklarını
öğreten stratejiler ve beceriler vardır. Öğrenme alanları, Sosyal Bilgiler programı için bir çerçeve
işlevi görmektedir (Wallace, 2006).
Öğrenme alanı, insan faliyet alanlarını bütüncül bir yaklaşımla eksiksiz olarak işlemek için
psikoloji, tarih, coğrafya, antropoloji vb. sosyal bilimler disiplinlerini aynı çatı altında birleştirmeyi
sağlayan, öğrenmeyi organize eden yapıdır (Ata, 2007). Öğrenme alanları, bir ya da birden fazla
akademik disiplini içerebilir. Örneğin; “Birey ve Toplum,” psikoloji ve vatandaşlık bilgisini; “Kültür ve
Miras”, antropoloji, tarih ve vatandaşlık bilgisini; “İnsanlar, Yerler ve Çevreler,” coğrafyayı; “üretim,
tüketim ve dağıtım” ekonomiyi; “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” ve “Güç, Yönetim ve Toplum”
sosyolojiyi; vatandaşlık bilgisini, hukuku içermektedir. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” ve “Küresel
Bağlantılar” disiplinler arası alanlardır (Zayimoğlu Öztürk, 2011). Öğrenme alanları, 4. sınıftan 7.
sınıfa kadar aynı öğrenme alanları belirlenmiş ve her sınıf düzeyinde üniteler birbirinin devamı olarak
oluşturulmuştur (Şimşek, 2016). Bir ünite, bir ya da birden fazla öğrenme alanını içerebilir. 6. ve 7.
sınıflarda 7 ünite vardır. Her iki sınıfta “Zaman, Süreklilik ve Değişim” ve “Gruplar, Kurumlar ve
Sosyal Örgütler” öğrenme alanı diğer öğrenme alanları içinde düşünülmüştür (MEB, 2005: 98).
Bireyin kişisel gelişimi ve sosyal çevrenin bu gelişime etkisinin değerlendirildiği Birey ve Toplum
öğrenme alanı ile, kişisel ve sosyal yeterliliklerini tanıyan, yeniliklere açık, etkili iletişim kurabilen,
sorumluluk alabilen, başkalarına saygılı, işbirliğine açık ve kendine güvenen birey olarak yetişmesi
esas alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hak ve sorumluluk ilişkisini kurabilmesi ve
aidiyet duygusunu kavraması amaçlanmaktadır (MEB, 2005:98). Kültür ve Miras öğrenme alanı ile 6-7.
sınıf öğrencileri Türk kültürünü oluşturan unsurları ve bunların tarihsel kökenlerini inceleme fırsatı
bulacaklardır. Ayrıca milli bilincin oluşmasında önemli bir yere sahip olan kültürel unsurları ve gelişim
süreçlerini kavrayarak, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlılık kazanırlar
(MEB, 2005:99). İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı ile insanın çevresi ile etkileşiminin çeşitli
boyutları ile fark edilmesi, çeşitli beceri ve değerleri kullanarak bu etkileşimin neden ve sonuçlarının
ortaya konulması ve geleceğe yönelik bireysel ve toplumsal bir bakış açısı kazanılması
amaçlanmaktadır. Bu öğrenme alanında önce genel olarak dünya, daha sonra ülkemiz; insan, yer ve
çevre etkileşimi konum, iklim, yerleşme, nüfus ve göç kavramları çerçevesinde verilecektir (MEB,
2005:98).
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Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı ile 6 ve 7. sınıfta ekonomi kavramları ile birlikte Türk
ekonomisinin günümüz ve tarihsel yapısına ve bu yapıyı değiştiren etmenlere dair bir görüş
oluşturmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda günümüz Türk ekonomisinin yapısı, özellikleri ve
ekonomiyi etkileyen faktörler, devletin doğal kaynakları ve vergileri nasıl kullandığı, meslek sahibi
olmanın önemi ve meslek sahibi olmayı gerektiren nitelikler, ekonominin tarihinde Türklerin, tarihin
seyri içinde ekonomik alanda yaptıkları, dünyada meydana gelen teknolojik gelişme ve keşiflerin
Türklerin ekonomisini nasıl etkilediği gibi konular üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanı ile
öğrenciye verilmektedir (MEB, 2005:100). Bilim Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında ilköğretim 6
ve 7. sınıf öğrencileri, Sosyal bilimlerin alt disiplinlerinin de günlük ve toplumsal yaşam üzerindeki
pratik bazı sonuç ve etkilerini kavrayarak 21. yüzyılda bilim ve teknolojide bazı gelişmelerden
hareketle gelecekteki yaşamla ilgili olarak ortaya çıkabilecek yeni konular hakkında fikir yürütmeleri
istenecektir. Telif hakları ve patentin bilimsel gelişmelerdeki etkisinin önemini kavrayacak, tarih
öncesi dönemlerde, ilk insanların basit aletleri yapmasıyla başlayan süreçte uygarlıkların bilim ve
teknolojiye katkılarına örnekler verecek, böylece bilim mirasının oluşum sürecini günümüze kadar
özetleyerek yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünce ile bilim ve teknolojideki gelişmeler arasındaki
paralelliği fark edeceklerdir (MEB, 2005:100). Güç Yönetim Toplum öğrenme alanında 6 ve 7. sınıf
öğrencileri, bilinçli ve etkin yurttaş olarak topluma tam katılma yollarını araştırarak görev ve
sorumluluklarının farkına varacaklardır. Demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini eş zamanlı
olarak öğrenecek ve demokrasinin temel ilkelerinden hareketle farklı yönetim biçimlerini tanıyarak
karşılaştırma yapabileceklerdir. Toplumsal düzenin nasıl sağlandığını ve korunduğunu kuralların
önemini kavrayacaktır. Anayasal süreci, yasaların gereğini ve önemini kavrarlar. Geçmişten günümüze
Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark ederek Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını güçler ayrılığı ilkesi çerçevesinde analiz ederler. Dünyada ve
Türk Tarihi’nde İnsan haklarının gelişim sürecini analiz ederler ve özellikle Türk toplumunda kadının
konumu ile ilgili örneklerden yararlanarak kadın haklarının tarihsel süreçte geçirdiği değişiklikleri
açıklarlar (MEB, 2005:101). Küresel Bağlantılar öğrenme alanı ile İlköğretim 6 ve 7. sınıf düzeyinde
öğrenciler, düşüncelerin, sanat eserlerinin, uluslararası etkinliklerin toplumlar arası etkileşimdeki
önemini ve ülkesinin doğal kaynakları, ekonomik yeterlilikleri ile diğer ülkelerle olan ekonomik
ilişkileri ile ilgili fikir edinirler. Bütün dünyayı ilgilendiren ekonomi, siyaset, ekoloji, güvenlik ve sağlık
gibi alanlarda yaşanan sorunların sebepleri ve çözümleri ile ilgili fikir geliştirirler. Uluslararası
kuruluşların amaçlarını ve işlevlerini kavrarlar (MEB, 2005:102).
Doğanay (2008), 2005 Sosyal Bilgiler Programını içerik açısından değerlendirmiş ve NCSS’nin
önerdiği program standartları ile MEB tarafından belirlenen öğrenme alanlarını karşılaştırmıştır. Buna
göre; Sosyal bilgiler programında içeriğin iki temel boyutu bulunmaktadır. Bunlardan ilki öğrenme
alanlarıdır. Bu öğrenme alanları sosyal bilgilerin bilgi temelini oluşturan bilim dallarını temsil
etmektedir. Programdaki öğrenme alanları NCSS tarafından önerilen sosyal bilgiler program
standartlarıyla uyumlu görülmektedir. NCSS tarafından önerilen 10 öğrenme alanının (tema) sekizi
Sosyal Bilgiler programını hazırlayan komisyon tarafından programa alınmış ve Türkiye’nin sosyal ve
kültürel yapısı göz önünde bulundurularak bazılarının adlarını değiştirerek düzenlemiştir (Özdemir,
2015). Bir tek vatandaşlık ideal ve uygulamaları yoktur. Aslında bu standart bilgiden çok vatandaşlık
için gerekli eylem ve idealleri kapsamaktadır. Sosyal bilgilerin genel amacının etkin vatandaşlık olduğu
düşünülürse, bu standardın programda yer almaması önemli bir eksiklik olarak görülebilir. Aslında her
ne kadar, bu adla bir öğrenme alanı olmasa da, programda bu alanla ilgili kazanım ve etkinlikler
bulunmaktadır. Bu alanın diğer tüm alanlar içinde yer alabileceği düşünülmüş olabilir. Orijinalinde
bireysel gelişim ve kimlik olarak adlandırılan ilk öğrenme alanı, programın hazırlık çalışmalarında aynı
adla bulunmasına karşın, Talim ve Terbiye Kurulunda “birey ve toplum” olarak değişikliğe uğramıştır.
Birey ve toplum öğrenme alanı bireyin toplum içindeki yerini çağrıştırmaktadır. Hâlbuki bu standart
orijinalinde bireysel kimliğin gelişimine çeşitli faktörlerin etkisini içermektedir. Sosyal bilgiler
programında bilgiler her bir tematik standartla ilgili olarak ayrı ayrı verilmek yerine, bütünleştirilmiş
bir şekilde sunulur. Programda bilgi olgu, kavram ve genellemeler olarak organize
edilir(Doğanay,2008).
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nı oluşturan öğrenme alanları çeşitli Sosyal Bilim disiplinlerinin
ürettiği bilgilerin belli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 4. Sınıftan 7.
Sınıfa devam eden sarmal bir yapı göstermekte ve aynı zamanda somuttan soyuta, yakından uzağa
ilkelerini de gözetmektedir (Zayimoğlu Öztürk, 2011). Disiplinler arası bir yaklaşım ile 2005’te
hazırlanan Sosyal Bilgiler müfredatı ve içerisindeki öğrenme alanlarının öğrenciler üzerindeki
öğrenmeye etkisi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin
Sosyal Bilgiler dersinde gördükleri öğrenme alanları hakkındaki değerlendirmelerini belirlemektir.
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2. Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden, olgu bilim (fenomonoloji) deseni kullanılmıştır.
Nitel araştırmalar, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya
konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırmalardır. Olgu bilim deseni de farkında olduğumuz ancak
derinlemesine ve ayrıntılı anlayışa sahip olmadığımız olguları inceler. Olgu bilim araştırmalarında veri
kaynaklarını araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa yansıtabilecek bireyler ya da
gruplar oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Antalya merkezdeki bir
ortaokulun 7. sınıflarından çalışmaya gönüllü olarak katılan 30 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada
uygulama yapılan okul ve öğrenci seçiminde gönüllük ilkesi gözetilmiş ve kolay ulaşılabilir durum
örneklem yöntemi kullanılmıştır. Diğer bir deyişle araştırmada kolaylıkla ulaşabilecek uygun okul
seçilmiştir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).
2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş görüşme soruları kapsamında
toplanmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrenme alanı sonunda öğrenme alanını temsil eden
ünite kapsamında “ne hatırlıyorsun?, ne düşünüyorsun?, günlük hayatına katkısı nedir?” soruları
yöneltilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerle tüm eğitim ve öğretim dönemi boyunca her öğrenme
alanı bitiminde toplamda 7 kere görüşme yapılmıştır.
Çalışma grubundan elde edilen veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Betimsel analizde
veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen nitel
verilerin sayısallaştırılması yoluna gidilerek veriler frekanslarla birlikte sunulmuştur. Bulguların
sunumunda öğrencilerin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Betimsel analizde amaç, elde
edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek,
2006: 224).
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3. Bulgular
3.1. Öğrencilerin Öğrenme Alanı İle İlgili “Hatırladıklarına” İlişkin Bulgular
Tablo 1
Öğrencilerin Öğrenme Alanı İle İlgili Hatırladıkları
Öğrenme Alanı

Ünite

Birey ve Toplum

İletişim ve İnsan İlişkileri

İnsanlar, Yerler ve
Çevreler

Ülkemizde Nüfus

Kültür ve Miras

Türk Tarihinde Yolculuk

Üretim, Dağıtım ve
Tüketim

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Bilim, Teknoloji ve
Toplum

Zaman İçinde Bilim

Güç, Yönetim ve
Toplum

Yaşayan Demokrasi

Küresel Bağlantılar

Ülkeler Arası Köprüler

Aklımda Kalanlar
İletişimin önemi
Etkili iletişim
İletişim araçları
Kitle iletişim araçları
İletişim kurmayı
İletişimin nasıl başladığını
İletişim bozukluğunun çözümü
RTÜK
Unuttum /Bilmiyorum
Nüfusun ne olduğunu
Nüfusun dağılımı
Nüfusun nasıl arttığını
Nüfus sayımının önemi
Nüfus yoğunluğunun sebepleri
Niçin sayıldığımızı
Nüfusu etkileyen faktörleri
Sanayi
Çok şey
Osmanlı Devletinin kuruluşu
Selçuklu Devleti
Malazgirt Savaşı
Lale Devri
İlk beylikler
Yükselme, duraklama, gerileme,
dağılma dönemlerini
Eski atalarımızı
Savaşları
Alâeddin Keykubat’ı
Anadolu’nu yurt oluşunu
Tarım
Ticaret
Vakıflar
İpek yolu
Meslek seçimi
Ekonomi
Sanayi inkılabı
Sosyal hayat
Toprak
Kral ve Baharat yolu
Bilim adamları
Buluşlar
Reform hareketleri
Rönesans
Bilimin nasıl ilerlediği
Günümüzdeki yönetim
Yönetim biçimleri
Demokrasinin önemini
Bir yasanın çıkarılma aşamaları
Ülkenin nasıl yönetildiğini
Hiç bir şey hatırlamıyorum
Küresel ısınma
Çanakkale Cephesi
1. Dünya Savaşı
İki Kurşun Milyonlarca Kayıp
Bilim Mirası
Savaş sonrası antlaşmalar
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16
8
5
3
2
2
2
2
5
8
7
6
6
5
3
3
1
4
11
9
6
2
2
2
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1
1
6
6
5
4
4
4
4
3
3
2
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5
3
2
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6
6
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5
7
21
8
6
3
3
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Öğrencilerin öğrenme alanı ile ilgili “hatırladıklarına” ilişkin tablo incelendiğinde şu sonuçlar
ortaya çıkmıştır:
Öğrencilerin 7. Sınıf 1. Ünite olan Birey ve Toplum öğrenme alanında genel olarak öğrenme
alanına ilişkin konuları hatırladığı ancak hatırladıkları konuların daha çok ünite başındaki konular
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin, “Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.”
kazanımına yönelik konuları hatırlayamadıkları ve akıllarında kalanların farklılıklara saygı değeriyle
tam ilişkilendirilemediği sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin 7. Sınıf 2. Ünite olan İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında genel olarak
ünite ile ilgili çıkarım yapabildikleri ancak “Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını
açıklar.” ve “Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar.” kazanımlarına ait hiçbir şey hatırlamadıkları
görülmektedir. Ayrıca tabloda öğrencilerin hak, işsizlik, göç, yerleşme ve vatan gibi ünitede verilmek
istenen kavramlarla ilgili düşüncelerinin olmadığı sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin 7. Sınıf 3. Ünite olan Kültür ve Miras öğrenme alanında genel olarak hatırladıklarının
doğru olduğu ve kazanımlara uygun olduğu görülmektedir. Öğrencilerin hatırladıklarının daha çok
“Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.”
kazanımına ait olduğu ancak “Osmanlı-Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik
anlayışındaki etkileşimi fark eder.” kazanımına ait bir şey hatırlamadıkları sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin 7. Sınıf 4. Ünite olan Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında hatırladıklarının
doğru olduğu ve ünitenin geneline hâkim olduğu görülmektedir. Kazanımlara uygun olarak öğrencilerin
üniteyi hatırladıkları fakat “Tarihten örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve
ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.” kazanımına ait hatırlamanın eksik olduğu ve bilimsellik
değerine az ulaşıldığı sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 5. Ünite olan Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında hatırladıklarının
ünitenin genel çerçevesini yansıttığı ve düşüncelerinin doğru olduğu yargısına varılabilir. Öğrenciler,
bu öğrenme alanında kazanımlara uygun olarak çıkarımlarda bulunmuşlardır. Tablodan anlaşıldığı
kadarıyla öğrencilerin, “Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine
katkılarını değerlendirir.” kazanımına daha çok hâkim olduğu “Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme
ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir.” kazanımına ise daha az hâkim olduğu
görülmektedir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 6. Ünite olan Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanında hatırladıklarının
ünite konularını kapsadığı ancak diğer öğrenme alanlarına göre bu öğrenme alanında hatırlamakta
zorlandıkları ve 7 kişinin hiçbir şey hatırlamadığı görülmektedir. Tabloya bakıldığı zaman öğrencilerin
hatırladıklarının bu öğrenme alanında doğrudan verilecek değer olan “Adil olma” ile doğrudan
verilecek beceri olan “Karar Verme” becerisine hizmet ettiği sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 7. Ünite olan Küresel Bağlantılar öğrenme alanında genel olarak
hatırladıklarının üniteyle bağlantılı olduğu, daha çok ünite başındaki ve ortasındaki konuların
hatırlandığı görülmektedir. Öğrencilerin, “20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin
siyasi ve ekonomik yapısıyla 1. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir.” kazanımı ile
“Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.”
kazanımına daha çok hâkim olduğu “Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak
miras öğesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır.” kazanımına ise daha az
hâkim olduğu sonucuna ulaşılabilir.
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3.2. Öğrencilerin Öğrenme Alanı İle İlgili “Düşüncelerine” İlişkin Bulgular
Tablo 2
Öğrencilerin Öğrenme Alanı İle İlgili Düşünceleri
Öğrenme Alanı
Ünite

Birey ve Toplum

İnsanlar, Yerler ve
Çevreler

İletişim ve İnsan İlişkileri

Ülkemizde Nüfus

Kültür ve Miras

Türk Tarihinde Yolculuk

Üretim, Dağıtım ve
Tüketim

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Bilim, Teknoloji ve
Toplum

Zaman İçinde Bilim

Güç, Yönetim ve
Toplum

Yaşayan Demokrasi

Küresel Bağlantılar

Ülkeler Arası Köprüler

Düşüncelerim
İletişimin önemini gördüm
İletişimin kurallarını anladık
İletişimin hayatımızdaki rolünü
anladık
Gerekli bir ünite
Kolay ve kısa bir ünite
Yararlı / faydalı / zevkli
Sıkıcı bir ünite
Nüfusu bilmenin önemini anladım
Nüfusun bilmemiz gerektiğini
Göç etmenin sonuçlarını gördüm
Güzel / çok iyi / çok sevdim
/heyecanlı /eğlenceli
Bu üniteyi hiç düşünmedim
Hiç ilginç değildi
Geçmişim ile gurur duydum
Türk tarihinin önemini anladım
Çok faydalıydı
Karışık bir ünite
Zor bir ünite
Çok uzun bir ünite
Ezbere dayalı bir ünite
Bir sürü tarih / bir sürü bilgi
Hiç sevmedim
Çok güzeldi
İlginçti
Çok önemliydi
Çabuk bitti
Sıkıcıydı
Zordu
Çok kolaydı
Bu kitabın en önemli konusu
Çok iyi bir ünite
Hızlı geçti
Zevkliydi
İlginçti
Çok eğlendik
Çok şey öğrendik
Çok kolay
Çok zevkli
Hızlı bitti
Çok gerekli
Eğitici
Sıkıcıydı
Küresel ısınmadan etkilendim
Savaşlara üzüldüm
En güzel ünite
Çok zor bir ünite
Çok faydalı bir ünite
Çok sıkıcı geçti
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Öğrencilerin öğrenme alanı ile ilgili “düşüncelerine” ilişkin tablo incelendiğinde şu sonuçlar
ortaya çıkmıştır:
Öğrencilerin, 7. Sınıf 1. Ünite olan Birey ve Toplum öğrenme alanıyla ilgili olarak düşüncelerinin
olumlu olduğu ve ünite kazanımlarına hizmet ettiği görülmektedir. Tablo incelendiğinde sadece 3
öğrenci olumsuz düşünceye sahiptir. Öğrencilerin bu öğrenme alanında doğrudan verilecek beceri olan
“İletişim” becerisini öğrendikleri ve “İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini
fark eder.” kazanımına sahip oldukları sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 2. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanıyla ilgili olarak
düşüncelerinin olumlu ve pozitif yönde olduğu görülmektedir. Tabloya bakıldığında 4 öğrencinin ünite
hakkında düşüncesinin olmadığı 3 öğrencinin ise üniteyi ilginç görmediği sonucuna ulaşılmaktadır.
Genel olarak düşüncelerin kazanımlar ile bağlantılı olduğu sadece “Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü
açıklar.” kazanımı ile ilgili öğrencilerin düşünce ifade etmediği söylenebilir. Tabloya bakıldığında
grafik hazırlama ve yorumlama becerisi ile ilgili öğrenci görüşünün olmadığı da görülmektedir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 3. Ünite Kültür ve Miras öğrenme alanıyla ilgili genel olarak 26 öğrencinin
düşüncelerinin olumlu olduğu 12 öğrencinin ise olumsuz olduğu görülmektedir. Bu öğrenme alanının
daha çok tarih konularından oluşması ve ezbere dayalı olması öğrencilerin bazılarının düşüncelerin
olumsuz yönde olmasına neden olmuştur. Tablo incelendiği zaman kazanımlara ait düşüncelerin çok
az olduğu ve estetik değeri ile tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme becerisine az hizmet ettiği
görülmektedir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 4. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanıyla ilgili olarak
düşüncelerinin olumlu olduğu sadece 7 öğrencinin düşüncelerinin olumsuz yönde olduğu
görülmektedir. Bu öğrenme alanıyla ilgili öğrenci düşüncelerinin kazanımları içermediği ve bütçe,
ekonomi, meslek, ticaret, üretim, vergi, vakıf, sorumluluk vb. gibi önemli kavramlara öğrenci
düşüncelerinde yer verilmediği sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca tabloda bilimsellik değeri ile tarihsel
empati becerisine ait düşüncelerin olmadığı gözlenmektedir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 5. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanıyla ilgili olarak
düşüncelerinin olumlu ve pozitif olduğu görülmektedir. Bu öğrenme alanı diğer öğrenme alanlarından
farklı olarak tüm öğrencilerin düşüncelerinde olumlu olarak yer almıştır. Tabloya bakıldığı zaman
öğrencilerin bilim ve teknoloji konularını sevdikleri yorumu yapılmaktadır. Bunların yanı sıra
düşüncelerde kazanımlara ait ifadeler yer almamakla birlikte buluş, çağ, milat, Rönesans, Reform,
özgürlük vb. gibi kavramlarında ifade edilmediği sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 6. Ünite Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanıyla ilgili olarak
düşüncelerinin olumlu olduğu ama kazanımlardan uzak olarak ifade edildiği görülmektedir. Tabloya
bakıldığında adil olma değeri ile karar verme becerisi ile ilgili hiçbir düşüncenin olmadığı ve anayasa,
bağımsızlık, devlet, monarşi, oligarşi, saltanat, özgürlük, laiklik, cumhuriyet vb. gibi ünitede yer alan
önemli kavramların ifade edilmediği sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 7. Ünite olan Küresel Bağlantılar öğrenme alanıyla ilgili olarak
düşüncelerinin olumlu olduğu ve kazanımlara uygun ifadelerin azda olsa yer aldığı görülmektedir.
Tabloda yer alan ve birçok öğrencinin ifade ettiği “küresel ısınmadan etkilendim” düşüncesi “Küresel
sorunların yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.” kazanımı ile bağlantılı
olduğu sonucuna ulaşılabilir.
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3.3. Öğrencilerin Öğrenme Alanını “Günlük Hayatla İlişkilendirmelerine” İlişkin Bulgular
Tablo 3
Öğrencilerin Öğrenme Alanını Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Durumu
Öğrenme Alanı

Birey ve Toplum

Ünite

İletişim ve İnsan İlişkileri

İnsanlar, Yerler ve
Çevreler

Ülkemizde Nüfus

Kültür ve Miras

Türk Tarihinde Yolculuk

Üretim, Dağıtım ve
Tüketim

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Bilim, Teknoloji ve
Toplum

Zaman İçinde Bilim

Güç, Yönetim ve
Toplum

Yaşayan Demokrasi

Küresel Bağlantılar

Ülkeler Arası Köprüler

Günlük hayatta …işime yarar

f

Doğru iletişim kurmamızı
İnsanları dinlememizi
Yanlış iletişimin zararlarını
Olumlu iletişim geliştirmeyi
İnsanlar arası ilişkileri düzenler
İlişkileri kuvvetlendirir
İnsanlara yol gösterir
Kaba davranışları bitirir
Katkı sağlar / işlerimizi kolaylaştırır
/ yol gösterir
Bilmiyorum / cevap yok
Bilgilendim
Genel kültürüm arttı
TV de gördüklerimi anladım
Ülkemi tanıdım
Bilmiyorum / Bir şey diyemem / Yok
Geleceğimizi aydınlatır
Ders çıkarmamızı sağlar
Kendimizi tanırız
Tarihimizi öğretir
Bilmediklerimizi öğreniriz
Birçok faydası var
Hiçbir faydası yok
Bilmiyorum / cevap yok
Toprak değerini gördük
Ekonomiyi anlarız
Vakıfları öğrendik
Meslekleri tanıdık
Faydası olmadı
Pek çok faydası oldu
Ticareti anladık
Hayatımıza yön verir
Bilmiyorum / cevap yok
Bilimi tanıdık
Bilim insanı olabiliriz
Kullandığımız eşyaların icadını
anlatabiliriz
Hayatımızı kolaylaştırır
Bugünlere nasıl geldik
Tıp alanına ilgim arttı
Bilmiyorum / cevap yok
Ülkemizi anlarız
TV izlerken konuşulanları anlarız
Gazeteleri anlarız
Yönetimi / siyaseti anlarız
Bilmiyorum / cevap yok
Küresel ısınmaya çözüm bulabiliriz
Bilim mirasını tanırız
Savaşları durdurmalıyız
Ortak mirasları biliriz
Ünite geleceğime ışık tuttu
Ülkeler arası ilişkileri anlarız
Farklı ülkeleri tanırız
Ortak kültür varmış
Bilmiyorum / cevap yok

7
5
3
2
2
1
1
1
4
4
5
4
3
3
15
4
3
3
2
2
2
2
12
7
5
3
2
2
1
1
1
8
5
3
3
3
2
2
12
7
2
2
2
17
8
5
5
4
1
1
1
1
4

Öğrencilerin öğrenme alanını “günlük hayatla ilişkilendirmelerine” ilişkin tablo incelendiğinde şu
sonuçlar ortaya çıkmıştır:
Öğrencilerin, 7. Sınıf 1. Ünite olan Birey ve Toplum öğrenme alanını günlük hayatla
ilişkilendirmelerine bakıldığı zaman öğrencilerin, bu öğrenme alanını günlük hayatla
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ilişkilendirebildiği ama yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin daha çok öğrenme
alanının içerisinde yer alan “İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.”
ve “İletişimi, olumlu olumuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve
davranışlarıyla karşılaştırır.” kazanımlarını günlük hayatla ilişkilendirebildiği diğer kazanımları tam
olarak ilişkilendiremediği sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca öğrencilerin Birey ve Toplum öğrenme alanını
günlük hayatla ilişkilendirebilmesine baktığımız zaman farklılıklara saygı değeriyle, iletişim
becerisinin öğrencilerde geliştiği gözlenmektedir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 2. Ünite olan İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanını günlük hayatla
ilişkilendirmelerine bakıldığı zaman bu öğrenme alanını günlük hayatla tam olarak
ilişkilendiremedikleri ve zorlandıkları görülmektedir. Tabloya bakıldığı zaman bu öğrenme alanının
kazanımlarına uygun günlük hayatla ilişkilendirme yapılamadığı ve vatanseverlik değeri ile grafik
hazırlama becerisinin günlük hayata aktarılamadığı sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca bu öğrenme alanına
ait nüfus, göç, coğrafi konum, yerleşme, doğal ortam vb. gibi önemli kavramların öğrenciler tarafından
günlük hayata aktarılamadığı gözlenmektedir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 3. Ünite olan Kültür ve Miras öğrenme alanını günlük hayatla
ilişkilendirmelerine bakıldığı zaman bu öğrenme alanını günlük hayatla yeterli düzeyde
ilişkilendiremedikleri ve zorlandıkları görülmektedir. Tabloya bakıldığı zaman bu öğrenme alanının
kazanımlarının günlük hayatta kullanılamadığı ve öğrencilerin tarihsel olgular ve yorumları ayırt etme
becerisine sahip olamadıkları sonucuna ulaşılabilir. Tablodan çıkarılacak bir başka husus ise Kültür ve
Miras öğrenme alanına ait değer, estetik, kronoloji, kültür, gelenek, tören vb. gibi önemli kavramların
öğrenciler tarafından günlük hayatla ilişkilendirilememesidir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 4. Ünite olan Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanını günlük hayatla
ilişkilendirmelerine bakıldığı zaman bu öğrenme alanını günlük hayatla yeterli düzeyde olmasa da
ilişkilendirebildikleri görülmektedir. Bazı öğrencilerin bu öğrenme alanına ait olan “Üretimde ve
yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.” kazanımı ile “Vakıfların çalışmalarına ve
sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir.” kazanımını günlük hayata
aktarabildikleri ve günlük hayatla ilişkilendirebildikleri sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 5. Ünite olan Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanını günlük hayatla
ilişkilendirmelerine bakıldığı zaman bu öğrenme alanını günlük hayatla yeterli düzeyde
ilişkilendiremedikleri görülmektedir. Tabloya bakıldığı zaman öğrencilerin bu öğrenme alanında yer
alan bilimsellik değerini günlük hayatla azda olsa ilişkilendirebildiği ancak zaman ve kronolojiyi
algılama becerisini günlük hayatla ilişkilendiremediği sonucuna ulaşılabilir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 6. Ünite olan Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanını günlük hayatla
ilişkilendirmelerine bakıldığı zaman bu öğrenme alanını günlük hayatla yeterli düzeyde
ilişkilendiremedikleri ve zorlandıkları görülmektedir. Tabloya baktığımızda öğrencilerin bu öğrenme
alanına ait kazanımları günlük hayatla ilişkilendiremediği ve adil olma değeri ile karar verme
becerisini günlük hayatta kullanamadığı sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca öğrencilerin Güç, Yönetim ve
Toplum öğrenme alanında yer alan anayasa, bağımsızlık, devlet, cumhuriyet, laiklik vb. gibi önemli
kavramları günlük hayata aktaramadığı gözlenmektedir.
Öğrencilerin, 7. Sınıf 7. Ünite olan Küresel Bağlantılar öğrenme alanını günlük hayatla
ilişkilendirmelerine bakıldığı zaman bu öğrenme alanını günlük hayatla ilişkilendirebildiği ancak bazı
öğrencilerin zorlandığı görülmektedir. Tablo incelendiğinde öğrencilerin bu öğrenme alanın içerisinde
yer alan “Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark
eder.” ve “Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir.” kazanımlarını günlük
hayatla ilişkilendirebildiği ancak tam olarak yeterli olmadığı sonucuna ulaşılabilir.
4. Sonuç ve Öneriler
Ortaokul Sosyal Bilgiler öğrencilerinin öğrenme alanları hakkındaki değerlendirmelerini
belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın bulguları neticesinde öğrencilerin öğrenme alanları hakkında ne
hatırladıklarına dair öğrencilerin her öğrenme alanı ile ilgili genel olarak konuları hatırladıkları ve bu
hatırladıklarından çıkarımlarda bulunabildikleri, hatırladıklarının öğrenme alanlarının genel
çerçevesini yansıttığını fakat öğrenme alanlarında yer alan bazı kazanımlara ait bilgilerin öğrenciler
tarafından unutulduğu ve ağırlıklı olarak öğrenme alanına ait ilk konulara hakim olduklarını söylemek
mümkündür. Öğrencilerin 7. Sınıf 5. Ünite olan Bilim Teknoloji ve Toplum öğrenme alanına ait konular
ile 7. Sınıf 7. Ünite olan Küresel Bağlantılar öğrenme alanına ait konulara daha çok ilgi duydukları ve
hatırlarında daha çok yer edindiği söylenebilir.
Sosyal Bilgiler öğrencilerinin öğrenme alanları ile ilgili düşünceleri değerlendirildiğinde
öğrencilerin genel olarak öğrenme alanlarına karşı olumlu ve pozitif yönde düşünce geliştirdikleri,
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öğrenme alanı içerisinde yer alan konuların önemi ve gerekliliği hususunda “Çok Faydalıydı, Çok
Güzeldi, Önemliydi, Öğretici ve Eğiticiydi, Zevkliydi” gibi düşüncelerinin olduğu söylenebilir. Ancak
Kültür ve Miras öğrenme alanı ile Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanlarına ilişkin öğrencilerin
bazılarının olumsuz düşünceler belirttiği görülmüştür. Öğrenciler bunun temel sebebini ise bu
öğrenme alanları içerisinde yer alan konuların ağır, karmaşık ve sıkıcı gelmesine bağlamışlardır.
Öğrencilerin öğrenme alanlarının günlük hayatla ilişkilendirebilme konusunda verdikleri cevaplar
neticesine öğrenme alanlarına ait konuları günlük hayatla ilişkilendirmede sorun yaşadıkları sonucuna
varıldığı söylenebilir. Öğrencilerin öğrenme alanlarını günlük hayata aktarabilme konusunda yetersiz
kalarak sıkıntı yaşadıkları ve istenilen düzeyde günlük hayatla ilişkilendirebilme yapamadıkları
görülmüştür.
Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin ünite sonunda öğrenme
alanının hedefine yönelik çıkarım yapabildiklerini, gördükleri üniteler ile ilgili olumlu düşünceler ifade
ettiklerini, fakat günlük hayatla ilişkilendirmekte zorlandıklarını söylemek mümkündür. İçinde
bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağında öğrencilerin çağın gereksinimlerine göre Bilim, Teknoloji ve
Toplum ile Küresel Bağlantılar öğrenme alanlarına daha çok hakim oldukları ve yeterli düzeyde olmasa
da günlük hayatla ilişkilendirebildiklerini söylemek mümkündür.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar neticesinde şu önerilerde bulunulabilir;
 Öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirebilecekleri örnek olaylara kitaplarda daha çok yer
verilebilir.
 İşlenen öğrenme alanlarına ait konular sonrasında öğrenci görüşlerinin alınması daha çok
arttırılabilir.
 Öğrenme alanlarının hedefleri doğrultusunda ünite sonunda yaşantıya yönelik etkinliklerin
arttırılması önerilebilir.
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1967 Tarihli Hayat Tarih Mecmuasının 6. Sayısı
Doç. Dr. Özgür YILDIZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ozgurzyz@gmail.com, Türkiye
Özet: Hayat Tarih mecmuası 1965 yılında Yılmaz Öztuna önderliğinde kurulmuş, Türk ve Dünya Tarihi
hakkında bilgi veren, Türk Toplumunda tarih bilinci oluşturmak için hazırlanmış bir süreli yayındır.
Aylık olarak yayınlanan Hayat Tarih Mecmuasının imtiyaz sahibi Şevket Rado olup, Neşriyat Müdürü Yılmaz
Öztuna’dır. Araştırmada tarihçi bakış açısıyla derginin 1967 yılı 6. Sayısı incelenmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda dergi içreğinde bolca resim ve gerekli yerlerde harita kullanılması ve seçilen konuların okuyucunun
dikkatini çekecek ölçüde hazırlanması dikkati çeken özelliklerden olmuştur. Tarih sevgisi ve tarih bilinci
geliştirmede derginin etkileyici bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir.
Özellikle başlangıç makalesinde “Yirmisekiz Çelebi’nin Fransa Sefaretnamesi” resimler ve harita ile
desteklenmiş böylelikle görsellik ve konunun ilgi çekiciliği bir araya getirilerek okuyucuya bilgi verilirken merakta
uyandırılmıştır. Bunun yanında Fransız İmparatoriçesinin Sultan Abdülaziz’in ziyaretini iade etmek üzere
İstanbul’a 1869 yılında gelişini anlatan makale ile dönem ile ilgili bilgi verilirken paylaşılan resimler ve konu
gerçekten toplumun her kesimine hitap edecek ölçüdedir. Bunun yanında Hayat Tarih Mecmuasında Sosyal tarih
konuları da yer almaktadır. “İzmir’de İlk Tiyatrolar” isimli Metin And’ın yazmış olduğu makalede İzmir’deki
“Eksaristeron Tiyatrosu” gibi tiyatrolardan bahsedilirken, İzmir’deki tiyatro ve operaların geçmişi ile ilgili kısa
bilgiler verilmektedir.
Kısaca araştırmada 1967 Tarihli Hayat Tarih Mecmuasının 6. Sayısı tarih ve tarihçi bakış açısıyla
değerlendirilmiş ve mecmuanın ilgili sayısı tanıtılırken mecmuada geçen ilgi çekici bilgilerde kısaca aktarılmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tarih, Hayat Mecmuası, 1967.

Volume 6 of Hayat Tarih Magazine of 1967
Abstract: Hayat Tarih Magazine was a periodical founded under the leadership of Yılmaz Öztuna in 1965
which was prepared to create an awareness of history in the Turkish society and provided information on the
Turkish and World history.
The publisher of the monthly Hayat Tarihi Magazine was Şevket Rado, and its editor was Yılmaz Öztuna.
The research examined the sixth issue of the magazine of 1967 from a historian's perspective. The examination
notably showed that the magazine used lots of pictures and maps where necessary, and the subjects were
prepared in a way that intrigued the reader. It can be said that the magazine had an influence in improving the
love and awareness of history.
Especially in the initial article, "Yirmisekiz Çelebi's France Sefaretname(the book of travels but specific to
the recounting of journeys of an Ottoman ambassador in a foreign land)" was reinforced with pictures and maps;
by this means, visuality and catchiness of the subject was combined to arouse reader's curiosity while providing
information. Furthermore, the pictures shared and the subject had the ability to address all walks of the society
while giving information on the period with the article explaining the French Empress' return visit to İstanbul in
1869 for Sultan Abdülaziz's visit. Hayat Tarih Magazine also involved the subjects of social history. The article
named "İzmir'de İlk Tiyatrolar" ("First Theatres of İzmir") written by Metin And mentions theatres such as
"Eksaristeron Theatre" and provides brief information on the history of plays and operas in İzmir.
In short, the research evaluated the Issue 6 of Hayat Tarih Magazine of 1967 from a perspective of history
and historian and introduced the said issue of the periodical by attempting to pass on interesting information
briefly.
Keywords: History, Hayat Magazine, 1967.
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Giriş
Hayat Tarih mecmuası 1965 yılında Yılmaz Öztuna önderliğinde kurulmuş, Türk ve Dünya Tarihi
hakkında bilgi veren, Türk Toplumunda tarih bilinci oluşturmak için hazırlanmış bir süreli yayındır.
Aylık olarak yayınlanan Hayat Tarih Mecmuasının imtiyaz sahibi Şevket Rado olup, Neşriyat
Müdürü Yılmaz Öztuna’dır. Araştırmada tarihçi bakış açısıyla derginin 1967 yılı 6. Sayısı incelenmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda dergi içreğinde bolca resim ve gerekli yerlerde harita kullanılması ve
seçilen konuların okuyucunun dikkatini çekecek ölçüde hazırlanması dikkati çeken özelliklerden
olmuştur. Tarih sevgisi ve tarih bilinci geliştirmede derginin etkileyici bir özelliğe sahip olduğu
söylenebilir. Araştırmada Hayat Tarih Dergisi’nin makaleleri doğrultusunda derginin tarihe ve topluma
katkısı hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
1- 1967 Tarihli hayta Tarih Mecmuasının Değerlendirilmesi
Derginin giriş makalesinde Şevket Rado; “Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa
Sefaretnamesi” ni sadeleştirip bir kısmını yazmıştır. Rado sadeleştirerek yazdığı eserde resimlerle
makalesini ilgi çekici hale getirmiştir. Paris şehri hakkında verdiği bilgiler ilgi çekicidir. Şöyle ki (Rado,
1967, s.6): “ Paris şehri, aslında, İstanbul kadar yoktur. Lakin binaları üçer, dörder kat olup yedi kat
yapılmış haneleri dahi çoktur. Her tabakasında bir kalabalık çoluk çocuklarıyla otururlar. Sokaklarında
halk ziyade görünür. Zira avretler daima sokaklarda hane be hane gezmektedirler. Asla evlerinde
oturmazlar. Erkek ve kadın karışık olmağla şehrin içi ziyade kalabalık görünür. Dükkânlarda oturup
alışveriş edenler kadınlardır. Sokakları geniş olup, baştanbaşa dört köşe yontulmuş kaldırım taş ile
döşenmiştir. Hanelerin çoğu kargir binadır. Sağlam yapılmış hoş görünüşlüdürler.” Makalede dipnotlar
ile desteklenmiş ve hem ilgi çekici konular sıralanmış hem de bilimsel olarak aktarılmıştır. Bunun
yanında sefaretnamede gezilen hayvanat bahçesi şöyle aktarılmıştır: “…. Burada üç büyük arslan var
idi ve birinde iki kaplan varidi. Ve diğer höcrelerde ayılar, kurtlar, tilkiler, karakulluklar ve maymun
ve şebekler ve nice görmediğimiz şekli garip, biçimi acip hayvanlar dolu idi. Yeni Dünya’dan gelmiş
bir nice hayvan gördük ki tırnakları geyik gibi ve gövdeleri sığır kadar var. Yünleri koyuna benzer.
Gerdanları at gerdanı gibi yüksek, kulakları ve derisi at gibi, lakin başı ve ağzı burnu, gözleri geyik
gibi idi….”(Rado, 1967, s.9). Hayvanat bahçesini ayrıntılı olarak sefaretnamede anlatırken
sefaretnamelerin tarihi rolünü öğrenmekteyiz. Osmanlı Sefaretnameleri sayesinde diğer ülkelerin
tarihlerinin yanında sosyal hayatları ve yaşam tarzları hakkında bilgi edinmekteyiz. Tarihin önemli
kaynaklarından olan sefaretnamelerin dergide kaynak olarak kullanılması dergiyi değerli kılmaktadır.
Dergide güncel olaylara da değinilmektedir. İsrail ve Orta Doğu Buhranı Tamer Güvenç’in
fotoğraflarıyla desteklenmiştir. Tarihteki Filistin İbraniler döneminden itibaren anlatılmaktadır.1938
Arap ayaklanması, 1956 savaşları ve 1967 savaşları güncelliğini korurken dergide yer almaktadır. Dergi
1967 Temmuz sayısıdır. 8 Haziran 1967 yılında İsrail’in kazandığı savaş neticesinde imzalanan ateşkes
anlaşmasının hemen ardından konu dergide yer almıştır (Hayat Mecmuası1967 s.17)
“İstanbul’da Bir İmparatoriçe” konusu da dergide yer almıştır. Bu konuda resimler ile
desteklenmiş ve ilginç olarak aktarılmıştır. 1869 yılında İstanbul’u ziyaret eden Fransız İmparatoriçesi
Eugenie, Sultan Abdülaziz’i ziyaret etmiştir. İmparatoriçe, İstanbul’da kaldığı süre içerisinde şehrin
gezilmeye değer yerlerini gezdi. Şerefine resmigeçitler düzenlendi. Bu yazı Le Monde Illustre’de
yayınlanmıştır. İmparatoriçenin gezisi şöyle aktarılmıştır: “ İmparatoriçe hazretleri İstanbul’un
muhteşem camisi Ayasofya’yı büyük bir hayranlıkla ziyaret etti. Daha sonra şerefine verilen
resmigeçitte hazır bulundu. İmparatoriçe hazretleri, beylerbeyi sarayından Beykoz’a kadar olan yolu
padişah ile birlikte saltanat kayığında aldı. Fransa sefiri de aynı kayıktaydı. Majesteler üç saat sonra
karaya çıktılar ve sırf bu maksatla yapılan güzel kasra gitmek üzere birlikte aynı arabaya bindiler.
…. Majesteler, köşke varınca Veliaht Şehzade Murad ve sadrazam tarafından karşılandı. Araba
köşkün önüne geldiği zaman Cemil Paşa merdivenlerden inerek onları karşıladı ve elini uzatarak
imparatoriçenin inmesine yardım etti. Daha sonra Padişah, İmparatoriçeye kolunu verdi ve birlikte
büyük salona gidildi…”
Tarihçi Yılmaz Öztuna dergide Türk Büyüklerini 5 listede şöyle birleştirmiştir (Öztuna , 1967, s.
22-23):
Türk İlim ve Tefekkürü:
8. Asır: Yuluğ Tigin
11. Asır: Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Hacip
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

489

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
13. Asır: Mevlana
14. Asır: Sultan Veled
15. Asır: Baysungur Mirza, Abdülkadir Meraği, Uluğ- Bey, Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmed, Nevai,
16. Asır: Babur Şah, Kemalpaaşzade, Taşköprülüzade, Priri Reis, Seydi Ali Reis, Lütfi Paşa,
Celalzade, Ebussuud Efendi, Hoca saddettin Efendi, Ali, Selaniki,
17. Asır: Abdülrahim Han, Atayı, Peçevi, Kâtip çelebi, Evliya Çelebi, Müneccimbaşı,
18. Asır: Müstakıyımzade
19. Asır: Şanizade, Namık Kemal, Ahmed Vefik paşa, Cevdet paşa, Hamdi Bey, Canab Şehabeddin,
20. Asır: Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ahmet Haşim, Sadettin Arel, Yahya kemal Beyatlı, Suphi
Ezgi, Refik Halit Karay, Fuat Köprülü.
Türk Şiiri:
11. Asır: Yusuf Has Hacip,
12. Asır: Ahmed Yesevi
13. Asır: Yunus Emre
14. Asır : Nesimi
15. Asır; Süleyman Çelebi, Lütfi, Ahmet Paşa, Nevai
16. Asır: Hatayi, Babürşah , Fuzuli, Nevi, Baki, Ruhi
17. Asır : Nefi, Atayi, Şeyhülislam Yahya, Fehim, Naili, Neşati, Nabi
18. Asır: Nedim, Ragıp Paşa, Şeyh Galip,
19. Asır: İzzet Molla, Galip Bey, Ziya Paşa, Avni Bey, Namık Kemal, Abdülhak Hamid Tarhan,
Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin
20. Asır: Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Edip Ayel
Türk Musikisi.
15. Asır: Abdülkadir Merayi
16. Asır: Şeyh Abdülali, Gazi Giray Han
17. Asır: Hatib Zakiri Hasan efendi, Recep Çelebi, Itri,
18. Asır: Şey Osman Dede, Mustafa Çavuş, Ebubekir Ağa, Tabi, Mehmed Ağa, Sadullah Ağa
19. Asır: Dede Efendi, Delalzade, Osman Bey, Arif Bey, Şevki Bey, Zekai Dede, Ali Efendi
20. Asır: İsmail Hakkı Bey, Tanburi Cemil, Rahmi Bey, Sadettin Arel
Türk Sanatı:
15. Asır: İvaz Paşa, Baysungur Mirza, Şeyh Hamdullah,
16. Asır: Acem Ali, Bihzat, Karahisari Sarhoş İbrahim, Mimar Sinan, Osman Efendi
17. Asır: Mehmed Ağa, İsmail Efendi, Settar Efendi, Hafız Osman,
18. Asır: Levni
19. Asır: Rakım, Yesari Zade, Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Türk Denizciliği:
11. Asır: Çaka Bey
14. Asır: Aydınoğlu Gazi umur Paşa
15. Asır: Kemal Reis
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16. Asır: Oruç Reis, Aydın Reis, Barbaros, Hasan Paşa, Pri Reis, Seydi Ali Reis, Turgut Reis, Salih
Paşa, Barbaroszade Hasan Paşa, Piyale Paşa, Kılıç Ali Paşa
17. Asır: Murat Reis, Mezomorta Hüseyin paşa
Buradaki amaç Yılmaz Öztuna’nın Türk büyüklerini Türk halkına tanıtma amacından
kaynaklanmaktadır. Geçmişle öğünürken gerileme nedenlerini de anlamamızı sağlayan bu bilgiler
önemlidir. Sadi Borak’ın yazmış olduğu “Kurtuluş Savaşı’ndan Bir Sayfa” isimli makale Teğmen Halil
Nuri’nin Kurtuluş Savaşı yıllarındaki hatıralarına değinmektedir. Mustafa kemal Atatürk ile diyalogları
ve Teğmen Halil Nuri’nin Kurtuluş Savaşı yıllarındaki resimleri orijinal ve ilgi çekicidir (Borak, 1967,
s.27-31). Bunun yanında Cengiz Yarbağ’ın “İbrahim Aşki” ile yaptığı röportajda eski Osmanlı Deniz
Lisesi öğretmeni hatıralarını anlatmaktadır.
Bunun yanında Metin And’ın yazmış olduğu “İzmir’de İlk Tiyatrolar” makalesi ilgi çekici
makalelerdendir. Bu makalede İzmir’in ilk tiyatro binasının1841 yılında açılmış olan Eutrepe tiyatrosu
olduğunu söylemektedir. Bunun yanında Cammarano Tiyatrosu, Eksaristeron Tiyatrosu, Nea Skene,
Theatron Smirnes ve Sporting Klüp önemli tiyatrolarıdır. Ermeni ve Rumların temsileri
yapılmaktaydı(And, 1967, s.40-42).
Antalya ve Tokat illerinin tarihlerinden bahseden bilgilendirmelerin ardından Osmanlı
İmparatorluğu’nun Büyükelçisi Musurus Paşa’dan Sinan Kuneralp bahsetmiştir. Kostaki Musurus Paşa
1851-1885’e kadar vazife görmüştür. Otuz dört sene zarfında, Osmanlı tahtından dört sultan birbirini
takip etmiştir. İngiltere’de ise 63 sene tahta kalan Kraliçe Victoria, Mususrus’un hem gelişinde hem
de vedasında bulunmuştur. Kuneralp Kraliçe Victoria’nın Türk sefaret ziyaretini şöyle aktarmaktadır
(Kunuralp, 1967, s. 45): “ Musurus Bey, Bryanston Square’da bulunan ikametgâhına yerleştikten sonra
fuardaki Türk pavyonu ile uğraşamaya başladı. Hyde Park’ta kurulan fuar, bütün dünyadan yüzbinlerce
meraklıyı Londra’ya cezbetmişti. Tunus ve mısır eyaletlerinin de mallar gönderdikleri pavyonda,
ananevi sanayiin numunelerinin yanı sıra, Tanzimat hükümetinin yaratmak için uğraştığı modern
endüstrinin mahsulleri de teşhir ediliyordu. Pavyonda bir şark havası canlandırılmaya çalışılmış, bu da
yenilik ve egzotizm meraklıları arasında pek beğenilmişti. Kapalı çarşıyı andıran Pavyonda sergilenen
el işleri çok beğenildi. Pavyonu birkaç defa gezen Kraliçe Victoria, 12 İngiliz altın değerinde ipek
kumaş ve şal aldı. İntibaları çok müspetti. Türk pavyonu, jüri tarafından da beğenildi ve üç tane altın
madalya kazandı.” Görüldüğü üzere o dönemde yaygın olan Fuarlar ilgi odağı olmaktaydı. Bu olayları
okuyucuyla paylaşan dergi geçmiş ile gelecek arasında ilişki kurarak, Osmanlı Devleti’nin bir hoş görü
toplumu olduğunu vurgulamaktadır.
John Coates’in yazmış olduğu; “Gestapo Şefi Heydrich’e Yapılan Suikast” isimli makalesi Nazi
iktidarı dönemi hakkında bilgi vermektedir. Hitler dönemini suikast olayı ile irdelenmesi okuyucunun
merakını uyandırmaktadır. Yine Muhiddin Erev’in yazmış olduğu Kutül Amare Zaferi, gerçek anılar
ışında tarihçi yaklaşımıyla anlatılmıştır. Karikatürler ve Eski İstanbul resimlerinin yer aldığı mecmua
tarih sevgisini aşılanması ve tarihe olan ilginin artmasında etkili olmuştur.
Sonuç
Sonuç olarak söylenebilir ki; aylık olarak yayınlanan Hayat Tarih Mecmuası modern tarih bakış
açısıyla yazılmış makaleleri içinde barındırmaktadır. Mecmuada bolca resim ve gerekli yerlerde harita
kullanılması ve seçilen konuların okuyucunun dikkatini çekecek ölçüde hazırlanması, Tarihi konularının
kronolojik verilmesi ve belgelere dayanılarak sunulması bilimsel niteliğe haiz olduğunu
göstermektedir. Tarih sevgisi ve tarih bilinci geliştirmede derginin etkileyici bir özelliğe sahip olduğu
ve karikatürler ve okuyuculardan gelen sorulara cevap vermesi dolaysıyla samimi ve ders verir şekilde
tasarlanması eğitim boyutunun da yadsınamayacağını belirtmemize sebep olmaktadır. Kısaca
günümüzde bile okunduğunda yeni lezzeti veren mecmuanın eski sayılarının da hem tarihi sevenlere
hem de tarihçilere kaynak olacağı kanısındayım.
KAYNAKLAR;
RADO Şevket; “Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi”, Hayat Tarih Mecmuası,
sayı: 6, 1967, s.5-9.
GÜVENÇ Tamer; “İsrail ve Orta Doğu Buhranı”, Hayat Tarih Mecmuası, sayı: 6, 1967, s.15-21.
ÖZTUNA Yılmaz; “Türk Büyükleri” ,Hayat Tarih Mecmuası, sayı: 6, 1967, s.22,23.
BORAK Sadi; “Kurtuluş Savaşı’ndan Bir Sayfa”, Hayat Tarih Mecmuası, sayı: 6, 1967, s.27-31.
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AND Metin; “İzmir’de İlk Tiyatrolar”, Hayat Tarih Mecmuası, sayı: 6, 1967, s. 40-42.
EKLER

Ek 1: Hayat Mecmuası 1967 Yılı Kapak Sayfası
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Ek 2: Hayat Mecmuası 1967 Yılı İçindekiler Sayfası

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

493

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

Ek 3: Hayat Mecmuası 1967 Yılı Eski İstanbul Resimleri
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Ek 4: Hayat Mecmuası 1967 Yılı Sadi Borak’ın Makalesi
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Ek 5 Hayat Mecmuası 1967 Yılı Karikatürler
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Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Yardım ve Yoksullukla İlgili
Önyargılara Dair Değerlendirmeleri
Arş. Gör. Dr. Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye
sanemozge@gmail.com
Özet: Sosyal sorunların arttığı ve karmaşıklaştığı günümüz dünyasında, bu sorunlarla insan hakları ve sosyal
adalet ilkelerini temel alarak mücadele eden önemli mesleklerden biri sosyal hizmettir. Bu nedenle mesleğin
uygulayıcıları olarak nitelikli yetişmiş sosyal hizmet uzmanlarına duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır.
Bu niteliğin korunabilmesi için sosyal hizmet öğrencilerinin, sosyal hizmetin üzerine temellendiği ilkeleri
içselleştirmeleri önemlidir. Bu gerekçeyle 2016-2017 akademik yılında yenilenen ders içeriğiyle birlikte Sosyal
Hizmet Ortamlarında İnceleme Dersi, öğrencilerin yalnızca temel sosyal hizmet alanlarını tanıdıkları değil, aynı
zamanda farklı alanlarda sunulan hizmetlerden yararlananlara karşı mevcut önyargılara ilişkin farkındalık
geliştirdikleri bir ders olarak işlenmektedir. Böylece sosyal hizmet öğrencilerinin, lisans eğitimlerinin başında,
ayrımcılık karşıtı, insan hakları ve sosyal adalet temelli mesleki uygulamalar gerçekleştirebilmeleri için öncelikle
önyargılara karşı farkındalık geliştirmeleri hedeflenmiştir. Bu çalışmada söz konusu dersin ele aldığı ve sosyal
hizmet uzmanlarının çalıştığı temel alanlardan birisi olan sosyal yardım ve yoksulluk alanında, öğrencilerin
mevcut önyargılara ilişkin geliştirdikleri farkındalıkların neler olduğu tartışmaya açılmaktadır. Konuyla ilgili
farkındalıklarının neler olduğunu görebilmek için 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 olmak üzere üç akademik
yıl süresince dersi alan öğrenciler tarafından ders kapsamında hazırlanan yansıtıcı günlükler analiz edilmiştir.
Ulaşılan nitel bulgular, ekonomik yoksunluk yaşayan insanlara karşı mevcut önyargıların, yoksulluğun, insanların
yanlış tercihleri, tembellik, iş beğenmeme gibi bireysel nedenlerin bir sonucu olarak görülmesi nedeniyle
şekillendiğini göstermektedir. Dahası öğrenciler, bu önyargıların, sosyal devletin bir gereği olarak uygulanan
yardımlara ve yardım alanlara şüpheyle yaklaşılmasını, gereksinim içindeki insanların yardım başvurusunda
bulunma-bulunmama ikilemini yaşamalarına yol açtığını vurgulamışlardır. Yapılan araştırma sonucunda ders
kapsamında gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin, mesleki farkındalıklarının şekillenmeye
başladığı ve sosyal hizmet mesleğinin tahta kurusu olarak nitelenebilecek olan önyargıların bir bölümü üzerinde
derinlemesine düşündükleri görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sosyal hizmet mesleği, Önyargılar, Yoksulluk, Sosyal yardımlar.

Social Work Students' Evaluations on Prejudices about Social
Assistance and Poverty
Abstract: In today's world, where social problems are increasing and complicated, one of the most important
profession, which struggle against these problems through the principles of human rights and social justice, is
social work. Therefore, the need for qualified social workers as professionals is increasing day by day. In order
to maintain this quality, it is important that social work students internalize the principles on which social work
is based. For this reason, since the 2016-2017 academic year, with the renewed content the course “Field
Experience in Social Work” has been taught as a course which students do not only learn the basic social work
areas but also develop awareness about prejudices against service users. Thus, it is aimed that social work
students develop awareness of prejudices at the beginning of their undergraduate education so that they can
realize professional practices based on anti-discrimination, human rights and social justice. In this study, it is
debated on the students' awareness about the prejudices in the field of social aids and poverty, which is one of
the main areas where social workers work. In order to see students’ awareness on the subject, the reflective
diaries prepared by the students who took the course during the three academic years 2016-2017, 2017-2018 and
2018-2019 were analyzed. The qualitative findings showed that the prejudices against people who suffer from
economic deprivation are shaped by the fact that poverty is seen as a result of individual reasons such as
individual’s wrong choices, laziness, dislike of work etc. Moreover, the students stressed that these prejudices
cause suspicion about the social aids which are a requirement of the social state and people who benefit from
these aids. Students also emphasized that prejudices lead to the dilemma of whether or not people in need are
willing to apply for help. In addition, it was seen that students thought deeply about some prejudices which can
undermine the social work profession.
Keywords: Social work profession, Prejudices, Poverty, Social aids.
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1. Giriş
Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmet, insanın yalnızca insan olması bakımından değerli
olduğu anlayışını benimser. Bu anlayış dolayısıyla sosyal hizmet teori ve pratiğinin temelinde insan
hakları ve sosyal adalet ilkeleri yer alır (Özateş, Gelmez, 2018: 566) Sosyal hizmette söz konusu anlayış
ve ilkelerle örtüşen mesleki uygulamaların gerçekleştirebilmesi için sosyal hizmet uzmanı adaylarının
farklı müracaatçı gruplarına yönelik baskı ve ayrımcılığa neden olabilecek toplumdaki mevcut
önyargılara ilişkin farkındalık kazanmaları gerekmektedir. Zira sosyal hizmet uzmanlarının, bu
yargıların ortadan kaldırılması ve yeniden üretilmemesi için çalışma sorumluluğu bulunmaktadır.
Sosyal hizmet uzmanlarının bu sorumlulukla çalışması gereken mesleki alanlardan biri de yoksulluk ve
sosyal yardım alanıdır.
Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sunulan sosyal yardımlar, insanların temel haklarını
koruyacak biçimde sınırları çizilen yurttaşlık hakları arasında değerlendirilmelidir. Yurttaşlık
haklarının sınırları çizilirken ise bu hakların, dolaylı olarak korunan temel kişi haklarıyla ilgisinin
kurulması ve o ülkedeki tüm yurttaşların eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Zira yurttaşlar
açısından, yurttaşlık haklarının korunması, insan olanaklarının geliştirilmesi için gereken önkoşulların
sağlanabilmesi için bir gerekliliktir. Öyle ki beslenme, eğitim, sağlık, barıma, bakım gibi temel kişi
hakları, her bir kişinin yurttaşlık haklarından eşit biçimde yararlanması durumunda korunabilir
(Kuçuradi, 2007).
Yurttaşlık hakları ile bu haklar dolayımıyla korunabilen insan hakları arasındaki ilgide ise sosyal
adalet sorunu yer almaktadır. Kaldı ki sosyal adalet de yalnızca, temel haklar ile yurttaşlık hakları
arasındaki bu ilginin, bir başka deyişle ancak ve ancak dolaylı olarak korunabilen insan haklarının, bir
ülkede tüm yurttaşlar için eşitçe korunma olanaklarının kurulması ile sağlanabilir. Sosyal adaletsizlik
ise temel haklara zarar veren bazı yasaların kaldırılmaması, bu hakların yaşanmasını engelleyen bazı
yasaların çıkartılması ya da bunları dolaylı olarak koruyacak yasaların çıkartılmaması halinde yaşanır
(Kuçuradi, 2007).
Sosyal hizmetin önemli alanlarından biri olan yoksullukla mücadelede sosyal yardımların önemi
açıktır. Ancak neoliberal ekonomik politikaların, yurttaşların yoksulluk karşısında devletten yardım ve
destek taleplerini görmezden gelme, dahası sosyal yardımları yurttaşlık hakları olmaktan çıkartma
eğilimi bulunmaktadır (Tepe, 2009: 97). Bu eğilim karşısında, insanın kendinde değerini gören ve
koruyan bir meslek olan sosyal hizmetin uygulayıcılarının, sosyal yardımların planlanmasında ve
sunumunda insan haklarının korunmasını ve sosyal adaletin sağlanmasını amaçlamaya devam etmesi
son derece önemlidir. Bu nedenle mesleğin uygulayıcıları olan sosyal hizmet uzmanlarından,
çalıştıkları bu alanda mesleğin temel ilke ve değerleri bağlamında, sosyal yardımların birer yurttaşlık
hakkı olduğu bilinciyle hareket etmeleri beklenir.
Sosyal hizmet mesleğinin tüm bu gereklilikleri göz önünde bulundurularak Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölümünün zorunlu dersleri arasında yer alan Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme
dersinin içeriği, 2016-2017 akademik yılında gözden geçirilmiştir. Wahler (2012) tarafından geliştirilen
eğitim modeli temel alınarak geliştirilen ders içeriği ile öğrencilerin, mevcut önyargılara ilişkin
farkındalık kazanmaları amaçlanmıştır. Zira sosyal hizmet uzmanlarınca, sosyal hizmetin tüm diğer
çalışma alanlarında olduğu gibi yoksulluk ve sosyal yardım alanına dair yaygın önyargıların farkında
olunmamasının, uzmanların mesleğin ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapabilmelerinin ve dolayısıyla
mesleki sorumluklarını yerine getirmelerinin önünde engel oluşturacağı açıktır.
Söz konusu ders kapsamında gerçekleştirilen grup tartışması, rapor yazılması, yayınlanmış
bilimsel çalışmaların incelenmesi, kuruluş ziyaretleri ve deneyim paylaşımı gibi etkinliklerin ardından,
sosyal hizmet öğrencilerinin, yoksulluk ve sosyal yardımlara dair toplumdaki mevcut önyargılara ilişkin
değerlendirmelerini ortaya çıkartmak amacıyla yansıtıcı günlükler uygulanmıştır. Böylece
gerçekleştirilen araştırmayla, ders içeriğinin yenilendiği 2016-2017 akademik yılından başlayarak üç
yıl süresince Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme dersini alan birinci sınıf öğrencilerinin yoksulluk ve
sosyal yardım alanında karşılaşabilecekleri önyargılara ve bu yargıların kaynaklarına ilişkin
değerlendirmeleri ortaya çıkartılmıştır.
2. Yöntem
Yoksulluk ve sosyal yardım alanında yayınlanmış bilimsel çalışmaların incelenmesinin yanı sıra
ders kapsamında yoksulluk alanında hizmet sağlayan önemli kuruluşlar arasında yer alan Sosyal Hizmet
Merkezlerine, dersi alan tüm öğrencilerin katılımıyla ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Böylece
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öğrencilerin kuruluşta gözlem yapabilmelerine, ziyaret edilen kuruluşun hizmetlerinden yararlanan
müracaatçı gruplarıyla karşılaşabilmelerine, kuruluşta çalışan sosyal hizmet uzmanlarının bilgi ve
deneyimlerini öğrenebilmelerine olanak sağlanmıştır. Kuruluş ziyaretinin ardından, 8 ila 16 öğrenciden
oluşan küçük grup içinde yürütülen tartışmalarla öğrencilerden bir grup raporu hazırlamaları
istenmiştir. Söz konusu raporlarda, ziyaret edilen kuruluşun tarihine, mevzuatına, amacına,
personeline, kuruluşta sunulan yardımlara ilişkin ve yardımlardan yararlananlara ilişkin edindikleri
bilgilere yer vermeleri istenmiştir. Öğrenci gruplarından ayrıca ‘bu derste ne öğrendiniz?’ ve
‘yoksulluk ve sosyal yardım alanına dair önyargıların neler olduğunu fark ettiniz?’ olmak üzere iki
sorunun yer aldığı yansıtıcı günlükleri hazırlamaları beklenmiştir. Böylece her bir akademik yıl içinde,
derse katılan öğrencilerden oluşturulan 16 öğrenci grubu olmak üzere, toplam 48 öğrenci grubu
tarafından hazırlanan yansıtıcı günlükler elde edilmiştir. Okunmasına, dersin tamamlanmasının
ardından başlanan yansıtıcı günlükler, nitel içerik analiziyle analiz edilmiş ve dört tema elde
edilmiştir. Bulgular, ‘yoksulluğun nedenlerine ilişkin önyargılar’, ‘ekonomik yoksunluk
yaşayanlara/sosyal yardımlardan yararlananlara ilişkin önyargılar’, ‘sosyal yardımlara ilişkin
önyargılar’ ve ‘sosyal yardımlara erişimin önünde bir engel olarak önyargılar’ olmak üzere dört tema
altında sunulmuştur.
3. Bulgular
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin, birinci yılın güz döneminde almaları
gereken Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme dersi kapsamında gerçekleştirilen bu araştırmada, dersi
alan öğrencilerden oluşturulan küçük grupların hazırladığı yansıtıcı günlükler toplanmıştır. Böylece
2016-2017 akademik yılında 16, 2017-2018 akademik yılında 16, 2018-2019 akademik yılında 16 olmak
üzere toplam 48 yansıtıcı günlük analiz edilmiştir.
2016-2017 akademik yılında 189 öğrenci [%78.8’i (149) kadın, %21.2’si (40) erkek], 2017-2018
akademik yılında 194 öğrenci [%84.5’i (164) kadın, %15.5 (30) erkek], 2018-2019 akademik yılında ise
178 öğrenci [%83.1 (148) kadın, %16.9 (30) erkek], söz konusu dersi almış ve başarılı olmuştur. Böylece
kendi döneminde 8-16 kişilik öğrenci grupları içinde toplam 561 öğrenci tarafından yansıtıcı günlükler
hazırlanmıştır. Yansıtıcı günlüklerin analizinden elde edilen ilk tema altında öğrencilerin, yoksulluğun
nedenlerine ilişkin önyargıların, yoksulluğa ilişkin toplumdaki mevcut önyargıları arasında öne çıktığını
ortaya koymaktadır. İkinci tema, yoksulluğa ilişkin önyargıların benzerlerinin, sosyal yardımlardan
yararlananlara da yöneltildiğine ilişkin öğrencilerin değerlendirmelerini ortaya koymaktadır. Üçüncü
tema altında yoksulluğun nedenlerine ve sosyal yardımlardan yararlananların yanı sıra planlanması ve
uygulanması süreçleriyle sosyal yardımlara ilişkin de toplumda önyargıların olduğuna ilişkin öğrenci
değerlendirmeleri yer almıştır. Son tema altında ise öğrenciler, yoksulluk ve sosyal yardım alanında
toplumdaki mevcut önyargıların yol açtığı bir sorun olarak, sosyal yardımlara erişimin önündeki
engelleri değerlendirmişlerdir.
3.1. Yoksulluğun Nedenlerine İlişkin Önyargılar
Öğrencilerin değerlendirmelerinde dikkat çeken ilk husus, ekonomik yoksunluk yaşayan insanlara
karşı toplumda oluşan önyargıların kökenlerine ilişkindir. Buna göre öğrenciler mevcut önyargıların,
yoksulluğun yapısal nedenlerin değil, bireysel etkenlerin bir sonucu olarak görülmesinden
kaynaklandığını vurgulamaktadırlar. Örneğin 2016-2017 akademik yılında ders kapsamında yansıtıcı
günlük hazırlayan bir öğrenci grubu yoksulluğun, “tembellikten” kaynaklanan bireysel bir sorun olarak
görülmesinin söz konusu önyargıların ortaya çıkmasında büyük rol oynadığını şöyle ifade etmiştir:
İnsanların yoksul olması, tembel olmalarına bağlanabiliyor. Zorluklara karşı direnmeyen,
çabalamayan, kaderine boyun eğen insanlar olarak görülüyorlar. (13. Grup: 12 kadın öğrenci,
2016-2017 akademik yılı)
Bilhassa 2016-2017 akademik yılında dersi alan öğrenciler tarafından, toplumda yoksulluğun tıpkı
tembellik gibi, insanların mevcut gelir getirici iş olanaklarını beğenmemelerinden ve çalışmak
istememelerinden kaynaklanan bireysel bir sorun olarak görüldüğü ve böylesi bir bakış açısının da
önyargıları kaçınılmaz kıldığı sıklıkla vurgulanmıştır:
İnsanların çalışmak istemedikleri için yoksul oldukları düşünülüyor. Ya da zor durumda da
olsalar, en iyi işi istedikleri için açıkta kalıyorlar gibi bir algı var. (2. Grup: 8 erkek & 4 kadın
öğrenci, 2016-2017 akademik yılı)
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Yoksul insanların yeterince çaba göstermediği ya da iş beğenmediği için içinde bulundukları
durumda yaşadıkları düşünülüyor ve kolayca yargılanabiliyor toplum tarafından. (8. Grup: 2
erkek & 9 kadın öğrenci, 2016-2017 akademik yılı)
Çoğu zaman yoksulların, bilerek, isteyerek yoksul oldukları düşünülüyor. Çünkü insanlar, iş
var ama ekonomik yoksunluk yaşayanların, iş beğenmedikleri ya da çalışmak ağır geldiği için
çalışmıyorlar diye düşünüyor. (5. Grup: 3 erkek & 8 kadın öğrenci 2016-2017 akademik yılı)
Öğrenciler, yoksulluğa dair toplumda oluşan önyargıların kökeninde, yanlış tercihlerinin bir
sonucu olarak insanların yoksulluk içinde yaşadıklarına dair önyargılı bir bakış açısının bulunduğunu
belirtmişlerdir. Örneğin 2017-2018 akademik yılında dersi alan öğrencilerden oluşan bir grup
tarafından söz konusu saptama şöyle ifade edilmiştir:
Herhangi bir konuda dezavantajlı olan bireyler çoğu zaman toplum tarafından dışlanıyor.
Yoksul insanlara, neden bu onların tercihiymiş gibi yaklaşıldığını görebiliyoruz. Bu insanlara,
diğer insanlardan farklı, aşağılayıcı bir tavırla davranılabiliyor. (10. Grup: 13 kadın öğrenci,
2017-2018 akademik yılı)
Sonuç itibariyle yoksulluğa dair önyargıların, yoksulluğun yapısal nedenlerinin görülememesinden
kaynaklandığına ilişkin öğrencilerin yaptığı değerlendirmeler, “yoksulluğun nedenlerine ilişkin
önyargılar” temasında öne çıkan değerlendirme olmuştur:
Kapitalizmin yarattığı sınıf eşitsizlikleri, günümüzde oldukça yaygın biçimde görülüyor.
Kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelen insanlar, üst sınıflar tarafından kullanılan,
emeklerinin karşılığını alamayan insanlar oldukları halde toplumda bu bağlantılar
görülmüyor. Bu nedenle yoksullar, kendi günahlarının cezasını çekiyor gibi bir yargı var
toplumda. (16. Grup: 5 erkek & 5 kadın, 2018-2019 akademik yılı)
Yoksulluğun, kapitalist sistemin bir sonucu olduğu bilinmediğinden ya da bilinmek
istenmediğinden insanların, kolayca yoksulluğa karşı koyabilecekleri ve yoksulluğun kendi
suçları olduğu düşünülüyor. Ama önemli olan yoksulluğa karşı sosyal devlet anlayışının
geliştirilmesi olduğunu göremiyorlar. (12. Grup: 3 erkek & 8 kadın, 2016-2017 akademik yılı)
3.2. Ekonomik Yoksunluk Yaşayanlara/Sosyal Yardımlardan Yararlananlara İlişkin Önyargılar
Üç akademik yıl süresince Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme dersini alan öğrencilerin
değerlendirmeleri, yalnızca yoksulluğun nedenlerine ilişkin değil, aynı zamanda ekonomik yoksunluk
yaşayanlara karşı da toplumda önyargılı bakış açısının varlığına dikkat çekmektedir. Öğrenciler
tarafından, toplumun konuya ilişkin önyargılarının, sosyal devletin bir gereği olarak sunulan
yardımlardan yararlananlara şüpheyle yaklaşılmasına ve yoksulluk yaşayan kişilerin, kişi olarak
sorgulanmasına yol açtığı vurgulanmıştır. Örneğin 2016-2017 akademik yılında dersi alan öğrencilerden
oluşan bir grup, yoksul olmanın, “güvenilmez insan” olmakla ilişkilendirildiğini şu ifadelerle
aktarmıştır:
Yoksulluk kendi suçlarıymış gibi görülünce yoksul insanlara da güven olmaz gibi önyargılar
kolayca oluşabiliyor. Bu tarz yargılamalar ise yoksul insanları ister istemez toplumdan
soyutluyor. (11. Grup: 3 erkek & 7 kadın öğrenci, 2016-2017 akademik yılı)
Ayrıca öğrenciler, sosyal yardımlardan yararlanmanın kolaycılık olduğuna, zarar verdiğine ilişkin
toplumdaki mevcut önyargıların, yoksul olmanın, “kötü olmak”la ilişkilendirilmesine yol açtığı
değerlendirmesinde bulunmuşlardır:
Yoksulluğun bir tercih olduğu, insanların isterlerse yoksulluktan kolayca kurtulabilecekleri
düşünüldüğünden Sosyal Hizmet Merkezlerine giden, yardım alan insanlara kötü gözle
bakılabiliyor. Yardım almanın insana yakışmadığı düşünülüyor. (7. Grup: 1 erkek & 12 kadın
öğrenci, 2017-2018 akademik yılı)
Toplumda toplumun en yoksullarının, kötü oldukları, iyi insan olamayacakları, topluma sözde
zarar verdikleri gibi birçok olumsuz önyargı olabiliyor. Özellikle yoksul aile çocuklarının, orta
ve üst sınıftan çocuklar gibi olamayacağı konusunda önyargılar var. (10. Grup: 1 erkek & 11
kadın öğrenci, 2018-2019 akademik yılı)
3.3. Sosyal Yardımlara İlişkin Önyargılar
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Öğrenci grupları yansıtıcı günlüklerinde, yoksulluğun nedenlerine, sosyal yardımlardan
yararlananlara/yoksullara olduğu gibi toplum tarafından sosyal yardımlara ilişkin de önyargılı bir bakış
açısının bulunduğunu vurgulamışlardır. Dolayısıyla hak temelli olarak sunulması, insanın kendinde
değerinin korunması için bir gereklilik olan yardımların, toplum nezdinde haksızlığa sebep olan
uygulamalar olarak görüldüğü değerlendirilmesi son derece çarpıcıdır. Sosyal yardımların,
“adaletsizlik yarattığı”na ilişkin toplumdaki mevcut önyargı, 2017-2018 akademik yılında dersi alan
bir öğrenci grubu tarafından şöyle ifade edilmiştir:
Sosyal Hizmet Merkezlerinden hizmet alanlara karşı, toplumun bazı kesimleri tarafından,
kendi vergilerinden bu insanlara yardım yapıldığı, bunun adaletsiz olduğu gibi tepkilerle
karşılaşabiliyorlar, ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalabiliyorlar. Aynı zamanda bazı
kesimler, bu insanları topluma yük olarak görebiliyor. (1. Grup: 1 erkek & 7 kadın öğrenci,
2017-2018 akademik yılı)
Yine 2017-2018 akademik yılında dersi alan öğrenciler arasından bir grup, sosyal yardımların
kendisinin adaletsizlik yaratmasına ek olarak, sosyal yardımların dağıtımının da “adaletsiz olduğu”na
dair toplumdaki mevcut önyargıyı şöyle ifade etmiştir:
Maddi açıdan desteğe ihtiyacı olan insanların durumu tam araştırılmadan bu desteklerin
onlara verildiği gibi bir yargı var toplumda. Sanki yardım alanların yardıma ihtiyacı olmadığı
halde aldıkları düşünülebiliyor. (5. Grup: 2 erkek & 10 kadın, 2017-2018 akademik yılı)
Öğrenciler, sosyal yardımlara ilişkin toplumdaki önyargıların kökeninde ise yardımların,
“tembelliğe yol açtığı” düşüncesinin bulunduğunu belirtmişlerdir:
Çevremizdeki pek çok insanın yoksulların suça daha yatkın olduklarını, Sosyal Hizmet
Merkezlerinin yaptıkları yardımlardan dolayı bu insanların tembelleştikleri, çalışmadıkları
gibi önyargıları olduğunu düşünüyoruz. (3. Grup: 1 erkek & 11 kadın öğrenci, 2017-2018
akademik yılı)
3.4. Sosyal Yardımlara Erişimin Önünde Bir Engel Olarak Önyargılar
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme dersini alan öğrenciler üç akademik yılda da yoksulluğun
nedenlerine, ekonomik yoksulluk yaşayanlara/sosyal yardımlardan yararlananlara ve sosyal yardımlara
ilişkin toplumdaki önyargılı bakış açısının, gereksinim içindeki insanların yardım başvurusunda
bulunma-bulunmama ikilemini yaşamalarına yol açtığını sıklıkla vurgulamışlardır. Öğrenciler,
yardımlara başvuruda yaşanan tereddütlerin kimi zaman yoksulluğa ilişkin önyargılardan
kaynaklanabildiğini şöyle ifade etmişlerdir:
Çoğu yoksul insan, Sosyal Hizmet Merkezine başvururken utana sıkıla gelip derdini çok zor
anlatırmış. Sanki yoksul olmak bir suçmuş gibi. Biz bunun toplumun önyargılarından
kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü yoksulluğun, insanların kendi seçimleri olduğu
düşünülüyor. (6. Grup: 5 erkek & 6 kadın öğrenci, 2016-2017 akademik yılı)
Öğrencilerin konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmelerin bir bölümünde ise sosyal yardımlara
başvuruda yaşanan ikilemlerin doğrudan, yardımlardan yararlananlara ilişkin önyargılarla bağlantılı
olduğu dikkati çekmektedir:
Toplumda mağdur olan, ötekileştirilen veya zorluklar yaşayan insanların SHM gibi yardım
alabilecekleri yerlerden çekinmesi, toplumda bu kuruluşlardan yardım alan insanların aciz
ve aşağı görülmesiyle, yoksulların tembel ve başkalarının sırtından geçinmeye çalıştıklarının
düşünülmesiyle yakından ilgisi var. (16. Grup: 2 erkek & 13 kadın öğrenci, 2017-2018
akademik yılı)
Aslında bir insan yaşamadığı şeyi zor anlar. Bu yüzden yoksulluğa düşmedikçe ben bu
şartlarda ne yapardım sorusunu da pek sormazlar kendilerine. En büyük önyargılar da üzerine
hiç düşünülmediğinde doğar. İnsanlar bu nedenle SHM’den yardım alanları kolayca
yargılayabiliyor. Bu nedenle insanlar ihtiyacı olduğu halde yardımlara başvurmakta tereddüt
yaşayabiliyor. (11. Grup: 4 erkek & 10 kadın öğrenci, 2018-2019 akademik yılı)
Tıpkı yoksulluğun nedenlerine ve yoksulluk yaşayan insanlara olduğu gibi yoksullukla mücadelede
önemli bir rol oynaması beklenen kuruluşlara karşı da toplumda oluşan önyargıların, kişilerin bu
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kuruluşlarla yardımlardan yararlanabilmek için ilişkilenmesinin önünde önemli bir engel yarattığı,
öğrenciler tarafından vurgulanmıştır:
Sosyal Hizmet Merkezlerinin, yoksul insanlara destek olmaya çalışması nedeniyle yanlış
anlaşıldığını düşünüyoruz. İnsanlar, bu kuruluşlara karşı olumsuz bir algı geliştirebiliyor. Bu
önyargılarla karşılaşmamak için de çok ihtiyaç duysalar da yardıma başvurmak
istemeyebiliyorlar. (15. Grup: 2 erkek & 9 kadın öğrenci, 2018-2019 akademik yılı)
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
İnsan haklarının ve yurttaşlık haklarının korunması, sosyal adaletin gerçekleştirebilmesi için
mesleki çalışmalarda insanın kendinde değerini gözeten uygulamalara imza atan sosyal hizmet
uzmanlarına duyulan ihtiyaç açıktır. Bu nedenle, sosyal hizmet öğrencilerinin eğitimleri sırasında
mesleğin değerlerini içselleştirmelerine yardımcı olacak eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu gereklilik bağlamında atılacak adımlardan ilkini ise öğrencilerin, mesleğe
atıldıklarında çalışacakları farklı alanlarda karşılaşabilecekleri önyargılara ilişkin farkındalık
kazanmaları oluşturmaktadır. Bu amaçla Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme dersi içeriği
yenilenerek, ders kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin yoksulluk ve sosyal yardım
alanında toplum tarafından taşınan önyargılara ilişkin farkındalıklarının gelişmesine çalışılmıştır.
Öğrenciler tarafından hazırlanan yansıtıcı günlükler, öğrencilerin bu alandaki farkındalıklarını ve
konuya dair eleştirel değerlendirmelerini ortaya koymuştur.
Öğrencilerin değerlendirmelerinde dikkat çeken önemli hususlardan ilki, ekonomik yoksunluk
yaşayan insanlara karşı toplumda oluşan önyargıların kökenlerine ilişkindir. Öğrenciler mevcut
önyargıların, yoksulluğun yapısal nedenlerin değil, tembellik, iş beğenmeme, yanlış tercihlerde
bulunma gibi bireysel etkenlerin bir sonucu olarak görülmesinden kaynaklandığını saptamışlardır.
Polat Uluocak ve arkadaşları (2011) tarafından Ankara’da hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarında çalışan meslek elemanlarıyla gerçekleştirilen araştırmada, çalışanların
çoğunluğunun yoksulluğun nedenlerini yapısal faktörlerle açıkladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal
hizmet mesleğinin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için son derece önemli olan bu
türden değerlendirmelerin, henüz birinci sınıfta öğrenim gören sosyal hizmet öğrencileri tarafından
da yapılabilmesi, bu çalışmanın mesleki açıdan en önemli kazanımını ortaya koymaktadır.
Öğrenciler, ekonomik yoksunluk yaşayanlara/sosyal yardımlardan yararlananlara karşı da
toplumda önyargılı bir bakış açısının olduğu, bu kişilere şüpheyle yaklaşıldığı, yoksul olmanın,
güvenilmez ya da kötü insan olmakla ilişkilendirildiği değerlendirmesinde bulunacak bir farkındalık
geliştirmişlerdir. Öğrenciler ayrıca, sosyal yardımlara ilişkin toplumdaki yaygın önyargılı bakış açısının,
sosyal yardımların hak temelli sunulması gereken hizmetler olarak değil, haksızlık yaratan uygulamalar
olarak görülmesinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Sosyal yardımların
adaletsizlik yarattığına, sosyal yardımların sunumunun adaletsiz olduğuna, yardımlardan
yararlananları tembelliğe sevk ettiğine ilişkin toplum nezdinde oluşan önyargılara da öğrenciler
değerlendirmelerinde dikkat çekmişlerdir.
Yansıtıcı günlüklerinde öğrenciler son olarak, yoksulluğun nedenlerine, ekonomik yoksulluk
yaşayanlara/sosyal yardımlardan yararlananlara ve sosyal yardımlara ilişkin toplumdaki önyargılı bakış
açısının, gereksinim içindeki insanların yardım başvurusunda bulunma-bulunmama ikilemini
yaşamalarına yol açtığını vurgulamışlardır.
Gerçekleştirilen bu araştırma, bir yandan çalışma alanlarından biri olan sosyal yardım ve
yoksulluk alanında mesleklerini icra edecek olan sosyal hizmet uzmanlarının, lisans eğitimleri
süresince farkındalıklarını geliştirecek, karşılaşabilecekleri önyargılara karşı mücadele edecek ve
böylece mesleği, değerleri bağlamında gerçekleştirebilmelerinin önünü açacak eğitsel etkinliklerin
gerçekleştirilmesinin önemini göstermektedir. Sosyal hizmet öğrencileriyle, yoksulluğa dair
anlayışlarının ve farkındalıklarının gelişmesi amacıyla yapılan çalışmaları değerlendiren başka
araştırmalar da göstermektedir ki, farklı öğrenim seviyelerinde dahi öğrencilerin, refah hizmetleri ve
bu hizmetlerden yararlananların yanı sıra yoksulluğun nedenleri hakkındaki görüşleri olumlu yönde
gelişebilmektedir ve bu çerçevede hayata geçirilecek eğitsel etkinlikler son derece önemlidir (Clark,
2007; Nickols & Nielsen, 2011; Delavega vd., 2017; Frank & Rice, 2017). Araştırmayla öte yandan
öğrencilerin, toplumun bakış açısında bu alana ilişkin keşfettikleri önyargıların önüne geçilebilmesi
için söylem ve uygulamalarda sosyal yardımların birer lütuf olarak değil, hak olarak sunulduğu, sosyal
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yardımlardan yararlananların ise muhtaç yoksullar değil, hakları olan yurttaşlar olduğu anlayışının
yaygınlaştırılabilmesinin de son derece önemli olduğu ortaya konulmuştur.
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Arş. Gör. Dr. Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye
sanemozge@gmail.com
Özet: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bakış açılarının görünür
kılınması hedeflenmiştir. Çalışmaya dayanak oluşturan araştırmanın amacı, üniversite eğitimi alan kadın ve erkek
öğrencilerin, kadın haklarının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki yeri ile toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine yol açan etmenlere ilişkin görüşlerinin ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan
anket ile Hacettepe Üniversitesi’nin en fazla öğrenci sayısına sahip beş fakültesinde öğrenim gören toplam 348
öğrenciden toplanan veriler analiz edilmiştir. Betimleyici istatistiklerin yanı sıra kadın ve erkek öğrencilerin
konuya ilişkin bakış açılarında fark olup olmadığını görmek üzere veriler, ki kare testi ile analiz edilmiştir.
Araştırmada öncelikle üniversiteli kadın ve erkek öğrencilerin; kadın haklarının yasal olarak güvence altına
alınmasının, kadın haklarını tanıyan uluslararası sözleşmelere imza atılmasının ve başlı başına kadın haklarının,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki gerekliliğine ilişkin görüşleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Kadın
ve erkek üniversite öğrencilerinin, kadın hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkiye dair söz konusu
değerlendirmelerinin her birinde ileri düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur. Bakım sorumluluğu ve toplumsal
cinsiyet eşitliği bağlamında, öğrencilerin, devredilemez babalık izni ile çalışan anneye pozitif ayrımcılık
uygulanması gibi gerekliliklere dair görüşleri arasında da anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin,
erkeklere ücretli çalışmaya katılım ile miras paylaşımında öncelik tanınmasının ve bakım rolünün kadına
atfedilmesinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki payına ilişkin görüşlerinde ayrı düzeylerde anlamlı bir farka
ulaşılmıştır. Öğrencilerin, eğitimde erkek çocuklara öncelik tanınmasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki
payına ilişkin görüşleri arasında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmayla genel olarak üniversite
öğrencilerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bakış açılarının olumlu olduğu, bununla birlikte ortaya
koydukları değerlendirmelerle kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere kıyasla eşitlik konusunda daha kararlı
oldukları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal cinsiyet eşitliği, Kadın hakları, Üniversiteli kadın ve erkek öğrenciler.

Female and Male University Students' Views on Gender Equality
Abstract: In this study, it is aimed to make the university students' views on gender equality visible. The
aim of the research is to reveal the views of female and male university students on the role of women rights in
the provision of gender equality and the factors leading to gender inequality. With the questionnaire prepared
for this aim, the data collected from 348 students studying at Hacettepe University’s five faculties which have
the highest number of students. In addition to the descriptive statistics, the data were analyzed by chi-square
test to see if there were any differences between the male and female students. In the research, firstly it has
been tried to find out female and male students’ views on the necessity about that the legal guarantees of
women's rights, the signing of international conventions recognizing women's rights and the necessity of women's
rights in terms of gender equality. In each of these views of female and male university students about the
relationship between women rights and gender equality, a meaningful difference was found. In the context of
responsibility for care and gender equality there was also a significant meaningful difference between the views
of the students on the necessities such as positive discrimination for working mothers, non-transferable paternity
leave. There is a meaningful difference in various scales in the students’ views on men’s attendance to paid
employment and attributing the caregiver role to women on gender inequality. But, there could be no meaningful
difference in students’ views about the share of male priority in education on gender inequality. In general, in
the research, it was found that university students' views on gender equality are positive. However, it is
concluded that female students are more determined about gender equality than male students.
Keywords: Gender equality, Women rights, Female and male university students.
1Bu

makaleye temel olan araştırma, 13062 proje numarası ile Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Bu
çalışmanın ortaya çıkmasındaki emekleri için Proje yürütücü Prof. Dr. Hatice Karaçay’a ve proje ekibinde yer alan Doç. Dr. Derya Güler Aydın’a
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1. Giriş
Ataerki tarafından kadın ile erkek arasında üretilen kurgusal eşitsizlikler gerek özel alanda
gerekse kamusal alanda kadının “ikinci cins” olarak görülmesi sonucunu doğurmaktadır. Kadınlar
aleyhine şekillenen eşitsizliklerin normalleştirildiği, içselleştirildiği ve pekiştirildiği toplumsal cinsiyet
düzenin yarattığı ideoloji ise psikolojik, sosyal, tarihsel ve ekonomik süreçlerle erkeğe ve kadına
atfedilen değerleri, yüklenen rol ve sorumlulukları birbirinden keskin biçimde ayırmaktadır. Üstelik
yaratılan bu toplumsal cinsiyet ideolojisi hızlı ve ani bir şekilde değil, aksine toplumun, kadın ve erkek
kimliği, sorumlulukları ve potansiyelleri konusundaki fikir birliğine ve onayına bağlı olarak yavaş yavaş
ve aşama aşama değişmektedir (Kramer & Kramer, 2016: 1319). Dolayısıyla toplumsal cinsiyet
ideolojinin değişimi için, içinde biçimlendiği toplumsal cinsiyet düzeni yapılarının da dönüşmesi
gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet düzeninde erkeğin karar verici olarak konumlanmasına, kadının ise
karar süreçlerinden dışlanmasına yol açan bu yapılar Connell (1987) tarafından cinsiyetçi işbölümü,
iktidar ve katheksis olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet düzeninin yapılardan ilki olan
cinsiyetçi işbölümü, erkekleri gelir getirici işlerin özneleri olarak görülmesine, kadınların ise ev
işlerinden sorumlu tutulmasına yol açmakta ve böylece karar alma süreçlerinde, evin ekmeğinin
kazananı olarak erkeğe ekonomik bir üstünlük sağlamaktadır (Connell, 1987: 99-106). Toplumsal
cinsiyet düzeni yapılarından ikincisi olan iktidar, toplumsal düzeyde erkeklerin daha fazla saygı ve
otorite kazanmasında, kadınların ise karar alma özerkliğinin sınırlanmasında önemli bir rol
oynamaktadır (Connell, 1987: 107-111). Üçüncü önemli yapı ise kadın ve erkeklere farklı davranış
normlarını empoze eden, erkeğin baskın, kadının ise erkeğin otoritesine saygılı olması gerektiği
vurgusunu taşıyan katheksistir (Connell, 1987: 111-116). Söz konusu tüm bu yapılarda dönüşüm
gerçekleşmeden, toplumsal cinsiyet ideolojisinin dönüşümü ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması da beklenemez.
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kadın
haklarının önemi ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan etmenlere ilişkin görüşlerinin ortaya
çıkartılmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin içinde sosyalleştikleri toplumsal cinsiyet
düzeninde belirleyici olan cinsiyetçi işbölümü ile iktidar yapıları bağlamında toplumsal cinsiyet
eşitliğine ve eşitsizliklerine dair görüşlerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 348 öğrenciden toplumsal cinsiyet
düzeninin iktidar yapısı bağlamında değerlendirilebilecek olan kadın haklarının gerekliliği, yasal olarak
korunumu ve uluslararası sözleşmelere imza atılmasının toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından önemini
değerlendirmeleri istenmiştir. İktidar yapısı bağlamında ayrıca eğitim hakkı ile miras paylaşımında
erkeğe öncelik tanınmasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açıp açmayacağına ilişkin görüşleri
alınmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında devredilemez babalık izni, çalışan anneye
pozitif ayrımcılık gibi uygulamaların önemi ile erkeklerin ücretli çalışmaya katılımının
önceliklendirilmesinin, bakım rolünün ise kadının sorumluluğunda görülmesinin toplumsal cinsiyet
eşitsizliğindeki payına ilişkin görüşleri üzerinden ise toplumsal cinsiyet düzeninde kadının eşitsiz
konumunda önemli bir payı olan cinsiyetçi işbölümüne ilişkin öğrencilerin değerlendirmelerinin
alınması amaçlanmıştır. Böylece üniversite öğrencilerinden, içinde sosyalleştikleri toplumsal cinsiyet
düzeninin iktidar ve cinsiyetçi işbölümü gibi iki önemli yapısına dair görüşleri alınmıştır.
2. Yöntem
Üniversite eğitimi alan kadın ve erkek öğrencilerin, kadın haklarının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasındaki yeri ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan etmenlere ilişkin görüşlerinin ortaya
çıkartılması amacıyla ve nicel araştırma tasarımıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini,
Hacettepe Üniversitesi’nin, öğrenci sayısı en fazla olan beş fakültesinin öğrencileri oluşturmaktadır.
Buna göre Edebiyat, Eğitim, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Fakültelerinde öğrenim gören
toplam 20.674 öğrenci, araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. %95 güvenilirlik düzeyi, 0,05 güven
aralığında ve %20 cevapsızlık olasılığı eklenerek toplam 454 öğrenci, araştırmaya dahil edilmiştir. Basit
rasgele örnekleme yöntemiyle ve gönüllülük kriteri üzerinden belirlenen örneklem içinden, 365
öğrenci araştırmaya katılmıştır. 2016-2017 Akademik yılı içinde yaklaşık üç ayda toplanan anketlerden
yanıtlanması yarım bırakılan 17’si değerlendirmeye alınmamış ve toplam 348 anket analiz edilmiştir.
SPSS Versiyon 23,0 Paket Programı kullanılan veri analizinde betimsel istatistiklerden, frekans ve
yüzdelerden ve iki kategorik değişken arasındaki anlamlılığın test edilmesinde kullanılan ki kare
istatistiklerinden yararlanılmıştır.
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3. Bulgular
Araştırmaya katılan en küçüğü 17, en büyüğü 27 yaşında olan kadın öğrenciler ile en küçüğü 17,
en büyüğü 28 yaşında olan erkek öğrencilerin yaş ortalaması 21’dir. Erkek öğrencilerin 126’sı, kadın
öğrencilerin 217’si bekarken, evli olduğunu beyan eden 2 erkek, 1 kadın öğrenci, boşanmış olduğunu
belirten birer kadın ve erkek öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya %27.4 oranıyla Fen
Fakültesinden, %26.4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, %20.6 oranıyla Edebiyat Fakültesinden,
%19.2 oranıyla Eğitim Fakültesinden ve %6.4 oranıyla Mühendislik Fakültesinden kadın öğrenciler
katılmıştır. Araştırmaya katılan ve aynı fakültelerde öğrenim gören erkek öğrencilerin okudukları
fakülteye bazında oranları ise %34 ile Mühendislik Fakültesi, %26.4 ile İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, %24.1 ile Edebiyat Fakültesi, %9.3 ile Eğitim Fakültesi ve %6.2 ile Fen Fakültesi olarak ortaya
çıkmıştır.
Tablo 1
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Kadın Haklarının Gerekliliği

Kadın
Erkek
x2 =(.000) p<.05

Kadın haklarının gerekliliği
Katılıyorum
Katılmıyorum
N
%
N
%
100
45.7
77
35.2
40
31.0
75
58.1

Kararsızım
N
%
42
19.2
14
10.9

Toplam
N
%
219
100.0
129
100.0

P değeri
.000

Araştırma kapsamında yöneltilen ilk soru ile üniversitede öğrenim gören kadın ve erkek
öğrencilerin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kadın haklarının tanınmasının gerekli olup
olmadığına ilişkin görüşleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanabilmesi için kadın haklarının tanınması gerektiği görüşüne katılmayan erkek öğrencilerin
oranının (%58.1), bu görüşe katılan erkek öğrencilerin oranından (%31.0) daha fazla olduğu
görülmüştür. Kadın haklarının gerekliliği konusuna katılan kadın öğrencilerin oranı da (%45.7) yarıdan
az olmakla birlikte, bu türden hakların tanınmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için
gerekli olduğunu düşünmeyen kadın öğrencilerin oranından (%35.2) daha fazla olduğu görülmüştür.
Kadın öğrencilerin %19.2’si, erkek öğrencilerin ise %10.9’u toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi
için kadın haklarının tanınması gerektiği konusunda kararsız görüş bildirmişlerdir. Yapılan ki kare
analizinde araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyeti ile konu hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur (p<.05).
Tablo 2
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Kadın Haklarının Yasal Olarak Güvence Altına Alınması
Gerekliliği

Kadın
Erkek
x2 =(.000) p<.05

Kadın haklarının yasal olarak korunması gerekliliği
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
N
%
N
%
N
%
214
97.7
5
2.3
0
.0
112
86.8
7
5.4
10
7.8

Toplam
N
%
219
100.0
129
100.0

P değeri
.000

Araştırmaya katılan üniversiteli kadın ve erkek öğrencilerin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasında kadınların haklarının yasal olarak güvence altına alınması gerekliliğine ilişkin görüşleri
arasında ileri derecede anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Buna göre kadın öğrencilerin tamamına
yakını %92.2’lik bir oranla, erkek öğrencilerin ise %70.5 oranında bu görüşe katıldıkları ortaya
çıkmıştır. Bu gerekliliğe katılmadığını belirten erkek öğrencilerin oranı (%10.1), kadın öğrencilerin
oranından (%7.3) daha fazlayken, konu hakkında kararsızlık ifade eden erkek öğrencilerin oranının
(%19.4) ise hem bu gereklilik hakkında kararsız olduğunu belirten kadın öğrencilerin oranından (%0.5)
çok daha fazla olduğu hem de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bu türden bir gerekliliğe ihtiyaç
olmadığını belirten erkek öğrencilerin oranından (%10.1) daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 3
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Kadın Haklarını Tanıyan Uluslararası Sözleşmelere İmza
Atılmasının Gerekliliği

Kadın
Erkek
x2 =(.000) p<.05

Kadın haklarını tanıyan uluslararası sözleşmelere imza atılması gerekliliği
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Toplam
P değeri
N
%
N
%
N
%
N
%
.000
202
92.2
16
7.3
1
0.5
219
100.0
91
70.5
13
10.1
25
19.4
129
100.0

Tablo 3’de görüleceği üzere, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kadın haklarını tanıyan
uluslararası sözleşmelere imza atılmasının gerekli olduğunu düşünen erkek öğrencilerin oranına
(%70.5) kıyasla, kadın öğrenciler çok daha fazla bir oranla (%92.2) eşitlik için kadın haklarını tanıyan
uluslararası sözleşmelere imza atılması gerektiğini düşünmektedirler. Bu görüşe katılmayan hem erkek
hem de kadın öğrencilerin oranı azınlıkta kalırken, kararsız olduğunu belirten erkek öğrencilerin
oranının fazla oluşu dikkat çekicidir. Zira toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kadın haklarını
tanıyan uluslararası sözleşmelere imza atılması gerektiği konusunda kararsızlık ifade eden erkek
öğrencilerin oranının (%19.4), hem bu konuda kararsızlık belirten kadın öğrencilerin oranından (%0.5)
bir hayli fazla olduğu hem de böyle bir gerekliliğin olmadığını belirten erkek öğrencilerin oranından
(%10.1) fazla olduğu görülmüştür. P değerine (.000) bakıldığında ise öğrencilerin bu konudaki görüşleri
ile cinsiyetleri arasında ileri derece anlamlı bir fark bulunmuştur.
Tablo 4
Kadınların Bakım ve Annelik Rollerinin Öne Çıkartılmasının Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğindeki Payı

Kadın
Erkek
x2 =(.016) p<.05

Kadınların bakım ve annelik rolleri
Katılıyorum
Katılmıyorum
N
%
N
%
191
87.2
11
5.0
97
75.2
12
9.3

Kararsızım
N
%
17
7.8
20
15.5

Toplam
N
%
219
100.0
129
100.0

P değeri
.016

Tablo 4’de görüleceği üzere araştırmaya katılan üniversiteli kadın ve erkek öğrencilerin,
kadınların annelik ve bakım rollerinin öne çıkartılmasının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde önemli bir
payı olduğunu düşünmektedirler. Bun göre kadın öğrencilerin %87.2’si, erkek öğrencilerin ise %75.2’si
bu görüşe katılırken, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde kadınların annelik ve bakım rollerinin ön plana
çıkartılmasının payı olmadığını düşünen kadın öğrencilerin oranı %5’te, erkek öğrencilerin oranı ise
%9.3’te kalmıştır. Bu konuda önemli bir fark ise söz konusu görüşe ilişkin düşüncelerini kararsız olarak
bildiren kadın ve erkek öğrenciler arasında ortaya çıkmıştır. Zira kararsızlığını ifade eden kadın
öğrencilerin oranının (%7.8), erkek öğrencilerin oranının (%15.5) yarısı olduğu görülmektedir. Yapılan
ki kare analizinde de kadın ve erkek öğrencilerin, kadınların bakım ve annelik rollerinin öne
çıkartılmasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan etkenler arasında olduğuna ilişkin
değerlendirmelerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05).
Tablo 5
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Devredilemez Babalık İzninin Gerekliliği

Kadın
Erkek
x2 =(.000) p<.05

Devredilemez babalık izni
Katılıyorum
Katılmıyorum
N
%
N
%
165
75.3
45
20.5
79
61.2
22
17.1

Kararsızım
N
%
9
4.1
28
21.7

Toplam
N
%
219
100.0
129
100.0

P değeri
.000

Araştırmaya katılan öğrencilere çocuğun bakımında, ebeveynler arasında eşit bir paylaşımın
sağlanabilmesi için annelik izninin yanı sıra ücretli bir işte çalışan babaya, belirli bir süre aileye yeni
katılan çocuğun bakımını üstlenebilmesi için tanınan ve eşine devredemediği babalık izninin tanınması
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konusundaki görüşleri sorulmuştur. Tablodan da görüldüğü üzere, gerek kadın öğrencilerin gerekse
erkek öğrencilerin yarısından fazlası, devredilemez babalık izninin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması için gerekli olduğu görüşüne katılmaktadırlar. Bununla birlikte bu görüşe katılan kadın
öğrencilerin oranı %75.3’ken, erkek öğrencilerin oranının %61.2 olduğu görülmektedir. Devredilemez
babalık iznin gerekli olmadığını düşünen kadın öğrencilerin oranı (%20.5), erkek öğrencilerin oranından
(%17.1) az bir farkla da olsa daha fazla çıkmış olmakla birlikte araştırmaya katılan kadın öğrencilerin
yalnızca beşte biri bu türden bir hakkın tanınmasının toplumsal cinsiyet eşitliği için gerekli olmadığı
görüşünü savunmuştur. Bu konuda kadın ve erkek öğrenciler arasında önemli bir farklılık görüşe
katılanların kararsızlık bildirimlerinde ortaya çıkmıştır. Zira devredilmez babalık izninin, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gerekliği olduğu konusunda kadın öğrencilerin yalnızca %4.1’i
kararsızlık olduklarını belirtirken, erkek öğrencilerin ise %21.7’si bu konuda kararsız kaldıklarını ifade
etmişlerdir. Yapılan ki kare analizi sonucunda p değeri ileri derece anlamlılık ifade eden .000 olarak
bulunmuştur.
Tablo 6
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Çalışan Anneye Pozitif Ayrımcılık Uygulanmasının
Gerekliliği

Kadın
Erkek
x2 =(.000) p<.05

Çalışan anneye pozitif ayrımcılık uygulanması
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
N
%
N
%
N
%
204
93.2
15
6.8
0
.0
105
81.4
8
6.2
16
12.4

Toplam
N
%
219
100.0
129
100.0

P değeri
.000

Araştırmaya katılan üniversiteli kadın ve erkek öğrencilerin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasında çalışan kadına doğum yaptıktan sonra çocuğun bakımı dolayısıyla pozitif ayrımcılık
uygulanmasının gerekliliğine ilişkin görüşleri Tablo …’da verilmektedir. Buna göre kadın öğrencilerin
%93.2’si, erkek öğrencilerin ise %81.4 yeni bebek sahibi olan kadına işyerinde pozitif ayrımcılık
uygulanmasının toplumsal cinsiyet eşitliği için gerekli olduğu görünüşü belirtmişlerdir. Tablodan
görülebileceği üzere birbirine yakın oranlarda kadın (%6.8) ve erkek (%6.2) öğrencilerin çok azı, bu
türden bir uygulamaya gerek olmadığını ifade etmişlerdir. Bu konuda hiçbir kadın öğrencinin kararsız
olmadığı görülürken, erkek öğrencilerin %12.4’ünün kararsız olduğu bulunmuştur. P değerine (.000)
bakıldığında ise araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, cinsiyeti ile toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanmasında çalışan anneye pozitif ayrımcılık uygulanmasının gerekliliğine ilişkin
görüşleri arasındaki ilişkinin anlamlı düzeyde olduğu görülmüştür.
Tablo 7
Ücretli Çalışmaya Katılımda Erkeklere Öncelik Tanınmasının Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğindeki Payı

Kadın
Erkek
x2 =(.000) p<.05

Ücretli çalışmaya katılımda erkeğe öncelik tanınması
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
N
%
N
%
N
%
137
62.6
78
35.6
4
1.8
52
40.3
58
45.0
19
14.7

Toplam
N
%
219
100.0
129
100.0

P değeri
.000

Araştırmaya katılan kadın öğrencilerin yarıdan fazlası (%62.6), ücretli çalışmaya katılımda
erkeklere öncelik tanınmasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacağını belirtirken, bu görüşe
katılan erkek öğrencilerin oranı (%40.3) ise yarıdan azdır. Benzer biçimde erkeklere tanınacak bu
türden bir önceliğin eşitsizlik yaratmayacağını düşünen erkek öğrencilerin oranı da (%45), böyle bir
önceliğin eşitsizlik yaratacağı görüşüne katılmayan kadın öğrencilerin oranından (%35.6) fazladır. Bu
konuda kararsızlıklarını ifade eden kadın ve erkek öğrenciler arasından da ciddi bir fark olduğu
görülmüştür. Zira kadın öğrencilerin yalnızca %1.8’i, erkek öğrencilerin ise %14.7’si, ücretli çalışma
önceliğinin erkeğe verilmesinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratacağı konusunda kararsız
olduklarını ifade etmişlerdir.
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Tablo 8
Eğitimde Erkek Çocuklara Öncelik Tanınmasının Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğindeki Payı

Kadın
Erkek
x2 =(.449) p>.05

Eğitimde erkek çocuğa öncelik tanınması
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
N
%
N
%
N
%
207
94.5
8
3.7
4
1.8
118
91.5
6
4.7
5
3.9

Toplam
N
%
219
100.0
129
100.0

P değeri
.449

Tablo 8’de araştırmaya katılan kadın ve erkek öğrencilerin, eğitimde erkek çocuklarına öncelik
tanınmasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan bir etken olarak değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Araştırma sonucuna göre hem kadın (%94.5)
hem de erkek öğrencilerin (%91.5) tamamına yakını, eğitim alanında gözetilecek bu türden önceliğin
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacağını belirtmişlerdir. Eğitim alanında erkek çocuklarına öncelik
tanınmasının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açmayacağını düşünen kadın (%3.7) ve erkek (%4.7)
öğrencilerin olduğu gibi, bu konuda kararsız olduğunu belirten kadın (%1.8) ve erkek (%3.9)
öğrencilerin de azınlıkta kaldığı görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyeti ile
öğrencilerin bu konudaki görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p> .05).
Tablo 9
Miras Paylaşımında Erkeklere Öncelik Tanınmasının Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğindeki Payı

Kadın
Erkek
x2 =(.020) p<.05

Miras paylaşımında erkeğe öncelik tanınması
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
N
%
N
%
N
%
184
84.0
15
6.8
20
9.1
93
72.1
12
9.3
24
18.6

Toplam
N
%
219
100.0
129
100.0

P değeri
.020

Miras paylaşımında erkeğe öncelik tanınmasının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki payı
değerlendirdikleri soruya verdikleri yanıtlarda kadın öğrencilerin %84’ü, erkek öğrencilerin ise %72.1’i
bu türden eşitsiz paylaşımın toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacağı görüşünü savunmuşlardır.
Kadın öğrencilerin de erkek öğrencilerin de oldukça azı, bu konunun toplumsal cinsiyet eşitsizliğine
yol açmayacağını belirtmişlerdir. Zira kadın öğrenciler %6.8’lik bir oranla, erkek öğrenciler ise
%9.3’lük bir oranla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde eşitsiz miras paylaşımının bir payı olmadığını
vurgulamışlardır. Bu konuda kararsız olduğunu belirten erkek öğrencilerin oranının (%18.6) yarısı kadar
bir oranla (%9.1) kadın öğrenciler de kararsızlıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan ki kare analizi
sonucunda öğrencilerin cinsiyeti ile konuya ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur
(p<.05).
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Gerçekleştirilen araştırmayla üniversiteli kadın ve erkek öğrencilerin; kadın haklarının yasal
olarak güvence altına alınmasının, kadın haklarını tanıyan uluslararası sözleşmelere imza atılmasının
ve başlı başına kadın haklarının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki gerekliliğine ilişkin
görüşleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.
Toplumsal cinsiyet rolleri ve ilişkilerinin doğası ile ilgili bir dizi tutum ve inanca işaret eden
toplumsal cinsiyet ideolojisini (Aassve vd., 2015: 839) değişimi için, içinde biçimlendiği toplumsal
cinsiyet düzenin iki önemli yapısından biri olan iktidar bağlamında değerlendirilebilecek sorulara
verdikleri yanıtlardan hareketle kadın ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında çeşitli düzeylerde
anlamlı farklar bulunmuştur. Araştırma sonucunda kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere kıyasla
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için kadın haklarının tanınması gerektiği görüşüne daha
fazla oranda katıldıkları görülmüştür. Benzer biçimde kadın öğrenciler, erkek öğrencilerden daha fazla
oranda kadın haklarının yasal olarak güvence altına alınmasının da, kadın haklarını tanıyan uluslararası
sözleşmelere imza atılmasının da toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli olduğunu vurgulamışlardır.
Miras paylaşımında erkeğe öncelik verilmesinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacağı görüşüne
hem kadın hem de erkek öğrencilerin büyük bölümü katılırken, kadın öğrenciler, erkek öğrencilerden
yaklaşık %12’lik bir oranla bu görüşü daha fazla savunmuşlardır. Toplumsal cinsiyet düzeninin iktidar
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yapısı bağlamında son olarak öğrencilerin, eğitimde erkeklere öncelik tanınmasının toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine yol açan bir etken olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin görüşleri
alınmıştır. Araştırma kadın ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmayan tek
sonuç ortaya çıkmıştır. Buna göre hem kadın hem de erkek öğrencilerin tamamına yakını, eğitimde
erkeğe öncelik tanınmasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacağı görüşünü savunmuşlardır.
Toplumsal cinsiyet düzenin bir diğer yapısı olan cinsiyetçi işbölümü bağlamında
değerlendirilebilecek sorulara verdikleri yanıtlarda da yine kadın ve erkek öğrencilerin görüşleri
arasında çeşitli düzeylerde anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Bakım sorumluluğu ve toplumsal
cinsiyet eşitliği bağlamında, öğrencilerin, devredilemez babalık izni ile çalışan anneye pozitif
ayrımcılık uygulanması gibi gerekliliklere dair görüşleri arasında da anlamlı düzeyde bir fark
bulunmuştur. Buna göre erkek öğrencilere kıyasla kadın öğrenciler daha fazla oranda, kadınların
annelik ve bakım rollerinin öne çıkartılmasının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde önemli bir payı olduğu
düşüncesine katılmışlardır. Öğrencilere, çocuğun bakımında, ebeveynler arasında eşit bir paylaşımın
sağlanabilmesi için annelik izninin yanı sıra ücretli bir işte çalışan babaya, belirli bir süre aileye yeni
katılan çocuğun bakımını üstlenebilmesi için tanınan, eşine devredemediği babalık izninin tanınması
ile çalışan anneye pozitif ayrımcılık uygulanmasının gerekliliğine konusundaki görüşleri sorulduğunda
da erkek öğrencilerin kayda değer bir oranda kararsız oldukları, kadın öğrencilerin ise devredilmez
babalık izni ile çalışan anneye pozitif ayrımcılık uygulanmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasında gerekliği olduğu görüşüne daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
Araştırma, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet ideolojilerinin, içinde biçimlendiği
toplumsal cinsiyet düzeninin iktidar ve cinsiyetçi işbölümü yapıları bağlamında değerlendirildiğinde
eşitlikçi olduğu, bununla birlikte ortaya koydukları değerlendirmelerle kadın öğrencilerin, erkek
öğrencilere kıyasla eşitlik konusunda daha kararlı oldukları sonucuna varılmıştır. Konuyla ilgili hem
farklı ülkelerde hem de ülke içinde yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.
Örneğin Çin, Tayvan, Kore ve Japonya’da karşılaştırmaları olarak yapılan araştırmada kadınların dört
toplumda da erkeklerden daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet ideolojisini sergiledikleri, kadınların,
erkeklere kıyasla ücretli çalışma ve aile sorumluluklarında cinsiyetçi işbölümüne katılmama
olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür (Qian & Sayer, 2016: 395). Benzer biçimde Davis ve
Greenstein (2009: 95) da yaptıkları çalışmada kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet
ideolojilerinin farklılaştığını, kadınların, erkeklerden daha eşitlikçi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde kadın ve erkek öğrencilerle gerçekleştirilen araştırmalarda da
kadın öğrencilerin, erkeklere göre daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet ideolojisine sahip oldukları
görülmüştür (Çelik vd., 2013: 184; Öngen & Aytaç, 2013: 14; Aylaz vd., 2014: 187; Esen vd., 2017: 56;
Elgün & Alemdar, 2017: 1063).
Bazı yasal ya da kurumsal düzenlemelere rağmen Türkiye’de, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Eşitliğin sağlanması, toplumsal cinsiyet
ayrımcılıklarının ortadan kaldırılabilmesi için atılması gereken adımların olduğu gerçeği net biçimde
görülmektedir. Toplumsal cinsiyet ideolojisinin dinamik olduğunu ve yaşam deneyimlerinin önemli
değişim kaynakları olduğu (Vespa, 2009: 363) göz önünde bulundurulduğunda eşitliğin sağlanması için
atılacak adımların başında, kişilerin toplumsal cinsiyet ideolojilerini biçimlendiren toplumsal cinsiyet
düzeni yapılarında dönüşümün sağlanması olduğu açıktır. Zira toplumsal cinsiyet ideolojisindeki
farklılıklar, erken yaşta ortaya çıksa da toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen eğitimler ile hem
erkekler hem de kadınlar açısından sonuçları değiştirebilir (Grose vd., 2014: 750). Bu nedenle bir
yandan ayrımcılığı ortadan kaldıracak eğitimlerin bir an önce hayata geçirilmesi, diğer yandan ise
kadınların insan onuruna yakışır gelir getirici çalışmaya katılımı, erkeklerin ise bakım sorumluluklarını
üstlenmesinin teşvik edilmesi gibi kadın ve erkek sorumluluk ve rolleri üzerindeki keskin ayrımlarını
gerek özel alanda gerekse kamusal alanda ortadan kaldıracak uygulamaların hayata geçirilmesi
önemlidir.
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İlkokuma Yazma Öğretiminde Zihin Açıklığı Teorisi
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi, Türkiye
firdevs.gunes@gmail.com
Özet: İlkokuma yazma öğretiminde zihinsel yetersizliği olmadığı halde öğrenme güçlülüğü çeken
öğrencilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar öğrencilerin çoğunun zihinsel
karışıklık yaşadıklarını göstermektedir. Öğrencilerin zihninde dille ilgili bilgilerin açık olmaması, ses, harf,
hece, kelime ve cümleleri karıştırmaları, ne yapacaklarını bilmemeleri, düşünme becerilerinin henüz
yeterince gelişmemesi gibi nedenler sıralanmaktadır. Bunun için bir eğitimcinin yardım etmesi ve
okumayla ilgili bilgilerin çocuğun zihninde açık olması gerekmektedir. Zihin açıklığı genel olarak “çabuk
kavrama, anlama, öğrenme, doğru düşünme, başarılı olma” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Zihin
Açıklığı Teorisi ise ilkokuma yazma öğretim süreçlerini geliştirme, çocukların zihninde açık hale getirme
ve okuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan eğitsel bir teoridir. Öğrencilerin okuma yazma
etkinliklerinin mantığı, işlevi ve özelliklerini anlamasına yöneliktir. İlkokuma yazma öğretiminde“harf,
küçük harf, büyük harf, ünlü, ünsüz, hece, açık hece, kapalı hece, basit hece, karmaşık hece, kelime, iki
heceli kelime, üç heceli kelime, cümle, kısa cümle, uzun cümle, paragraf, metin, nokta, virgül, satır
çizgisi, satırbaşı, satır sonu, hece bölme, yazı yönü, imla kuralları gibi kelimeler kullanılmaktadır. Bu
teknik dili okula yeni başlayan çocuklar anlamakta zorlanmaktadır. Zihin Açıklığı Teorisine göre ilkokuma
yazma öğretimi “zihin aşaması, geliştirme aşaması ve bağımsız uygulama aşaması” olmak üzere üç
aşamada gerçekleşmektedir. Eğer bu aşamalar çok hızlı geçilir, yeterli etkinlik yapılmazsa öğrencilerde
zihinsel karışıklık olmaktadır. Zihinsel karmaşıklıktan zihinsel açıklığa doğru hızlı bir şekilde ilerlemek için
çocuklara yardım edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Zihin açıklığı, okuma, yazma.

Cognitive Clarity in Reading and Writing
Abstract: The number of students with difficulty at literacy teachingis gradually increasing even
though they have no mental deficiency. The studies carried out in this issue reveal that most of students
struggle with cognitive derangement. The reasons for this situation are likely to be listed as the unclarity
of students’ linguistic knowledge in their mind, the derangement of sound, letter, syllable, affix, word
and/or sentences, now knowing what to do with wordings, underdevelopment of their cognitive skills yet.
In order to recover this situation, it is necessary that educator should help students and the knowledge
about reading process should be clear in their cognitive process. Cognitive clarity is used as “rapid grasp,
comprehension, learning, thinking correctly, and being successful”. Cognitive clarity theory is the
pedagogic one aiming at developing the teaching of writing process in primary education, making it clear
in learners’ cognition and also facilitating reading and writing skills. The rational of literacy activities for
learners serves to comprehend function and features of a language. In literacy teaching, words such as
“letter, lower and uppercase letter, vowel and consonant, syllable, open and closed syllable, basic and
complex syllable, word, two-syllable word, three-syllable word, sentence, short and long sentence,
paragraph, text, full stop, comma, hypenation, indent, end of line, hyphen, direction, punctuation rules
etc.” are used. Absolute beginner students in schools have difficulty to understand these words. According
to cognitive clarity theory, literacy teaching is realized in three stages: Mind stage, development stage
and independent application stage. In case these stages are applied fast and activities are insufficient,
students get confused cognitively. Therefore, students should be helped so that they could have
development from unclear cognition to cognitive clarity.
Keywords: Cognitive clarity, reading, writing.
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1. Giriş
Dil eğitimi sözlü, görsel ve yazılı olmak üzere üç alanda yürütülmektedir. Sözlü ve görsel
dil eğitimi okul öncesinde başlamaktadır. Yazılı dil eğitimi ise ilkokulun temel görevleri
arasındadır. Bu eğitimin başlangıcını ilkokuma yazma öğretimi oluşturmaktadır. İlkokuma yazma
öğretimi öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeye, içinde bulunduğu çevre ve
topluma uyum sağlamaya katkı sağlamaktadır. Ayrıca anlama, öğrenme, düşünme, sorgulama,
sorun çözme, uygulama gibi becerilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Çocuklarda
doğuştan zekânın yüksek olması dil ve zihinsel becerilerin yüksek olacağı anlamına
gelmemektedir. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren okuma yazma öğretimi çalışmalarına
ağırlık verilmektedir. Bu sürecin başarılı olması için öğrencilerde zihin açıklığına dikkat
edilmektedir.
Dünyamızda ilkokuma yazma öğretimini kolaylaştırmak ve niteliğini artırmak için sistemli
araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda yeni teori, yaklaşım, yöntem, teknik ve modeller
geliştirilmektedir. Bütün çabalara rağmen dünyamızda ilkokulu bitiren öğrencilerin önemli bir
bölümünün okuma yazma becerilerini yeterince geliştiremedikleri görülmektedir. Örneğin
Fransa’da ortaokula başlayan öğrencilerin % 14-20’si okuma yazmada güçlük çekmektedir
(Bonjour ve Gombert, 2004). Benzer sorunlar Almanya, İngiltere, Kanada ve ülkemizde de
görülmektedir. Araştırmalara göre öğrencilerde okuma yazma güçlüklerinin çeşitli nedenleri
bulunmaktadır. Bunların % 5‘i disleksi ve zihinsel sorunu olan çocuklardır. Ancak geriye
kalanlarda görülen okuma yazma öğrenme güçlüğü, zihinsel karışıklık, ses-harf ilişkisini
kuramama, sözlü ve yazılı dili birleştirememe, okuma yazmanın teknik dilini anlamama gibi
nedenlerden kaynaklanmaktadır (Leclercq, Viriot-Goeldel, Gallet, 2015). Kısaca zihinsel açıklık
ilkokuma yazma öğretiminde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Okuma yazma doğuştan gelen bir beceri değildir. Uzun ve yoğun çabalar sonucunda
öğrenilmektedir. Bu süre ortalama 1-3 yıl arasında değişmektedir. Bu sürede çocuklara önce
dildeki sesler, harfler, heceler, kelimeler, cümleler, imla ve noktalama kuralları, rakamlar vb.
öğretilmektedir. Ardından metinlere geçilmektedir. Okula yeni başlayan çocuklar dilin bu kadar
çok ögesini ve teknik dilini kısa sürede anlama ve öğrenmede zorlanmaktadır. Çocuklarda zihin
açıklığının durumu konusunda Fijalkow, 1989 yılında bir araştırma yapmıştır. Araştırmada
ilkokul öğrencilerine sayı, rakam, harf, el yazısı, üst çizgi, alt çizgi, kelime, ilk kelime, ilk iki
kelime, son kelime, son iki kelime, büyük harf, küçük harf, nokta, soru işareti, kelimenin ilk
harfi, kelimenin son harfi, hece, cümle gibi ögeler sorulmuştur. Bu sorulara eylül ayında
çocukların % 29’u, şubat ayında ise % 44’ü doğru cevap vermiştir. Bu durum çocukların ilkokuma
yazma öğretiminin başında dille ilgili çoğu ögeleri iyi bilmedikleri ve karıştırdıklarını
göstermektedir.
Zihin Açıklığı Teorisine göre dilin işlevleri ve sözlü dil ile yazılı dil arasındaki ilişkiler iyi
öğretilmezse çocuğun zihninde karışıklık başlamaktadır. Bu durum dilin yapısına bağlı olarak da
değişmektedir. Bazı dillerde ses ve harf sayısı az, seslerle harfler arasındaki ilişkiler sistemli,
heceler basit ve kolaydır. Bazı dillerde ise tam tersine ses ve harf sayısı çok, dil yapısı
karmaşıktır. Bu karmaşıklık okuma yazma öğretimini etkilemektedir. Öğrencilerin okuma
yazmayı iyi öğrenmeleri ve gerekli becerileri geliştirmeleri için zihin açıklığına gereken önem
verilmelidir.
1.1.Zihin Açıklığı Nedir?
Zihin açıklığı genel olarak “çabuk kavrama, anlama, öğrenme, doğru düşünme, başarılı
olma” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Yabancı dilde “La clarté cognitive” karşılığı olarak
verilmektedir. Bazı kaynaklarda ise “günlük yaşamı bilinçli bir şekilde sürdürmek için gerekli
olan zihin açıklığı” cümlesiyle açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükte “Doğru
düşünme ve zihin berraklığı” olarak tanımlanmaktadır. Günlük yaşamda ve kültürümüzde ise
“Allah zihin açıklığı versin “ifadesiyle sınav ya da eğitim sürecinde başarılı olmak için söylenen
iyi dilek sözü olarak karşımıza çıkmaktadır. Zihnin açık ve işlek olması bireyin öğrenmesini ve
başarılı olmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.
Larousse sözlüğünde zihin açıklığı,açık ve net olma, bir konuyu kolayca anlama, ifade ya
da düşünceleri açık ve net olarak aktarma olarak verilmektedir ( Larousse, 2018). Goigoux’a
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göre zihin açıklığı, “okul etkinlikleri ve öğrenme sırasında anlamanın yüksek ve zihnin açık
olması, bilinçli olma, başarılı olma” durumudur. Goodman ve Smith, zihinsel açıklığını bir metni
alma ve yeni bilgileri öğrenme olarak ele almaktadır. Downing ve Fijalkow ise okuma yazma
öğrenmede zihin açıklığı teorisini geliştirmiştir. Bu teori ile okuma yazmayı öğrenme, yazının
işlevini anlama, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için zihin açıklığı öngörülmektedir
(Downing ve Fijalkow,1984).
Görüldüğü gibi zihin açıklığı, anlatılanları çabuk anlama, yeni bilgileri kolay öğrenme,
soruların mantığını çözümleme, doğru düşünme, bilinçli olma, zihnin sürekli açık ve uyanık olması
gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Zihin açıklığı bireyin anlama, öğrenme, dil ve zihinsel
becerilerini üst düzeyde geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Bu anlayıştan hareketle çocuklarda
zihin açıklığını geliştirmek için önce ilkokuma yazma öğretimine odaklanılmaktadır. Etkili bir
okuma yazma öğretimi ile öğrencilerin dili iyi öğrenmesi, anlama düzeyini yükseltmesi, zihin
açıklığını üst düzeyde geliştirmesi ve yaşam boyu kullanması üzerinde durulmaktadır.
1.2.Zihin Açıklığı Teorisi
İlkokuma yazma öğretiminde zihin açıklığı teorisi önce okuma öğretiminde geliştirilmiş
ardından yazma eklenerek okuma yazma öğretimi olarak birleştirilmiştir. Okuma konusunda ilk
çalışmalar 1957 yılında İngiltere’de Vernon tarafından yapılmıştır. Ardından 1980 ‘li yıllarda
Fransa’da Downing ve Fijalkow’un çalışmalarıyla sürmüştür. Daha sonra 1990’lı yıllarda ise
Éliane Fijalkow yazma öğretiminde zihin açıklığını ele almış böylece geniş bir alana yayılmıştır.
Vernon 1957 yılında zihinsel yetersizliği olmadığı halde okuma öğrenmede güçlük çeken
öğrencilerin durumlarını incelemiştir. Bu öğrencilerin okuma öğreneme nedeninin zihinsel
karışıklıktan kaynaklandığını görmüştür. Öğrencilerin zihninde okumayla ilgili bilgilerin açık
olmaması, ses, harf, hece, kelime ve cümleleri karıştırmaları, ne yapacaklarını bilmemeleri,
düşünme becerilerinin henüz yeterince gelişmemesi vb. önemli nedenler olarak sıralamıştır.
Bazı çocuklar bu aşamada kendine özgü yollar bularak okumayı öğrenmekte ve sorununu
çözmektedir. Ancak çoğu çocuk bunu yapamamakta ve okuma yazmayı öğrenmekte güçlük
çekmektedir. Bunun için bir eğitimcinin yardım etmesi ve okumayla ilgili bilgilerin çocuğun
zihninde açık olması gerekmektedir (De Croos, 2004).
Vernon’dan sonra benzer araştırmalar Downing ve Fijalkow tarafından Fransa’da
yapılmıştır. Sistemli ve yoğun araştırmalar sonucu okuma öğretiminde zihin açıklığını sağlamak
için iki yönün önemli olduğu vurgulanmıştır. Bunlar;
1.Okumanın amacını anlama,
2.Okuma tekniklerini ve özelliklerini anlamadır ( Downing ve Fijalkow, 1984)
Bu çalışmalardan hareketle okumanın iki yönünü birleştiren ilk teori John Downing ve
Jacques Fijalkow tarafından 1984 yılında geliştirilmiştir. Bu teoriye Okuma Öğrenmede Zihin
Açıklığı Teorisi denilmiştir. Teorinin uygulama aşamaları için Fitts ve Posner (1967) Beceri
Öğrenme Modelinden yararlanılmıştır. Bu modele göre becerileri öğrenme süreci “zihin aşaması,
birleştirme aşaması ve bağımsız uygulama aşaması” olmak üzere üç temel aşamada
gerçekleşmektedir. Okuma da bir beceri olması nedeniyle bu aşamalar okuma öğretiminde
uygulanmaya başlanmıştır.
Daha sonraki yıllarda Éliane Fijalkow (1993) yazmada zihin açıklığı kavramını önermiştir.
Yapılan araştırmalarda yazma öğrenme de zihin açıklığının önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
çalışmalarda Emilia Ferreiro tarafından geliştirilen Yazma Gelişim Modelinden yararlanılmıştır
(Ferreiro, 1988). Böylece zihin açıklığı teorisine yazma boyutu da eklenerek Okuma Yazma
Öğrenmede Zihin Açıklığı Teorisi ortaya çıkmıştır. Bu teori özünde okuma yazma öğrenme
süreçlerini geliştirme, çocukların zihninde açık hale getirme ve okuma yazma öğrenmeyi
kolaylaştırma amaçlı eğitsel bir teoridir. Öğrencilerin okuma yazma etkinliklerinin mantığını,
işlevini ve özelliklerini iyi anlaması üzerine kuruludur.
Downing ve Fijalkow, Piaget’in teorileri ve yapılandırıcı eğitim anlayışından hareketle
Okuma Yazma Öğrenmede Zihin Açıklığı Teorisini, dilin amaç ve işlevlerini anlama, okuma
yazma arasındaki ilişkileri keşfetme, dil ve zihin becerilerini üst düzeyde geliştirme olarak
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tanımlamaktadır (Downing ve Fijalkow, 1984). Alandaki araştırmalar okuma yazma öğrenme
sürecinde çocukların karşılaştıkları sorun ve güçlüklerin dilin amacı, işlevi, yapısı ve doğasını
anlayamamaktan kaynaklandığını göstermektedir. Okuma yazma öğretiminde “harf, küçük harf,
büyük harf, ünlü, ünsüz, hece, açık hece, kapalı hece, basit hece, karmaşık hece, kelime, iki
heceli kelime, üç heceli kelime, cümle, kısa cümle, uzun cümle, paragraf, metin, nokta, virgül,
satır çizgisi, satır başı, satır sonu, hece bölme, yazı yönü, harflerin yazılışı, imla kuralları gibi
kelimeler kullanılmaktadır. Bu teknik dilin açık ve net olarak anlaşılması gerekmektedir.
Çocukların okuma yazmanın teknik dilini anlaması, dilin özellik ve işlevlerini keşfetmesi,
böylece zihinsel karmaşıklıktan zihinsel açıklığa hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanmalıdır.
Fijalkow (2014) ‘a göre yazılı dil çocuklar için gizemli bir yapıya sahiptir. Çocuklar yazılı
dili açık ve net olarak anlamakta zorlanmaktadır. Okulda yazılı dilin ne işlevini ne de
özelliklerini bilmeden öğrenmeye çalışmaktadırlar. Bu durum öğrenme sürecinde zihinsel
karışıklık oluşturmaktadır. Öğrencinin yazı yazmayı öğrenmesi ve ilerlemesi için zihin açıklığı
zorunludur. İlkokuma yazma öğretim sürecinde zihin açıklığını gerçekleştirmek için çocukların
yazılı dil hakkında düşünmesini sağlayıcı etkinlikler yapılmalıdır. Çocuklar ne öğrendiklerini
bilmeden anlamadan öğrenemezler (Fijalkow, 2014).
Fijalkow ve Liva (1993)’a göre yazılı dili öğrenmek için çocuğun yazılı dil hakkında net ve
açık bir fikre sahip olması gerekmektedir. Yazıyı niçin öğreniyor? Yazı nasıl yazılır? gibi. Bu
süreçte çocuğa yazının bir iletişim aracı olduğu açıklanmalı, sözlü dil ile yazılı dil arasında
ilişkiler kurularak (harf, hece, kelime, cümle, ...) dilin temel özelliklerini keşfetmesi
sağlanmalıdır
Giasson’ a göre (2011) çocuklarda zihin açıklığını sağlamak için;


Yazının işlevleri (taşıdığı anlam),



Teknik dili (harf, ünlem işareti, kelime, cümle vb.),



Sözlü ve yazılı dil arasındaki ilişkiler (ses harf ilişkileri, sözlü bütün kelimelerin
yazıldığı, kelimelerin sözlü söyleniş biçimine uygun sırayla yazıldığı, sözlü kelimenin
uzunluğunu yazılı kelimenin uzunluğuna eşit olduğu gibi),



Anlam değişmeleri (kelime ve yazının anlamı, metindeki anlam değişimi) vb. iyi
öğretilmelidir (Giasson, 2011).

Zihin açıklığı teorisinde sözlü dilin ses, hece gibi küçük birimlerini algılamak için ses bilinci
çalışmaları da önemli olmaktadır. Dilin üst düzey bilgilerine sahip olmadan çocuklara ses-harf
ilişkisini, sözlü dil ile yazılı dil arasındaki doğrusal ilişkileri, dil birimlerinin bölümlere
ayrılmasını öğretmek güç olmaktadır. Bu bilgileri bilmek ise zihinde özel bir açıklık
sağlamaktadır (Fayol, Gombert, Lecocq, Sprenger-Charolles, Zagar, 1992).
İlkokuma yazma öğretiminde Zihin Açıklığı Teorisi üç yönden ele alınmaktadır. Bunlar;
1. Okuma yazmayı öğrenme bilgileri,
2.Yazının işlevlerini anlama,
3.Okuma yazmanın teknik dilini anlama ve kullanma olmaktadır (Dupuy-Kuntzmann, 2013).
İlkokuma yazma öğretiminde zihin açıklığı teorisi ile “Çocuklar yazılı dili nasıl anlıyor ve
zihninde yapılandırıyor? Zihin açıklığı yeterli olmayan çocuklara okuma yazma nasıl öğretilir?
Yazılı dili öğrenmek için üst düzey dil bilgileri öncelikli midir? Okuma yazma öğretim
yöntemleri zihin açıklığını nasıl etkilemektedir? Zihin açıklığı için öğretmen sınıfta nasıl bir
uygulama yapmalıdır?“ gibi sorulara cevap verilmeye çalışılmaktadır.
2. Teorinin Uygulanması
İlkokuma yazma öğretiminde Zihin Açıklığı Teorisinin nasıl uygulanacağı konusunda çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. Bilindiği gibi Downing ve Fijalkow (1984) çocuklarda zihin açıklığını
sağlamak için okuma yazma öğrenme sürecinin her aşaması üzerinde durmaktadır. Bu süreçte
sözlü dilden yazılı dile geçmek için yazının işlevlerini iyi anlama, okuma ve yazmanın teknik
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dilini anlama ve kullanma çalışmalarına ağırlık verilmektedir (Crinon, Espinosa, Gremmo,
Jarlégan, Kreza ve Leclaire-Halté, 2015).
Zihin Açıklığı Teorisinin uygulanmasına ilişkin bazı ilkeler şöyle özetlenmektedir:






Bir dilde yazılı ya da basılı işaretler, sözlü dilin görsel bir kodlamasıdır. Bu kodun ya da
yazı sisteminin çözümlenmesi için dil bilinci zorunlu olmaktadır.
Okuma yazmayı öğrenme süreci yazı sisteminin kodlama kurallarını ve işlevlerini
keşfedilmesini gerektirir.
Çocuklar okuma becerilerini sözlü ve yazılı dilin özellikleri ve işlevlerini ile ilgili
kavramları öğrendikçe geliştirirler. Bu durum gelişimin önemli bir bölümünü oluşturur.
Çocuklarda zihin açıklığı düzeyi dilin işlevleri ve özellikleriyle ilgili bilgiler geliştikçe
artmaktadır.
Zihin açıklığı teorisi, bütün dillere ve yazı sistemlerine uygulanır. İletişim evrensel bir
konudur ancak dilden dile teknik kurallar ve kodlama biçimi değişmektedir. Örneğin
alfabetik yazı sistemine sahip dillerde sesler heceden daha önemlidir. Japonca gibi
hece dillerinde ise heceler önceliklidir (Downing ve Fijalkow, 1984).

Downing ve Fijalkow (1984)’a göre okuma yazma öğrenme süreci üç temel aşamada
gerçekleşmektedir. Bunlar “zihin aşaması, geliştirme aşaması ve bağımsız uygulama aşaması”
olmaktadır. Eğer bu aşamalar çok hızlı geçilir, yeterli etkinlikler yapılmazsa öğrencilerde
zihinsel karışıklık başlamakta ve okuma yazma öğrenme süreci uzamaktadır. Bu durumu
önlemek için her aşamaya dikkat edilmeli ancak zihin aşamasına öncelik verilmelidir.
Zihin Aşaması: Bu aşamada çocuk dilin işlev, yapı ve özelliklerini, okuma yazma
öğrenmenin amacını ve teknik dilini anlamaya çabalar. Bu aşama Zihin Açıklığı Teorisiyle
doğrudan ilgilidir. Bir başka anlatımla Zihin Açıklığı Teorisi bu aşamaya odaklanmaktadır.
Geleneksel okuma yazma öğretiminde bu aşama çoğu zaman ihmal edilmiş, verilen ögelerin
anlaşılması yerine ezberlenmesi yoluna gidilmiştir. Böylece okuma yazma öğrenme sürecinde
bir dizi güçlük ortaya çıkmıştır. Bu durumu önlemenin yolu harf, hece, kelime ve cümle gibi
okuma yazmanın teknik dili çocukların zihninde açık hale getirilmelidir. Okulun ilk yıllarda
çocuklarda okuma yazma öğrenmek için zihin açıklığı yeterli düzeyde değildir. Harf, hece ve
kelimeleri tanıma aşamalı olarak ilerlemektedir. Üst düzey dil becerileri henüz gelişmemiştir.
Bu nedenle okuma yazma öğrenme sürecinde çocuklarda zihin açıklığına dikkat edilmelidir
(Dupuy-Kuntzmann,2013). Bu süreçte okuma yazma öğretimine dilin yapısını oluşturan basit
ögelerle (harf, ses, kelime) başlanması, giderek karmaşık ögelere (cümle, paragraf, metin)
doğru gidilmesi, basit ve karmaşık ögeler arasında bağ kurulması zihin açıklığı bakımından
önemli olmaktadır (Downing ve Fijalkow,1984).
Geliştirme Aşaması: Bu aşamaya Downing ve Fijalkow (1984) “birleştirme” yerine
“geliştirme” demektedir. Okuma yazmayı öğrenmek ve dil becerilerini geliştirmek için çeşitli
uygulama, alıştırma ve beceri geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Bu aşamada en etkili
yöntem etkinlik yapmaktır. Öğrenci neyi nasıl yapması gerektiğini kavradıktan sonra bol bol
uygulama verilmektedir. Bir başka ifadeyle çok sayıda okuma ve yazma etkinliği yapılmakta ve
öğrencinin aşamalı olarak ilerlemesi sağlanmaktadır. Bu aşama birinci aşamadan daha uzun
sürmektedir. Ne kadar etkinlik yapılması gerektiği öğrencinin gelişim düzeyi ile becerinin
karmaşıklığına bağlı olmaktadır. Belirli bir süre sonra öğrencinin zihinsel desteğe ihtiyacı
azalmakta ve kendi hatalarını görmeye başlamaktadır.
Bağımsız Uygulama Aşaması: Öğrenilen becerilerin çok iyi yapıldığı ve öğrencinin artık
bunun için endişelenmemesi gereken üçüncü ve bağımsız uygulama aşamasıdır. Bu aşamadan
sonra daha üst düzey dil becerilerine geçilmektedir.
John Downing ve Jacques Fijalkow ‘a göre Zihin Açıklığı Teorisine dayalı okuma yazma
öğretim sürecinde öncelik zihin aşamasına verilmelidir. Öğrencinin uygulama bilgilerini
keşfetmesi için ne yapması gerektiğini anlamasına yardım edilmelidir. Bu konuyla ilgili
araştırmalarda yazıya yeni başlayan genç ve yetişkin öğrencilerde de benzer durumların olduğu
görülmektedir. Genç ve yetişkin öğrenciler yazı dilinin özelliklerini keşfettikten sonra zihinsel
karmaşıklıktan zihin açıklığına doğru ilerliyorlar (Fijalkow ve Liva, 1993). Böylece öğrencilerin
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zihninde karmaşık ve yanlış bilgilerin yerini açık ve net bir anlayış alıyor. Ardından okuma yazma
öğrenme gerçekleşiyor. Bunun için öğretmenlerin okuma yazmada zihin açıklığına önem
vermeleri gerekmektedir(Güneş,2019).
3.Değerlendirme
Öğrencilerde Zihin Açıklığı Teorisini uygulama ve değerlendirme çalışmaları üç boyutta ele
alınmaktadır. Bunlar;
1. Kısa vadeli (her ders sonunda verilen bilgi ve becerileri öğrenme durumu),
2.Orta vadeli (yıl sonunda dersin amaçları, dil, zihin ve sosyal becerileri geliştirme),
3.Uzun vadeli (bilgiye ulaşma, kullanma, hayat boyu öğrenme, bireysel, sosyal ve kültürel
gelişim gibi.)
İlkokuma yazma öğretiminde çocuklarda zihin açıklığını değerlendirmek için bazı ölçme
araçları geliştirilmiştir. Bu araçlar daha çok Fransız okullarında uygulanmaktadır. Bu
araştırmacılar arasında Jacques Fijalkow da bulunmaktadır.







1992 yılında Éliane Fijalkow (Fijalkow J. ve Fijalkow É., 1992) ile, çocuğun yazılı dili
edinmesinde ulaştığı noktayı değerlendirmek için bir araç geliştirdiler. Bu iki yazar,
geliştirdikleri aracı çocukların yazı dilini anlama düzeyini değerlendirmek için
uyguladılar. Bu araştırma sonuçlarını yayınladılar.
1993 yılında Angeline Liva (Fijalkow ve Liva, 1993) ile daha önceki araştırmaların
devamı niteliğindeki teorik önerilere ve yeni araştırmalara yol açan başka bir çalışma
sundular (Fijalkow ve Liva, 1988).
Sonraki yıllarda aynı araçları kullanarak Caroline De Croos Tunus’daki Marie-Curie
okullarında benzer bir çalışma gerçekleştirdi (De Croos, 2004).
Laurence Dupuy-Kuntzmann ise 2013 yılında öğretmenlerin okuma yazma öğrenmede
zihin açıklığı konusundaki görüşlerini almak için bir araştırma yaptı (Dupuy-Kuntzmann,
2013).
Jacques Crinon, Natacha Espinosa, Marie-José Gremmo, Annette Jarlégan, Maria Kreza
et Anne Leclaire-Halté gibi araştırmacılar 2015 yılında Fransız okullarında görevli
uzman öğretmenlerin zihin açıklığı konusundaki görüş ve önerilerini belirleyen bir
araştırmalar yaptılar (Crinon, Espinosa, Gremmo, Jarlégan, Kreza ve LeclaireHalté,2015). Araştırma sonunda öğretmenlerin zihin açıklığı konusunda iyi
yetiştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

3.1. Değerlendirme Soruları
Zihin Açıklığı Teorisi ile ilgili Paris Est Créteil, Nantes, Lorraine, Crète Üniversitesi gibi bazı
üniversitelerde araştırma ve tez çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda zihin açıklığını
değerlendirmek için çeşitli ölçekler hazırlanmaktadır. Bu ölçekler genellikle ilgili ülkelerin dil
özelliklerini içermektedir.
Türkçe ilkokuma yazma öğretiminde kullanılabilecek bazı sorular aşağıda sıralanmıştır.
-Öğrenci resimleri açıklayabiliyor mu?
-Resim ve yazıları ayırt edebiliyor mu?
-Duyduğu sesleri ayırt edebiliyor mu?
-Görsellerle sesi eşleştirebiliyor mu?
-Harfleri okuyabiliyor mu?
-Harflerin yazılış yönlerini biliyor mu?
-Harfleri kurallara uygun olarak yazabiliyor mu?
-Küçük ve büyük harfleri tanıyor mu?
-Sesli ve sessiz harfleri ayırt edebiliyor mu?
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-Harfler arasında uygun boşluk bırakıyor mu?
-Harflerden hece oluşturabiliyor mu?
-Heceleri okuyabiliyor mu?
-Heceleri yazabiliyor mu?
-Kısa ve uzun heceleri tanıyor mu?
-Hecede eksik bırakılan harfleri tamamlayabiliyor mu?
-Aynı sesle başlayan heceleri sınıflayabiliyor mu?
-Hecelerden kelimeler oluşturabiliyor mu?
-Kelimeleri okuyabiliyor mu?
-Kelimeleri okurken harf veya hece atlaması yapıyor mu?
-Kelimeleri yazabiliyor mu?
-Kelimeyi hecelere ayırabiliyor mu?
-Kelimeleri yazarken harf veya hece atlaması yapıyor mu?
-Kelimeler arasında boşluk bırakılacağını biliyor mu?
-Kelimeleri görsellerle eşleştirebiliyor mu?
-Aynı harflerle başlayan kelimeleri sınıflayabiliyor mu?
-Cümleler oluşturabiliyor mu?
-Cümleleri okuyabiliyor mu?
-Cümleleri yazabiliyor mu?
-Cümle sonuna nokta koyuyor mu?
-Cümleye büyük harfle başlıyor mu?
-Cümleleri görsellerle ifade edebiliyor mu?
-Cümlede tekrar edilen kelimeleri bulabiliyor mu?
-Cümleyi kelimelerine ayırabiliyor mu?
-Yazıyı satır çizgilerine yerleştirebiliyor mu?
-Nokta, virgül, kesme işareti, ünlem ve soru işaretini tanıyor mu?
-Metin oluşturabiliyor mu?
-Metni okuyabiliyor mu?
-Metinle ilgili soruları cevaplayabiliyor mu?
-Kendini yazılı olarak ifade edebiliyor mu?
-Okumaktan zevk alıyor mu?
-Eğlenmek veya öğrenmek için okumayı tercih ediyor mu?
-Anlama becerilerini geliştiriyor mu?
-Zihinsel sözlüğünü geliştiriyor mu?
-Sesli okuma hızı ve niteliği yeterli mi?
-Okumada ses tonunu ayarlıyor mu?
-Okumada nefes kontrolü yapıyor mu?
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-Sessiz okuma hızı yeterli mi?
-Düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi etkinlikleri yapabiliyor mu? (Güneş,2019,a).
3.2.Ülkemizde Durum
Türkçe kolay öğrenilen dillerin başında gelmektedir. Türkçemiz ses, harf, hece, kelime ve
dil yapısı yönüyle çeşitli öğretim kolaylıklarına sahiptir. Özellikle ses-harf ilişkisinin bire bir ve
düzenli olması, hece türü, yapısı ve sayısı gibi özellikler okuma yazma öğretim sürecinde
öğrenciye kolaylık sağlamaktadır. Türkçede 8’i sesli 21’i sessiz olmak üzere 29 harf vardır. Hece
türü olarak Türkçede altı temel hece yapısı bulunmaktadır. Oysa bazı Avrupa dillerinde 5-20
arasında değişen hece yapısı vardır. Hecelerin uzunluğu Türkçe hecelerde en az bir, en çok dört
ses/harf varken, diğer dillerde heceler bir sesli harften başlamakta dokuz harfe kadar
çıkmaktadır. Bu nedenle Türkçe çoğu dile göre daha kolay öğrenilmektedir.
Türkçemizin kolay öğrenilen bir dil olmasına rağmen ülkemizde de ilkokulu bitiren bazı
öğrencilerin okuma yazmayı iyi öğrenemedikleri ve çeşitli sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. Bu
sorunları çözmek, öğrencilere okuma yazmayı iyi öğretmek, dil ve zihinsel becerileri üst
düzeyde geliştirmek için zihin açıklığına önem verilmelidir. Bu konuda öğretmen adayları ve
öğretmenlere eğitim verilmeli, aileler bilinçlendirilmelidir. Böylece öğrencilerin hayat boyu
öğrenme, kendilerini üst düzeyde geliştirme ve geleceklerine yön vermeleri sağlanmalıdır.
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İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Harf İlişkisi
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi, Türkiye
firdevs.gunes@gmail.com
Özet: İlkokuma yazma dil öğretiminin temelini oluşturmaktadır. Bu süreçte dille ilgili iki konu çok
önemli olmaktadır. Birincisi öğretilen dilin temel özellikleridir. Dilin ses, harf, hece ve kelime yapısı,
özellikleri, ses ve harfler arasındaki ilişkilerin sistemli ve düzenli olması, dilin yazım yönüyle şeffaf olması
gibi. İkincisi ise dilde sık kullanılan harf, hece ve kelimelerdir. Dilde sık kullanılan ögelere öncelik
verilmesi, ilkokuma yazma öğretiminin başarısını belirlemekte, hızlı ve kolay öğrenmeyi sağlamaktadır.
Her dilin kendine özgü bir yazı sistemi vardır. Bazıları basit bazıları da karmaşık bir yapıya sahiptir. Bir
dilin şeffaflık düzeyi dildeki ses ve harfler arasındaki ilişkinin karşılıklı, düzenli ve sistemli olmasına
bağlıdır. Eğer bir harf bir sese, bir ses bir harfe karşılık geliyorsa, yani seslerle harfler arasında ilişkiler
birbirine eşit ve uyumlu ise şeffaf, değilse sığ veya opak dil denilmektedir. Şeffaf olan bir dil, harfler ve
sesler arasındaki yazıların tutarlı olduğu dildir. Bu dillerde bir ses bir harfle yazılmaktadır. Bire bir eşleşme
vardır. Örneğin [a] sesi "a" harfi ile [y] sesi "y" harfi ile yazılmaktadır. Ancak opak dillerde bu durum güç
olmaktadır. Opak bir dilde okuma yazma öğrenen çocuklar şeffaf bir dili öğrenen çocuklara göre iki kat
daha fazla zaman ve enerji harcamaktadır. Türkçede her ses bir harfle yazılmakta, her harf bir sesle
okunmaktadır. Yani Türkçede ses ve harfler arasında bire bir ilişki vardır. Türk alfabesi ses ve harf ilişkisi
yönünden en ideal biçimde düzenlenmiştir. Hece yapısı da çok basittir. Bu durum ilkokuma yazma
öğretimi, dil ve zihinsel becerileri geliştirme açısından üstünlük sağlamaktadır. Türkçemizin ses zenginliği,
ses harf ilişkisi, harf ve hecelerin özellikleri, ilkokuma yazma öğretiminde öğrenci ve öğretmenlere
kolaylık sağlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Ses harf ilişkisi, ilkokuma yazma öğretimi

The Sound and Letter Relationship in Literacy Teaching
Abstract: Literacy forms a basis of language teaching. In this process, two specific issues related to
language are very important. The former is the basic features in the language such as sounds, letters,
structure of syllables and word sand their features, the systematic and regular form between sound and
letters, and also the transparency of written rules of language. The latter one is the frequently used
letters, syllables, and words. The priority given to the frequently used words determines the success of
literacy teaching and accelerates fast and easy learning. Each language has a distinctive written system;
some have simple structures whereas the others have complex ones. The transparent level in any language
depends on the relationship between its sound and letters in mutual, regular and systematic manner. If a
letter is reflected by a sound, and a sound by letter; in other words, if relationship between sounds and
letters are equal and harmonic in a language, then it is called transparent; if not, it is defined as opaque
or shallow language. Any transparent language is the language whose letters and sounds are consistent to
each other in any context. In these languages, one sound is written by one letter and has one to one
matching. For instance, sound [a] is merely written within "a" letter, and sound [y] in "y". Nevertheless,
this situation in opaque languages is very difficult to understand. Hence, children who learn literacy in an
opaque language pay effort and energy twice as much as children whose languages are transparent. In
Turkish, each sound is symbolized by one letter, and each letter is uttered by one sound. That is, there is
a one to one connection between sound and letter in Turkish. Turkish Alphabet is designed in accord with
the sound and letter relation in the idealist way. Moreover, its syllabus structure is very basic as well.
This situation provides superiority in terms of literacy teaching, developing linguistic and cognitive skill.
Richness of sounding Turkish, sound-letter relationship, letter and syllabus characteristics provides great
convenience for both teachers and learners.
Key words: Sound-letter relationship, literacy teaching
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1.Giriş
Dil, öğrenmenin kalbi ve insan beyninin sınırsız bir becerisidir. İnsanlar bu sınırsız
becerilerini kullanarak öğrenir ve kendilerini hayat boyu geliştirirler. Bu sürecin başlangıcını
ilkokuma yazma öğretimi oluşturmaktadır. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma yazma
öğretmek için yoğun çabalar harcanmaktadır. Çocukların bilgiye ulaşması, öğrenmesi, iletişim
kurması, beynini etkili kullanması ve zihinsel verimliliğini artırmasına çalışılmaktadır.
Ülkemizde de Türkçeyi doğru, güzel ve etkili öğretmek, Türkçenin giderek gelişmesi, yayılması
ve gelecek nesillere aktarılması için ilkokuma yazma öğretimi üzerinde önemle durulmaktadır.
Türkçemizin ses zenginliği, ses harf ilişkisi, harf ve hecelerin özellikleri, hece ve kelime
türetme, kelime tanıma, zihinsel sözlük geliştirme gibi özellikleri ilkokuma yazma öğretiminde
öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlamaktadır. Bunlar sadece dil becerilerini değil zihinsel ve
sosyal becerileri de geliştirici olmaktadır.
İlkokuma yazma dil öğretiminin temelini oluşturmaktadır. Bu süreçte öğretilen dilin yapısal
özellikleri önemli olmaktadır. Dilin ses, harf, hece ve kelime yapısı, özellikleri, ses ve harfler
arasındaki ilişkilerin sistemli ve düzenli olması, dilin yazım yönüyle şeffaf olması (ortografik
şeffaflık) okuma yazma öğrenmeyi etkilemektedir. Ayrıca dilde sık kullanılan ögelere öncelik
verilmesi, ilkokuma yazma öğretiminin başarısını etkilemekte ve öğrencilerin hızlı öğrenmesini
sağlamaktadır. Bu amaçla sık kullanılan harf, hece ve kelimeler özenle seçilmekte ve aşamalı
olarak öğretilmektedir. Bu anlayıştan hareketle çoğu ülke dilde sık kullanılan harf, hece ve
kelimelerin listesini yapmaktadır.
1.1.Dilin Şeffaflık Düzeyi
İlkokuma yazma öğretimi açısından dilin yazı sisteminin şeffaf veya opak olması önemli
konuların başında gelmektedir (Seymour. vd, 2003; Ziegler, 2004). Her dilin kendine özgü bir
yazı sistemi vardır. Bazıları basit bazıları da karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapı dilin
özelliklerini ve öğrenilmesini etkilemektedir. Bir dildeki ses sistemi ile yazı sistemi arasındaki
geçişleri sağlamak için yazı sistemini inceleyen bilim dalına “ortografi” denilmektedir.
Ortografik şeffaflık ise dilin sesleri ile yazılışı arasındaki geçişi, yani okunduğu gibi yazılması,
yazıldığı gibi okunmasını göstermektedir. Buna göre diller şeffaf veya opak olarak
tanımlanmaktadır. Şeffaflık düzeyi dildeki ses ve harfler arasındaki ilişkinin karşılıklı, düzenli
ve sistemli olmasına bağlıdır. Eğer bir harf bir sese, bir ses bir harfe karşılık geliyorsa, yani
seslerle harfler arasında ilişkiler birbirine eşit ve uyumlu ise şeffaf ya da saydam, değilse sığ,
derin veya opak dil denilmektedir. Bu özelliklerden hareketle alfabetik diller düz bir çizgi
üzerine yerleştirilmekte, derin, opak, kuralsız, saydam, düzenli ve şeffaf olarak sıralanmaktadır
(Besse,2007). Şeffaf olan bir dil, harfler ve sesler arasındaki yazıların tutarlı olduğu dildir. Bu
dillerde bir ses bir harfle yazılmaktadır. Bire bir eşleşme vardır. Örneğin [a] sesi "a" harfi ile [y]
sesi"y" harfi ile yazılmaktadır. Şeffaf bir dil, düzenli, saydam ve kurallı diller grubunda yer
almaktadır. Fince, İspanyolca, İtalyanca, Sırpça ve Hırvatça şeffaf yazıma sahip diller olarak
kabul edilmektedir. Türkçe de bu gruba girmektedir.
Bazı dillerin yazım sistemleri karmaşık, düzensiz, derin ve opak özelliklere sahiptir. Opak
dillerin en önemli özelliği bir sesin farklı harflerle yazılması ya da bir harfin farklı şekillerde
okunmasıdır. Örneğin İngilizce sığ, düzensiz ve opak bir dildir. Çünkü sesler ve harfler arasındaki
ilişkiler çok karmaşıktır. Bu durum Fransızca için de geçerlidir. Fransızcada [o] sesi “o, au, eau,
eaux” gibi 4 farklı şekilde yazılır, ancak hepsi [o] olarak okunur. Yine Fransızcada “c” harfinin
önüne “a” gelirse [ka], “e” gelirse [se] okunur, “s” harfi, bazen [z] bazen [s] okunur, bazen de
çoğul eki olarak kullanılır. Görüldüğü gibi opak dillerde ses harf ilişkileri değişken, düzensiz ve
karmaşıktır. Opak diller sıralamasının başında İngilizce gelmektedir. Bunu Fransızca, Danca,
Portekizce, Felemenkçe ve İsveççe izlemektedir.
1.2.Araştırmalar
Dilin şeffaf veya opak olması ilkokuma yazma öğretimini etkilemektedir. Şeffaf bir dilde
okuma yazma öğretimi çok kolaydır. Öğrenciye bir ses ile sesin karşılığı bir harf öğretilmektedir.
Oysa opak bir dilde bir sesin karşılığı olan 3-4 farklı yazı birimi öğretilmekte, ya da sesin farklı
şekillerde okunduğu gösterilmektedir. Bu durum öğrencinin zihninde karışıklığa neden
olmaktadır. Şeffaf dilde okunanları anlama ve yazı üretimi de kolaydır. Buna karşılık ses harf
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ilişkisi karmaşık olan dilleri öğrenme süresi daha uzun ve yavaştır. Opak bir dili öğrenen çocuklar
şeffaf bir dili öğrenen çocuklara göre iki kat daha fazla zaman ve enerji harcamaktadır. Seymour
ve arkadaşları, 13 Avrupa ülkesindeki çocukların okuma yazma öğrenmelerini karşılaştırmalı
olarak incelemiştir. Araştırma sonunda dili şeffaf olan Finlandiya, İspanya, İtalya gibi ülkelerde
çocukların okuma yazmayı daha hızlı öğrendikleri, dili opak olan İngiltere,Fransa gibi ülkelerde
okuma yazma öğrenmenin birkaç ay daha uzun sürdüğü ortaya çıkmıştır (Seymour vd.,2003).
Benzer araştırma Öney ve Goldman tarafından 1984 yılında yapılmıştır. Öney ve Goldman
1-3. sınıflardaki Türk ve Amerikan çocuklarının okuma becerilerini karşılaştırmıştır. Araştırmada
1. sınıftaki Amerikan çocuklarının okuma becerilerinin Türk çocuklarına göre daha düşük olduğu,
3. sınıfa doğru geliştiği, metni anlamada iyi olduğu ancak kelime tanıma ve okumada geri
kaldıkları görülmüştür (Öney ve Goldman, 1984). Thorstad ise 1991 yılında 6-11 yaşlarındaki
İtalyan ve İngiliz çocuklarının okuma becerilerini karşılaştırmış, İngiliz çocuklarında okuma
hatalarının çok fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Goswami, Porpodas ve Weelwright
(1997),Goswami, Gombert ve Fraca de Barrera (1998) 7 - 9 yaşlarındaki İngiliz çocukları ile
Yunan, İspanyol ve Fransız çocuklarının okuma becerilerini karşılaştırmıştır. Ardından Patel,
Snowling ve De Jong (2003) 6- 11 yaşlardaki İngiliz ve Hollandalı çocukların okuma becerilerini
karşılaştırmıştır. Bu araştırmaların hepsinde İngilizce öğrenen çocukların okuma becerileri
diğerlerinden daha düşük olduğu ve ileri yaşlarda geliştiği ortaya çıkmıştır (Seymour, vd.2003).
İskoçya Dundee Üniversitesi'nden Philip H.K. Seymour ile meslektaşları 2001-2003 yıllarında
çeşitli araştırmalar yaparak alfabetik dilleri şeffaflık düzeyine göre sıralamılardır. Buna göre
şeffaf dillerin başında Fince gelmektedir. Bunu Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca,
Norveççe, İzlandaca izlemektedir. Opak dillerin başında ise İngilizce gelmektedir. Bunu
Fransızca, Danca, Portekizce, Felemenkçe ve İsveççe izlemektedir (Seymour, vd.2003). Dillerin
hece yapısının da dikkate alındığı sıralama aşağıda verilmektedir.
Dillerin Şeffaflık Düzeyi
Hece
Yapısı

Şeffaf

Basit

Fince

Karmaşık

Opak
Yunanca
Portekizce
İtalyanca
İspanyolca
Almanca
Felemenkçe
Norveççe
İsveççe
İzlandaca

Fransızca

Danca

İngilizce

Türkçede her ses bir harfle yazılmakta, her harf bir sesle okunmaktadır. Yani Türkçede ses
ve harfler arasında bire bir ilişki vardır. Türk alfabesi ses ve harf ilişkisi yönünden en ideal
biçimde düzenlenmiştir. Hece yapısı da çok basittir. Bu durum ilkokuma yazma öğretimi, dil ve
zihinsel becerileri geliştirme ve klâvye kullanma açısından üstünlük sağlamaktadır. Bu durum
OCDE 2007 raporunda “Her sesin bir harfle yazıldığı Türkçe ve Fince gibi dillerde işitilen
kelimeleri yazıya aktarma daha hızlı olmaktadır” cümlesiyle vurgulanmaktadır (OCDE,CERI,
Ontario,2007). Sonuç olarak alfabedeki seslerle harfler arasındaki ilişkinin düzeyi ilkokuma
yazmayı etkilemektedir. Türkçede ses harf ilişkisinin açık, net, kolay, kurallı ve sistemli olması
ilkokuma yazma öğretimini kolaylaştırmaktadır.
2.Tükçedeki Sesler ve Harfler
İlkokuma yazma öğretiminin temel taşları sesler ve harflerdir. Sesler, dilin işlevli en küçük
birimi olmaktadır. Bunlar birleştirilerek hece ve kelimeler yapılmaktadır. Harfler ise yazı dilinin
en küçük birimidir. İlkokuma yazma öğretimine kelimenin en küçük birimi olan harflerin
tanıtılmasıyla başlanmaktadır. Alfabedeki harflerin sayısı, türü ve özellikleri ilkokuma yazma
öğretiminde belirleyici olmaktadır.
2.1.Seslerin Özellikleri
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İlkokuma yazma öğretimi açısından dildeki sesin sayısı, türü ve özellikleri önemlidir.
Araştırmalar dünyamızda 6000 civarında dilin olduğu göstermektedir. Her birinin kendine özgü
ses sistemi vardır. Ses sistemi bir dili diğerlerinden ayırmayı sağlayan, dildeki bütün sesleri ve
özelliklerini içeren bir yapıdır. Örneğin dildeki ünlü ve ünsüzler, bunların çıkış yerleri (dudak,
damak, burun gibi), uzun ve kısa sesler, sürekli ve süreksiz ünsüzler, vurgu, tonlama, ezgi gibi.
Bunların her biri bir dili konuşmak için gerekli ögeler olmaktadır. Konuşma, dinleme ve okuma
sırasında ses siteminden yararlanılmaktadır. Seslerin kolay algılanması, duyulması ve ayırt
edilmesini sağlamaktadır (Demolin, 2010).
Araştırmalara göre dünyamızdaki dillerde 1 milyardan fazla ses vardır. Bu konuda
Maddieson (1984), Maddieson ve Precoda (1990) tarafından yapılan araştırmalarda çeşitli kıta,
bölge ve dil ailesinden seçilen 451 dilin ses sitemi incelenmiştir. Araştırma sonunda toplam 920
ses saptanmıştır. Seslerin türü ve sayısının dillere göre değiştiği görülmüştür. Bu araştırmalarda
dünya dillerinde en az 12 sesin en çok ise 141 sesin olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak ortalama
sayının 30 civarında olduğu görülmüştür (Demolin,2010).Avrupa dillerinde ise ses sayısı ortalama
düzeylerdedir. Örneğin Almancada 40, Fransızcada 36, İngilizcede 49, İtalyancada 25 ses vardır
( Jaffré ve Fayol, 1997). Ancak bunların yazımı için kullanılan harfler ve yazım birimlerinin sayısı
farklıdır. Avrupa dillerinde harf, ses ve yazı birim sayıları aşağıda verilmektedir.
Tablo 1.Avrupa dillerinde ses,harf ve yazı birimi
Ses sayısı
Almanca
Fransızca
İngilizce
İspanyolca
İtalyanca
Türkçe

40
36
49
32
25
29

Harf
sayısı
26
26
26
29
21
29

Yazı birim
85
130
1140
45
33
29

Tablo 1’de görüldüğü gibi Almancada 40 ses vardır. Bunlar 26 harf ile 85 farklı şekilde
yazılmaktadır. Fransızcada 36 ses var, bu sesler 26 harfle 130 şekilde yazılmaktadır. İngilizcede
49 ses var, bunlar 26 harfle 1140 şekilde yazılmaktadır. İtalyancada 25 ses var, bu sesler 21
harfle 33 şekilde yazılmaktadır. Türkçede 29 ses ve 29 harf vardır.
Ses sistemindeki sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Ünlüler
ağzımızdan çıkarken hiçbir engele çarpmayan seslerdir. Türkçede sekiz ünlü vardır. Bunlar
alfabede a, e, ı, i, o, ö, u, ü olarak sıralanmaktadır. Ünsüzler ağızdan çıkarken bazı engellere
uğrayarak çıkan seslerdir. Türkçede 21 ünsüz vardır. Bunlar alfabede b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k,
l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z olarak sıralanmaktadır. Ünlülere tam sesli, ünsüzlere yarım sesli
sesler de denilmektedir. Türkçemizde ünlüler ünsüzlerden iki kat fazla kullanılmaktadır. Bu
durum ses zenginliği oluşturmakta, okuma ve yazma öğrenmeye katkı sağlamaktadır.
Bir dildeki seslerin ünlü ve ünsüz dağılım oranı da önemli olmaktadır. Her dilde ünlü ve
ünsüz sayısı farklıdır. Çoğu dilde ünsüzlerin sayısı ünlülerden daha fazladır. Ancak buna
uymayan diller de vardır. Genel olarak alfabetik dillerde ünsüz sayısı 6-95 arasında değişmekte
ancak ortalama 22 ünsüzün olduğu görülmektedir. Buna karşılık ünlünün çok ünsüzün az olduğu
diller de vardır. Bu durum ilkokuma yazmada etkili olmakta, ünlüler daha kolay
öğrenilmektedir.
2.2.Harflerin Özellikleri
Dilin en küçük parçasına “ses”, yazının en küçük parçasına ise “harf ”denilmektedir. Bir
başka ifadeyle ses, dilin en küçük birimi, harf ise yazının en küçük birimi olmaktadır. Ses soyut,
harf ise somuttur. Ses kulağa, harf ise göze hitap eder. Yani ses işitsel harf
görseldir.Ses sözlü, harf yazılıdır.Ses dille, harf elle üretilir.Ses canlı ve hareketli, harf ise
donuk ve sabittir.Kısaca harf sesin yazıdaki karşılığıdır. İkisi arasındaki ilişkiye ses harf ilişkisi
denilmektedir. Bu ilişkiye keşfetme ilkokuma yazma öğretimin en önemli aşamasıdır. Bu
nedenle duyulan sesin karşılığı harfi yazma, harfi görünce doğru okuma üzerinde önemle
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durulmaktadır. Bunlar giderek birleştirilmekte, hece ve kelimeler üretilmektedir.
Harf, dildeki sesleri simgeleyen işaretlerdir. Her ses bir işaretle simgelendiğinden yazı
dilinde çok sayıda harf bulunmaktadır. Bunlar sesleri yazıya çevirmek, hece ve kelimeleri
oluşturmak için kullanılmaktadır. Harfler sesli ve sessiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Ağızdan serbest olarak çıkan sesleri simgeleyenlere sesli harf, bir sesli harfin yardımıyla
çıkanlara ise sessiz harf denilmektedir. Bazı kaynaklarda sesli harflere” tam sesli”, sessiz
harflere ise “yarım sesli” harf denilmektedir. Çünkü sessiz harflerin de sesi vardır. Harflerin
sıralanması alfabeyi oluşturmaktadır. Alfabe içinde her harfin bir yeri vardır. Buna alfabetik
sıra denilmektedir. Bu sıralama işlemi bilimsel çalışmalara dayalı yapılmaktadır.
Bir alfabedeki harf sayısının az olması ilkokuma yazma öğretimini kolaylaştırmakta, fazla
olması ise güçleştirmektedir. Dünyamızda 6000 civarında dil konuşulmakta ancak yazılı dil sayısı
100’ü geçmemektedir. Yazılı dillerin bazıları ortak alfabe kullanmakta ve toplam alfabe sayısı
65 olmaktadır. Bu alfabelerin her birinde harf sayısı farklıdır. Dünyamızda en çok harfi bulunan
alfabe Kamboçya'nın resmi dili olan Khmer alfabesidir. Bu alfabede 72 harf bulunmaktadır. Bu
dil 12 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. En az harfi olan dil ise Rotokas alfabesidir. Bu
alfabede 11 harf vardır. Bu dil 4300 kişinin konuştuğu Doğu Papua dilidir (Le Petit Robert,2016).
Avrupa ülkelerindeki alfabelerde de harf sayıları farklıdır. Örneğin İtalyancada 21, Almanca,
Fransızca ve İngilizcede 26, İspanyolcada ise 29 harf vardır (Jaffré ve Fayol, 1997). Türk
alfabesinde dilimizin seslerine göre 29 harf bulunmakta, her harf bir sesin karşılığı olarak
kullanılmaktadır.
Ülkemizde Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk’ün önderliğinde 1928 yılında harf
devrimi yapılmış, 1.11.1928 gün ve 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında
Kanun” ile yeni Türk harfleri kabul edilmiştir. Bu Kanun’a göre Türk Alfabesinde toplam 29 harf
bulunmaktadır. Bunların 8’i sesli 21’i de sessiz harftir. Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki
Hakkında Kanunda Türk alfabesindeki harflerin adları ve sırası a(a), b(be), c(ce), ç(çe), d(de),
e(e), f(fe), g(ge), ğ(yumuşak ge), h(he), i(i), ı(ı), j(je), k(ke), l(le), m(me), n(ne), o(o), ö(ö),
p(pe), r(re), s(se), ş(şe), t(te), u(u), ü(ü),v(ve), y(ye), z(ze) olarak belirtilmiştir. Ayrıca büyük
küçük harflerin el ve matbaa yazılışı gösterilmiştir. Türkçedeki bütün sessiz harfler “e” ile
okunmaktadır. Örneğin [be], [ce], [de], [ke], [le], [me] gibi. Bu durum harfleri adını öğrenme
ve hatırlamada kolaylık sağlamaktadır.
Türk alfabesinde Lâtin harfler kullanılmasına rağmen x,q,w gibi harfler yoktur. Bunun
yanında Türkçede batı dillerinde kullanılmayan ç,ğ,i,ö,ş,ü gibi harfler yer almaktadır. Bu harfler
noktalar hariç c,g,ı,o,s,u gibi harflerle aynı biçimde yazılmaktadır. Alfabede birbirine benzer
harf şekillerinin kullanılması elle yazma hızını artırmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkçede c,ç,
g,ğ,ı,i,o,ö,s,ş,u,ü gibi 12 harf birbirine benzer şekilde yazıldığından yazma öğretimi daha kolay
olmakta, öğretilecek harf sayısı 29’dan 23’e düşmektedir. Bu durum öğrenme sürecini
kolaylaştırmakta ve öğrencinin zihin yükünü azaltmaktadır.
İlk okuma yazma öğretimi açısından sesli ve sessiz harflerin yanı sıra sürekli ve süreksiz
sessiz harflerin sayısı da önemli olmaktadır. Sürekli sessizler dili müzikal ve melodik hale
getirmekte, harflerin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Bazı dillerde süreksiz sessizlerin
kullanımı daha fazladır. Türkçemizde 21 sessiz harfin 13’ü yani % 62’si sürekli sessizdir. Bir
başka anlatımla sessiz harflerin üçte ikisi sürekli üçte biri süreksizdir. Bu oran okuma yazma
öğretimine önemli katkı sağlamakta ve Türkçenin üstünlüğünü göstermektedir. Sürekli ve
süreksiz sessiz harfler aşağıda verilmektedir.
Sessiz harfler
Sürekli
Süreksiz
Toplam

Yumuşak
ğ,j,l,m,n,r,v,y,z
b,c,d,g
13

Sert
f,h,s,ş
p,ç,t,k
8

Sayı
13
8
21

%
62
38
100

2.3. Türkçede Ses Harf İlişkisi
Türkçede her ses bir harfi, her harf ise bir sesi karşılamaktadır. Yani alfabemizdeki ses ve
harf arasında bire bir ilişki vardır. Bu durum ilkokuma yazma öğretimi, okuma, yazma ve klâvye
kullanmada üstünlük sağlamaktadır. Oysa bazı dillerde aynı sesler farklı harflerle veya harf
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gruplarıyla yazılmaktadır. Örneğin Fransızcada “o” sesi “o”,“au”, “eau” ile f sesi “f”,”ff”,”ph”
ile yazılmaktadır. Çeşitli dillerdeki bu yazı ve imlâ yapısı öğrencileri doğrudan etkilemekte,
okuma yazma öğrenirken en büyük güçlüklerden biri olmaktadır. Fransızcada /t/ sesi bazı
kelimelerde tek « t » ile (örneğin table) yazılmakta, bazı kelimelerde iki « tt» ile (örneğin
tablette) yazılmakta, bazı kelimelerde ise « th » olarak (örneğin théâtre) yazılmaktadır. Benzer
şekilde /o/ sesi (örneğin loto, landau ve bateau gibi) o, au ve eau olarak yazılmaktadır.
Bazı durumlarda ise bir harf farklı seslere karşılık kullanılmaktadır. Örneğin “c” harfi bazen
“s” bazen de “k” sesinin karşılığı olmakta /s/ olarak cerceau kelimesinde /k/ olarak da camion
kelimesinde kullanılmaktadır. Fransızcadaki bu yazım farklılıkları okuma yazma öğrenen
öğrencilere ek yük getirmekte, okuma yazma öğrenme sürecini ve becerilerini olumsuz
etkilemektedir. Oysa Fince, Türkçe, İtalyanca İspanyolca gibi dillerde alfabenin harfleri sistemli
olmakta, okunduğu gibi yazılmakta ve yazıldığı gibi okunmaktadır (Québec,2011).
Ses harf arasındaki uyum oranı çoğu dilde önemli bir araştırma konusudur. Bu uyum
Türkçede % 100 iken bazı dillerde yarı yarıya farklı olmaktadır. Bazı harfler yazılmasına rağmen
okunmamaktadır. Örneğin Fransızcada “palais” (pale) kelimesinde “s” harfi okunmaz. Okuma
sırasında harflerin seslendirilme durumu İngilizcede % 48, Fransızcada ise % 94 tür. Bir sesin
çeşitli harflerle yazılması, bir harfin çeşitli seslerle okunması öğrencinin zihin yükünü
artırmakta ve öğrenci okuma sürecinde zihin enerjisinin büyük bölümünü ses- harf ilişkisini
kurmaya ayırmaktadır. Türkçe bu yönüyle diğer dillere göre büyük bir öğretim üstünlüğü
taşımaktadır.
Türkçede öğrenciler bir sesi bir harfe çevirmeyi öğrendiği zaman, bu tekniği diğer seslerde
de kullanarak hızlıca ilkokuma yazmayı öğrenmektedir. Oysa Fransızca okuma yazma öğrenen
bir öğrenci harfin kurallara uymayan biçimlerini de öğrenmek zorunda kalmaktadır. Örneğin
Fransız öğrenci carotte yazarken iki « tt » échalote yazarken tek « t » yazılması gerektiğini de
öğrenmek durumundadır. Bu durum öğrenciyi çok sayıda ek bilgileri de öğrenmeye ve
uygulamaya zorlamaktadır (Québec, 2011). Bu nedenle İngilizce ve Fransızca gibi dillerde
öğrenciler okuma becerilerini daha geç yani 2-3 yıl sonra geliştirmektedirler. Bu dillerin ses
yapısı okumanın zihinsel sunumunu etkilemekte, sesleri tanıma ve birleştirme işleyişini
bölmektedir. Bu durum kelimeleri tanıma ve anlamayı zorlaştırmaktadır. İtalyan okuyucular
okurken sesleri hızlıca tanımakta, birleştirmekte ve anlamaktadır. Böylece daha geniş ve üst
düzey zihin becerilerini harekete geçirerek okuma becerilerini geliştirmektedir. Oysa İngiliz
okuyucular bunu yapamamaktadır(Dehaene,2008).
Türkçedeki ses harf ilişkisi kelime tanımayı ve okuma sürecini de kolaylaştırmaktadır.
Seslerle harfler arasındaki düzenli ilişkiler kelimelerin zihinde tutulmasını sağlamakta, yazıda
sık geçen 4-5 harfli kelimelerin çoğunu anında tanımayı getirmektedir. Böylece akıcı okuma ile
öğrencinin bilmediği ve ilk kez gördüğü kelimelerin okunması kolay olmaktadır. Oysa kelime
tanıma ve okuma bazı dillerde önemli bir sorun olmakta, çoğu kelimenin başı, ortası ve
sonundaki harfler okunmamaktadır. Örneğin Fransızca kelimelerin başındaki harfler % 96,
ortasındakiler % 80, sonundakiler ise % 92 oranında okunmaktadır. Yazmada ise kelimelerin
başında % 91, ortasında % 76, sonunda ise % 45 oranında ses harf ilişkisi kurulmaktadır. Fransızca
“femme” kelimesi (fam), “monsieur” kelimesi (mösyö), “est” ise (e) olarak okunmaktadır (
Peereman vd,2007). Türkçe bu yönüyle kelime tanıma ve okuma sürecinde öğrencilere büyük
kolaylık sağlamaktadır.
Ses harf ilişkisi anlama sürecini de etkilemekte ve kolaylaştırmaktadır. İlkokuma yazma
sürecinde ses harf ilişkisinin öğrenilmesi okumanın niteliğine ve okunan metinleri anlamaya
önemli katkılar getirmektedir. Bu konu NICHD (National Institute of Child Health and Human
Development) tarafından da araştırılmıştır. Bu araştırmalarda sistemli ses öğretimi ile ses harf
ilişkilerinin iyi öğrenilmesi okumanın niteliğini etkilediği, akıcı okuma, bilinmeyen kelimeleri
okuma ve okunan metinleri anlamaya önemli katkılar getirdiği ortaya çıkmıştır. Okuma
sürecinde beynimizin seslerle harfleri hızlı biçimde eşleştirmesi ve birleştirmesi kelimeleri daha
çabuk tanımayı getirmektedir. Okuma sürecinde kelimeleri kısa sürede ve daha az enerji
harcayarak tanıyan beynimiz ağırlığı kelime ve cümlenin giderek metnin anlamına vermektedir.
Bir başka ifadeyle kelimeleri kısa sürede tanıyan okuyucu cümlenin ve metnin anlamına
yoğunlaşmaktadır. Bu durum metindeki anlam zincirini izlemeyi ve metni anlamayı
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kolaylaştırmaktadır (Gh.Wettstein Badour, 2000). Bunun tersi durumlarda yani ses harf
ilişkisinin % 100 olmadığı dillerde, beyin hem kelimeyi tanımak için çok zaman ve enerji
harcamakta hem de kelime ve cümlenin anlamına geç ulaşmaktadır. Türkçemiz bu yönüyle
öğrencilerin metni anlamasına büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Türkçedeki ses harf ilişkisi ilkokuma yazma öğretiminde kolaylık sağlamaktadır. Batı
dillerinde olduğu gibi Türkçede uzun ve yorucu dikte (söyleneni yazma) çalışmaları
yapılmamaktadır. Öğrenci duyduğu sesin karşılığı olan harfi hızlıca yazmakta, gördüğü harfin
karşılığı olan sesi de çıkarabilmektedir. Böylece öğrenciler ses ile yazı sistemi arasındaki
benzerlikleri görmekte, sözlü dilden yazılı dile daha kolay geçmektedirler. Bu süreçte sesleri,
harfleri, heceleri ve kelimeleri eşleştirme, sıralama, birleştirme, sınıflama gibi işlemler zihinsel
becerileri geliştirici olmaktadır.
3.Ses Harf İlişkisini Keşfetme Çalışmaları
İlkokuma yazma öğretiminin başında ses harf ilişkilerini keşfetme çalışmalarına ağırlık
verilmelidir. Bunlar harflerin soldan sağa doğru okunduğu ve yazıldığı, dildeki seslerin
karşılığının harfler olduğu, aralarında sistemli ilişkilerin bulunduğu gibi. Öğrenciler bunları
öğrenmeden okuma yazmada ilerleyemez. Araştırmalara göre ses harf ilişkileri öğrencilere
sırasıyla ve açıklamalı olarak öğretilmelidir (Dehaene, Huron ve Sprenger-Charolles, 2012).Bu
amaçla aşağıdaki etkinliklere yer verilmelidir.
3.1.Seslerle harfleri ilişkilendirme: İlkokuma yazma öğretim sürecinin en zor işlemi
öğrencilere hangi sesin hangi harfe karşılık geldiğini öğretmedir. Sesli harflerde (a, e, i, o, u
gibi) bu işlem çok kolaydır. Çünkü sesli harflerin sesi kolay hissettirilir ve karşılığı olan harf
hemen bulunur. Ancak sessiz harflerin karşılıklarını bulmak çocuklar için zordur. Bazı sessiz
harflerin (‘f’,‘ş’ gibi) sesleri uzatılarak “ffffff” gibi öğretilmektedir. Bu durum süreksiz sessiz
harflerde geçerli değildir. Süreksiz sessiz harfleri öğretmek için dudak hareketlerinden veya
çevredeki seslerden yararlanılmaktadır. Örneğin ‘ba’, ‘pa’, ‘ap’, ‘ip’ gibi çeşitli örneklerle
açıklanarak öğretilmelidir. Bu süreçte ‘ap’ ve ‘pa’ gibi birbirinin tersi olan hecelerde, seslerle
harfleri eşleştirmek çocuk için gerçek anlamda zihinsel bir devrimdir. Bu nedenle süreksiz sessiz
harflerde seslerle harfleri ilişkilendirme işlemi çeşitli etkinliklerle öğretilmelidir. Bu işlemin iyi
öğrenilmesi öğrencinin yeni kelimeleri okumasını kolaylaştırmaktadır.
3.2.Harf ve heceleri birleştirme: Seslerle harfleri eşleştirme işleminden sonra harfleri
birleştirme işlemine geçilmelidir. Önce birkaç sesli ve sessiz harfin birleştirilmesi öğretilmeli,
öğrenci harfleri birleştirerek heceler yapıldığını anlamalıdır. Ardından öğrenciye harfler
birleştirilince okunuşunun genellikle değişmediği ancak yeni birimler yani heceler oluştuğu
gösterilmelidir. Bir harfe eklenen her harfin yeni bir hece oluşturduğu sesli ve sessiz harflerle
gösterilmelidir. Ardından sessiz harfe eklenen sesli harflere göre hece okunuşunun değiştiği
gösterilmelidir. Örneğin ‘l’ ve ‘a’ birleşince [la], ‘l’ ve ‘e’ birleşince [le], [li], [lo] okunur.
Ardından bu işlem bir sesli harfe farklı sessiz harfler eklenerek gösterilmelidir. Örneğin ‘la’,
‘ba’, ‘ma’,‘sa’ gibi. Ardından la/al, le/el, il/li gibi birleştirmeler öğretilmelidir.
3.3.Harf ve hecelerin hareketliliğini gösterme: Öğrencilere harflerin hareketli olduğu,
hecenin başında, ortasında veya sonunda olduğu, yer değiştirdikçe okunuşu, yazılışı ve
anlamının değiştiği açıkça anlatılmalıdır. Bir başka ifadeyle öğrenci ’l’ harfinin bir sesli harfin
önüne veya arkasına gelebileceğini, bu harflerle hem "la", "le", "li" hem de "il",”el”,”al” gibi
heceler yapılabileceğini öğrenmelidir. Bu tür ekleme, değiştirme ve çıkarma sonunda hecelerin
anlamının değişeceğini bilmelidir. Harf ve hece hareketliliğini göstermek için harfleri
birleştirme hece yapma, heceleri bölme, harfleri kartona yazarak gösterme gibi etkinlikler
yapılabilir.
3.4.Zaman ve mekan ilişkileri kurma: Çocuklara okuma ve yazma işleminin soldan sağa
doğru olduğunu öğretmek gerekmektedir. Bu sırada harflerin dizilişi ile seslerin dizilişi
arasındaki ilişkiye dikkat çekilmelidir. Bunlar birbirinin aynısıdır. Aralarında sistemli ilişkiler
vardır. Bu şekilde seslerle harfler, sözlü ve yazılı heceler, kelimeler aynı şekilde peş peşe dizilir.
Öğrenci okuma sırasında bu dizilişi izlemeli, dikkatini ve bakışını buna göre düzenlemelidir.
Seslerle harfleri birleştirme, seslerden hece yapma sürecinde bu sırayı izlemelidir. Okuma ve
yazmanın soldan sağa yapıldığını göstermek için bir göz penceresi ya da karton kullanılabilir.
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Karton ya da göz penceresi ile kelimenin bir kısmı kapatılır diğer kısmını açıkta bırakılır, okurken
soldan sağa doğru hareket ettirilir.
3.5.Simetrik harfleri ayırt etme: İlk okuma yazma öğretiminin başlangıcında öğrenciler
'b' 'd', 'p', 'g' ‘u’ ve ‘n’ gibi simetrik harfleri ayırt edemez, aralarındaki farkı göremez. Çocukların
görsel sistemi bunları farklı açılardan görünen eşya gibi alır. Diğer taraftan simetrik harflerin
okunuşu da birbirinden çok farklı değildir. Örneğin “b” ve “d” gibi. Bu durum öğrencinin
simetrik harfler arasındaki ses farkını bulmasını da zorlaştırır. Bunun için simetrik harflerin
yazılış ve seslendirme farkı üzerinde durulur. Belirgin özellikleri karşılaştırılır. Bu süreçte etkili
yöntemler kullanmak gerekir.

3.6. Sık kullanılan harf ve hecelere öncelik verme: İlkokuma yazma öğretiminde
öğrencilere önce dilde en sık kullanılan harfler ve heceler öğretilmelidir. Bunların öğrenilmesi
çok sayıda kelimeyi tanıma, okuma ve anlamayı kolaylaştırmaktadır. Bunun için dilde sık
kullanılan harf ve heceler listesinden yararlanılmalıdır.
3.7. Sürekli sessiz harflere öncelik verme: Alfabenin temel kurallarını anlamaları için
öğrencilere seslerle harfleri birleştirerek hece yapma işlemi öğretilmektedir. Bu süreçte önce
bir sessiz ve sesli harfle hece oluşturma işlemi gösterilmelidir. Örneğin ZS (la) gibi. Hece
oluştururken seçilen harflerin “sürekli sessiz harf ” olmasına dikkat edilmelidir. Yani sürekli
sessiz harflere öncelik verilmelidir. Bu amaçla önce 'l' veya 'r' gösterilmeli ardından 'm' veya 'n'
daha sonra 'f', 'v', 'j', 'ş', 'z' ve 's' harfine geçilmelidir. Sürekli sessiz harfleri öğretmek ‘p’, ‘ç’,‘t’,
'k', 'b',’c’, 'd', 'g' gibi süreksiz sessiz harflere göre daha kolaydır. Zaten ‘f’ harfini /fff/ olarak
öğrenen öğrenci daha sonra süreksiz sessiz 'p' harfini de kolay öğrenmektedir (Güneş,2019).
Sonuç
Ses harf ilişkisi konusunda verilen bilgilerden de görüldüğü gibi Türkçe harf, hece ve kelime
özellikleri yönünden şeffaf, sistemli, düzenli ve kurallı bir dildir. Türkçenin bu yapısı ilkokuma
yazma öğretiminde kolaylık ve üstünlük sağlamaktadır. Bu özellikler Türkçeyi ezberlenen bir dil
olmaktan çıkarmakta ve mantık dili haline getirmektedir. Türkçenin düzenli ve kurallı olması
sözlü ve yazılı metinlerde mantık zincirinin daha kolay bulunmasını getirmektedir. Bu durum
tahmin etme çalışmalarında de görülmektedir. Türkçe metinlerde gelecek kelimeyi, cümleyi,
düşünceyi, olayı vb. tahmin etmek kolay olmaktadır. Yine Türkçede vurgu ve tonlamalarla
anlatım gücü ve çeşitliliği sağlanmakta, ünlü ünsüz uyumu, yumuşama, ulama gibi özellikler
Türkçenin üstünlüklerini artırmaktadır. Türkçenin öğretim üstünlükleri sadece bunlarla sınırlı
değildir. Burada ilkokuma yazma öğretim sürecinde önemli görülen bazı üstünlükler üzerinde
durulmuştur. Bu özelliklere dikkat edilmesi, ilkokuma yazma öğretim sürecinde Türkçede sık
kullanılan harf, hece ve kelimelerin verilmesi öğrencilerin eğitim geleceğine önemli katkılar
sağlayacaktır.
Kaynaklar
Besse, A-S. (2007). Caractéristiques des langues et apprentissage de la lecture en langue
première et en français langue seconde : perspective évolutive et comparative entre
l’arabe et le portugais. Psychologie. Université Rennes 2, 2007. Français Thèse De
Doctorat, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00267662
Dehaene, S. (2007). Les neurones de la lecture, Paris: Odile Jacob.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

530

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Dehaene, S. (2011).Apprendre à lire. Des sciences cognitives à la salle de classe, Paris: Odile
Jacob.
Demolin (2010). Les langues dans le monde : entre diversité et disparition. Université Libre de
Bruxelles & Laboratoire des sciences de la parole de l’Académie Universitaire WallonieBruxellesChaire Francqui, FUNDP, Namur
Dufeu, B. (2001).L'importance de la prononciation dans l'apprentissage d'une langue
étrangère,http://www.francophonie.org adresinden 03.04. 2017 tarihinde erişilmiştir.
Gh. Wettstein-Badour.(2000). Lettre aux parents des futurs illettrés, Aux Editions de Paris.
Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma.Ankara:Nobel Yayınları.
Güneş, F. (2016). Türkçenin öğretim üstünlükleri ve zenginlikleri,Milli Eğitim Dergisi, 45 (210),
93-114.
Güneş, F.(2019).İlkokuma Yazma Öğretimi,Yaklaşım ve Modeller,Ankara:Pegem A Yayınları
Jaffré, J-P. ve Fayol, M. (1997).Orthographes, des systèmes aux usages, Paris: Flammarion,
Collection Domino.
Le Petit Robert (2016). Dictionaire Le Petit Robert de la languefrançaisewww.lerobert.com/
OCDE, CERI, Ontario,(2007).Recherche sur le cerveau, apprentissages et acquisition de la
lecture,Ministère de l'Éducation de l'Ontario,Toronto, Canada
Öney, B., & Goldman, S. R. (1984). Decoding and comprehension skills in Turkish and English:
Effects of the regularity of grapheme-phoneme correspondences. Journal of Educational
Psychology, 76(4), 557-568.
Peereman R., Content A. (1997).Reconnaissance des mots écrits, Rondal.
Québec (2011). Écrire au primaire, programme de recherche sur l’écriture, Gouvernement du
Québec Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Bibliothèque et Archives Canada.
Richaudeau, F. (1979).Conception et production des manuels scolaires guides pratique.
Editions UNESCO.
Seymour, P. H. K., Aro, M., & Erskine, J. M. (2003). Foundation literacy acquisition in
European orthographies. British Journal of Psychology, 94(2), 143-174.
Sprenger-Charolles, L.(2003). Apprentissage de la lecture et dyslexie. L'apport des sciences
cognitives.www.coridys.asso.fr adresinden erişilmiştir.
Ziegler, J. C. (2004). Du lecteur débutant au lecteur expert: Perspectives cross-lingistiques.
Unpublished Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Provence, Aix- Marseille
1.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

531

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

İlkokuma Yazma Öğretiminde Kelime Tanıma Teorileri
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi, Türkiye
firdevs.gunes@gmail.com
Özet: İlkokuma yazma öğretim sürecinin en zor işlemi yazılı kelimeyi tanımadır. Eski teorilere göre
kelime tanıma işlemi ses, harf ve heceleri birleştirerek yani alfabetik yolla gerçekleşmektedir. Kelimeyi
tanımak için kelimenin ses, harf, hece gibi ayrıntılarını iyi bilmek gerekir. Okuma öğretimine, kelimenin
en küçük birimi harflerin tanıtılmasıyla başlanmıştır. Harfler ve sesler birleştirilerek hece ve kelimelere
ulaşılmıştır. Alanda uzun yıllar kullanılan bu teoriler 1900’lü yıllara doğru eleştirilmeye başlanmıştır.
1900’lü yıllarda okuma konusundaki araştırmalarda gözün sıçrayarak ilerlediği ve bir göz duruşunda
kelimeyi toptan algıladığı öne sürülmüştür. Böylece Kelimeyi Toptan Algılama, Tahmin Etme gibi yeni
teoriler gündeme gelmiştir. Eski teorilere tamamen zıt işlem ve süreçleri içeren bu teorilere göre okuma,
yazılı kelimeleri bütün olarak tanıma ve belleğe yerleştirme işlemidir. Kelime tanımanın ses ve harfleri
birleştirerek değil, resim gibi toptan alınarak gerçekleştiği savunulmuştur. Kelimeyi tanımak için ses ve
harfleri birleştirme işlemine karşı çıkılmıştır. İlkokuma yazma öğretiminde önce cümle verilmiş cümlenin
anlaşılmasından sonra kelime, hece ve harfler öğretilmiştir. Böylece bütünden parçaya giden cümle ve
kelime yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Son yıllarda ise kelime tanıma işlem ve sürecini açıklayan
ikili yol modeli geliştirilmiştir. Bu modele göre kelimeleri tanımada iki yol kullanılmaktadır. Birincisi ses
birleştirme (alfabetik) yoludur. Sesler, harfler ve heceler birleştirilerek tanımadır. Bu yol ilk okuma yazma
öğretiminde uygulanır. İkincisi bütün tanıma (toptan algılama) yoludur. Okuyucu zihinsel sözlüğüne
kaydettiği bilgilere başvurarak kelimeyi tanımaktadır. Yani okuyucular hem alfabetik hem de bütün tanıma
yolunu kullanmaktadır. Böylece yıllardır tartışılan kelime tanıma işlemi birleştirilmiş ve alanda uzlaşma
sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kelime tanıma, okuma, yazma.

Word Recognition Theories in Literacy Teaching
Abstract: In literacy teaching, the hardest process is to recognize a written word. According to
the conventional theories, the process of a word recognition occurs by reuniting sounds, letters, and
syllables namely by alphabetical way. In order to recognize a word, it is necessary to have comprehensive
knowledge of details on its sounds, letters and syllables. Literacy teaching initially starts by introducing
letters, which are the smallest part of a word. Then, letters and sounds are united to form syllables and
words. However, in this field these theories used for a long time came under heavy criticism towards
1900s. In the studies conducted on readingin1900s, it was put forward that eyes moved by jumping up and
down along the lines and perceived the full word at fixations. Thus, modern theories, Word Perception
Theory, and Guessing Theory of Word Perception became a current issue. To these theories that include
contrast functions and processes compared with the conventional theories, reading is a process to
recognize written words as whole and coding them in memory. They argue that word recognition occurs
in total as a picture rather than sounds and letters are compounded. Through these modern theories,
sound-letter combining process was rejected in recognizing words. In literacy teaching, sentences were
initially introduced, and then words, syllables and letters were taught. Thus, sentence and vocabulary
methods were applied in a deductive way. However, recently, modern models that assert word recognition
functions and processes are improved. These models are called Binary Route Model. According to the
Binary Route Model, there are two ways to recognize words. First one is sound combining (alphabetic).
Sounds, letters and syllables are combined for recognition. This model is applied in literacy teaching. The
second one is full recognition. Readers recognize words by referring their mental word storage. In other
words, readers use both alphabetic and full word recognition ways. Thus, arguments on word recognition
process have been unified and consensus has been reached after several decades.
Keywords: Word recognition, reading, writing.
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1.Giriş
Kelime tanıma, bir kelimeyi ses, şekil, görünü, telâffuz ve çeşitli ipuçlarından tanıma
işlemidir. Bu işlem bir kelimeyi sesi, harfleri, biçimi ve yazılı olarak görünce hatırlama, anlamını
bulma ve seslendirme olarak açıklanmaktadır. Sözlü ve yazılı olmak üzere iki tür kelime tanıma
söz konusudur. Ancak bu kavram genel olarak yazılı kelimeleri tanıma için kullanılmaktadır.
Sözlü tanımada ses zinciri içindeki kelime ve kelime gruplarına yönelik çalışma yapılmaktadır.
Yani ses zincirini oluşturan kelimeler vurgu, ton ve ritimden hareketle hızlı bir şekilde
belirlenerek, birbirinden ayrılarak kelime saptanmaktadır. Yazılı tanımada ise daha çok görsel
ögeler etkili olmaktadır Sözlü kelime tanıma çalışmalarına okul öncesinde yazılı kelimeleri
tanımaya ise ilkokulda başlanmaktadır. Yazılı kelimeleri hızlı tanıma, cümle ve metni belirli bir
çabuklukta ve düzgün ifadeyle okumaya akıcı okumayı denilmektedir. Akıcı okumayı geliştirmek
için yazılı kelime tanıma becerilerine ağırlık verilmektedir.
İlkokuma yazma öğretim sürecinin en zor işlemi yazılı kelimeyi tanımadır. Bu işlemi
açıklamak için çeşitli teori ve modeller geliştirilmiştir. Eski teorilere göre kelime tanıma işlemi
ses, harf ve heceleri birleştirerek yani alfabetik yolla gerçekleşir. Kelimeyi tanımak için
kelimenin ses, harf, hece gibi ayrıntılarını iyi bilmek gerekir. Bunun için ilkokuma öğretimine
harflerle başlanmış, harflerle sesler birleştirilerek hece ve kelimelere ulaşılmıştır. ilkokuma
yazma öğretiminde parçadan bütüne giden öğretim modeller geliştirilmiş, ses, harf, hece,
kelime gibi yöntemlerle okuma yazma öğretilmiştir. Alanda uzun yıllar kullanılan bu teoriler
1900’lü yıllara doğru eleştirilmeye başlanmıştır.
Dünyamızda 1900’lü yıllara doğru okuma konusunda önemli araştırmalar yapılmıştır. Louis
Emile Javal, okuma sırasında gözün hareketlerini laboratuar ortamında incelemiştir. Javal’a
göre okuma sırasında göz sıçrayarak ilerlemekte, bir göz duruşunda harf ve hece değil kelimeler
bütün olarak görülmektedir. Bu görüşlerin yayılması üzerime kelime tanımada yeni teoriler
gündeme gelmiştir. Eski teorilere tamamen zıt işlem ve süreçleri savunan bu teorilere göre
okuma, yazılı kelimeleri bütün olarak tanıma ve belleğe yerleştirme işlemidir. Kelime tanıma
işleminin ses ve harfleri birleştirerek değil, resim gibi toptan alınarak gerçekleştirildiği
savunulmuştur. İlkokuma yazma öğretiminde ise öğrencilere önce cümle verilmiş cümlenin
anlaşılmasından sonra kelime, hece ve harfleri öğretilmiştir. Böylece bütünden parçaya okuma
yazma modelleri, cümle ve kelime yöntemleri gündeme gelmiştir.
1970 yılına doğru öğrencilerin okuma yazma becerilerini yeterince geliştirememeleri
üzerine kelimeyi toptan algılama işlemi ve bütünden parçaya okuma yazma modelleri
eleştirilmeye başlanmıştır. Eleştirilerde Emile Javal ve Mc.Cattell’in kelime araştırmalarını
yetişkinler üzerinde gerçekleştirdiği, kelimeyi tanıma işleminin sadece gözün hareketleriyle
açıklandığı, beynin kelime tanımadaki işlevi dikkate alınmadığı gibi yönler dile getirilmiştir. Bu
uygulamalarla öğrencilerin cümleleri ezberledikleri, anlamlı öğrenmenin gerçekleşmediği öne
sürülmüştür. Buna rağmen eğitim alanında uzun yıllar çocukların kelimeyi bütün olarak
gördükleri sanılmıştır. İlk okuma yazma öğretimine cümle ve kelimelerle başlanmıştır. Birbirine
zıt görüşleri savunan bu teoriler alanda uzun yıllar uygulanmış ve uzmanlar arasında çeşitli
tartışmalara neden olmuştur.
Son yıllarda kelime tanıma işlem ve sürecini açıklayan yeni modeller geliştirilmiştir. Bunlar
ikili yol modeli, okuma ve yazma gelişim modeli, okuma modeli gibi sıralanmaktadır. İkili yol
modeline göre okumada yazılı kelimeleri tanımak için iki yol kullanılmaktadır. Birincisi ses
birleştirme (alfabetik) yoludur. Yani sesler, harfler ve heceleri birleştirerek kelimeyi tanıma
işlemidir. Bu yol daha çok ilk okuma yazma öğretiminde kullanılmaktadır. İkincisi ise bütün
tanıma (toptan algılama) yoludur. Bu işlemde okuyucu önceden zihinsel sözlüğüne kaydettiği
bilgilere başvurarak kelimeyi tanımaktadır (Rieben,2004).Bu yolu okuma becerileri gelişmiş
okuyucular kullanmaktadır. Yani gelişim sürecine bağlı olarak her okuyucu hem alfabetik yolu
hem de görsel veya bütün tanıma yolunu kullanmaktadır. Böylece ilkokuma yazma öğretiminde
yıllardır tartışılan kelime tanıma işlemi birleştirilerek alanda uzlaşma sağlanmıştır.
Kelime tanıma, dil ve zihinsel becerilerin gelişimi açısından çok önemlidir. Günümüzde çok
sayıdaki araştırma kelime tanıma ve zihinsel sözlük ile okul başarısı arasında doğrudan bağ
kurmaktadır. Çeşitli araştırmalarda zihinsel sözlükleri zengin olan öğrencilerin hem okul
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başarılarının hem de düşünme, anlama, sorgulama, ilişkilendirme, sınıflama, sıralama vb.
zihinsel becerilerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çocuklarda zihinsel sözlüğün zengin
olmasının iletişim ve sosyal becerileri de önemli oranda etkilediği sonucuna varılmıştır
(Totereau, 2005,Florin, 2002, Estienne 2000, Lieury, 1991).Kısaca kelime tanıma ve zengin bir
zihinsel sözlük çocukların dil, zihinsel, sosyal, iletişim vb. becerilerinin gelişiminde doğrudan
etkili olmaktadır.
Araştırmalar çocukların doğum öncesinden itibaren kelime tanımaya başladıklarını
belirtmektedir. Ancak çocuklar konuşmaya başladıktan sonra kaç kelime bildikleri
ölçülebilmektedir. Genellikle ilk kelimeleri söyler söylemez ya da bir kaç kelime söyleyen
çocuğa konuşuyor denilmektedir. Çocuk başlangıçta sınırlı sayıda kelime kullanmaktadır.
Ortalama 5-6 kelime olmaktadır. Sonraki aylarda kelime tanıma ve dil gelişimi sürmekte, çocuk
konuşarak kelimeler üretmeye, anlamaya ve zihinsel becerilerini geliştirmeye çalışmaktadır. İlk
yıllarda kelime tanıma oldukça yavaştır. Bu durum sonraki yıllarda hızlanmaktadır. Özellikle 26 yaşlarında zihinsel gelişime paralel çocuklarda kelime tanıma da çok artmaktadır.
Araştırmalar çocukların 2-6 yaş arasında 2000-2500 arası kelimeyi bildiklerini göstermektedir.
Bir başka ifadeyle altı yaşına giren bir çocuk 1800 günlük olmakta ve 2500 kelime bilmektedir.
Bu rakamlar çocuğun bazı günler bir, bazı günlerde ise iki kelime öğrendiğini
göstermektedir(Florin, 2002).Bu sonuçlar kelime tanıma açısından okul öncesi dönemin ve
eğitimin çok önemli olduğunu göstermektedir.
Diğer taraftan kelime tanıma açısından son yıllarda dikkatler sözlü dile çevrilmiştir. Çünkü
sözlü dilin gelişimi yazılı dilin gelişimin doğrudan etkilediği belirlenmiştir. Çocuklar sözlü olarak
tanıdıkları ve anlamını bildikleri kelimeleri daha kolay okuyup yazmaktadırlar. Bu nedenle
araştırmacılar sözlü dil çalışmalarına okul öncesi dönemde ağırlık verilmesini, ancak okul öncesi
eğitimle sınırlı kalınmaması, ilk ve ortaokul düzeyinde de çalışmalar yapılmasını
vurgulamaktadırlar (Florin, 2002).
2.Kelime Tanıma Teorileri
İlkokuma yazma öğretiminde kelime tanıma çalışmalarına yön veren teoriler vardır. Bunlar
okuma sürecinde kelime tanıma işlemine yoğunlaşmakta ve açıklamaya çalışmaktadır. Şifreyi
Çözme ve Görsel Birleştirme Teorisi, kelime tanıma işleminin ses, harf ve hecelerin
birleştirilmesiyle yani alfabetik yolla gerçekleştiğini açıklamaktadır. Kelimeyi Bütün Algılama
ve Tahmin Etme Teorisi ise kelimenin resim gibi bütün olarak tanındığını öne sürmektedir.
Birbirine tamamen zıt görüşler içeren bu teorilerin ilk ikisi parçadan bütüne diğerleri ise
bütünden parçaya okuma yazma modellerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
2.1.Şifreyi Çözme Teorisi
Bu teoriye göre “okumak şifreyi çözmek” demektir. Eskiden okuma işlemi “Yazının şifresini
çözme” olarak açıklanıyordu. Şifre ise sözlü dilin işaret ve harflerle yazılması olmaktadır. Bir
başka anlatımla yazı, sözlü dilin harflere aktarılmış ve şifrelenmiş halidir. Okumak ise yazının
şifrelerini çözmek demektir. Şifreyi çözmek için kelimenin harf, hece gibi ayrıntılarını iyi bilmek
gerekmektedir. Bu anlayışta okuma öğretimine, kelimenin en küçük birimi olan harflerin
tanıtılmasıyla başlanmaktadır. Harfler ve sesler birleştirilerek hece ve kelimelere
ulaşılmaktadır. Okuma öğretiminde parçadan bütüne gidilmekte, kelimelerin sesli okunması
öğrenilinceye kadar çalışılmaktadır.

Davranışçı yaklaşımdan hareketle geliştirilen bu teoriyle okuma öğretiminde aşağıdaki
işlemlerin sırasıyla yapılması öngörülmektedir (Crahay,1999).
1. Kelimenin her harfini fark etme ve tanıma,
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2. Harfleri seslere çevirme ve seslendirme,
3. Sesleri birleştirerek hece ve kelimeleri okuma,
4. Okunan kelimenin anlamını bulma, kelime ve cümleleri anlamadır.
Okuma öğretiminde bu işlemler sırasıyla öğretilerek öğrencinin akıcı ve seri okuması
öngörülmektedir. Şifreyi Çözme Teorisinde okumada ilerlemenin ölçütü akıcı okumadır. Bunun
için öğrencinin kelime tanıma becerilerini geliştirme ve akıcı okuma üzerinde önemle
durulmaktadır. Akıcı okuma için öğrencilere:
1. Kelimeyi gözle inceleme ve her harfini fark etme,
2. Harfleri seslere çevirme ve bu işlemi hızlı yapma,
3. Sesleri birleştirme, kaynaştırma ve sözlü kelime oluşturma,
4. Kelimenin anlamı bulma ve anlamayı geliştirme gibi etkinlikler verilmektedir.
Anlama becerilerini geliştirmek için bir metnin defalarca sesli olarak okunması
istenmektedir. Bu şekilde anlamanın gelişeceği düşünülmektedir. Ne anlaşıldığı, anlamanın nasıl
gerçekleştiği, yani anlama süreci ve becerileri üzerinde fazla durulmamaktadır.
Şifreyi Çözme Teorisine yönelik alanda iki önemli eleştiri yapılmaktadır. Birincisi
“okumanın sadece yazının şifresini çözme işlemi olmadığı” eleştirisidir. Eğer okuma sadece
şifreyi çözme işlemi olsaydı okuma sürecinde sözlü kodlama yapılır diğerlerine gerek kalmazdı.
Oysa öğrenci sesleri harflere çevirmek ve anlama becerilerini geliştirmek için dile de duyarlı
olmalıdır. İkinci eleştiri ise “dilde benzer seslerin olduğu ancak benzer harflerin olmadığı”
eleştirisidir. Benzer seslerin olduğu kelimelerde genellikle anlam değişmekte ve Şifreyi Çözme
Teorisi anlama becerilerini geliştirmede yetersiz kalmaktadır (Güneş,2007).
Dünyamızda uzun yıllar kullanılan Şifreyi Çözme Teorisi, “Parçadan Bütüne Okuma Yazma
Modelleri” ile çeşitli okuma yöntemlerinin gelişmesine kaynaklık etmiştir. Bu teori okuma
işlemini kısmen doğru açıklamakta ancak okuma öğretimi için yetersiz kalmaktadır.
2.2.Görsel Birleştirme Teorisi
Şifreyi Çözme Teorisinden sonra gündeme gelmiştir. Bu teoriye göre okumak için kelimenin
her harfini fark etmek, harfleri birleştirerek hece ve kelimeye ulaşmak, kelimenin zihinde
görüntüsünü oluşturmak ve bir anlamla birleştirmek gerekmektedir. Okuma sürecinde bu
işlemler gerekli ve zorunlu görülmektedir (Crahay,1999). Şifreyi Çözme Teorisinde harfler sesli
birleştirilirken bu teoride harflerin birleştirilmesi görsel olarak yapılmaktadır. Kelimenin yazılı
görüntüsü, zihinde depolanmış görüntüler içinde aranmakta, bulunmakta ve bu görüntüyle
anlamı birleştirilerek kelime tanınmaktadır. Bu teoriye göre okuma öğretiminde yapılması
gereken işlemler şöyle sıralanmaktadır.
1. Kelimeyi genel inceleme ve her harfini fark etme,
2. Harfleri görsel olarak birleştirme,
3. Harfleri birleştirerek hece ve kelimeye ulaşma,
4. Kelimenin zihinde görüntüsünü oluşturma,
5. Kelimeyi anlamıyla birleştirerek anlamadır.

Görüldüğü gibi okumada kelime tanıma işlemine odaklanan bu teori 1900 ‘lü yıllardaki bilgi
ve araştırmalarla geliştirilmiştir. Okuma işlem ve sürecini açıklamada yetersiz kaldığı
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gerekçesiyle çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Örneğin Javal, Huey ve Mc. Cattell (1885) gibi
araştırmacılara göre;


Okuma sırasında göz sıçramalarla ilerlemekte ve bilgileri sıçrayarak toplamaktadır.



Göz sıçramaları okuyucuya göre değişmekte, görme genişliği göz sıçramalarını
etkilemektedir. Görme genişliği gözün bir duruşta okuyabildiği ya da gördüğü alandır.



Göz bir duruşta kelime biçiminde düzenlenmiş harf kümelerini görmektedir. Bir kelime
birleştirilmiş harflerden daha farklıdır. Kelime anlamlı bir birimdir



Okumada göz yazıyı düzenli biçimde izlemez, bazen atlamalar yapar (Güneş, 2000).

Bu görüşlerden hareketle Görsel Birleştirme Teorisinin okuma sırasında kelime tanıma
işlemi sert bir şekilde eleştirilmiştir. Özellikle gözün kelimedeki harfleri tek tek fark etmesi ve
bunları görsel birleştirme yoluyla okuması işlemine karşı çıkılmıştır. Ancak okuma alanında bu
teori uzun yıllar etkili olmuştur.
2.3.Kelimeyi Bütün Tanıma Teorisi
Bu teoriye göre “okumak anlamak” demektir. Kelimeyi Toptan Algılama Teorisi de
denilmektedir. Bu teoriye göre okuma, yazılı kelimeleri bütün olarak tanıma ve belleğe
yerleştirme işlemidir. Okuma sırasında kelime, ses ve harfleri birleştirerek değil, resim gibi
bütün olarak tanınmaktadır. Bu teoride okuma işlemi Şifreyi Çözme ve Görsel Birleştirme
Teorisine tamamen zıt işlem ve süreçlerle açıklanmaktadır. Okuma sırasında kelimeler bütün
olarak algılanmakta, belleğe gönderilmekte, bellekte önceden depolanmış kelimelerin
görüntüleriyle karşılaştırılmakta, böylece tanınmakta ve anlamıyla birleştirilmektedir.
Kelimenin bütün olarak algılandığı savunulduğundan okuma sürecinde ses ve harfleri birleştirme
işlemine karşı çıkılmaktadır.

Okumada göz hareketlerinin incelenmesi ile ilgili ilk çalışmalar 1900 yıllarda Louis Emile
Javal ile başlamıştır. Javal, okuma sırasında gözün hareketlerini laboratuvarda bir metrekarelik
ekrana yansıtarak incelemiştir. İnceleme sonucunda şu bulgulara ulaşmıştır:
1.Okuma sırasında okuyucunun gözü, satır üzerinde kayarak değil, sıçramalarla hareket
etmektedir.
2.Göz, sıçrama esnasında değil, durduğu zaman görüntü ve bilgileri toplamaktadır.
3.Göz duruşları ortalama saniyenin dörtte biri kadar sürmektedir.
4.Göz bir duruş sırasında harf veya heceleri değil kelimeleri görmektedir (Güneş,2000).

Javal’a göre okuma sırasında göz sıçramalarla ilerlemektedir. Bir göz duruşunda harf ve
heceler değil kelimeler bütün olarak görülmektedir. Gözlem yoluyla göz duruşlarının sayısı,
süresi, sıçramaların sayısı ve süresi hakkında bilgi toplanabilmektedir. Bu görüşler Edmund
Burke Huey tarafından da desteklenmiştir. Huey, 1908 yılında göz hareketlerini ölçmek için bir
cihaz geliştirmiş ve gözlerin sıçramalarla ilerlediğini saptamıştır. Benzer çalışmalar Mc. Cattell
tarafından 1885 yıllarında yapılmıştır. Mc. Cattell’in araştırmalarına göre:
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1.Göz bir duruş sırasında, kelime biçiminde düzenlenmiş harfleri görmektedir. Yani
kelimeleri bütün olarak algılamaktadır.
2.Göz, okuma sırasında yazıyı düzenli biçimde izlememekte, bazen atlamalar yapmaktadır.
Yani bazı kelimeleri atlayarak okumaktadır.
3.Okumada gözün görme genişliği büyük önem taşımaktadır (Crahay,1999).
Görüldüğü gibi Mc. Cattell de Javal gibi gözün bir duruş sırasında kelimeleri bütün olarak
algıladığını açıklamaktadır. Buna ek olarak okuma sırasında gözün kelimeleri tek tek okumadığı,
bazılarını atladığını saptamıştır. Okuma sırasında cümlenin gelişinden ya da fikrin akışından
tahmin edilen bazı kelimeler okunmadan atlanmaktadır. Bunlar daha çok cümle içinde ikinci
sırada önem taşıyan kelimeler olmaktadır. Bu tür okumalarda anlama yönüyle bir kayıp söz
konusu olmamakta, cümlenin genel anlamından yararlanılmaktadır.
Kelimeyi Bütün Tanıma Teorisi, hem ilkokuma yazma öğretimi hem de okuma eğitimi
çalışmalarında kullanılmıştır. Bu teoriye dayalı olarak ilkokuma yazma öğretiminde öğrencilere
önce cümle verilmiş cümlenin anlaşılmasından sonra kelime, hece ve harfleri öğretilmiştir.
Böylece Bütünden Parçaya Okuma Yazma Modelleri, Cümle ve Kelime Yöntemleri gündeme
gelmiştir. Okuma yazma öğretimine anlamlı bir bütün ile başlanmış ve bütün giderek parçalarına
ayrılmıştır. Okuma eğitiminde ise seçmeli okuma, atlayarak okuma, hızlı okuma gibi okuma
türleri gündeme gelmiştir. Ancak uygulamada çok tartışılmış ve eleştirilmiştir. Bazı eleştiriler
şöyledir:
1.Bu teorinin temelini oluşturan çalışmalar, yani Javal, Huey ve Mc. Cattell’in göz
hareketleri ve görme genişliği ile ilgili çalışmaları 1900‘lü yılların bilgilerine göre yapılmıştır.
Günümüz Makula araştırmalarına göre, göz bir duruşta sadece 1-3 arası işaret ya da harfi net
görebilmektedir. Görme alanının genişliği hiçbir öğrenme yöntemi ya da tekniği ile
değiştirilememektedir.
2.Kelimenin bütün olarak tanınması sadece gözün hareketleriyle açıklanmış, beynin kelime
tanımadaki işlevi dikkate alınmamıştır.
3. Emile Javal ve Mc. Cattell’in kelimeyi bütün tanıma ile ilgili araştırmaları, okuma
becerileri gelişmiş yetişkinler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Okuma becerileri gelişmiş
okuyucular, okuma sırasında sık gördükleri kelimeleri ile ayrıntılarını zihinsel sözlüklerine
kaydetmekte ve bu kelimeyle karşılaşınca hızlıca tanımaktadırlar. Oysa ilk okuma yazmaya
başlayan öğrencilerin zihinsel sözlüğünde yazılı kelime çok azdır. Dolayısıyla kelimenin bütün
olarak tanınması ilk okuma yazmaya yeni başlayan öğrenciler için geçerli değildir.
4.Okuma becerileri gelişmiş bir okuyucu, bir göz duruşunda kısa bir kelimeyi görebilmekte
ve kelimenin tamamını gerçek anlamda fark edebilmektedir. Ancak bir göz duruşunda uzun
kelimelerin ve cümlenin bütün olarak algılanması mümkün olmamaktadır. Yani uzun kelimeleri
ve cümleyi uzman okuyucu bile bir göz duruşunda algılayamamaktadır. Bunu ilk okuma yazmaya
yeni başlayan öğrencilerden istemek yanlış olmaktadır.
5.Eğitim alanında uzun yıllar çocukların kelimeyi bütün olarak gördükleri sanılmıştır. Bu
nedenle ilk okuma yazma öğretimine çeşitli kelimelerle başlanmış ve kelime yöntemi
kullanılmıştır. Oysa günümüz araştırmaları bunun büyük bir yanılgı olduğunu göstermektedir.
Çocukların kelimeleri birbirinden ayırt etmeleri ile ilgili araştırmalar, çocukların ayırt edici
özellikler olarak kelimenin bazı harflerini kullandıklarını göstermektedir. Bu durumda kelimenin
bütün olarak algılanması söz konusu olmamaktadır (Crahay,1999).
Kelimeyi Bütün Tanıma Teorisine yönelik bu sert eleştiriler nedeniyle ilk okuma yazma
öğretiminde kullanılmamaya başlanmıştır. Günümüz beyin araştırmalarında kelime tanıma
işleminin ses ve harflerin birleştirilmesiyle gerçekleştiğinin ortaya çıkması üzerine Kelimeyi
Bütün Tanıma Teorisi çoğu ülkede uygulamadan kaldırılmıştır.
2.4.Tahmin Etme Teorisi
Bu teoriye göre “okumak tahmin etmek” demektir. Goodman ve Smith tarafından 19601970 yıllarında geliştirilmiştir. Okuma sırasında okuyucunun kelimedeki bütün harfleri ya da
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ayrıntıları fark etmediği, kelimeyi bütün algıladığı anlayışına dayanmaktadır. Okuyucu bazı harf
ya da dizgi yanlışlıklarını tahmin ederek kelimeyi doğru yazılmış gibi görmektedir. Kelimedeki
bazı harfler eksik ya da yanlış yazılsa bile okuyucu bunları cümlenin gelişinden, anlam
zincirinden tahmin ederek doğru okumakta ve anlamaktadır. Bu durum okuyucunun dilin yapısı
hakkında ön bilgilerini kullanması, kelimedeki eksiklikleri veya yanlışları düzelterek okuma
işlemini sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu teori daha çok okuma becerileri gelişmiş uzman
okuyuculara yöneliktir. Tahmin Etme Teorisi’ne göre:
1.Kelimeler bütün ayrıntıları fark edilmeden okunabilir,
2.Bir kelimedeki bazı harfler ve çizgiler eksik bile olsa okunabilir,
3.Kelimedeki dizgi yanlışlıkları fark edilmeden doğru olarak okunabilir,
4.Metindeki bazı kelimeler eksik bile olsa okunabilir ve anlaşılabilir(Crahay,1999).

İlk okma yazma örgetimi egtim alnın önmli ve temel br çalışma konusdur.
Görüldüğü gibi Tahmin Etme Teorisi okuma becerileri gelişmiş uzman okuyucuların okuma
sırasında kullandıkları işlemlere dayanmaktadır. Okumaya yeni başlayan öğrenciler bu işlemleri
henüz yeterince iyi yapamazlar. Bu nedenle ilkokuma yazma öğretiminde Tahmin Etme
Teorisinin uygulanması önerilmez. Ancak bazı kelime tamamlama etkinliklerinde ve üst
sınıflarda kullanılabilir.
3. İkili Yol Modeli (Coltheart, 1978)
Dünyamızda yıllardır tartışılan kelime tanıma işlem ve süreçlerini birleştiren bir modeldir.
Coltheart tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir. Modele göre okuma sürecinde yazılı kelimeleri
tanımak için iki yol kullanılmaktadır. Birincisi ses birleştirme yoludur. Yani sesler, harfler ve
heceleri birleştirerek kelimeyi tanıma işlemidir. Bu yol daha çok ilk okuma yazma öğretiminde
kullanılmaktadır. İkincisi ise bütün tanıma (toptan algılama) yoludur. Bu işlemde okuyucu
önceden zihinsel sözlüğüne kaydettiği bilgilere başvurarak kelimeyi tanımaktadır
(Rieben,2004).Bunu okuma becerileri gelişmiş okuyucular kullanmaktadır. Bu işlemler aşağıda
açıklanmaktadır.
3.1.Birleştirerek Tanıma (Ses Yolu) : Kelimenin küçük birimleri olan ses, harf ve heceleri
birleştirerek kelimeyi tanıma işlemine denilmektedir. Buna “Alfabetik Yol” da denilmektedir.
Bu işlemde kelimenin görünüş ve yazılış biçiminden değil seslerinden hareket edilmektedir. İlk
okuma yazma öğretiminde kullanılan etkili bir yoldur. Kelimenin ses ve harfleri yavaş yavaş
birleştirilerek seslendirildiği için okuma süreci ağır ve değerlidir. Bu süreçte kelimenin ögeleri
tek tek incelenmekte, sesler harflerle eşleştirilmekte, heceler birleştirilmekte, kelime
seslendirilmekte ve anlamı bulunmaktadır. Bu işlemlerin sürekli yapılması kelime tanıma
işlemini hızlandırmakta ve akıcı okumayı sağlamaktadır.
Kelime seslendirilirken anlamı zihinde canlanıyorsa, bu kelime önceden bilinmektedir. Eğer
kelimenin anlamı canlanmıyorsa öğrenci bu kelimeyi bilmiyordur. Ses yolu, bilinmeyen
kelimeleri tanımak ve okumak için en uygun yoldur. Bu yolla bilinmeyen kelime yavaş yavaş
seslendirilmekte, anlamı araştırılmakta ve kelime doğru tanınmaktadır. Bu sırada kelimeyle
ilgili bilgiler zihinsel sözlüğe kaydedilmektedir. Kelimeyle ikinci kez karşılaşıldığında zihinsel
sözlüğe yerleştirilen bilgilerden yararlanılmaktadır. Ses yolu, bilinen veya bilinmeyen bütün
kelimeleri okumayı kolaylaştırmaktadır (Rieben,2004).
3.2.Bütün Tanıma(Yazı Yolu): Bu işlem kelimenin yazılış biçiminden ve görünüşünden
hareket edilerek bütün olarak tanımadır. Buna “görsel tanıma, doğrudan tanıma, zihinsel sözlük
yoluyla tanıma” da denilmektedir. Okuma sırasında önce kelime genel olarak incelenmekte,
ardından zihinsel sözlüğe kaydedilmiş bilgilere başvurulmakta, alınan bilgilerin ışığında kelime
tanınmaktadır. Daha sonra kelimenin yazılı biçimi ile anlamı arasında ilişki kurulmaktadır. Alain
Lieury’nün deneysel çalışmalarına göre okuma becerileri üst düzeyde gelişmiş okuyucular bir
kelimeyi 10 salise içinde tanımaktadır (Lieury,1996).Okuma sırasında kelimeyi bütün olarak
tanıma oldukça hızlı ve etkili bir yoldur. Ancak bu işlem uzun çalışmalara ve çeşitli becerileri
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geliştirmeye dayalıdır. Bunların başında sürekli okuma ve zihinsel sözlük geliştirme çalışmaları
gelmektedir. Okula yeni başlayan öğrenciler için bu işlemler zordur. Bentolila ve Gombert‘e
göre çocuklar okuma yazma öğrenirken her öğrenilen kelimenin ses, harf, görsel ve anlam
özelliklerini zihinsel sözlüğe kaydederler. Kendilerine özgü bir zihinsel sözlük oluşturmaya
başlarlar. Bu süreç ağır ve yavaş ilerler. Zihinsel sözlüğe kaydedilen kelime sayısı artıkça zihinsel
sözlük zenginleşmekte, kelime tanıma kolaylaşmakta ve okuma hızlanmaktadır. Eğer zihinsel
sözlük çok fakirse, kelimenin yazılı biçimi ile anlamı birleştirilemiyorsa, kelime tanıma işlemi
ve okuma güçleşmektedir.
Okuma yazmaya yeni başlayan öğrenciler sürekli okuyarak, kelimelerin görüntülerini,
ayrıntılarını zihinlerine “sözlük biçiminde” yerleştirmektedir. Bu işlem giderek geliştirilmekte
ve kelimelerin fotoğrafını çeker gibi hızlı bir şekilde yürütülmeye başlanmaktadır. Bu süreci
Totereau,“Fotoğrafını çekiyorum, tanıyorum ve anlıyorum." şeklinde adlandırmaktadır. Bu yolla
öğrenci karşılaştığı bütün kelimelerin yazılı biçimlerini ve anlamlarını hızla kaydederek zihinsel
sözlüğünü geliştirmektedir (Totereau, 2005).Zihinsel sözlük zenginleştikçe okuma ve anlama
hızı artmaktadır. Zamanla kelime tanıma işlemi farkına varılmadan seri, hızlı ve otomatik olarak
yürütülmektedir. Böylece kelimeler bütün tanınmaktadır.
Sonuç
Günümüzde çoğu ülkede öğrencilere kelime öğretiminde ikili yol modeli, okuma ve yazma
gelişim modeli, okuma öğretim modeli gibi çeşitli modeller kullanılmaktadır. Bu modellerle
zihinsel sözlüklerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bentolila ve Gombert‘e göre, çocuklar
ilkokuma yazma öğrenirken kendilerine özgü bir zihinsel sözlük oluştururlar. Her öğrenilen
kelimenin görsel ve anlam özellikleri zihinsel sözlüğe kaydedilir. Böylece zihinsel sözlük yavaş
yavaş gelişir. Zihinsel sözlüğe kaydedilen kelime sayısı artıkça, sözlük zenginleşmekte ve kelime
tanıma kolaylaşmaktadır. Eğer zihinsel sözlük çok fakirse, kelimenin görsel özellikleriyle anlamı
birleşmiyorsa, kelime tanıma işlemi güçleşmektedir.
İlkokuma yazmaya yeni başlayan öğrenciler, sürekli okuma çalışmalarıyla, kelimelerin
görüntülerini, ayrıntılarını zihinlerine “sözlük biçiminde” yerleştirirler. Bu işlem giderek
gelişmekte ve kelimelerin fotoğrafını çeker gibi hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu işlemi
Totereau,“Fotoğrafını çekiyorum, tanıyorum ve anlıyorum." şeklinde adlandırmaktadır. Bu yolla
öğrenci karşılaştığı kelimelerin yazılı biçimlerini ve anlamlarını hızla kaydederek zihinsel
sözlüğünü zenginleştirmektedir. Öğrencinin zihinsel sözlüğü geliştikçe okuma ve anlama hızı
artmaktadır. Zamanla kelime tanıma işlemi farkına varılmadan otomatik olarak yürütülmektedir
(Totereau, 2005, Coltheart 1978, 2000, Chauveau ve Perfetti 1989).
Görüldüğü gibi ikili yol modele göre kelime önce ses yoluyla tanınmakta, bu süreçte
kelimenin görsel biçimi ve anlamı zihinsel sözlüğe kaydedilmektedir. Daha sonraki okumalarda
bu kelimenin tanınması, zihinsel sözlüğe kaydedilmiş bilgilere başvurularak yapılmaktadır. Bu
işlemlerin sürekli tekrar edilmesi, öğrencilerin kelimeleri hızlı tanımasını ve kelime ayrıntılarına
dikkat etmeksizin doğru okumasını sağlamaktadır. Böylece kelime tanıma konusunda yıllardır
süregelen tartışmalar da sona ermiş bulunmaktadır.
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Özet: Eğitim hayatının temelleri ilkokul döneminde atılır. İlkokul dönemi aynı zamanda çocuğun
sosyal becerilerinin de temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde gelişen sosyal beceriler arkadaşlık
ilişkilerini geliştiren, sosyal ortamlarda kabul edilmek için becerilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Bireyin
sosyal kabul düzeyi etrafındaki insanların sayısı ve niteliği gibi birçok özelliği belirleyecektir. Sosyal kabul
düzeyi bireyin hayat kalitesi ve başarısı gibi birçok alanda etkili olabilecek önemdedir. Aynı zamanda
sosyal kabul düzeyini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin
sosyo-ekonomik düzeyleri ile sosyal kabul düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada ilişkisel
tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde bulunan 3 ilkokulda okumakta
olan 1-2-3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerini belirlemeye yönelik anket ve öğrencilerin sosyal kabul
düzeylerini belirlemeye yönelik sosyometri testi uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler
tablolaştırılıp yorumlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sosyo-ekonomik düzey, Sosyal kabul düzeyi, Sosyometri.

The Socio-Economic Levels and Social Acceptance Levels of
Primary School Students
Abstract: The foundations of educational life are laid during primary school. The primary school
period is also a time when the social skills of the child are laid. The social skills developed during this
period provide the skills to develop friendship relationships and to be accepted in social environments.
The social acceptance level of the individual will determine many characteristics such as the number and
quality of the people around it. The level of social acceptance is important to be effective in many areas
such as quality of life, and success of the individual. At the same time, there are many factors affecting
the level of social acceptance. The aim of research was to determine the relationship between socioeconomic levels and social acceptance levels of primary school students. Correlational comparative survey
method was used in the research. The study group consists of 1-2-3 and 4 grade students who are studying
in 3 primary schools in Bartin province. Developed by the researchers as data collection tool, the
questionnaire was used to determine the socio-economic levels of the students and sociometry test was
used to determine social acceptance levels of students. The data obtained at the end of the research
were tabulated and interprete.
Keywords: Socio-economic level, Social acceptance level, Sociometry
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1. Giriş
İlkokul dönemi temel becerilerin kazandırıldığı bir dönemdir. İlkokul dönemi aynı zamanda
çocuğun sosyal becerilerinin de temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde gelişen sosyal
beceriler arkadaşlık ilişkilerini geliştiren, sosyal ortamlarda kabul edilmek için becerilerin
kazanılmasını sağlamaktadır. Bireyin sosyal kabul düzeyi etrafındaki insanların sayısı ve niteliği
gibi birçok özelliği belirleyecektir. Sosyal kabul düzeyi bireyin hayat kalitesi ve başarısı gibi
birçok alanda etkili olabilecek önemdedir. Öğrencilerin akranları tarafından tercih edilmesi ve
akranları tarafından kabul görülmesindeki önemli noktalardan biri de sosyal beceri olgusudur
(Aslan, 2008, 27). Öğrenciler arasındaki bu sosyal beceri ne kadar arttırılırsa öğrencilerin
birbirleriyle arasındaki sosyal bağ da o kadar artar. Sosyal etkileşim, toplumsal yaşamda en
önemli noktalardan biridir ve insanların sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamlarını devam
ettirebilmelerinde sosyal etkileşimin önemli bir payı bulunmaktadır (Oral, 2007, 1).
Belirli mekanlarda yaşamakta olan insan sayısı arttıkça insanların kimlerle vakit geçireceği,
kiminle yan yana oturacağı problemi de çözülmesi gereken önemli noktalar arasında yer
almaktadır (Dökmen, 2003). Bu belirli mekanlardan biri de okullarımız ve bu sosyal tabakayı
oluşturan öğrencilerimizdir. Öğretmenlerimiz sınıflarındaki öğrenciler hakkında ne kadar çok
yeterli bilgiye ulaşırsa, öğrencileriyle ilgili o kadar çok doğru ve isabetli kararlar alabilirler
(Aktepe, 2005, 19). Bu bilgiler ile öğretmen, sınıfında daha verimli ders ortamı yaratmak,
öğrencilerin birbiriyle olan etkileşimini olumlu yönde etkilemek, sınıftaki çalışma gruplarını
etkin kılmak, grup içerisindeki yalnız ve çekimser öğrencilerin sosyal uyumunu arttırmak,
liderlik özelliği gösteren öğrencilerin de gruplardaki dengeli dağılımını sağlamak amacıyla
sosyometri testini kullanabilir (Yeşilyaprak, 2009, 314). Sosyometri, toplumdaki grupların
aralarındaki sosyal ilişkileri, bu gruplardaki kişilerin birbirleriyle olan tutum ve eğilimlerini,
örgütlenme biçimlerini ortaya çıkarmak için kullanılabilecek bir araçtır (Yıldız, 2006, 156).
Öğrencilerin sosyal gelişim süreci birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Onların sosyal
gelişim sürecini etkileyen önemli faktörlerden biri de ailedir (Noz, 2018, 3). Bundan dolayı
ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri ile öğrencilerin sosyal becerileri arasında bir bağ bulunduğu
düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde bu konu ile ilgili birçok çalışmanın yapıldığı
görülmüştür. Erkan’ın (2011) yaptığı çalışmada annesi lise ve yükseköğrenimli olan çocukların
okula hazır bulunuşluk düzeyleri, annesi düşük öğrenimli olanlara göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Aslan’ın (2008) yaptığı çalışma sonucuna göre lider öğrencilerin reddedilen
öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek sosyal destek algılarının olduğu sonucuna
varılmıştır. Gülay’ın (2009) yaptığı çalışmada öğrencilerin dışlanma düzeyleri arttıkça sosyal
olmayan davranış ve akranların şiddetine maruz kalma düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir.
Erkan’ın (2002) yaptığı çalışma sonucuna göre sosyal kaygı düzeyi düşük öğrencilerin sosyal
kaygı düzeyi yüksek öğrencilere göre aileleri tarafından demokratik bir aile yapısına sahip
olduğu aynı zamanda sosyal kaygı düzeyi yüksek öğrencilerin de ailelerinin daha fazla koruyucu
tutumlar sergilediği görülmüştür. Gülay Ogelman’ın (2011) yaptığı çalışmada anne ve babanın
eğitim düzeyinin çocukların sosyal konumları üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Kurtyılmaz ve diğerlerinin (2017) yaptığı çalışma sonucuna göre üniversite öğrencilerinin benlik
saygısı ve sosyal bağlılıkları arasında bir ilişkinin olduğu, benlik saygısı yükseldikçe sosyal
bağlılık duygularının da güçlendiği ve buna bağlı olarak da sosyal kaygılarında azalmanın olduğu
sonucuna varılmıştır.
Bu araştırmanın amacı da ilkokul öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ile sosyal kabul
düzeylerini belirleyerek, öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri üzerinde etkili olan sosyo-ekonomik
faktörler belirlenmiştir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmakta
mıdır?
2. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri okul öncesi eğitim alma durumuna göre anlamlı
biçimde farklılaşmakta mıdır?
3. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri çekirdek ya da geniş ailede yaşama durumuna göre
anlamlı biçimde farklılaşmakta mıdır?
4. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri ikamet durumuna göre anlamlı biçimde
farklılaşmakta mıdır?
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5. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri ailesinin aylık gelir durumuna göre anlamlı biçimde
farklılaşmakta mıdır?
6. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri ailedeki çocuk sayısına göre anlamlı biçimde
farklılaşmakta mıdır?
7. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri ailedeki okuyan çocuk sayısına göre anlamlı biçimde
farklılaşmakta mıdır?
8. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri annelerinin sağ/ölü olma durumuna göre anlamlı
biçimde farklılaşmakta mıdır?
9. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri babalarının sağ/ölü olma durumuna göre anlamlı
biçimde farklılaşmakta mıdır?
10. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri anne ve babalarının birlikte ya da boşanmış olma
durumuna göre anlamlı biçimde farklılaşmakta mıdır?
11. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri annelerinin eğitim durumuna göre anlamlı biçimde
farklılaşmakta mıdır?
12. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri annelerinin mesleğine göre anlamlı biçimde
farklılaşmakta mıdır?
13. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri babalarının eğitim durumuna göre anlamlı biçimde
farklılaşmakta mıdır?
14. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri babalarının mesleğine göre anlamlı biçimde
farklılaşmakta mıdır?
2. Yöntem
Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelleri geçmişte ya da hâlen var
olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar,
2004, 77). Çalışma sonunda betimsel analizden elde edilen veriler, önce mantıklı ve anlaşılır
biçimde betimlenmiş, yorumlanmış, neden-sonuç ilişkileri irdelenmiş ve birtakım sonuçlara
ulaşılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2004, 171).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde bulunan 3 ilkokulda okumakta olan 1-2-3 ve 4.
sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 250 öğrenciye veli onam formları verilerek araştırma için izin
veren aileler belirlenmiştir. Araştırmaya katılması veli tarafından onaylanan ve araştırmaya
katılmayı kabul eden öğrencilere sosyometri ölçeği ve anket formu uygulanmıştır. Bu
öğrencilere ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1
Çalışma Grubu
Okulu

Sınıfı
1-A
2-A

İnönü İlkokulu
3-A
4-A
1-B
2-B
Gazi İlkokulu
3-B
4-B
1-C
Atatürk İlkokulu

2-C
3-C

Cinsiyeti
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

Sayı (N)
9
10
10
12
12
8
5
8
3
6
16
6
11
8
4
3
9
5
3
12
3
8
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Yüzde (%)
4,8
5,4
5,4
6,5
6,5
4,3
2,7
4,3
1,6
3,2
8,6
3,2
5,9
4,3
2,2
1,6
4,8
2,7
1,6
6,5
1,6
4,3
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Kız
Erkek

4-C

9
6
186

Toplam

4,8
3,2
100,00

Araştırmaya katılan 186 öğrenci sosyometri testinden aldıkları puanlara sıralanmış alt ve
üst %27’lik bölümü oluşturan 100 öğrencinin velileri tarafından doldurulan anketler işleme
alınmıştır. Oluşturulan çalışma grubunda bulunan 100 öğrencinin ailevi durumu ile ilgili bilgiler
Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2
Çalışma Grubunun Sosyo-Ekonomik Özellikleri
Öğrencinin
Grubu
Cinsiyeti
Okul öncesi
eğitim durumu
Aile yapısı
Ev durumu

Aylık geliri
Ailesindeki
çocuk sayısı
Ailesindeki
okuyan çocuk
sayısı
Annesi
Babası

Alt
Üst
Erkek
Kız
Devam etti
Devam etmedi
Çekirdek
Geniş
Kendi Evi
Kira
Lojman
2000 TL’den az
2001-4000 TL
4001 ve üzeri
Bir
İki
Üç ve üzeri
Bir
İki
Üç ve üzeri
Sağ
Vefat etmiş
Sağ
Vefat etmiş

Sayı
(N)
50
50
54
46
96
4
81
19
53
45
2
25
32
42
10
66
24
30
57
13
100
0
98
2

Yüzde
(%)
50,0
50,0
54,0
46,0
96,0
4,0
81,0
19,0
53,0
45,0
2,0
25,0
32,0
42,0
10,0
66,0
24,0
30,0
57,0
13,0
100,0
0,0
98,0
2,0

Öğrencinin
Anne ve
babası

Annesinin
eğitim
durumu

Annesinin
mesleği

Babasının
eğitim
durumu

Babasının
mesleği

Birlikte
Boşanmış
Ayrı yaşıyorlar
Diğer
Okuryazar değil
Okuryazar ancak okul bitirmemiş
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Yükseköğretim mezunu
Ev hanımı
Memur
İşçi
Serbest meslek
Okuryazar değil
Okuryazar ancak okul bitirmemiş
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Yükseköğretim mezunu
Şu an çalışmıyor
Memur
İşçi
Serbest meslek

Sayı
(N)
96
4
0
15
2
2
16
17
26
37
57
21
17
5
2
0
16
11
33
38
8
24
45
22

Yüzde
(%)
96,0
4,0
0,0
30,6
2,0
2,0
16,0
17,0
26,0
37,0
57,0
21,0
17,0
5,0
2,0
0,0
16,0
11,0
33,0
38,0
8,0
24,0
45,0
22,0

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin 54’ünün (%54,0) erkek ve 46’sının (%46,0)
kız olduğu, 50’sinin (%50,0) alt grupta, 50’sinin (%50,0) ise üst grupta bulunduğu, 96’sının
(%96,0) okul öncesine devam ettiği, 4’ünün (%4,0) de okul öncesine devam etmediği, 81’inin
(%81,0) çekirdek aile, 19’unun (%19) geniş aileye sahip olduğu, 53’ünün (%53,0) evlerinin kendi
evi olduğu, 45’,n,n (%45,0) kira, 2’sinin (%2,0) lojman olduğu, 25’inin (%25,0) ailesinin aylık
gelirinin 2000 TL’den az olduğu, 32’sinin (%32,0) 2001-4000 TL arasında olduğu, 42’sinin (%42,0)
4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip olduğu, 10’unun (%10,0) ailesindeki çocuk sayısının tek çocuk
olduğu, 66’sının (%66,0) iki çocuğa sahip olduğu, 24’ünün (%24,0) ise üç ve üzeri çocuğa sahip
olduğu, 30’unun (%30,0) ailesinde okuyan çocuk sayınının tek çocuk olduğu, çoğunluğu olan
57’sinin (57,0) iki ve 13’ünnü (%13,0) de üç ve üzeri okuyan çocuk sayısına sahip olduğu,
100’ünün (%100)annesinin sağ olduğu, 98’inin (%98,0) babasının sağ, 2’sinin (%2,0) babasının
vefat etmiş olduğu, 96’sının (%96,0) anne ve babasının birlikte olduğu, 4’ünün (%4,0) boşanmış
olduğu, hiçbirinin ayrı yaşamadığı, 2’sinin (%2,0) annelerinin eğitim durumlarının okuryazar
olmadığı, 2’sinin (%2,0) okuryazar ancak okulu bitirmemiş olduğu, 16’sının (%16,0) ilkokul
mezunu, 17’sinin (%17,0) ortaokul mezunu, 26’sının (%26,0) lise mezunu, 37’sinin (%37,0)
yükseköğretim mezunu olduğu, 57’sinin (%57,0) annesinin mesleğinin ev hanımı olduğu, 21’inin
(%21,0) memur, 17’sinin (%17,0) işçi, 5’inin (%5,0) serbest meslek grubunda yer aldığı, 2’sinin
(%2,0) babasının eğitim durumunun okuryazar olmadığı, 16’sının (%16,0) ilkokul mezunu olduğu,
11’inin (%11,0) ortaokul mezunu olduğu, 33’ünün (%33,0) lise mezunu olduğu, 38’inin (%38,0)
yükseköğretim mezunu olduğu, 8’inin (%8,0) babasının şu an çalışmıyor olduğu, 24’ünün (%24,0)
memur, 45’inin (%45,0) işçi, 22’sinin (%22,0) serbest meslek yaptığı görülmektedir.
2.2. Veri Toplama Araçları
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Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrencilerin sosyo-ekonomik
düzeylerini belirlemeye yönelik anket ve öğrencilerin sosyal kabul düzeylerini belirlemeye
yönelik sosyometri testi uygulanmıştır. Öğrenilerin sosyo-ekonomik düzeylerini belirlemek için
geliştirilen ankette öğrencinin cinsiyetini, okul öncesi eğitime devam edip etmediklerini, aile
yapısını, ailede okuyan çocuk sayısını, ailenin ikamet ettiği konut durumunu, ailenin gelir
durumunu, annesinin ve babasının sağ veya ölü olma durumunu, anne ve babasının birlikte,
boşanmış olma durumlarının, annenin meslek durumunun, babanın meslek durumunun, annenin
eğitim durumunun, babanın eğitim durumlarına bakılmaktadır. Belirlemeye yönelik toplam 14
soru bulunmaktadır. Sosyometri testinde ise öğrencilerden “Beraber oturmak istediğiniz 3
arkadaşınız ismini yazınız.” Sorusunu doldurmaları istenmiştir. Verilen yanıtlara uygun olarak
sosyometri testi sonuç tablosu oluşturularak değerlendirme çizelgesi yapılmıştır. Bunlara uygun
olarak da sosyogram hazırlanarak yorumlamalar yapılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ile elde edilen veriler sınıflamalı olduğundan
verilerin analizinde Kay-Kare testi kullanılmıştır. Bu testin ön koşulu olarak serbestlik derecesi
1’den büyük olduğu durumda beklenen değeri 5’in altında olan hücre sayısının, çapraz tablodaki
toplam hücre sayısının %20’sini geçmemesi gerekmektedir (Can, 2014). Diğer durumda
yapılabilecekler ise şöyle özetlenmektedir (Büyüköztürk, 2005):
1. Katılımcı sayısının arttırılması: Araştırma gönüllülük esasına dayandığından bu işlem
yapılamamıştır.
2. Kategori birleştirme yoluna gidilmesi: Araştırma verilerinden ev durumu, annesinin
eğitim durumu, annesinin mesleği, babasının eğitim durumu ve babasının mesleği değişkenleri
için kategori birleştirme işlemi yapılmıştır.
3. Koşulu sağlamayan hücrelerin ilgili kategorilerinin analiz dışı bırakılması: Öğrencinin
babasının mesleği değişkeninde herhangi bir işte çalışmayan 1 kişi olduğundan bu kategori işlem
dışı bırakılmış ve analiz yapılmıştır.
Belirtilen işlemlerin yapılamadığı yani kategorileri birleştirildiği ya da analiz dışı bırakıldığı
durumda bile ön koşulu sağlamayan; öğrencinin yaşadığı yer, ailesinin durumu, annesi ve babası
ile interneti kullanma amacı değişkenlerinde sadece elde edilen veriler verilmiş analiz
yapılmamıştır.
3. Bulgular ve Yorumlar
Sosyometri testinden aldığı puana göre alt ve üst grupta yer alan öğrenciler, sosyoekonomik özelliklerine göre kay kare testi kullanılarak karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar
tablolaştırılmıştır. Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımlarının
karşılaştırıldığı kay kare testi sonuçları Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3
Alt ve Üst Grubun Cinsiyete Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Cinsiyeti
Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Kız
Beklenen Değer
Toplam
p>0,050

Erkek

Grup
Alt
29
27,0
21
23,0
50

Üst
25
27,0
25
23,0
50

𝒙𝟐

p

0,644

0,422

Tablo 3’teki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri
cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır (𝑥 2 =0,644, p>0,05).
Alt ve üst grupta bulunan öğrencilerin okul öncesi eğitime devam etme durumuna göre
dağılımları, verilerin uygun olmaması nedeniyle karşılaştırılamamış bundan dolayı sadece
dağılımlar Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4.
Alt ve Üst Grubun Okul Öncesi Eğitim Durumuna Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Grup

Öğrencinin Okul Öncesi Eğitim Durumu

Alt
46
48,0
4
2,0
50

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer

Devam Etti
Devam Etmedi
Toplam

Üst
50
48,0
0
2,0
50

p>0,050

Tablo 4’teki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin neredeyse tamamına yakını okul öncesi
eğitime devam etmiştir. Fakat devam etmeyen 4 öğrencinin de sosyal kabul görmeyen
öğrenciler sınıfında bulunması düşündürücü bir durumdur.
Alt ve üst grupta bulunan öğrencilerin aile yapılarına göre dağılımlarının karşılaştırıldığı
kay kare testi sonuçları Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5.
Alt ve Üst Grubun Aile Yapılarına Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Aile Yapısı
Çekirdek
Geniş

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Toplam

Grup
Alt
40
40,5
10
9,5
50

Üst
41
40,5
9
9,5
50

𝒙𝟐

P

0,065

0,799

p>0,050

Tablo 5’teki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri, ailelerinin
çekirdek ya da geniş aile olma durumuna göre farklılaşmamaktadır (𝑥 2 =2,348, p>0,05).
Alt ve üst grupta bulunan öğrencilerin ailelerinin ikamet ettiği konuta durumlarına göre
dağılımlarının karşılaştırıldığı kay kare testi sonuçları Tablo 6’da verilmektedir.
Tablo 6.
Alt ve Üst Grubun Ailelerin İkamet Durumlarına Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Ailesinin İkamet Durumu
Kira ve lojman
Kendi evi

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Toplam

Grup
Alt
27
23,5
23
26,5
50

Üst
20
23,5
30
26,5
50

𝒙𝟐

P

1,967

0,161

p>0,050

Tablo 6’daki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri ailelerin
ikamet durumuna göre farklılaşmamaktadır (𝑥 2 =1,967, p>0,050).
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin ailelerinin aylık gelir durumuna göre dağılımlarının
karşılaştırıldığı kay kare testi sonuçları Tablo 7’de verilmektedir.
Tablo 7.
Alt ve Üst Grubun Ailelerinin Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Ailesinin Aylık Geliri
2000TL ya da daha az
2001TL-4000TL
4001TL ve üzeri

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Sayı

Grup
Alt
15
12,4
21
15,8
13

Üst
10
12,6
11
16,2
29
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Beklenen Değer
Toplam

20,8
49

21,2
50

*p<0,050
Tablo 7’deki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin başarıları ailelerinin aylık gelir
durumuna göre farklılaşmaktadır (𝑥 2 =10,211, p<0,05). Sosyal kabul düzeyi düşük olan
öğrencilerin ailelerinin aylık gelir durumu düşük iken sosyal kabul düzeyi yüksek olan
öğrencilerin ailelerinin aylık gelir durumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin ailelerinin çocuk sayılarına göre dağılımlarının
karşılaştırıldığı kay kare testi sonuçları Tablo 8’de verilmektedir.

Tablo 8.
Alt ve Üst Grubun Ailelerinin Çocuk Sayılarına Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Ailelerinin Çocuk Sayıları
Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer

1
2
3+
Toplam

Grup
Alt
6
5,0
32
33,0
12
12,0
50

Üst
4
5,0
34
33,0
12
12,0
50

𝒙𝟐

P

0,461

0,794

p>0,050

Tablo 8’deki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri ailelerin
çocuk sayılarına göre farklılaşmamaktadır (𝑥 2 =0,461, p>0,050)
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin ailelerinde okuyan çocuk sayısına göre dağılımlarının
karşılaştırıldığı kay kare testi sonuçları Tablo 9’da verilmektedir.
Tablo 9.
Alt ve Üst Grubun Ailelerinde Okuyan Çocuk Sayısına Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Ailelerinde Okuyan Çocuk Sayısı
Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer

1
2
3+
Toplam

Grup
Alt
16
15,0
26
28,5
8
6,5
50

Üst
14
15,0
31
28,5
5
6,5
50

𝒙𝟐

P

1,264

0,531

p>0,050

Tablo 9’daki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri ailede
okuyan çocuk sayılarına göre farklılaşmamaktadır (𝑥 2 =1,264, p>0,531).
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin annelerinin sağ/ölü durumlarına göre dağılımlarının
karşılaştırıldığı kay kare testi sonuçları Tablo 10’da verilmektedir.
Tablo 10.
Alt ve Üst Grubun Anne Sağ/Ölü Durumlarına Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Annesinin Sağ/Ölü Olma Durumu
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Alt
50
50,0
0
0
50

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Toplam

Sağ
Ölü

Üst
50
50,0
0
0
50

Tablo 10’daki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin annelerinin tamamı sağdır. Bundan
dolayı annenin sağ/ölü olma durumuna göre öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri ile ilgili
herhangi bir yorum yapılamamış, sadece sonuçlar verilmiştir.
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin babalarının sağ/ölü durumlarına göre dağılımlarının
karşılaştırıldığı kay kare testi sonuçları Tablo 11’da verilmektedir.
Tablo 11.
Alt ve Üst Grubun Baba Sağ/Ölü Durumlarına Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması
Grup

Öğrencinin Babasının Sağ/Ölü Olma Durumu
Sağ
Ölü

Alt
50
49,0
0
1,0
50

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Toplam

Üst
48
49,0
2
1,0
50

Tablo 11’deki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin neredeyse tamamına yakınının
babaları sağdır. Bundan dolayı annenin sağ/ölü olma durumuna göre öğrencilerin sosyal kabul
görme düzeyleri ile ilgili herhangi bir yorum yapılamamış, sadece sonuçlar verilmiştir. Fakat
babası vefat eden 2 öğrencinin de sosyal kabul görmeyen öğrenciler arasında bulunması
düşündürücü bir durumdur.
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin anne babalarının birlikte veya boşanmış olma
durumlarının karşılaştırıldığı kay kare testi sonuçları Tablo 12’de verilmektedir.
Tablo 12.
Alt ve Üst grubun Anne Babalarının Birlikte veya Boşanmış Olma Durumlarının
Karşılaştırılması
Grup

Öğrencinin Anne Babasının Birlikte veya Boşanmış
Olma Durumu
Sayı
Birlikte
Beklenen Değer
Sayı
Boşanmış
Beklenen Değer
Toplam

Alt
48
48,0
2
2,0
50

Üst
48
48,0
2
2,0
50

Tablo 12’deki veriler, öğrencilerin anne babalarının birlikte veya boşanmış olma durumları
yönüyle incelendiğinde neredeyse tamamına yakınının ailelerinin birlikte olduğu görülmektedir.
Bundan dolayı ailelerinin durumuna göre öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri ile ilgili
herhangi bir yorum yapılamamış, sadece sonuçlar verilmiştir. Fakat boşanmış aileye sahip 2
öğrencinin de sosyal kabul görmeyen öğrenciler arasında bulunması düşündürücü bir durumdur.
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin anne eğitim durumlarının karşılaştırıldığı kay kare
testi sonuçları Tablo 13’de verilmektedir.
Tablo 13.
Alt ve Üst grubun Anne Eğitim Durumlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Anne Eğitim Durumu
Ortaokul ve altı
Lise ve üstü

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer

Grup
Alt
26
18,5
24
31,5

Üst
11
18,5
39
31,5
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Toplam

50

50

*p<0,050

Tablo 13’deki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri annelerin
eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır (𝑥 2 =9,653, p<0,050). Sosyal kabul düzeyi düşük olan
öğrencilerin annelerinin ortaokul ve altı eğitim durumuna sahip olduğu, sosyal kabul düzeyi
yüksek olan öğrencilerin annelerinin ise lise ve üstü eğitim durumuna sahip oluğu görülmektedir.
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin anne meslek durumlarının karşılaştırıldığı kay kare
testi sonuçları Tablo 14’de verilmektedir.
Tablo 14.
Alt ve Üst grubun Anne Meslek Durumlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Anne Meslek Durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Toplam

Grup
Alt
24
21,5
26
28,5
50

Üst
19
21,5
31
28,5
50

𝒙𝟐

P

1,020

0,313

p>0,050

Tablo 14’deki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri annenin
meslek durumuna göre farklılaşmamaktadır(𝑥 2 =1,020, p>0,050).
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin baba eğitim durumlarının karşılaştırıldığı kay kare
testi sonuçları Tablo 15’de verilmektedir.

Tablo 15.
Alt ve Üst grubun Baba Eğitim Durumlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Baba Eğitim Durumu
Ortaokul ve altı
Lise ve üstü

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Toplam

Grup
Alt
21
14,5
29
35,5
50

Üst
8
14,5
42
35,5
50

𝒙𝟐

P

8,208

0,004*

*p<0,050

Tablo 15’deki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri
babalarının eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır (𝑥 2 =8,208, p<0,050). Sosyal kabul
düzeyi düşük olan öğrencilerin babalarının ortaokul ve altı eğitim durumuna sahip olduğu, sosyal
kabul düzeyi yüksek olan öğrencilerin babalarının ise lise ve üstü eğitim durumuna sahip oluğu
görülmektedir.
Alt ve Üst grupta bulunan öğrencilerin baba meslek durumlarının karşılaştırıldığı kay kare
testi sonuçları Tablo 16’da verilmektedir.
Tablo 16.
Alt ve Üst grubun Baba Meslek Durumlarının Karşılaştırılması
Öğrencinin Baba Meslek Durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

Sayı
Beklenen Değer
Sayı
Beklenen Değer
Toplam

Grup
Alt
47
46,0
3
4,0
49
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Tablo 16’daki verilerden görüldüğü gibi öğrencilerin neredeyse tamamına yakınının
çalışmaktadır. Bundan dolayı baba mesleğine göre öğrencilerin sosyal kabul görme düzeyleri ile
ilgili herhangi bir yorum yapılamamış, sadece sonuçlar verilmiştir.
4. Sonuç ve Öneriler
İlkokul 1-2-3 ve 4.sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ile sosyal kabul düzeylerini
belirlemeyi ve öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri üzerinde etkili olan sosyo-ekonomik faktörleri
belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın sonunda öğrencilerin aile yapılarının çoğunun çekirdek
yapıya sahip olduğu, ailelerin gelir durumlarının 2001 TL- 4000 TL arasında bulunduğu, ailedeki
çocuk sayısının ve ailede okuyan çocuk sayısının iki çocuk olduğu, annelerinin tamamının sağ,
babalarının ise 2 çocuk hariç diğerlerinin sağ olduğu, anne ve babalarının tamamına yakınının
birlikte yaşadığı, annenin ve babanın eğitim durumunun çoğunlukla lise ve üstü olduğu
belirlenmiştir.
Öğrencilerin sosyal kabul görme düzeylerinin cinsiyete, aile yapılarına, ailelerin ikamet
durumuna, ailedeki çocuk sayısına, anne babanın birlikte ya da boşanmış olma durumuna,
annenin ve babanın meslek durumuna göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal
kabul görme düzeylerinin ailelerin aylık gelir durumuna göre farklılaştığı belirlenmiştir. Üst
başarı grubundaki öğrencilerin aylık gelir durumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Öğrencilerin sosyal kabul görme düzeylerinin annelerinin ve babalarının eğitim durumuna göre
farklılaştığı belirlenmiştir. Üst başarı grubundaki öğrencilerin hem annelerinin hem babalarının
daha çok lise ve üstü bir eğitim durumuna sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerin tamamına
yakınının okul öncesi eğitime devam ettiği belirlenmiştir. Fakat devam etmeyen 4 öğrencinin
de sosyal kabul görmeyen öğrenciler sınıfında bulunması düşündürücü bir durum olduğu
görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar Erkan (2011), Aslan (2008) ve Gülay Ogelman’ın (2011)
yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.
Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri ile sosyal kabul düzeyleri arasındaki ilişkiyi
belirleme amacıyla yapılmış bu çalışma sonunda öğrencilerin sosyal kabul görme düzeylerinin
arttırılmasına katkıda bulunmak için şu öneriler getirilmiştir:



Öğrencilerin sosyal kabul görme düzeylerinin anne ve babalarının eğitim durumuna
göre farklılaştığı belirlenmiştir. Bundan dolayı geleceğin anne ve babası olacak
çocuklarımızın eğitim düzeylerini arttırmak önemlidir.
Öğrencilerin sosyal kabul görme düzeylerinin ailelerinin gelir durumuna göre
farklılaştığı belirlenmiştir. Bu durum göz önüne alınarak çocukların sosyal çevrede
kabul görme düzeylerini arttırmak için, ülke ekonomisi de göz önüne alınarak
ailelerinin gelirlerini arttıracak önemler alınması önerilmektedir.
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Özet: Ülkemizde bitişik eğik harflerle ilk okuma yazma öğretimi yapılmaktadır. 2017-2018 eğitim
öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ilk okuma yazma eğitiminde kullanılacak yazı biçiminin
belirlenmesini öğretmen tercihine bırakmıştır. Böylece öğrencilerin bir kısmı öğretmen tercihleri
doğrultusunda bitişik eğik yazı biçimini kullanmaya devam ederken bir kısmı ise bitişik eğik yazı ile
ilkokuma yazmayı öğrendikten sonra dik temel harfleri kullanmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı,
öğrencilerin kullandıkları yazı biçimlerine göre yazı okunurluk düzeylerini belirlemektir. Araştırma
nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubunda Bartın ilinde 3 devlet okulunun
farklı kademelerinde okuyan 59 öğrenci bulunmaktadır. Araştırma grubuna seçilen 2. sınıflar dik temel
yazı biçimiyle okuma yazmayı öğrenip şu anda da dik temel yazı biçimini, 3. sınıflar bitişik eğik yazı
biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda dik temel yazı biçimini, 4. sınıflar ise bitişik eğik yazı biçimiyle
okuma yazma öğrenip şu anda bitişik eğik yazı biçimini kullanmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Yıldız ve Ateş (2010) “Çok Boyutlu Okunaklılık” ölçeği kullanılmıştır. Sınıflardaki öğrencilerin
aldıkları puanların düzeyleri irdelenerek öğrencilerin yazılarının okunaklılığı belirlenmiş daha sonra sınıflar
arasındaki farklar belirlenerek yazı okunaklılığı bakımından hangi yazı biçiminin daha iyi olduğuna yönelik
sonuçlar elde edilmiş, tablolaştırılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yazı biçimi, Bitişik eğik yazı, Dik temel yazı, Okunaklılık.

The Role of Students' Writing Forms in Legibility
Abstract: In our country, the literacy training is carried out with cursive letters. In the 2017-2018
academic year, the Ministry of National Education left to teachers the choice of writing style to be used
in the literacy education. Thus, some of the students continued to use the cursive writing in accordance
with their teacher preferences, while some of them started to use the script writing after learning to
write with the cursive writing. The aim of this study is to determine the legibility levels of the students
according to their writing style. The study was conducted using the causal comparison method. In the
study group, there are 75 students studying at different levels of 3 public schools in Bartın. The 2nd grades
selected to the research group learn to literacy with the script writing and they use script writing now,
the 3rd grades selected to the research group learn to literacy with the cursive writing and they use script
writing now, the 4th grades selected to the research group learn to literacy with the cursive writing and
they use cursive writing now. In the research, “Multidimensional Legibility Scale” developed by Yıldız and
Ateş (2007) was used as a data collection tool. The scores of the students in the classes were examined
and the legibility of the students' writings were determined, then the differences between the classes
were determined, results were obtained for which writing style was better in terms of legibility, and the
results are tabulated and interpreted.
Keywords: Writing forms, Cursive writing, Script writing, Legibility.
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1. Giriş
İnsanoğlunun yüzyıllardır kullandığı en önemli ve kalıcı iletişim araçlarından biri de
yazmadır. Kuşaklar ve toplumlar arasında bilgi ve kültür aktarımı yazı sayesinde sağlanmıştır.
Atalarımızın “Söz uçar, yazı kalır.” sözü de yazının kuşaklar arası bilgi ve kültür aktarımında
önemini vurgulamaktadır (Coşkun,2007,50). Yazıdaki en önemli unsurun ise hız ve okunabilirlik
olduğu düşünülmektedir. Hız ve okunabilirliğin istenilen seviyede kazanılabilmesi için harflerin
basit şekilli ve kolay üretilebilir nitelikte olması gerekmektedir(Graham ve Weintraub, 1996;
akt. Akyol, 2009, 51). Yazı okunaklılığı; harflerin boyutu, şekli, sözcükler arasında bulunan
boşluklar, başlangıç-bitiş çizgileri ve satır çizgisine uygun yazılmasına göre incelenmektedir
(Graham, 1992; Rubin ve Henderson, 1982; Reason, 2000; Rosenblum, Weiss ve Parush, 2003;
Senior ve Robinson, 1998: akt. Sarıkaya ve Yılar, 2017, 917).
Literatür incelendiğinde yazma kavramı; duyguların, düşüncelerin, hayallerin, isteklerin ve
olayların sembollerle yazılı bir şekilde aktarılması (Akyol,2009, 51); zihinde yapılandırılmış
duygu, düşünce ve bilgilerin düzenlenerek anlamlı bir yapı oluşturan sembollerle kağıda veya
başka bir yüzeye dökülmesi işlemi (Zorbaz, 2014, 110) olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu
tanımlar yazmanın ne kadar önemli bir beceri olduğunu destekler niteliktedir. Bu sebeple
ilkokula başlayan öğrencilerin nitelikli ve güzel yazı öğrenmeleri önemlidir.
İlk okuma yazma öğretim sürecinde iki tür yazı öğretilmektedir. Bunlar; dik temel ve bitişik
eğik yazıdır. Ülkemizde 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ilk okuma
yazma eğitiminde kullanılacak yazı biçiminin belirlenmesini öğretmen tercihine bırakmıştır.
Böylece öğrencilerin bir kısmı öğretmen tercihleri doğrultusunda bitişik eğik yazı biçimini
kullanmaya devam ederken bir kısmı ise bitişik eğik yazı ile ilk okuma yazmayı öğrendikten
sonra dik temel harfleri kullanmaya başlamıştır.
Dik temel yazı, harflerin 90 derece dik ve birbiriyle bağlantısız olarak yazıldığı yazı türü
olarak; bitişik eğik yazı ise harflerin 70 derece sağa eğik ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde
yazıldığı yazı türü olarak tanımlanmaktadır (Güneş, 2017, 5). Bitişik eğik yazı türünde, öğrenci
harfleri yazarken elini hiç kaldırmadan, yazma işine belirli bir noktadan başlayıp belirli bir
noktada bitirmektedir. Bu yazı türünde harflerin kesintisiz akışı, yazının akıcı ve sürekli
olmasını, dolayısıyla öğrencilerin harfleri ve yazacaklarını akılda tutmalarına yardımcı
olmaktadır. Dik temel harflerle yazı yazarken her harfin yazılışından sonra el kağıttan kalktığı
için harfler arasında oranlı ve uygun boşluk bırakma problem olabilmektedir. Bitişik eğik
yazıdaki kesintisiz akış, dik temel harflerle yazı yazarken karşılaşılan harfler arasında oranlı
boşluk bırakma problemini de ortadan kaldırabilmektedir (Duran ve Akyol, 2010, 819).
Yapılan araştırmalar incelendiğinde; Yıldız ve Ateş (2010) tarafından yapılan çalışmada
araştırmaya katılan 3. Sınıf öğrencilerinin yarısından fazlasının yazılarının okunaksız olduğu ve
kullanılan yazı türüne göre yazı okunaklılığı bakımından anlamlı bir farklılık bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Yıldız, Yıldırım ve Ateş’in (2009) yaptıkları araştırmada sınıf
öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından incelenmiş bunun
sonucunda bitişik eğik yazı kullanan öğretmenlerin yarıya yakınının yazılarındaki eğimin yetersiz
olduğu, yazıların genelinde boşluk, ebat, biçim ve satır takibi bakımından orta düzeyde yeterli
olduğu görülmüştür. Susar ve Kasap (2007) yaptıkları araştırmada ilk okuma yazma programını
öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirmiş ve çalışmanın sonucunda öğrencilerin bitişik
eğik yazı yazmakta zorlandıklarını ortaya koymuştur. Duran (2011) yaptığı araştırmada bitişik
eğik yazının ilkokula yeni başlayan öğrencilere öğretilmesinin zor olduğu, bu nedenle ilk okuma
yazma öğretiminin dik temel harflerle yapılmasının, sonraki yıllarda bitişik eğik yazının
öğretilmesinin daha iyi olacağı yönünde görüşler ortaya koymuştur.
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin kullandıkları yazı biçimlerine göre yazı okunurluk
düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:
S.1.Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin yazı okunaklılığı ne düzeydedir?
S.2.Araştırmaya katılan üç sınıfın (2.,3. ve 4.sınıf) yazı okunaklılığı arasında anlamlı bir
fark var mıdır?
2.YÖNTEM
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Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz
yöntemleri açıklanmaktadır.
2.1. Araştırmanın Deseni
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasından nedensel karşılaştırma modeli
kullanılmıştır. Büyüköztürk (2018, s.197) nedensel karşılaştırma modelini, “Var olan bir
durumun ya da olayın nedenlerini, bu nedenleri etkileyen değişkenleri ya da etkinin sonuçlarını
belirleye yönelik yapılan bir araştırma türü” olarak tanımlamaktadır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde bulunan Akçalı İlkokulu, Şehit Üsteğmen Aydın
Aydoğmuş İlkokulu ve Gazi İlkokulu’nda okumakta olan 59 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin
uygulandığı öğrencilerin kişisel bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmanın çalışma grubuna ilişkin bilgiler
Okulu
Akçalı İlkokulu
Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş
İlkokulu

Sınıfı
2.sınıf

Sayı (N)
20

Yüzde (%)
33,9

3.sınıf

14

23,7

Gazi İlkokulu

4.sınıf

25

42,4

Toplam

59

100,0

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin 20’sinin
(%33,9) Akçalı İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi olduğu, 14’ünün (%23,7) Şehit Üsteğmen Aydın
Aydoğmuş İlkokulu 3.sınıf öğrencisi olduğu, 25’inin (%42,4) Gazi İlkokulu 4.sınıf öğrencisi olduğu
görülmüştür.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Yıldız ve Ateş (2010) “Çok Boyutlu Okunaklılık”
ölçeği kullanılmıştır. Analitik değerlendirme yaklaşımına göre hazırlanan bu ölçekte okunaklılık;
eğim, boşluk, ebat, biçim ve çizgi takibi olmak üzere beş faktör üzerinden
değerlendirilmektedir. Her faktör tamamen yeterli (3), kısmen yeterli (2) ve yeterli değil (1)
şeklinde derecelendirilerek gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en düşük
puanın 5 ve en yüksek puanın 15 olacağı dikkate alınarak, toplam puanı 5 – 8,3 olan öğrencilerin
yazıları okunaklı değil, toplam puanı 8,4 – 11,7 olan öğrencilerin yazıları orta düzeyde okunaklı,
toplam puanı 11,8 – 15 olan öğrencilerin yazıları ise okunaklı olarak değerlendirilmiştir.
Değerlendirmecilerin sınıfların yazı okunaklılığına verdiği puanlar arasında anlamlı bir
uyum olup olmadığını belirlemek amacıyla Kendall’ın uyum katsayısı hesaplanmıştır. Üç farklı
değerlendirmecinin, 59 ilkokul öğrencisi için yaptıkları değerlendirmeler arasında istatistiksel
olarak anlamlı derecede uyum vardır (W=0,964, p<0,05).
2.4.Veri Toplama Süreci
Araştırmadan elde edilen veriler 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde Bartın
ilinde bulunan Akçalı İlkokulu, Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu ve Gazi İlkokulu’nda
okumakta olan 59 öğrenciden toplanmıştır. Belirlenen 3 farklı okuldan araştırma grubuna
seçilen 2. sınıflar dik temel yazı biçimiyle okuma yazmayı öğrenip şu anda da dik temel yazı
biçimini, 3. sınıflar bitişik eğik yazı biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda dik temel yazı
biçimini, 4. sınıflar ise bitişik eğik yazı biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda bitişik eğik yazı
biçimini kullanmaktadır. Öncelikle öğrencilerden “Küçük Penguen” isimli 151 kelimeden oluşan
metni çizgili kağıda yazmaları istenir. Ardından tüm kağıtlar araştırmacılar tarafından
puanlanmak üzere toplanır. Araştırmacılar veri toplama aracı olarak belirlenen Yıldız ve Ateş
(2010) “Çok Boyutlu Okunaklılık” ölçeği ile öğrencilerin yazılarını puanlar. Sınıflardaki
öğrencilerin aldıkları puanların düzeyleri irdelenerek öğrencilerin yazılarının okunaklılığı
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belirlenmiş daha sonra sınıflar arasındaki farklar belirlenerek yazı okunaklılığı bakımından hangi
yazı biçiminin daha iyi olduğuna yönelik sonuçlar elde edilmiş, tablolaştırılarak yorumlanmıştır.
2.5. Veri Analizi
Araştırmacılar tarafından “Çok Boyutlu Okunaklılık” ölçeğine göre puanlanan verilerin
analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin dağılımları normal bulunmadığı için
analizlerde Nanparametrik testler kullanılmıştır. Analizde kullanılan yazı türü ile yazı
okunaklılığı arasında anlamlı bir farklılığın olup olmama durumu Kruskal-Wallis ve Mann Whitney
U testi yapılarak incelenmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre verilerin yorumlanmasında “p<0,05”
değeri elde edildiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu yorumu yapılmıştır. Bu farklılık
ise grupların aritmetik değerleri incelenerek ifade edilmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmada, ilkokul öğrencilerinin yazdıkları metinleri puanlamada kullanılan ölçek
formları aracılığı ile ilkokul öğrencilerinin kullandıkları yazı biçimlerine göre yazı okunurluk
düzeylerini ve bu düzeylerin sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği
araştırılmıştır.
3.1. Birinci alt probleme ilişkin bulgular
“Çok Boyutlu Okunaklılık” ölçeğinden elde edilen verilere göre dik temel yazı biçimiyle
okuma yazmayı öğrenip şu anda da dik temel yazı biçimini, bitişik eğik yazı biçimiyle okuma
yazma öğrenip şu anda dik temel yazı biçimini, bitişik eğik yazı biçimiyle okuma yazma öğrenip
şu anda bitişik eğik yazı biçimini kullanan ilkokul öğrencilerinin; aritmetik ortalamaları,
standart sapmaları, medyanları, modları, aldıkları en düşük ve en yüksek puanlar Tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 2. Çok Boyutlu Okunaklılık Ölçeğine Ait Veriler
Dik temel yazıBitişik eğik yazıBitişik eğik yazıdik temel yazı
Dik temel yazı
bitişik eğik yazı
(2.sınıf)
(3.sınıf)
(4.sınıf)
N
20
14
25
12,0
11,1
9,0
SS
2,8
3,1
2,4
Medyan
13
10,7
8,3
Mod
15
10
6,7
En Düşük Puan
5
5,3
5
En Yüksek Puan
15
15
14,3
Araştırmaya katılan dik temel yazı biçimiyle okuma yazmayı öğrenip şu anda da dik temel
yazı biçimini kullanan 2.sınıf öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların toplam ortalamalarının
12 olduğu, standart sapmanın 2,8 olduğu, modun 15 olduğu, medyanın 13 olduğu, alınan en
düşük puanın 5 ve en yüksek puanın 15 olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan bitişik eğik
yazı biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda dik temel yazı biçimini kullanan 3.sınıf
öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların toplam ortalamalarının 11,1 olduğu, standart
sapmanın 3,1 olduğu, modun 10 olduğu, medyanın 10,7 olduğu, alınan en düşük puanın 5,3 ve
en yüksek puanın 15 olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan bitişik eğik yazı biçimiyle okuma
yazma öğrenip şu anda bitişik eğik yazı biçimini kullanan 4. Sınıf öğrencilerinin ölçekten aldıkları
puanların toplam ortalamalarının 9 olduğu, standart sapmanın 2,4 olduğu, modun 6,7 olduğu,
medyanın 8,3 olduğu, alınan en düşük puanın 5 ve en yüksek puanın 14,3 olduğu görülmektedir.
Bu sonuçlara göre ortalamalar incelendiğinde; dik temel yazı biçimiyle okuma yazmayı öğrenip
şu anda da dik temel yazı biçimini kullanan 2.sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklı olduğu,
bitişik eğik yazı biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda dik temel yazı biçimini kullanan 3.sınıf
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öğrencileri ve bitişik eğik yazı biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda bitişik eğik yazı biçimini
kullanan 4. Sınıf öğrencilerinin ise yazılarının orta düzeyde okunaklı olduğu belirlenmiştir.
3.2. İkinci alt probleme ilişkin bulgular
Araştırmaya katılan 2., 3. ve 4.sınıf ilkokul öğrencilerinin kullandıkları yazı türüne göre
yazı okunaklılık düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını
belirlemek için Kruskal-Wallis testi ve Mann-Whitney U testi ile yapılan çoklu karşılaştırmalar
sonucunda elde edilen veriler Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan 2.,3. ve 4.Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Yazı Türüne Göre Yazı
Okunaklılık Düzeyi Kruskal-Wallis Analiz Sonuçları
Sınıf
2.sınıf (dik temel
yazı-dik temel yazı)
3.sınıf (bitişik eğik
yazı-dik temel yazı)
4.sınıf (bitişik eğik
yazı-bitişik eğik yazı)

N

Sıra Ortalaması

20

38,7

14

33,7

25

20,9

Sd

X2

p

Anlamlı Fark

2

12,823

0,002

2.sınıf-4.sınıf
3.sınıf-4.sınıf

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde ilkokul öğrencilerinin sınıfına göre yazı okunaklılık
düzeyi puanları (X2(2)=12,823, p<0,050) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu
görülmektedir. İlkokul öğrencilerinin sınıfına göre yazı okunaklılığı puanları ortalama değerleri
incelendiğinde 2.sınıfta okumakta olan ilkokul öğrencilerinin ortalamasının (𝑋̅2.sınıf=12,0)
4.sınıfta okumakta olanların ortalamasından(𝑋̅4.sınıf=9,0) büyük olduğu; 3.sınıfta okumakta olan
ilkokul
öğrencilerinin
ortalamasının
(𝑋̅3.sınıf=11,1)
4.sınıfta
okumakta
olanların
̅
ortalamasından(𝑋4.sınıf=9,0) büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre bitişik eğik yazı
biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda bitişik eğik yazı biçimini kullanan 4.sınıfta okumakta
olan ilkokul öğrencilerinin diğerlerine göre en okunaksız yazı tipine sahip olduğu belirlenmiştir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, kullanılan yazı türüne göre alınan puanların
ortalamaları incelendiğinde; dik temel yazı biçimiyle okuma yazmayı öğrenip şu anda dik temel
yazı biçimini kullanan 2.sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklı olduğu, bitişik eğik yazı
biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda dik temel yazı biçimini kullanan 3.sınıf öğrencileri ve
bitişik eğik yazı biçimiyle okuma yazma öğrenip şu anda bitişik eğik yazı biçimini kullanan 4.sınıf
öğrencilerinin yazılarının orta düzeyde okunaklı olduğu belirlenmiştir.
Araştırmadan elde edilen bir başka sonuç ise, bitişik eğik yazı biçimiyle okuma yazma
öğrenip şu anda bitişik eğik yazı biçimini kullanan 4.sınıfta okumakta olan öğrencilerin
diğerlerine göre en okunaksız yazı tipine sahip olmasıdır.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar; Susar ve Kasap (2007), Yıldız, Yıldırım ve Ateş (2009)
ve Duran’ın (2011) yaptıkları çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Yıldız ve
Ateş’in (2010) yaptıkları çalışmadan elde ettikleri öğrencilerin kullandığı yazı türüne göre
yazılarının okunaklılık bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği, Tok ve Erdoğan’ın (2017)
yaptıkları çalışmadan elde ettikleri yazı okunaklılığında sınıflar arasında anlamlı bir farkın
olmadığı sonucuyla çelişmektedir. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı sonuçlar elde
edilmesinin nedeni olarak, öğrencilerin yazmayı öğrendiği yazı biçimleri arasındaki farklılık ve
sınıfların yazma tecrübeleri arasındaki farklılık neden olmuş olabilir.
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Öneriler
Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
 Araştırma sonucunda bitişik eğik yazı kullanan öğrencilerin yazı okunaklılıklarının diğer
gruplara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Okullarımızda bitişik eğik yazı öğretimi başarısı
ile ilgili çalışmaların yapılması ve elde edilen bu sonuçların nedenlerinin belirlenmesi
önerilmektedir.
 Bu araştırma örneklem sayısı açısından bazı sınırlılıklara sahiptir. Gelecekte örneklem
sayısı fazla olan nedensel karşılaştırma çalışmalarının yapılmasının elde edilen sonuçların
genellenebilmesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Dil Becerilerinin
Geliştirilmesinde Google Classroom Kullanımı
Doç. Dr. İlyas YAZAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, iyazar@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay CANBULAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye,
tuncaycanbulat@gmail.com
Kader ÇINAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, kadercnr2608@gmail.com
Özet: Yazı dilinin sözlü ifadesi ve yorumlanması olarak da betimleyebileceğimiz okuma, aynı
zamanda öğrenmenin de temelini oluşturmaktadır. Okuma ve okumaya bağlı diğer dil becerilerinin
geliştirilmesinde yararlanılabilecek bir takım dijital platform uygulamaları günümüzde yaygın biçimde
kullanılmaya başlanmıştır. Okumaya yönelik öğretim teknolojilerinin zenginliği geniş imkânlar sunmakla
birlikte, öğretmen rehberliğini kolaylaştırma ve öğrenci takibi, ayırt edici, seçici ve bilinçli okuma
süreçlerinin geliştirilmesi açısından da etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının
temel dil becerilerinin geliştirilmesinde Google Classroom uygulamasını kullanarak, uygulamanın süreç
içindeki verimliliğini ve etkisini öğrenci görüşlerine göre belirlemektir. Öğrencilerin günlük okumaları,
ortalama 25 sayfa olarak belirlenmiş ve iki hafta boyunca bu okumalardan ne anladıklarını, önceleri yazılı,
sonradan sözlü anlatım yoluyla anlatmaları ve sisteme kaydetmeleri istenmiştir. Çalışma kapsamında
öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Türk Dili-I dersi uygulamalarında
kitap okuma çalışması planlı bir şekilde yürütülmüştür. Öğrenciler, okudukları kitaplarla ilgili sorumlu
oldukları bölümlerin yazılı değerlendirmelerini yaparak düzenli biçimde Classroom uygulamasına
kaydettiler. Dijital ortama uyum sürecinin tamamlanmasından sonra öğrenciler, okuduklarını bu kez de
sözlü anlatım formunda kaydederek sisteme yüklemişlerdir.
Araştırma eylem araştırması modeline göre desenlenmiştir. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı
güz yarıyılında Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören ve Türk Dili-I dersini
alan 85 birinci sınıf öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılarca geliştirilen anket
yardımıyla elde edilmiştir. Veriler frekans, yüzde analizleri ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre; öğretmen adayları sürecin, orta düzeyin üstünde dil becerilerini
geliştirdiğini ve okuma tutumlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Erkekler, kızlara göre
çalışmayı ve uygulama sürecini daha yararlı bulmuşlardır. Ayrıca çalışmanın öğrencilerin bilgisayar,
internet ve mobil teknoloji kullanımlarına da katkı sağladığı görüşüne sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türk Dili, Temel Dil Becerileri, Google Classroom.

Google Classroom Usage in The Development of Basic Language
Skills of Class Teacher Candidates
Abstract: The description of the writing language as a verbal expression and interpretation is also
the basis for learing. A number of digital platform applications that can be utilized in the development of
other language skills based on reading and dependent reading are now being used. While the wealth of
instructional technologies for reading is broad opportunities, it is also effective for facilitating teacher
guidance and improving student tracking, distinguishing, selective and conscious reading processes.
The aim of this study is to determine the effectiveness of students by using the Google classroom
application in the development of basic language skills of the classroom teacher candidates. Students
related to the chapters of the book which are read in the scope of the Turkish language course have
recorded their written evaluations every week. At the end of the digital adaptation process, the study
continued with the introduction of the read to the system as a verbal expression. The students ' daily
readings were determined as an average of 25 pages, and for two weeks, they were asked to explain what
they were reading, and then to describe them through written and verbal expression. Research is based
on the action research model. The study was conducted with a first-class teacher candidate from Buca
Faculty of Education, which took the Turkish language course in 2018-2019 Autumn semester. The data
were obtained through surveys developed by researchers. Data were analyzed using frequency,
percentage analyses and t-Test.
According to the findings obtained; Teacher candidates have stated that the process develops
language skills above the intermediate level and positively affects their reading attitudes. Men have found
more useful to this study for girls. Moreover, the study concluded that students also contributed to the
use of computers, Internet and mobile technology.
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1. Giriş
Yazı dilinin sözlü ifadesi ve yorumlanması olarak da betimleyebileceğimiz okuma, aynı
zamanda öğrenmenin de temelini oluşturmaktadır. Okuma ve okumaya yönelik tavırlarımızın
günümüz bilişim çağında giderek çeşitlenmeye başladığı bir ortamda, öğrenme ve öğretme
süreçlerinde de yararlanılabilecek bir takım dijital platform uygulamaları okumaya yönelik
tutumlarımızda etkili olmaktadır. Okumanın bir iletişim, bir algılama, bir öğrenme, bilişsel,
duyuşsal ve devinişsel boyutlu bir gelişim süreci (MEB, 2005) olduğu dikkate alındığında hem
birey hem de toplum yaşamında ne denli belirleyici ve önemli olduğu aşikârdır. Diğer yandan
bireyin zihinsel gelişimine katkı sağlayan en büyük ve en önemli öğrenme alanı (Sever, 2000:11)
olarak okuma, başta Türkçe öğretimi olmak üzere tüm öğrenme ve öğretme sürecinde belirleyici
bir role sahiptir. Görme, algılama, seslendirme, anlama, zihinde yapılandırma gibi göz, ses ve
beynin çeşitli işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreç olarak da tanımlanabilen okuma, temel
eğitimle başlayan ve bireyin hayatla mücadelesi süresince en önemli sığınaklarından birisi olarak
da öne çıkmaktadır.
Okuma, bireyin kişilik gelişimi ve içinde yaşadığı toplumla sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler
kurması açısından önemli olduğu kadar eğitim-öğretim süreçleri açısından da önemli bir yere
sahiptir. Bilgi, üretim ve donanım anlamında, içinde bulunduğumuz bilişim çağının baş
döndürücü trafiği göz önüne alındığında eğitim sistemlerinin ve süreçlerinin bu yoğunluktan
uzak kalması pek mümkün gözükmemektedir. Bu durumun yansıması olarak 2005 yılında Türk
eğitim sisteminde öğretim programları üzerinde yapılan bir takım düzenlemeler ve değişimler
sonucu öğretim yaklaşımlarında köklü değişimlere gidilmiş, yapılandırmacı öğretim yaklaşımı
adıyla bilgi kaynakları bilişim çağının koşulları dikkate alınarak çeşitlenmiş ve öğretmenlerin
öğretim süreçlerindeki rolleri yeniden tanımlanmıştır. Türkçe öğretimi de bu yaklaşım
çerçevesinde yeniden ele alınarak beş öğrenme alanına ayrılarak bilgiden ziyade beceri
gelişimini esas almıştır. Okuma öğrenme alanının yanına çağın koşulları dikkate alınarak şekil,
sembol, resim, grafik, tablo, beden dili, doğa ve sosyal olayları anlama ve algılamada görsel
okuma öğrenme alanı da eklenmiş, böylelikle bireyin yaşadığı evrende ihtiyaç duyacağı
becerilerin kazanımı hedeflenmiştir. (MEB, 2005)
Bu çerçevede Türkçe öğretiminde temel amacın okuma kültürü edinmiş, anlama ve
anlatma becerileri gelişmiş, düşünen, duyarlı bireyler yetiştirmek olduğuna göre (Sever, 2004;
Kavcar, 1996: 3; Aslan, 2007; Göğüş, 1993; Akyol, 2006: 1; Alperen, 1991: 11) bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik eğitim öğretim süreçlerinin her aşamasında öğrenici bireyin
düzeyine uygun etkinliklerin ve uygulamaların Türkçe öğretimi ortamlarında yer alması önemli
olmaktadır. Google Classroom uygulaması da bu etkinlikler kapsamında okuma ekseninde
tümleşik uygulamalara zemin hazırlayabilmektedir.
Okumanın birey yaşamı için bu denli önemli olduğu günümüzde, yapılan araştırmalar ve
kamuoyunun bilgisine sunulan çeşitli istatistiksel veriler söz konusu becerinin kazandırılmasında
ne yazık ki başarı elde edilemediğini ortaya koymaktadır. (Tosunoğlu, 2002; Şirin ve Soylu, 2003;
Odabaş ve Polat, 2008; Yalman, Özkan ve Kutluca, 2013) Günümüzde, öğretim yaklaşımlarının
teknoloji çağının sorumluluklarını yerine getirebilecek, yeni bilgiler üretmede etkin bireylerin
yetişmesini esas alması kaçınılmazdır. Bu kapsamda başta aileler olmak üzere okul ve öğretmen
ekseninde sistematik bir yaklaşım benimsenmelidir. Bireylere, daha temel eğitim sürecinden
başlamak üzere ilgileri doğrultusunda çeşitli okuma materyallerinin sağlanarak güdülenmesi ve
özendirilmesi, böylece onlarda okuma zevk ve isteğinin oluşturulması temel yaklaşımımız
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olmalıdır. Eğitim sistemimizin tüm kademelerindeki öğretmenlerin okuma konusuna ciddiyetle
eğilmelerinin toplumsal ölçekte bir farkındalık yaratacağı kuşkusuzdur.
Özellikle çağımızda okumaya yönelik materyallerin çeşitliliği ve argümanların zenginliği
geniş imkânlar sunmakla birlikte okuma becerisinin kazanılmasında öğretmen rehberliği ve
takibi, ayırt edici, seçici ve bilinçli okuma süreçlerinin geliştirilmesi açısından da etkili
olmaktadır. Günümüz şartlarında okumaya yönelik kitap, dergi, gazete gibi somut materyallerin
varlığı yanında özellikle dijital teknolojiye dayalı soyut materyal çeşitliliği ve zenginliği okuma
konusunda seçici davranmayı gerektirmektedir. Hangi düzeyde nelerin okunacağı, nasıl
okunacağı ve bunların süreç odaklı hale getirilmesi gibi birçok problem durumunun çözüme
kavuşturulmasında öğretmen faktörü temel eğitimden başlayarak tüm öğretim kademelerinde
işlevsel hale getirilmelidir. Bilgi ve iletişim araçlarının gündelik yaşamımız içinde
sıradanlaşmaya başladığı bir süreçte okuma materyallerine erişimin oldukça hızlandığı ve
ekonomik hale dönüştüğü günümüzde bireyselleştirilmiş çözüm yolları geçmişin standart
kalıplarını geride bırakabilmektedir. Dijital ortamlarda erişilebilen ve çeşitli kelime işlemci
uygulamalar aracılığı ile kullanılabilen argümanların zenginliği okuma alanında her bireyin
ihtiyacını karşılayabilecek bireysel çözümler sunabilmektedir. Bilişim çağının getirisi olarak
bilgiye ulaşmada zaman faktörünün ortadan kalktığı, somut okuma aracı olan kitapların yerine
bunların dijital kopyaları olan e-kitapların ya da etkileşime dayalı z-kitapların yaygınlık
kazandığı günümüzde birçok yazılım, program, aplikasyon vb. uygulamalar okuma arayışındaki
bireylere beğenilerine, algılarına, zevklerine ve isteklerine göre tercihler sunabilmektedir.
Eğitim-öğretim ortamlarında geçmişten günümüze okumaya dayalı geleneksel olarak da
ifade edilebilecek klasik yöntemler yanında, yaşadığımız çağın koşulları ya da zorunlulukları
dikkate alınarak bir takım farklı uygulamalarla okuma süreçlerini yönlendirmek, takip etmek de
artık mümkün olabilmektedir. Bu tür uygulamalarla bir öğretmen olarak sorumluluklarımızın
sadece sınıf ortamlarında öğrencilerle yüz yüze iletişim halindeyken değil, sınıf dışı ortamlarda
da iletişimde kalınabilmesi, öğrencilerin izlenmesi, yönlendirilmesi ve pekiştirilmesi
bağlamında yerine getirilmesi olağandır. Dijital platformlarda bu tür imkanları sunan birçok
uygulama, yazılım ya da aplikasyon bulunmakta olup gerek öğrenciler, gerekse öğretmenler
telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlar üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Bu tür platform
uygulamalarından öncelikle öğretmenin, nasıl yararlanabileceği konusunda kendisi arayış içinde
olmalıdır. Öğretmen kendi alanına ve bu alanın öğretimine bu tür uygulamaları nasıl entegre
edebileceğini iyi analiz edip doğru planlama yapmak durumundadır.
Çalışmanın Amacı ve Alt Amaçları
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının temel dil becerilerinin geliştirilmesinde
Google Classroom uygulamasını kullanarak etkililiğini öğrenci görüşlerine göre belirlemektir.
Çalışmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir:
 Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan kitap okuma çalışmalarının yararlılık
düzeyi nedir?
 Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan kitap okuma çalışmalarının okumaya
yönelik tutumunu (okuma sevgisi, okuma alışkanlığı) etkileme düzeyi nedir?
 Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan denetimli kitap okuma çalışmalarının
yazılı anlatım becerilerini etkileme düzeyi nedir?
 Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan denetimli kitap okuma çalışmalarının
sözlü anlatım becerilerini etkileme düzeyi nedir?
 Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan denetimli kitap okuma çalışmalarının
bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerilerini etkileme düzeyi nedir?
 Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan denetimli kitap okuma çalışmalarının
mobil (cep telefonu/tablet) teknoloji kullanma becerilerini etkileme düzeyi nedir?
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Yöntem
Araştırma eylem araştırması modeline göre desenlemiştir. Eylem araştırması, katılımcıların
üzerinde çalışılan durumla ilgili derinlemesine yaptığı kritik ve pratik deneyimlerine
dayanmaktadır (Tezcan, Sefer, & Baysal, 2016). Süreç boyunca sorunların ortaya konulması ya
da ortaya konulan bu sorunların anlamlandırılarak çözüme kavuşturulması eylem araştırması
için önemlidir. Eylem araştırması, bir yandan öğretmenlerin dersteki uygulamalarını bir yandan
da onların başkalarıyla birlikte çalışarak yeni bilgiler öğrenme yöntemlerini geliştirmektedir
(Özaslan, 2016).
Eylem araştırması sınıftaki etkinliklerle bağlantılı olacak şekilde yürütülen bir araştırma
türüdür. Hem sınıf içi etkinliklerin desteklenmesini sağlar hem de anlama sürecini sistematik
hale getirir. Aynı zamanda kullandığımız bu araştırma türü bize katılımcıların uygulama
sürecindeki durumlarını tanıma fırsatı verir.
Çalışma Grubu
Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Buca Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği programında öğrenim gören ve Türk Dili-I dersini alan 85 birinci sınıf öğretmen
adayıyla yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılarca geliştirilen anket yardımıyla elde edilmiştir.
Veriler frekans, yüzde analizleri ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından üçlü derecelendirmeye uygun olarak altı soru
hazırlanmıştır. Soruların derecelendirme aralıkları “düşük”, “orta”, “yüksek” seçeneklerinden
oluşmaktadır. Olumlu ifadelere ilişkin yanıtlara “düşük” ten “yüksek” e doğru ve 1’den 3’e
doğru sayısal değerler verilerek puanlanmıştır. Anketin puan aralığının hesaplanmasında (3–1=2)
(2/3=0.66) katsayısı esas alındığında ağırlıklı aritmetik ortalamalarının değerlendirme aralığı
şu şekilde oluşturulmuştur (Kaya, Ocak, 2008).
Tablo 1. Derecelendirme Aralıkları
Değerlendirme
Aralıkları
1.00 – 1.66 arası
1.67 – 2.33 arası
2.34 – 3.00 arası

Derecelendirme
Maddeleri
Düşük
Orta
Yüksek

Altı maddeden oluşan anket Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim
gören 85 birinci sınıf öğretmen adayıyla Türk Dili I Dersi kapsamında “Google Classroom
Uygulaması” üzerinden yapılmış olan kitap okuma çalışmalarıyla ilgili görüşler alınarak
uygulanmıştır.
Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyetleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Frekans

Yüzde

54
31
85

64
36
100

Tablo 2 incelendiğinde görüşleri alınan öğrencilerin cinsiyetlerine göre sayıları; 54 kadın
öğrenci ve 31 erkek öğrenci olmak üzere 85 öğrencidir.
İşlem Süreci
Çalışmamız kapsamında öğrencilerin okuma becerilerine yönelik gelişimlerini izleyebilmek
amacıyla dijital platform yazılımlarından Google Classroom uygulamasından yararlandık.
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Aslında bu sürece geçmeden Türk Dili-I dersi kapsamında her ay belirlenmiş bir kitabı ya da
öğrencilerin kendi tercihlerine göre belirledikleri bir kitabı okumalarını istedik. Her ayın
sonunda okunan kitapla ilgili genel yazılı bir değerlendirme süreci izledik. 1. ve 2. ay
okunmasına karar verilen kitapların sınıfın geneli tarafında pek okunmadığını ya da okunmuş
gibi yapıldığını yapılan değerlendirme süreci sonunda görmüş olduk. Bunun üzerine 3. ayın
okuma sürecinde belirlenen kitapların takibini Google Classroom üzerinden yaptık. Bu kapsamda
öğrencilerle ortak bir yol izledik. 1. Hafta her gün düzenli olarak belirlenen kitaplardan 15-20
sayfa okundu ve okunan bölümlerden anladıklarını yine günlük olarak yazılı anlatım becerinin
gelişimine katkı sağlaması açısından yazılı olarak bir sayfada ifade etmelerini istedik. Bir hafta
sonraki derste tüm öğrenciler bir haftalık okumalarının sonucu yazdıkları gün sonu okuma
sonuçlarına yönelik çıktılarını yazılı olarak getirdi. Ancak yapılan kısa değerlendirmelerde bu
çalışmanın hafta boyunca günlük yapılmadığını, son bir iki günde tüm haftanın sorumluluğunun
yerine getirildiğini gözledik ve uygulamaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı da bunu
doğruladı. Bunun üzerine öğrencilerden 2. hafta aynı çalışmayı tekrar yapmaları ve
okuduklarından anladıklarını kendi cümleleriyle ifade ettikleri yazılı anlatım dokümanlarını
Google Classroom üzerinden günlük açılan ödev takip sistemine yüklemelerini istedik.
Uygulamaya katılan öğrencilerin %90’ının bu çalışmayı günlük olarak istenildiği biçimde yaptığı
gözlendi. Çünkü classroom üzerinden öğrencilere ödev gönderimleri günlük açılmış ve o günün
sonu olan 23.59’a kadar yaptıkları çalışmayı gönderebilmeleri için süre verilmişti. Öğrenciler
çalışmalrını belirlenen zaman dilimi içinde göndermediklerinde 23.59’dan sonra gönderilen
çalışmalar sistem tarafından “Geç Teslim Edildi” olarak raporlanmakta ve cezalı duruma
düşmekteydiler. Öğrencilerin genelinin okuduklarından yola çıkarak düşüncelerini ifade etmede
çalışmanın ilk günlerinde bir A4 sayfayı doldurmada yetersiz kaldığı gözlenmiştir. İlk haftadan
itibaren devam eden günlerde öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmeye başladığı ve artık
okuduklarından anladıklarını rahatlıkla yazıya dökebildikleri gözlenmeye başlamıştır.
Öğrencilerin classroom uygulamasını kullanmaya alışmaları üzerine okuma sürecinde bir
sonraki aşamaya geçilmiş ve bu defa da aynı uygulama, sözlü anlatım becerisini geliştirmeye
yönelik planlama ile devam etmiştir. Öğrencilerin günlük okumaları ortalama 25 sayfa olarak
belirlenmiş ve iki hafta boyunca bu okumalardan ne anladıklarını, kitapları kapalı bir şekilde
sözlü anlatım yoluyla anlatmaları istenmiştir. Bunun için haftalık formatta dersten derse kadar
uygulanan süreçte altı gün uygulama yapılmış; birinci gün okunanlardan anladıklarını bir
dakikada, ikinci gün okuduklarından anladıklarını iki dakikada, altıncı gün ise altı dakikada sözlü
anlatım yoluyla ifade etmeleri ve bu anlatımlarını telefonlarıyla kaydederek bir önceki yazılı
uygulamasındaki gibi saat 23.59’a kadar günlük classroomda açılan ödev gönderim sistemine
yüklemeleri istenmiştir. Teknik sorun yaşayan ya da sürece adapte olamayan 108 öğrenciden
19’u uygulamaya katılamamış diğerleri uygulamayı kendilerine verilen yönergeler
doğrultusunda yürütebilmiştir. Sözlü anlatım uygulamalarının ilk gününde bir dakikayı
dolduramayan pek çok öğrencinin devam eden günlerde kendilerinin de fark edecekleri biçimde
anlatım becerilerinin geliştiği görülmüştür. 23.59’a kadar Google Classroom’a yüklenen ses
dosyaları birkaç saat içinde dinlenmiş ve öğrencilere geri bildirimler verilmiştir. Bu süreçte
teknik beceri eksiği olan öğrencilerin de beceri kazandığı gözlenmiştir. Üçüncü ayın kitap
okuma sürecinde yürütülen bu uygulama sonunda yapılan ay sonu kitap değerlendirme sınavında
uygulamaya katılan öğrencilerin tamamının yüksek puanlar alarak başarılı oldukları gözlendi.
Bulgular
Birinci alt amaca ilişkin bulgular
Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan kitap okuma çalışmalarının yararlılık
düzeyi nedir? Alt amacına uygun olarak veriler tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Kitap okuma çalışmalarının yararlılık düzeyi
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Kitap
Çalışmaları

Okuma

Yararlılık Düzeyi

n
85

̅
𝒙

Ss

2,40

0,63

Medyan
2,00

Ranj

Minimum ve
Maksimum Değerler

2,00

1,00-3,00

Kitap okuma çalışmalarının yararlılık düzeyine bakıldığında, ortalamanın 2,40
düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu düzey, değerlendirme aralıkları kapsamında
incelendiğinde, oranın yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuca göre Google
Classroom Uygulamasının kitap okuma çalışmalarına yüksek oranda katkı sağladığını ortaya
koymaktadır.
İkinci alt amaca ilişkin bulgular
Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan kitap okuma çalışmalarının okumaya
yönelik tutumunu (okuma sevgisi, okuma alışkanlığı) etkileme düzeyi nedir? Alt amacına uygun
olarak veriler tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Kitap Okuma Çalışmalarının Okumaya Yönelik Tutumunu Etkileme Düzeyi
Kitap
Çalışmaları

Okuma

Okumaya
Tutum

Yönelik

n
85

̅
𝒙

Ss

2,11

0,71

Medyan
2,00

Ranj

Minimum
ve
Maksimum Değerler

2,00

1,00-3,00

Kitap okuma çalışmalarının okumaya yönelik tutumunun öğrenciler açısından etkileme
düzeyi incelendiğinde ortalama 2,11 olarak bulunmuştur. Değerlendirme aralıkları bakımından
incelendiğinde ise bu oranın orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak okuma
çalışmalarının farklı platform üzerinden yürütülmesi öğrenciler arasında okumaya yönelik
tutuma orta düzeyde katkı sağlamıştır.
Üçüncü alt amaca ilişkin bulgular
Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan denetimli kitap okuma çalışmalarının
yazılı anlatım becerilerini etkileme düzeyi nedir? Alt amacına uygun olarak veriler tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5. Kitap Okuma Çalışmalarının Yazılı Anlatım Becerilerini Etkileme Düzeyi
Kitap
Çalışmaları

Okuma

Yazılı
Becerileri

Anlatım

n
85

̅
𝒙

Ss

2,37

0,59

Medyan
2,00

Ranj

Minimum
ve
Maksimum Değerler

2,00

1,00-3,00

Denetimli kitap okuma çalışmalarının yazılı anlatım becerilerini etkileme düzeyi ortalama
olarak 2,37 düzeyindedir. Değerlendirme aralıkları incelendiğinde sonuçların yüksek düzeyde
olduğu saptanmıştır. Denetimli olarak Google Classroom uygulaması üzerinden yürütülen bu
çalışma öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde yüksek oranda katkı
sağlamıştır.
Dördüncü alt amaca ilişkin bulgular
Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan denetimli kitap okuma çalışmaları sözlü
anlatım becerilerini etkileme düzeyi nedir? Alt amacına uygun olarak veriler tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. Kitap Okuma Çalışmalarının Sözlü Anlatım Becerilerini Etkileme Düzeyi
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Kitap
Çalışmaları

Okuma

Sözlü
Becerileri

Anlatım

n
85

̅
𝒙

Ss

2,27

0,69

Medyan
2,00

Ranj

Minimum
ve
Maksimum Değerler

2,00

1,00-3,00

Denetimli kitap okuma çalışmalarının sözlü anlatım becerilerini etkileme düzeyi ortalama
olarak 2,27 düzeyindedir. Değerlendirme aralıkları incelendiğinde sonuçların orta düzeyde
olduğu saptanmıştır. Denetimli olarak Google Classroom uygulaması üzerinden yürütülen bu
çalışma öğrencilerin sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesinde orta düzeyde katkı sağlamıştır.
Beşinci alt amaca ilişkin bulguları
Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan denetimli kitap okuma çalışmaları
bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerilerini etkileme düzeyi nedir? Alt amacına
uygun olarak veriler tablo 7’te verilmiştir.
Tablo 7. Kitap Okuma Çalışmalarının Bilgisayar ve İnternet Kullanma Becerilerini Etkileme
Düzeyi
Kitap
Çalışmaları

Okuma

Bilgisayar ve İnternet
Kullanma Becerileri

n

̅
𝒙

Ss

85

2,08

0,72

Medyan
2,00

Ranj

Minimum
ve
Maksimum Değerler

2,00

1,00-3,00

Denetimli kitap okuma çalışmalarının bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma
becerilerini etkileme düzeyi ortalama olarak 2,08 düzeyindedir. Değerlendirme aralıkları
incelendiğinde sonuçların orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Google Classroom uygulaması
üzerinden yürütülen çalışmanın bilgisayar ve internet kullanma becerisine orta düzeyde katkı
sağladığı görülmektedir.

Altınca alt amaca ilişkin bulgular
Google Classroom Uygulaması üzerinden yapılan denetimli kitap okuma çalışmaları mobil
(cep telefonu/tablet) teknoloji kullanma becerilerini etkileme düzeyi nedir? Alt amacına uygun
olarak veriler tablo 8’te verilmiştir.

Tablo 8. Kitap Okuma Çalışmalarının Mobil Teknoloji Kullanma Becerilerini Etkileme Düzeyi
Kitap
Çalışmaları

Okuma

Mobil
Teknoloji
Kullanma Becerileri

n
85

̅
𝒙

Ss

2,09

0,81

Medyan
2,00

Ranj

Minimum
ve
Maksimum Değerler

2,00

1,00-3,00

Denetimli kitap okuma çalışmalarının mobil teknoloji kullanma becerilerini etkileme
düzeyi ortalama olarak 2,09 düzeyindedir. Değerlendirme aralıkları incelendiğinde sonuçların
orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak Google Classroom uygulaması üzerinden
denetimli bir şekilde yürütülen bu çalışma mobil teknoloji kullanma becerilerine orta düzeyde
katkı sağlamaktadır.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
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Yapılan uygulama sonucunda Google Classroom Uygulaması kitap okuma çalışmalarının
yararlılık düzeyi ve yazılı anlatım becerilerinin öğrencileri etkileme düzeyi diğer maddelere
göre ortalama olarak daha yüksek çıktığı gözlemlenmiştir. Bu maddeler diğer maddelere kıyasla
uygulamanın daha çok katkı sağladığı maddeler olarak görülmektedir. Diğer maddelerin
ortalaması orta düzeydedir. Hiçbir maddenin ortalamasının düşük düzeyde çıkmaması Google
Classroom uygulamasının değerlendirme aralığının orta ve yüksek düzey arasında olduğunu
göstermektedir.
Uygulama ile öğrencilerin sadece kitap okumaları ya da okuduklarından yola çıkarak
kendilerini yazılı veya sözlü anlatım formlarıyla ifade etme becerileri hedeflenmemiş aynı
zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri, öğrenme ve öğretme sürecine bu
teknolojilerin entegrasyonunu sağlama becerilerini kazanmaları da amaçlanmıştır. Bu
çerçevede öğrenciler tablet, telefon ya da pc üzerinden yazılı ve sözlü anlatım becerilerini
geliştirebilmeyi, ses dosyaları oluşturabilmeyi ve farklı formatlardaki dosyaları
dönüştürebilmeyi, kaydedebilmeyi, bilişim teknolojisi ögelerini öğrenme sürecine entegre
edebilmeyi öğrenmişlerdir. Çalışma bulguları öğrencilerin bu konuda geliştiklerini
düşündüklerini göstermektedir. Günümüz dünyasındaki gelişmeler düşünüldüğünde teknoloji
tabanlı eğitsel uygulamaların artmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Sonraki çalışmalarda
teknoloji tabanlı uygulamalarla ilgili deneysel çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Öğrenme Ortamlarının
Yapılandırmacılık Bağlamında Değerlendirilmesi
Dr.Öğr.Üyesi Tuncay Canbulat, Dokuz Eylül Üniversitesi, tuncaycanbulat@gmail.com, Türkiye
Elif İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi, ilhanelif35@gmail.com, Türkiye
Mustafa Akbayram, Dokuz Eylül Üniversitesi, mustafaakbayram@gmail.com, Türkiye
Özet: Her alandaki değişim eğitime de yansımakta, günümüz toplumunun ihtiyaç duyduğu bireyler
de onları yetiştirecek eğitim ortamlarının nitelikleri de tartışılmaktadır. Çağımızın gerektirdiği becerilerin
kazandırılması sürecinde okullarımızda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu bağlamda
okullardaki öğretmenler ve birçok eğitimci etkili öğrenme ve öğretme için yapılandırmacı felsefenin
ilkelerini kullanmaktadır.
Bu araştırmanın amacı öğrenme ortamlarının yapılandırmacı olup olmadığına ilişkin sınıf öğretmeni
adaylarının görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaçla araştırma kapsamında öğretmen adaylarına, eğitim
gördükleri fakültedeki ve gittikleri uygulama ilkokullarındaki öğrenme öğretme ortamlarını yapılandırmacı
felsefe ilkelerine göre değerlendiren ölçekler uygulanmıştır.
Araştırma tarama modelinde bir çalışma olup, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde 2018-2019
öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada Tenenbaum, Naidu, Jegede ve Austin (2001) tarafından geliştirilip Türkçe uyarlaması Fer ve
Cırık (2006) tarafından yapılan “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları öğretim elemanları ve sınıf öğretmenlerinin
düzenlediği öğrenme ortamlarını “kısmen” düzeyinde yeterli görmektedirler. Bu araştırma 2005 yılından
itibaren Türkiye’de uygulanmakta olan yapılandırmacılığa ilişkin önemli bir veri sağlayacak olup bu
araştırmanın konuyla ilgili yararlı bir tartışma ortamı oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yapılandırmacılık, öğrenme ortamı, sınıf öğretmeni adayı, ilkokul öğrenme
ortamı, üniversite öğrenme ortamı

Evaluation in the Context of Constructivism of Learning
Environments According to Primary School Teacher Candidates
Abstract: Changes in every field is also reflected in education. Needed qualifications of individuals
and the learning environments to train them in today's society are discussed. Constructivist approach is
appropriated to be gained of the skills that required of our times. This situation is canalized to
constructivism the educators. In this context, teachers in schools, and many educators uses the principles
of constructivist philosophy to effective learning and teaching.
The aim of this study is to reveal primary school teacher candidates’ views related to whether
there is constructivism of the learning environment and to be evaluated according to various variables
of these views. In the content the research with this purpose was applied scales that evaluted teaching
and learning environment at primary school teacher candidates’ faculty and training schools that they
attend.
This study is a research in the survey model. This research was conducted with students who are
the third and fourth grade study at department of classroom teacher in the Ege and Dokuz Eylul
Universities during the spring semester of 2018-2019 academic year. "Constructivist learning
Environment scale” developed by Tenenbaum, Naidu, Jegede ve Austin (2001) and adapted to Turkish by
Fer ve Cırık (2006) were used as data collection tools in this research. In the research, process of data
analysis continious.
According to the findings of the study, it was concluded that the learning environments organized
by teacher candidates and teachers are considered to be sufficient in partially level. Since 2005, it is
expected that this research would provide an important data related to constructivism which applied in
Turkey. Also, it is thought that this will cerate a useful discussion atmostphere related to this issue.
Keywords: Constructivism, learning environment, primary teacher candidates, primary school
learning environment, university learning environment
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Giriş
Öğrenme durumlarını açıklayan bir öğrenme yaklaşımı olmamakla birlikte (Senemoğlu,
2005) öğrenmenin doğasını ve sonuçlarını açıklamaya çalışan birçok kuram geliştirilmiştir.
Öğrenme kuramlarında araştırmacıların amacı; “insan daha kolay ve kalıcı nasıl öğrenir?”
sorusunu cevaplamaya yöneliktir. Bu soruya yönelik yapılan çalışmalar ve belirlenen hedefler
çağın gereksinimine karşılık verecek bir yapıya sahip olmasına karşın, sürecin sonunda elde
edilen veriler bu hedeflere istenilen düzeyde ulaşılamadığını göstermektedir (Başbay, 2006;
OECD, 2006).
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı “insan daha kolay ve daha kalıcı nasıl öğrenir?” sorusuna
cevap arayan önemli kuramlardan birisidir. Bu alanda çalışan araştırmacılar; öğrenmenin,
zihindeki yapılandırma sonucu oluştuğunu ve bireylerin öğrenilecek ögeleri ön bilgileriyle ilişkilendirerek tekrar yapılandırdıklarını savunur (Maxim, 2006). Bu nedenle, öğrenci merkezli
öğretim yapma ve öğrencinin bilgiyi keşfederek öğrenmesi yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının
belirgin özelliklerindendir (Jadallah, 2000). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında, öğrencilerin
bilgilerini yapılandırarak öğrenebileceği her alan öğrenme ortamıdır (Barbara, 2002). Bu
ortamda öğrenciler, düşünerek, bilgiyi keşfederek, araştırarak, imgeleme yaparak ve problem
çözerek öğrenirler (Ersoy ve Kaya, 2009).
Türkiye, bilgiyi üreten ve yayan bir bilim toplumu haline gelebilmek amacıyla dünyadaki
gelişmelere paralel olarak bazı zamanlarda sistem değişikliklerine gitmiştir. Öğretim programı
değişiklikleri incelendiğinde; 1948 öğretim programından itibaren programların geliştirme
çabaları ile birbiri üzerine oturtulduğu, öğrenci merkezli bir yöne doğru evrildiği, özellikle 1968
programında bu yönde önemli bir hız kazanıldığı görülmektedir. Ancak 2005 programı bu iki
programdan oldukça farklılaşmış, öğrenme ve öğretmeye yapılandırmacı paradigmanın yön
verdiği bir döneme girilmiş, programda bilginin öğretim süreci içerisinde ve yaşantıya dayalı
olarak öğrenci tarafından yapılandırılması öngörülmüştür (Aykaç, 2011).
Değişiklikler
sonrasında yapılan araştırmalarda yapılandırmacı yaklaşımla ilgili olumlu sonuçlara ulaşılmakla
birlikte, pek çok eleştiri de mevcuttur: Aykaç (2007a) yeni yöntem ve tekniklerin istenilen
ölçüde öğrenme sürecine yansıtılmamasında, öğretmenlerin aktif öğretim yöntem ve teknikleri
konusunda yeterince donanımlı olmamalarının etkisinin olduğunu belirtmektedir. Yine, Özpolat,
Sezer, İşgör ve Sezer (2007) yaptıkları araştırmada, 2005 ilköğretim programlarındaki öğretim
yöntemlerinin öğretmenler tarafından tam olarak bilinmediğini tespit etmişlerdir. Aykaç
(2007b) ve Yanpar (2005) yaptıkları araştırmalarında 2005 öğretim programlarının
yapılandırmacı yaklaşımı temel alarak hazırlanmasına karşın uygulama düzeyindeki etkinliklere
yeterince yer verilememesi nedeniyle bilginin hayata geçirilmesinde bazı güçlüklerin
yaşandığına da işaret etmişlerdir.
Yapılandırmacılığa geçişin üzerinden beş yıl geçtikten sonra yapılan araştırmalarda da
benzer sorunların devam ettiği raporlanmıştır: Karadüz’ün (2010) yaptığı araştırmanın sonucuna
göre ortaokul Türkçe dersi öğrenme ortamlarının birçok bakımdan davranışçı anlayışla devam
ettiği sonucuna ulaşmıştır. Çiftçi, Sünbül ve Köksal (2013) tarafından yapılan araştırmada sınıf
öğretmenlerinin çoğunluğunun programa ilişkin yaklaşımlarının olumsuz olduğunu; bununla
birlikte mesleğinde yeni olan öğretmenlerin programı daha iyi uyguladığını göstermiştir.
Kurtdede Fidan ve Duman (2014) araştırmalarında sınıf öğretmenlerinin kendilerini
yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olduklarını düşündüklerini; ancak
gözlem sonuçlarına göre öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere yeterli
düzeyde sahip olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Şahin (2014) öğretmen adaylarının yetişme
süreciyle ilgili yaptığı araştırmasında, öğretmen adayı katılımcılarının yaklaşık %43’ünün
“geleneksel” (öğretmen merkezli, niteliksiz, pasif-sessiz) öğretmen olarak yetiştirildiğini ifade
ettiğini belirtmiştir.
Bu araştırmaların yanı sıra Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü [OECD] Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme Programı [PISA] 2006, 2009 ve 2012, 2015, 2018 araştırma sonuçları da
Türkiye’nin öğrenme-öğretme kalitesi bakımından istenilen düzeyde olmadığını göstermesi
bakımından önemlidir.
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Yapılan araştırmalar göstermektedir ki öğretmen yetiştirme sürecinde ve yetişen
öğretmenlerin günümüz öğretme-öğrenme gereksinimlerini karşılama durumlarında yetersiz
kalındığı açıktır. Yapılandırmacı öğrenme ortamının, uygulama alanlarından gelen
geribildirimler yardımıyla yapılandırılabileceği ve eksiklerinin giderilebileceği araştırmacılar
tarafından ifade edilmektedir (Fer ve Cırık, 2006; Arkün ve Aşkar, 2010). Araştırmaların belli
periyotlarla tekrarlanması, sistemin işleyişiyle ilgili sağlıklı veriler toplanması bakımından
önemlidir. Bu çalışmanın benzeri Canbulat, Şenyiğit, Erdoğan ve Yeşiloğlu (2017) tarafından 3
yıl önce yapılmış olup, bu bakımdan bu çalışma aynı ölçeklerle benzer örneklem üzerinde
çalışmanın tekrarıdır. Yapılan bu çalışmanın; 2005-2006 eğitim öğretim döneminden itibaren
ülkemizde uygulanmakta olan yapılandırmacı öğrenmenin işleyişi hakkında bilgi vermesi
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırma, “yapılandırmacı öğrenme
ortamlarının değerlendirilmesinde (lisans eğitimi ve okul deneyimi ile öğretmenlik uygulaması
süreçleri) sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri nedir?” sorusunu problem cümlesi olarak
belirlemiştir. Problem cümlesine bağlı olarak oluşturulan alt problemler, bulgular ve yorumlar
bölümünde sunulmuştur.
Araştırmanın Modeli
Araştırma, varolan bir durumu olduğu şekli ile betimleyen tarama modelinde
desenlenmiştir (Karasar, 2013).
Evren-Örneklem
Araştırma evrenini Ege bölgesinde bulunan Eğitim Fakültelerinde okuyan 3. ve 4. sınıfta
öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmuştur. Araştırmada 219 sınıf öğretmeni adayına
ulaşılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve
Tenenbaum, Naidu, Jegede ve Austin (2001) tarafından geliştirilip Türkçe uyarlaması Fer ve
Cırık (2006) tarafından yapılan “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği
(Öğretmen ve Öğrenci Formu)” kullanılmıştır. Ölçeğin hem öğretmen formu hem de öğrenci
formu öğretmen adaylarınca doldurulmuştur. 30 madde içeren yapılandırmacı öğrenme
ortamlarını değerlendirme ölçeği kullanılarak öğretmen adaylarına; hem öğrencisi oldukları
üniversitenin hem de okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması kapsamında gittikleri
ilkokulların öğrenme ortamlarına ilişkin soruları içeren ve beşli derecelendirilen hiç
katılmıyorum (1), çok az katılıyorum (2), kısmen katılıyorum (3), çok katılıyorum (4), tamamen
katılıyorum (5) sorular sorulmuştur. Ölçeğin bütünü üzerinden analizler yapılmış olup, ölçekten
30-150 aralığında puan alınmaktadır. Uyarlanan ölçeğin bütününde Cronbach Alpha (ά) değeri
öğretmen formunda 0.95, öğrenci formunda ise 0.91 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma
kapsamında ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha (ά) değeri tekrar hesaplanmış ve lisans öğrenme
ortamları formunda 0.95, ilkokul öğrenme ortamları formunda ise 0.96 olduğu belirlenmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analiz edilmesinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde
aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkisiz örneklemler için t testi (Independent Samples TTest) kullanılmıştır.
Bulgular
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmen adaylarının üniversite öğrenme ortamlarına
ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” şeklinde
belirlenmiştir.
Tablo 1
Cinsiyete Göre İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Sonuçları
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Cinsiyet
Kadın

n

̅
𝑿

S

166

91,78

21,10

Erkek

53

96,10

22,40

sd

t

p

217

-1,39

,165

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının üniversite öğrenme ortamlarına ilişkin
görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir [t(217)= -1,39, p>
.05]. Buna göre öğretmen adaylarının cinsiyetinin onların üniversite öğrenme ortamlarına ilişkin
görüşleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmen adaylarının üniversite öğrenme ortamlarına
ilişkin görüşleri akademik başarıya göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” şeklinde
belirlenmiştir.

Tablo 2
Başarıya Göre İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Sonuçları
Başarı
2.01-3.00

n

̅
𝑿

S

140

92,50

20,10

sd

t

p

217
-,35
,72
79
93,60
24,40
Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının üniversite öğrenme ortamlarına ilişkin
görüşlerinin ortalamaya göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir [t(217)= -,35, p>
.05]. Buna göre öğretmen adaylarının başarılarının onların üniversite öğrenme ortamlarına
ilişkin görüşleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
3.01-4.00

Araştırmanın beşinci alt problemi “Öğretmen adaylarının üniversite öğrenme ortamlarına
ilişkin görüşleri öğrenim görmekte oldukları üniversiteye göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?” şeklinde belirlenmiştir.
Tablo 3
Üniversiteye Göre İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Sonuçları
Üniversite
Dokuz Eylül
Üniversitesi
Diğer Üniversiteler

n

̅
𝑿

S

sd

t

p

164

91,78

19,23

-4,39

,000

55

103,92

24,40

21
7

Tablo 3 incelendiğinde öğrenim görülmekte olunan üniversiteye göre öğretmen adaylarının
üniversite öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık gözlendiği
görülmektedir [t(217)= -4,39, p<.05]. Anlamlı farklılığın, diğer üniversitelerde okuyanlar lehine
olduğu gözlenmektedir. Diğer üniversite öğrencileri lisans ortamlarının daha yapılandırmacı
olduğunu düşünmektedir.
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulaması okulları öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir.
Tablo 4
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Cinsiyete Göre İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın

n

̅
𝑿

S

166

98,47

26,19

sd

t

p

217
-1,34
,179
53
103,84
20,49
Tablo 4’e bakıldığında öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması
okulları öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık
göstermediği görülmektedir [t(217)= -1,34, p> .05]. Buna göre öğretmen adaylarının cinsiyetinin,
onların okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması okulları öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Erkek

Araştırmanın beşinci alt problemi “Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulaması okulları öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri akademik başarıya göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir.

Tablo 5
Başarıya Göre İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Sonuçları
Başarı
2.01-3.00

n

̅
𝑿

S

140

101,50

23,10

sd

t

p

217
1,44
,15
79
96,60
28,40
Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının ilkokulların öğrenme ortamlarına ilişkin
görüşlerinin ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir [t(217)= 1,44,
p> .05]. Buna göre öğretmen adaylarının ortalamalarının onların ilkokul öğrenme ortamlarına
ilişkin görüşleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
3.01-4.00

Araştırmanın altıncı alt problemi “Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulaması okulları öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri öğrenim görmekte oldukları
üniversiteye göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir.
Tablo 6
Üniversiteye Göre İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Sonuçları
Üniversite
Dokuz Eylül
Üniversitesi
Diğer Üniversiteler

n

̅
𝑿

S

164

102,78

23,64

55

90,92

28,10

sd

t

p

217

3,14

,002

Tablo 6 incelendiğinde öğrenim görülmekte olunan üniversiteye göre öğretmen adaylarının
ilkokul öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık gözlendiği
görülmektedir [t(217)= 3,14, p<.05]. Anlamlı farklılığın, Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyanlar
lehine olduğu gözlenmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ilkokulların öğrenme
ortamlarının daha yapılandırmacı olduğunu düşünmektedir.
Sonuç ve Tartışma
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Araştırmanın bulgularına dayanılarak öğretmen adaylarının üniversite öğrenme ortamlarına
ilişkin görüşlerinin ( X = 92, kısmen) ve okul deneyimi ile öğretmenlik uygulaması öğrenme
ortamlarına ilişkin görüşlerinin ( X = 99, kısmen) ortalamalara sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuç öğretmen adaylarının hem üniversitedeki öğretim elemanlarının hem de
sınıf öğretmenlerinin düzenlediği öğrenme ortamlarını “kısmen” düzeyinde yeterli gördüklerini
göstermektedir. Üniversite ve okul deneyimi ile öğretmenlik uygulaması öğrenme ortamlarının
öğretmen adaylarınca "Kısmen” düzeyinde yapılandırmacı bulunmasının sebebi, öğretim
etkinliklerinin üniversite öğrenme ortamlarında tam anlaşılamadığı, öğretim sürecine tam
olarak aktarılamadığı, öğretim süreçlerinin daha çok davranışçı öğretim yöntem ve tekniklerine
göre işlendiğini düşünmelerinden kaynaklanabilir (Aykaç, 2007a; Aykaç, 2007b; Yanpar, 2005;
Karadüz, 2010, Şahin, 2014). Bu araştırma Canbulat, Şenyiğit, Erdoğan ve Yeşiloğlu’nun (2017)
çalışma sonuçlarıyla benzer olmakla birlikte, o yılki ortalamaların gerisindedir.
Bunun yanısıra Kurtdede Fidan ve Duman (2014), Aygören ve Saracaloğlu (2015)
çalışmalarında sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamları oluşturmaya ve etkinlik
oluşturmaya yönelik kendilerini oldukça yeterli gördükleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu durum
verilerin yorumlanması açısından önemli olabilir.
Öğretmen adaylarının üniversite ve okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması öğrenme
ortamlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine ve akademik başarılarına göre anlamlı farklılık
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Aygören ve Saracaloğlu (2015) ve Çalışkan’ın
(2015) araştırmalarının cinsiyet değişkeni sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Öğretmen adaylarının üniversite ve okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması öğrenme
ortamlarına ilişkin görüşlerinin onların öğrenim gördükleri üniversitelere göre anlamlı farklılık
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın oluşmasında yaşanılan şehir, öğrenci profili, veli
profili, üniversite ve uygulama ilkokullarının öğretim kadrosu, yönetimi ve fiziki altyapısı gibi
durumların etkili olduğu düşünülmektedir.
Öneriler
1. Üniversite ve okul deneyimi ile öğretmenlik uygulaması öğrenme ortamlarının
yapılandırmacı perspektifte iyileştirilmesi adına fakülte okul iş birliği ve bilgi paylaşımın
arttırılması önerilmektedir.
2. Gerek üniversite gerekse ilkokullardaki öğrenme ortamlarının daha yapılandırmacı
olması adına öğretim elemanlarına ve öğretmenlere yapılandırmacı öğretim ortamı
oluşturulmasına yönelik etkili seminerler verilmelidir.
3. Fakülte derslerinde yapılandırmacı öğrenme ortamları oluşturmaya dönük etkinlikler
tasarlama ve geliştirme becerisini geliştirecek içerik düzenlemeleri yapılmalıdır.
4. Yapılandırmacı öğrenme ortamıyla ilgili çalışmalar belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.
5. Yapılandırmacı öğrenme ortamıyla ilgili çalışmalar öğretmen örneklemi ile de
tekrarlanmalıdır.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları
Ayşen SÜZER
Bartın Üniversitesi, Türkiye
aysensuzer95@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCAARSLAN
Bartın Üniversitesi, Türkiye
mustafakocaarslan@gmail.com
Özet: Tutum; tecrübeler sonucu oluşan, bireylerin davranışlarına yön veren, zihinsel ya da duygusal
hazır olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin okumaya yönelik olumlu veya olumsuz düşünceleri
okuma tutumlarını oluşturmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalar okumaya yönelik tutumun genel okuma
başarısını arttırdığını göstermektedir. Bu bakımdan okumaya yönelik tutumun incelenmesi son derece
önemlidir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarını belirlemektir.
Bununla birlikte bu araştırmada, okumaya yönelik tutumun cinsiyet, sınıf düzeyi, okuma sıklığı, okunan
kitap türü gibi değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada
nicel araştırma yöntemleri arasından tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı
örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenen 2018-2019 eğitimöğretim yılının Bahar döneminde Bartın Üniversitesi Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı 1.
ve 2. sınıfta öğrenim gören 100 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak, Kuzu ve Doğan (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paketi, yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler, ilişkisiz
örneklem, t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni
adaylarının okumaya yönelik tutumlarının yüksek olduğu görülmüştür. Okumaya yönelik tutumun cinsiyet,
sınıf ve okuma türüne göre farklılaşmadığı, okuma sıklığına göre ise anlamlı bir şekilde farklılaştığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, okuma tutumu, okuma sıklığı, kitap türü.

An Investigation of Primary School Teacher Candidates’
Attitudes towards Reading
Abstract: Attitude is defined as mental or emotional readiness status which formed as a result of
experiences and it affects the behavior of individuals. Positive or negative thoughts of people about
reading constitute their attitudes towards reading. Reading attitudes of individuals affect reading
success. Previous studies indicate that attitudes towards reading increase the overall reading success. In
this regard, it is very important to investigate individuals’ attitudes towards reading. From this point of
view, the purpose of the current study was to examine the reading attitudes of primary school teacher
candidates. Furthermore, it was aimed to determine whether the attitudes towards reading differed in
terms of gender, the levels of grade, reading frequency, and the type of book. In this study, survey model
was used one of the quantitive methods. The participants of this study were 100 first and second grade
primary school teacher candidates who study in the Bartın University, in the spring term of 2018-2019
academic year. The participants of the study were selected using convenience sampling, is a non-random
sampling method. "Reading Attitude Scale for Teacher Candidates" developed by Kuzu and Doğan (2015)
was applied as the data collection tool in the study. In the data analysis, SPSS 22.0 was used and
descriptive statistics such as percentage and frequency, independent sample t -test, one way analysis of
variance (ANOVA) were computed for the analysis of questions. As a result of the research, it was seen
that the prospective classroom teachers' attitudes towards reading were high. The attitudes towards
reading did not differ according to gender, class and type of reading, but differed significantly according
to the frequency of reading.
Keywords: Primary school teacher candidates, reading attitude, reading frequency, book type.
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1. Giriş
Okuma, her bireyin edinmesi ve geliştirmesi gereken önemli becerilerden biridir. Akyol
(2009, s.1) günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte toplumların sadece adını ve
soyadını yazmayı okuryazarlık düzeyi olarak yetersiz bulduğunu söylemektedir. Bunun yanında
okuma-yazma eğitim ve öğretiminin; okuduğunu anlayan ve edindiği bilgileri içinde yaşadığı
toplumu geliştirmek için kullanabilen “fonksiyonel okuryazarların” yetişmesi amacına göre
düzenlenmesinin gerektiğini düşünmektedir. Dolayısıyla oldukça karışık ve zihinsel bir etkinlik
olan okumayı sadece sembolleri seslendirmek olarak tanımlamak hem eksik hem de yanlış
olacaktır.
Okuma “ön bilgilerin kullanıldığı yazar ve okuyucu arasında etkili iletişime dayalı, uygun
bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci”
olarak tanımlanmaktadır (Akyol, 2009, s.1). Bu tanım; anlamın sadece yazarın anlattıklarından
ibaret olmadığını, okuyucunun da ön bilgileri doğrultusunda yazıdan öğrendiklerini
sentezleyerek yeni bir fikre ulaşması gerektiğini vurgulamaktadır. Yılmaz (2014, s.78) ise
okumanın, duyu organları ile algılanan sembollerin zihinsel işlemlerden geçirilerek
anlamlandırılması olduğunu ifade etmektedir. Bu tanımlardan yola çıkılarak okuma açısından;
okuyucunun ön bilgilerinin, duyu organları yoluyla sembollerin algılanmasının ve bu sembollerin
zihinsel işlemlerden geçirerek anlamlandırılmasının önemli olduğu söylenebilir.
Bireylerin okumaya yönelik tutumları, okuma becerisi kazanmalarında önemli faktörlerden
biridir. Tutum kavramı ise literatürde bireyin davranışlarında belirleyici öneme sahip, yaşantı
sonucu edinilen duygu, düşünce ve eğilimler olarak tanımlandığı görülmektedir (Baştuğ ve
Keskin, 2013, s.296). Bu konuda Kağıtçıbaşı (1983) tutumun bir bireye ait olduğunu, doğrudan
gözlenebilen bir özellik olmadığını ve davranışlar üzerinde psikolojik bir etken olduğunu
belirtmektedir (akt., Temizkan ve Sallabaş, 2009, s.156). Bu araştırmanın odak noktası olan
okumaya yönelik tutum ise okuma isteğini artıran veya azaltan duygulardan oluşan zihinsel bir
durum olarak ifade edilmektedir (Smith, 1990; akt., Balcı, Uyar ve Büyükikiz, 2012, s.969).
Literatür incelendiğinde okumaya yönelik pozitif tutum ile okuduğunu anlama ve genel
okuma başarısı arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Conlon,
Zimmer-Bembeck, Creed ve Tucker, 2006; Martinez, Aricak ve Jewell, 2008; McKenna, Kear ve
Ellsworth, 1995). Bu çalışmaların her birinde okumaya yönelik daha olumlu tutuma sahip
öğrencilerin okumaya ilişkin daha yüksek bir başarı düzeyine ulaştığı tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin okumaya yönelik olumlu veya olumsuz tutumları, öğrencilerinin okuma
alışkanlıkları ve tutumları üzerinde etkili olabilmektedir. Bununla birlikte bireylerin sahip
olduğu tutumların okula, öğretmene, derse, becerilerin kazanılmasına göre olumlu veya
olumsuz olarak değişebileceği bilinmektedir (Baştuğ ve Keskin, 2013, 296). Bu noktadan
hareketle okuma tutumunun araştırılmasının; okuma sürecine yönelik sorunların belirlenmesi,
çözülmesi ve öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik
tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, okuma sıklığı, okuma türü değişkenleri açısından birlikte
incelendiği yeterli sayıda çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu bakımdan yapılan bu
araştırmanın okuma literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarını
belirlemektir. Bunun yanında sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının;
cinsiyet, sınıf düzeyi, okuma sıklığı, okunan kitap türü gibi değişkenler açısından incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:
S.1.Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okuma tutumları ne düzeydedir?
S.2.Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumları:
a) Cinsiyet,
b) Sınıf düzeyi,
c) Okuma türü,
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d) Okuma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2.YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz
yöntemleri açıklanmaktadır.
2.1.Araştırmanın Deseni
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasından tarama modeli kullanılmıştır.
Büyüköztürk (2018, s.184) tarama modelini, “katılımcıların bir konuya ya da olaya ilişkin
görüşlerinin, ilgi, beceri, yetenek ve tutum gibi özelliklerinin ortaya koyulduğu, diğer
araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalar” olarak
tanımlamaktadır.
2.2.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Bartın Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi
Anabilim Dalında okumakta olan 100 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır.
Ölçeğin uygulandığı öğrencilerin kişisel bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmanın çalışma grubuna ilişkin demografik
Değişken
f
Cinsiyet
Kadın
69
Erkek
31
Toplam
100
Sınıf düzeyi
1.sınıf
57
2.sınıf
43
Toplam
100

bilgiler
%
69
31
100
57
43
100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının %69’unun (f=69)
kadın, %31’inin (f=31) ise erkek olduğu; %57’sinin (f=57) 1.sınıf, %43’ünün (f=43) ise 2.sınıfta
öğrenim gördüğü görülmektedir. Genel olarak bakıldığında kadın öğretmen adaylarının daha
çoğunlukta olduğu ve katılımcıların yarısından fazlasının 1.sınıf olduğu ortaya çıkmaktadır.
2.3.Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi
formu ve Kuzu ve Doğan (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma
Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda araştırmaya katılan sınıf öğretmeni
adaylarının demografik bilgilerini (cinsiyet, sınıf düzeyi) ölçmek amacıyla çeşitli sorular yer
almaktadır. Bununla birlikte araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturan okuma sıklığı ve
okuma türüne ilişkin maddeler bulunmaktadır.
Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutum Ölçeği (Kuzu ve Doğan, 2015) 5’li Likert tipi
yapıdan oluşan 38 maddeden oluşmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin tek
faktörlü bir yapıda olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin orijinalinde iç tutarlılık katsayısını
gösteren Cronbach alfa değeri .94 olarak bulunmuştur. Bu araştırmanın örnekleminden elde
edilen Cronbach alfa değeri ise .93 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer ölçeğin
güvenirliğinin oldukça iyi olduğunu göstermektedir.
2.4.Veri Toplama Süreci
Araştırmadan elde edilen veriler 2018-2019 eğitim-öğretim yılının Bahar döneminde Bartın
Üniversitesi Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı 1. Ve 2. Sınıfta öğrenim gören
100 sınıf öğretmeni adayından toplanmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra araştırmada
kullanılan ölçme araçları sınıf öğretmeni adaylarının uygun olduğu bir zaman diliminde grup
olarak uygulanmıştır. Önce kişisel bilgi formu ardından ise okuma tutum ölçeği sunulmuştur.
Ortamın sessiz olmasına ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmasına özen gösterilmiştir.
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2.5.Veri Analizi
Tablo 2. Verilerin normalliğine ilişkin istatistiksel değerler
Değişken
Ort.
Med.
Mod
Çarpıklık
Okumaya Yönelik 149.6 151.0
143.0
-0.58
Tutum Puanı

Basıklık
0.34

Tablo 2 incelendiğinde elde edilen verilerin merkezi eğilim ölçülerinin (ortalama, medyan
ve mod) birbirine yakın değerler aldığı ve çarpıklık ve basıklık katsayısının -1 ile +1 arasında yer
aldığı görülmektedir. Dolayısıyla verilerin normallik varsayımını karşıladığı söylenebilir. Bununla
birlikte yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucu da bu varsayımı desteklemektedir (p>0.05).
Araştırmadan elde edilen puanların genel ortalaması 5’li Likert tipi ölçeğine göre 1.00-1.80
aralığında “tamamen katılmıyorum”, 1.81-2.60 aralığında “katılmıyorum”, 2.61-3.40 aralığında
“kararsızım”, 3.41-4.20 aralığında “katılıyorum” ve 4.21-5.00 aralığında ise “kesinlikle
katılıyorum” şeklinde değerlendirilmiştir.
3.BULGULAR
Araştırmanın sorularına ilişkin bulgulara yer vermeden önce Tablo 3’de betimsel
istatistikler sunulmuştur.
Tablo 3. Okumaya yönelik tutum puanlarına ilişkin betimsel istatistikler
Değişken
N
Min.
Max.
Ort.
Okumaya
yönelik 100
88.0
189.0
149.6(4.16)
tutum puanı

SS.
20.6

Not. Okumaya yönelik tutum ölçeğinden elde edilen en küçük ve en yüksek değerler 38
ile 190 arasında yer almaktadır.
Tablo 3. İncelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik
tutum puanlarının 88 ile 189 arasında dağıldığı, aritmetik ortalamasının(𝑋̅) 149.6 (4.16) ve
standart sapmasının (SS) ise 20.6 olduğu görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde
tutum puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu (katılıyorum aralığında) ve puanlar arasındaki
farklılığın birbirine yakın olduğu gözlemlenmektedir.
3.1. Araştırmanın birinci sorusuna ilişkin bulgular
Araştırmanın birinci sorusu “Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının genel okuma
tutumları ne düzeydedir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu soruya ilişkin bulgular Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının genel
okuma tutumları ne düzeydedir?
kesinlikle
katılıyorum
31%

katılmıyorum kararsızım
1%
13%

katılıyorum
55%
katılmıyorum

kararsızım

katılıyorum

kesinlikle katılıyorum

Şekil 1. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutum düzeyleri
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Şekil 1 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının genel okuma
düzeylerinin %31’inin “kesinlikle katılıyorum”, %55’inin (f=55) “katılıyorum”, %13’ünün (f=13)
“kararsızım” ve %1’inin “katılmıyorum” aralığında yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların
yalnızca %1’i (f=1) “katılmıyorum” aralığında görüş bildirmişlerdir. Genel olarak
değerlendirildiğinde %86’sının (f=86) okumaya yönelik tutumlarının yüksek olduğu dikkat
çekmektedir.
3.2. Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin bulgular
Araştırmanın ikinci sorusu “Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya
yönelik tutumları; cinsiyet, sınıf düzeyi, okuma ortamı, okuma sıklığı ve okuma türüne göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir.
3.2.1. Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine göre okumaya yönelik tutumları
Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutum puanlarının cinsiyet
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımsız
gruplar için t-testi analizi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre bağımsız gruplar için t-testi sonuçları
Değişkenler
SS
sd
t
𝑋̅
a
Kadın
150.94
20.62
98
0.951
Erkekb
a

146.77

p
0.34*

19.46

b

Not. n=69, n =31
*p>0.05
Tablo 4 incelendiğinde, bağımsız gruplar için t-testi sonucunda araştırmaya katılan kadın
ve erkek sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır [t(98)=0.951; p>0.05]. Diğer bir ifadeyle kadın ve erkek sınıf öğretmeni
adaylarının okumaya yönelik tutumları birbirine benzemektedir.
3.2.2. Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeyine göre okumaya yönelik tutumları
Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutum puanlarının sınıf
düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla
bağımsız gruplar için t-testi analizi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Sınıf düzeyi değişkenine göre bağımsız gruplar için t-testi sonuçları
Değişkenler
SS
sd
t
𝑋̅
a
1.sınıf
148.98
20.67
98
-0.378
2.sınıfb
a

150.53

p
0.70*

19.90

b

Not. n=57, n=43
*p>0.05
Tablo 5 incelendiğinde bağımsız gruplar için t-testi sonucunda araştırmaya katılan 1.sınıf
ve 2.sınıf sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır [t(98)=-0.378; p>0.05]. Diğer bir ifadeyle 1.sınıf ve 2.sınıf sınıf öğretmeni
adaylarının okumaya yönelik tutumları birbirine benzemektedir.
3.2.3. Sınıf öğretmeni adaylarının okuma sıklığına göre okumaya yönelik tutumları
Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutum puanlarının okuma
sıklığı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 6’de gösterilmiştir.
Tablo 6. Okuma sıklığı değişkenine göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
LSD
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
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Gruplar

4886.66

2

2443.33

Gruplar içi

35764.08

97

368.70

40650.75

99

6.627

0.02*

2-3

arası
Toplam

1-3

Not. * p<0.05; 1= Haftada 1 kitap okuyanlar, 2=Ayda 1 kitap okuyanlar, 3= Hiç ya da yılda 3-5
kitap okuyanlar
Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik
tutum puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir [F(2-97)=6.627; p<0.05].
Farklılığın kaynağını belirlemek üzere yapılan LSD çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre,
haftada 1 kitap okuyan öğretmen adaylarının tutum puanları ortalamaları (𝑋̅=159.27) hiç ya da
yılda 3-5 kitap okuyan öğretmen adaylarının ortalamalarına göre (𝑋̅=140.52) anlamlı şekilde
yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte ayda 1 kitap okuyan sınıf öğretmeni adaylarının okuma
tutumu puan ortalamaları (𝑋̅=152.50) hiç ya da yılda 3-5 kitap okuyanların ortalamasından
(𝑋̅=140.52) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.
3.2.4. Sınıf öğretmeni adaylarının okuma türüne göre okumaya yönelik tutumları
Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutum puanlarının okuma
türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla
bağımsız gruplar için t-testi analizi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Okuma türü değişkenine göre bağımsız gruplar için t-testi sonuçları
Değişkenler
SS
sd
t
𝑋̅
Diğer türler

146.86

20.64

Roman-öykü-şiir

150.84

20.12

98

-0.898

p
0.867*

Not. * p>0.05
Tablo 7 incelendiğinde, bağımsız gruplar için t-testi sonucunda araştırmaya katılan sınıf
öğretmeni adaylarının okuma türü değişkenine göre okumaya yönelik tutum puanları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [t(98)=-0.898; p>0.05]. Diğer bir ifadeyle edebi türleri (romanöykü-şiir) sıklıkla okuyan öğretmen adayları ile diğer türleri (bilimsel kitaplar, kişisel gelişim,
KPSS kitapları vb.) okuyan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumları birbirine
benzemektedir.
4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının genel
olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %86’sı ölçekte yer alan maddelere
“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir.
2. Cinsiyet değişkenine göre sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumları
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Bu sonuç Yalınkılıç (2007), Özbay, Bağcı
ve Uyar (2008), Bozpolat (2010), Dedeoğlu ve Ulusoy (2013), Sarar Kuzu (2013), Duman ve
Gökmen’in (2018) yaptığı çalışmalardan elde ettiği kadın sınıf öğretmeni adaylarının lehine olan
sonuçlar ile farklılık göstermektedir. Akbaba’nın (2017) ise cinsiyetin okumaya yönelik tutumu
farklılaştırmadığı yönünde elde ettiği sonuçlar bu çalışmayı destekler niteliktedir.
3. 1. ve 2.sınıf sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumları anlamlı şekilde
farklılaşmamıştır. Bu sonuç Duman ve Gökmen’in (2018) 1. sınıfların lehine elde ettiği sonuçlar
ile farklılık göstermektedir. Özbay, Bağcı ve Uyar (2008) ve Akbaba’nın (2017) ise sınıf düzeyinin
okumaya yönelik tutumu farklılaştırmadığı yönünde elde ettiği sonuçlar bu çalışmayı destekler
niteliktedir.
4. Okuma sıklığına göre araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik
tutumları daha sık kitap okuyan gurubun lehine anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Bu sonuç
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Özbay, Bağcı ve Uyar’ın (2008) yaptığı çalışmalarda okuma sıklığına göre okuma tutumunun
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı yönünde elde ettiği sonuçlar ile tutarlılık göstermemektedir.
5. Son olarak okuma türü değişkenine göre katılımcıların okumaya yönelik tutumları
arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
Öneriler
Bu araştırma örneklem sayısı ve kullanılan değişkenler açısından bazı sınırlılıklara sahiptir.
Gelecekte örneklem sayısı fazla olan ve farklı üniversite ve bölümü içeren tarama çalışmalarının
yapılmasının elde edilen sonuçların genellenebilmesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
Bununla birlikte bireylerin okuma tutumunu etkileyen faktörlerin ayrıntılı olarak ele alındığı
nitel yöntemle tasarlanmış araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 ay) ile İlkokul Türkçe
Programının (1.ve 2.sınıf) Kazanımlarının İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Cansev KARAKUŞ
Yalova Üniversitesi, Türkiye
cansev.10@hotmail.com
Özet: Erken çocukluk yılları, sıfır sekiz yaş aralığı olarak okul öncesi dönemin yanı sıra ilkokulun
birinci ve ikinci sınıfını da kapsamaktadır. Bu yüzden erken çocukluk eğitiminde, okul öncesi ve ilkokul
diye ayrım yapmak yerine ikisinin entegre bir şekilde programlar hazırlanmasının bir ihtiyaç olduğu ve
çocuklar için daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Eğitim programlarının uyumluluğu, okul öncesi
düzeydeki müfredatın ilkokula bir temel oluşturması açısından önemlidir. Böylece çocuklar öğrendiklerinin
üzerine yeni öğrenmeler koyabilirler. Okullar ve okul düzeyleri arasında geçişleri kolaylaştırmak ve uyumlu
hale getirmek küçük çocukların ihtiyaçlarına saygı gösterirken aynı zamanda öğrenmenin sürekliliğini de
sağlamaktadır. Okul öncesi ile üçüncü sınıfa kadar programların uyumluluğunu savunanlar okul öncesi ile
ilkokul çocukları arasında daha iyi ilişkilendirilmiş bir eğitimi desteklemektedir. Bu araştırmada amaç Okul
öncesi eğitim programı ile birinci ve ikinci sınıf Türkçe Programı kazanımlarını karşılaştırmalı olarak
incelemek ve aralarındaki uyuma bakmaktır. Erken çocukluk yılları kapsamında olduğundan ilkokulun
birinci ve ikinci sınıflarına ait program çalışmaya dahil edilmiş, diğer sınıflar dahil edilmemiştir. Sonuç
olarak, bu programlar arasında ardışıklık ve uyum olduğu görülmüştür, farklı ya da eksik olan kazanımlar
tespit edilerek yeni kazanım ekleme önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: ilkokul, program, okul öncesi eğitim, Türkçe

An Investigation of the Pre-School Education Program and the
Turkish Achievement of the Primary School Turkish Program
Abstract: Early childhood years cover the first and second grade of the primary school as well as the
preschool age as it is between the ages of zero and eight. Therefore, it is thought that in early childhood
education, it is necessary to prepare programs in an integrated way instead of pre-school and primary
school and it will be more beneficial for children. The compatibility of educational programs is important
in that the curriculum at pre-primary level provides a basis for primary school. Thus, children can put new
learning on what they have already learnt. Facilitating and harmonizing transitions between schools and
school levels ensure the continuity of learning while respecting the needs of young children. The advocates
of the compatibility of programs from preschool to third grade support a better connected education
between pre-school and primary school children. The aim of this study is to compare and examine the
Turkish Language Program in first and second grades with the pre-school education program and to look
at the harmony among them. As the study was in the early childhood years, the first and second grades
of the primary school were included in the program and other classes were not included. As a result, it
was seen that there is sequence and harmony between these programs, different or missing objectives
were determined, and suggestions for adding objectives were made.
Key words: primary school, program, pre-school education, Turkish
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1.Giriş
Erken çocukluk eğitimi kavramı, kaynaklara göre farklılık gösterse de Dünya’da erken
çocukluk eğitimi için faaliyet gösteren en önemli topluluk olan NAEYC (National Association for
the Education of Young Children) tarafından doğumdan sekiz yaşına kadar olan çocukların
ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda aldıkları eğitimi kapsamaktadır. (NAEYC, 2011, akt,
Brudekamp, 2015).
NAEYC’e göre erken çocukluk eğitimcileri doğumdan sekiz yaşına kadar değişik yaş grupları
ile çalışmaktadırlar:
1.
2.
3.
4.

Bebekler ve yeni yürüyenler: doğumdan 36. Aya kadar
Okul öncesi çocuklar: üç-dört yaşındakiler
Anasınıfı çocukları: beş-altı yaşındakiler
İlk sınıflar: (birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar): altı, yedi ve sekiz yaşındakiler

Erken çocukluk kavramının, çocuk bakım merkezleri ve kreşlerini, okul öncesi eğitim
kurumlarını, anasınıflarını ve ilkokulları kapsadığı görülmektedir. Küçük çocuklar her zaman
öğrenmektedirler ve daima sevgi ve bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle bu yıllar kritik
derecede önemli yılardır.
Türkiye’de erken çocukluk dönemleri, okul öncesi eğitimin bir kısmını ve ilkokulun da ilk
iki yılını içermektedir. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri
gibi gerekli görüldüğünde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları şeklinde de açılabilmektedirler
(Başal ve Kahraman Bağçeli, 2017). Türkiye’de okul öncesi eğitimde sıfır-altı yaş aralığı önemli
olarak görülmektedir. Çünkü okul öncesi eğitim ilkokula girişe kadar olan eğitimi içermektedir.
Okul öncesi eğitim, doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların gelişim özellikleri,
bireysel ayrılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak onların bedensel, duygusal ve
toplumsal gelişmelerine yardım etmek amacıyla aileler ve bazı kurumlar tarafından uygulanan
eğitimdir (Oğuzkan, 1981).
Okul öncesi eğitim, farklı yaş grupları için çeşitli kurumlar aracılığıyla yürütülmektedir.
Kreşlerde sıfır-iki yaş arası çocukların daha çok bakım, beslenme ve korunmasına yönelik
hizmetler verilmektedir. Yuvalarda iki-dört yaş arası çocukların bakım ve eğitimleri sağlanır.
Anaokulları 36-72 ay arası çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlandığı kurumlardır. Anasınıfları
ise ilkokullara bağlı olarak açılan 48-72 aylık çocukları ilkokula hazırlamak maksatlı olan
sınıflardır. Milli Eğitim Bakanlığı, 0-36 aylık çocuklar için ve 36-72 aylık çocuklar için ayrı bir
eğitim programı hazırlamıştır.(MEB, 2013).
Türkiye’de okul öncesi eğitimin en temel amacı çocuğun ilkokula başlamadan önce
bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal bir bütün olarak gelişmesi için uygun bir ortamda eğitim
verilmesidir (Başal ve Kahraman Bağçeli, 2017). Okul öncesi eğitimin en önemli amacının
çocukları ilkokula hazırlamak olduğu söylenebilir. Erken çocukluk yılları bu kadar kesin yaş ve
çizgilerle ayrılabilecek yaşlar değildir. Gelişimde bireysel farklılıklar olması ve aynı yaştaki her
çocuğun aynı gelişim aşamasında olamayacağı gelişimin en önemli ilkelerindendir. Bu nedenle
aynı yaşta aynı sınıfa başlayan çocuklardan benzer şeyler yapmalarını beklemek aslında çelişkili
bir durumdur. Bu yüzden bu çocukluk yıllarındaki okul ve sınıf geçişlerini, öğrenmeye ayrılan
süreyi esnek tutmak gereklidir.
Erken çocukluk yıllarının sıfır-sekiz yaş aralığı olarak ele alındığında ilkokulun birinci ve
ikinci sınıfını da kapsadığı görülmektedir. Bu yüzden de okul öncesi ve ilkokul diye ayırmak
yerine entegre bir şekilde programlar hazırlanmasının ve öğretmenlerin etkileşim içinde
olmasının çocukların faydasına olacağı düşünülmektedir. Eğitim programının uyumluluğu
açısından, okul öncesi düzeydeki müfredatın anasınıfı müfredatına bir temel oluşturması,
anasınıflarının ilkokula bir temel oluşturması önemlidir. Böylece çocuklar öğrendiklerinin
üzerine yeni öğrenmeler koyabilirler. Okullar ve okul düzeyleri arasında geçişleri kolaylaştırmak
ve uyumlu hale getirmek küçük çocukların ihtiyaçlarına saygı gösterirken aynı zamanda
öğrenmenin sürekliliğini de sağlamaktadır (Shore, 2009; Takanishi ve Kauer, 2008; akt.
Bredekamp, 2015). Araştırmalar, eğitim aşamalarının birbirine bağlı olduğunu; üst aşamadaki
öğrenmeleri bir önceki aşamada yeterli düzeyde gerçekleşen öğrenmelerin olumlu,
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gerçekleşmeyen öğrenmelerin ise olumsuz etkilediğini göstermektedir (Zembat, 2013; MEB,
2013).
Her çocuğun gelişim hızı kendine özeldir. Aynı yaşta olmaları her çocuğun aynı gelişim
düzeyinde olacağı anlamına gelmez. Bir çocuk dil becerilerinde önde olurken bir diğeri sosyal
yönden gelişmiş olabilir. Çocukların gelişim hızları dikkate alındığında her çocuğun öğrenme
stilinin farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Her çocuğun bulunduğu ortamdan en üst seviyede
faydalanabilmesi için eğitim programlarının ona göre hazırlanması gereklidir (Zembat, 2013).
Okul öncesi ile üçüncü sınıfa kadar programların uyumluluğunu savunanlar okul öncesi ile
ilkokul çocukları arasında daha iyi ilişkilendirilmiş bir eğitimi desteklemektedir. Ancak
uyumluluktan kasıt okul öncesi dönem çocukların ilkokul sınıflarındaki becerileri daha erken
yaşlarda öğrenmelerini sağlamak demek değildir (NAEYC, 2009; Takanishi ve Kauer, 2008, akt.
Bredekamp, 2015). Burada uyumdan kastedilen sık yapılan yanlışlardan okul öncesinde
çocuklara okuma yazmayı öğretmeye başlamak değildir. Özellikle okul öncesinde amaçlanan,
ilkokulda kazandırılacak olan temel becerilere her çocuğu hazır hale getirmek olmalıdır. Bu
hazırlık sırasında her çocuğun bireysel farklılıkları unutulmadan yol alınması esastır.
Okul Öncesi Eğitim Programına Genel Bakış
Okul öncesi eğitim programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin
öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel
gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını
ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program, çocukların
gelişimlerini desteklemenin yanı sıra bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri
önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma
özelliği taşımaktadır (MEB, 2013).
Program, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda, bütün
gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan “gelişimsel” bir programdır. Yaklaşım olarak
“sarmal” özellik gösteren bu program, model olarak “eklektik”tir. Programda, “kazanım” ve
“gösterge”ler temel alınmıştır. Programda çocukların gelişim özellikleri yaş gruplarına göre,
kazanım ve göstergeler ise bütün olarak ele alınmıştır. Gelişim özellikleri bilimsel çalışmalar
dikkate alınarak üç farklı yaş grubuna göre düzenlenmiştir ancak öğretmenin kendi grubundaki
çocuklar için programdan kazanım ve göstergeleri seçerken çocukların gelişim özelliklerini
dikkate alması gerekmektedir.
Gereksinim duyulduğunda programda yer almayan bir kazanım ve/veya gösterge, öğretmen
tarafından belirlenerek eğitim planına eklenebilir. Ancak bu tür düzenlemelerde gerekçelerin
iyi belirlenmesine; eklenen kazanım ve göstergelerin Türk Millî Eğitiminin Amaçları, Okul Öncesi
Eğitiminin Amaçları, programın temel felsefesi, amaçları ve özellikleriyle tutarlı olmasına, diğer
kazanımlarla çakışmamasına ve çelişmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir(MEB,2013).
Okul öncesi eğitim programında çocukların gelişimlerini destekleyebilmek amacıyla günlük
plan kapsamında “Türkçe, Oyun, Hareket, Sanat, Drama, Matematik, Müzik, Fen, OkumaYazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri” gibi etkinliklere yer verilmektedir. Her bir etkinlik okul
öncesi dönemdeki çocukların ilgilerini, becerilerini ve gelişimlerini desteklemek amacıyla
yapılmakta ve farklı içeriklerden oluşmaktadır (Şimşek, 2011).
Okul öncesi eğitimde üç tip plan yer almaktadır: aylık plan, günlük plan (yarım günlük ve
tam günlük) ve etkinlik planı. Eğitimcinin, fırsat buldukça grubundaki çocukların gelişim
özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına dikkat ederek, programda yer alan değişik kazanım, gösterge
ve kavramları kullanarak çeşitli etkinlikler hazırlaması programın uygulanmasını
kolaylaştıracaktır. Böylece seçeneklerini arttırmış olacak ve günlük eğitim sürecini daha kolay
planlayabilecektir (MEB, 2013).
Programda önemli yeri olan bir diğer özellik, öğrenme merkezleridir. Öğrenme merkezleri
çocukların bireysel gereksinimlerini karşılamak amacıyla farklı ayırma materyalleri ile
bölünmüş, küçük gruplar hâlinde etkileşimde bulunacakları ve dikkatlerini yoğunlaştırarak
oynayabilecekleri öğrenme alanlarıdır. Çocuklar özgürce deneyimlerde bulunup rahat hareket
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

584

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
edebildikleri ortamlarda daha iyi gelişir, becerilerini sergileyebilirler. Merkezler, iç mekanlarda
olduğu kadar dış mekanlarda da düzenlenmelidir (MEB,2013).
İlkokul Türkçe Programına Genel Bakış
MEB tarafından 2018 yılında güncellenen Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin hayat
boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, okuma ve yazma ile ilgili becerilerini ve zihinsel
becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerinin bireysel ve sosyal yönden
geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgiyle, istek duyarak okuma ve yazma
alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde
yapılandırılmıştır. Türkçe dersi öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin
geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki edinmenin
ön şartı olarak kabul etmektedir.
Tematik yaklaşım esas alınarak hazırlanan öğretim programında okuma ve yazma
kazanımları metin içi metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak
şekilde yapılandırılmıştır. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve
hiyerarşisi, öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra üst düzey bilişsel becerilerini
geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin gelişim özellikleri göz
önünde bulundurularak dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili kazanımlar artan bir yoğunluk içinde
ve aşamalı olarak yapılandırılmıştır (MEB, 2018).
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları
ve Temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;
dinleme /izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,
• Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli
kullanmalarının sağlanması,
• okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve
bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması,
•okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması,
• duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili
ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması,
• bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin
geliştirilmesi, basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi
düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi,
• okuduklarını anlayarak
sorgulamalarının sağlanması,

eleştirel

bir

bakış

açısıyla

değerlendirmelerinin

ve

• millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması,
millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi,
• Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark
etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.
Çalışmanın önemi ve amacı
Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından biri olan “çocukları ilkokula hazırlamak” eğitim
programlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kritik bir unsurdur. Çocukların okula
hazır bulunuşlukları yüksek olarak başlamaları, okul öncesi eğitimde en önemli amaçlardan
biridir. Araştırmalar, erken çocukluk yıllarında yeterli bir okul olgunluğuna ulaşan çocuğun daha
sonraki yıllarda başarılı olacağını göstermektedir (Çelenk, 2003; Polat, 2013). Erken çocukluk
yıllarında çocukların, hazırbulunuşluğu ne kadar yüksek olursa ilkokulun ilk yıllarındaki okula
uyum, motivasyon ve başarısı da o ölçüde gelişecektir. Okul öncesi çocuğun hazırbulunuşluğunu
artırmak ve ilkokula hazırlamak için motor gelişim, duygusal gelişim öğrenmeye ilişkin
motivasyon gibi pek çok faktör olsa da bu çalışmada dil gelişim becerileri ele alınmıştır (Polat,
2013). İlkokula başlayan çocuk için en önemli amaç “okuma yazma öğrenmek”tir ve bu nedenle
Türkçe dersine ilişkin kazanımları edinmesi okulda mutlu ve başarılı olmasının da ön koşuludur.
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Bu nedenle bu araştırmada dil gelişimine dair kazanımları okul öncesinden başlayıp, ilkokul
birinci ve ikinci sınıftaki Türkçe dersi kazanımları ile beraber karşılaştırmalı olarak incelemek
amaçlanmıştır. Programlar arası geçişlerin kopuk olmaması, ilkokuldaki eğitim hedefleri ile okul
öncesi eğitimdeki hedeflerin tutarlı ve aşamalı olması ve birbirini desteklemesi gerekmektedir.
2.YÖNTEM
Araştırmada, MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı ile MEB Türkçe dersi öğretim programı
(birinci ve ikinci sınıf) kazanımları (dil gelişim ve türkçe) karşılaştırmalı olarak incelemek
amacıyla nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme ve doküman
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği
araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Bu çalışmada doküman incelemesi olarak eğitim programları içerik analizine tabii
tutulmuştur. İçerik analizi, sözel, yazılı ve diğer materyallerin içerdiği mesajı, anlam ve
dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, kategorize etme, sayılara
dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşımdır
(Büyüköztürk vd, 2008). Araştırmanın analiz sürecinde, bir okul öncesi eğitim uzmanı ve bir
program geliştirme uzmanı olmak üzere iki kişinin daha analiz sürecinde fikir ve görüşlerinden
yararlanılarak geçerlilik ve güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır.

3.BULGULAR
Araştırmanın bulguları Türkçe dersi kazanım alanları olan dinleme, okuma, konuşma ve
yazma alanları başlıkları adı altında verilmiştir. Her alanda okul öncesi programının ilişkili
olduğu kazanım ve göstergeler ile eşleştirilerek analiz edilmiştir.
3.1. Dinleme ile İlgili Kazanımlara İlişkin Bulgular
Türkçe dersi öğretim programının “Dinleme” alanına dair birinci ve ikinci Sınıf
kazanımları ile okul öncesi eğitim programının ilişkili kazanımları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Dinlemeye ilişkin bulgular
Okul Öncesi Eğitim programı
Dil gelişimi
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Sesin geldiği yönü
söyler.Sesin kaynağının ne olduğunu
söyler.Sesin özelliğini söyler. Sesler
arasındaki benzerlik ve farklılıkları
söyler.
Dil gelişimi
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler
çıkarır.
Dil gelişimi
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı
gösterir. Göstergeleri: Sözcüklerin
başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin
sonunda yer alan sesleri söyler.
Bilişsel gelişim
Kazanım 2. Nesne/ durum/olayla ilgili
tahminde bulunur. Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini
söyler.

İlkokul Türkçe 1. Sınıf
T.1.1.1. Doğal ve yapay ses
kaynaklarından çıkan sesleri
ayırt eder.

İlkokul Türkçe 2. sınıf

T.1.1.2. Duyduğu sesleri
taklit eder.

***

T.1.1.3. Seslere karşılık gelen
harﬂeri ayırt eder.

***

TT.1.1.4.Görselden/görseller
den hareketle
dinleyeceği/izleyeceği metin
hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.5.Dinlediklerinde/izledi
kle-rinde geçen olayların
gelişimi hakkında tahminde
bulunur.

T.2.1.1.Görselden/görseller
den hareketle dinleyeceği/
izleyeceği metnin konusunu
tahmin eder.
T.2.1.2. Dinlediklerinde
/izlediklerinde geçen
olayların gelişimi ve sonucu
hakkında tahminde bulunur.

***
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Dil gelişim
Kazanım 7. Dinlediklerinin/ izlediklerini
anlamını kavrar. Göstergeleri:
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum
yapar.
Dil gelişim
Kazanım 7.Dinlediklerinin/ izlediklerini
anlamını kavrar. Göstergeleri: Sözel
yönergeleri yerine getirir.
***
***
İlgili kazanım sayısı toplam: 4 -G.11

T.1.1.6. Dinlediği/izlediği
metni anlatır.
T.1.1.7.Dinlediklerinin/izledi
klerinin konusunu belirler.
T.1.1.8.Dinlediklerine/izledik
leri-ne yönelik sorulara cevap
verir
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri
uygular.

T.2.1.3. Dinlediği/izlediği
metni anlatır.
T.2.1.4.Dinlediklerinin/izle
diklerinin konusunu belirler.
T.2.1.5.Dinlediklerine/izled
iklerine yönelik sorulara
cevap verir.
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri
uygular

T.1.1.10. Dinleme
stratejilerini uygular.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü
olmayan mesajlarını kavrar.
Toplam Kazanım sayısı:11

T.2.1.8. Dinleme
stratejilerini uygular.
T.2.1.9. Konuşmacının sözlü
olmayan mesajlarını kavrar.
Toplam kazanım sayısı: 9

Dinleme ile ilgili kazanımlar incelendiğinde okul öncesi ile ilkokul arasında uyum ve
aşamalılık olduğu tabloda görülmektedir. Genel olarak, dil gelişim alanına yönelik kazanımların
uyumlu olduğu görülmekle beraber bilişsel gelişim alanıyla ilişkili tahminle ilgili kazanım da yer
almaktadır. İlkokul programında yer alan “Dinleme stratejilerini uygulama” ve “Konuşmacının
sözlü olmayan mesajlarını kavrama” kazanımları ile ilgili okul öncesi programında kazanım
bulunmamaktadır.
3.2. Konuşma ile İlgili Kazanımlar
Türkçe dersi öğretim programının “Konuşma” alanına dair birinci ve ikinci sınıf
kazanımları ile okul öncesi eğitim programının ilişkili kazanımları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Konuşmaya ilişkin bulgular
Okul Öncesi Eğitim programı
Dil gelişim
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına
göre cümle kurar. Göstergeleri: Düz
cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi
ve birleşik cümle kurar.
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

Dil gelişim
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını
geliştirir. Göstergeleri: Yeni
öğrendiği sözcükleri anlamlarına
uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı, eş
anlamlı ve eş sesli sözcükleri
kullanır.
Dil Gelişim
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı
söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin
tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla
kullanır. Göstergeleri: Konuşma
sırasında göz teması kurar. Jest ve
mimikleri anlar. Konuşurken jest ve
mimiklerini kullanır. Konuşmayı
başlatır. Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı

İlkokul Türkçe 1. Sınıf
TT.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar
yapar.
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir
konu hakkında konuşur.
a) Öğrencilerin kendilerini
tanıtmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin çevrelerini ve
çevrelerindeki kişileri tanıtmaları
sağlanır.
1.2.1. Kelimeleri anlamlarına
uygun kullanır.
Konuşmalarında yeni öğrendiği
kelimeleri kullanması teşvik
edilir.

İlkokul Türkçe 2. Sınıf
T.2.2.2. Hazırlıksız
konuşmalar yapar.
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir
konu hakkında konuşur.

T.1.2.4. Konuşma stratejilerini
uygular.
a) Göz teması kurmanın;
işitilebilir ses tonuyla, konu dışına
çıkmadan, kelimeleri doğru
telaffuz ederek
konuşmanın önemi vurgulanır.
b) Konuşmalar sırasında nezaket
kurallarına (yerinde hitap
ifadeleri kullanma, başkalarının
sözünü
kesmeme, söz alarak konuşmaya
katılma, karşısındakini saygıyla

T.2.2.4. Konuşma
stratejilerini uygular.
a) Beden dili hakkında kısa
bilgi verilir. Öğrenciler
konuşmalarında beden dilini
etkili kullanmaları için
teşvik edilir.
b) Konuşmalarda nezaket
kurallarına uymanın (yerinde
hitap ifadeleri kullanma, göz
teması kurma,
işitilebilir ses tonuyla, konu
dışına çıkmadan, kelimeleri

T.2.2.1. Kelimeleri
anlamlarına uygun kullanır.
Öğrenciler konuşmalarında
yeni öğrendikleri kelimeleri
kullanmaları için teşvik
edilir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

587

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
sonlandırır.Konuşmalarında nezaket
sözcükleri kullanır. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler. Duygu,
düşünce ve hayallerini söyler. Duygu
ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.
Toplam kazanım sayısı:4

dinleme) uygun davranılması
gerektiği
hatırlatılır.
Toplam kazanım sayısı:4

doğru telaffuz ederek
konuşma) önemi hatırlatılır.
c) Akranlarla ve yetişkinlerle
iletişimde dikkat edilecek
hususlar belirtilir.
Toplam kazanım sayısı:4

“Konuşma” ile ilgili kazanımların okul öncesi ile ilkokulda birbiriyle uyumlu ve tutarlı
oldukları görülmektedir. Dinleme ile konuşma alanındaki kazanımların sayısı karşılaştırıldığında
konuşma alanındaki kazanım sayısının dinleme alanına göre az olduğu görülmektedir. Konuşma
ile ilgili okul öncesi ve ilkokul programında yer alan kazanım sayıları denktir.
3.3. Okuma İle İlgili Kazanımlara İlişkin Bulgular
Türkçe dersi öğretim programının “Okuma” alanına dair 1. ve 2. Sınıf kazanımları ile okul
öncesi eğitim programı ilişkili kazanımları tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Okumaya ilişkin bulgular
Okul Öncesi Eğitim programı
Dil Gelişimi
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı
materyaller hakkında konuşur.
Dil Gelişimi
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı
gösterir. Göstergeleri: Sözcüklerin
başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin
sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle
başlayan sözcükler üretir. Aynı sesle biten
sözcükler üretir.
***

Dil Gelişimi
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı
materyaller hakkında konuşur.Okumayı
taklit eder.

***

İlkokul Türkçe 1. Sınıf
Okumaya Hazırlık
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel
bölümleri tanır.
Okumaya Hazırlık
T.1.3.2. Harf tanır ve seslendirir.

Okumaya Hazırlık
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
T.1.3.5. Kısa metinleri okur.
T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile
yazılmış yazıları okur.
Akıcı Okuma
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat
ederek okur.
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza
dikkat ederek okur.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini
uygular.
T.1.3.8. Şiir okur.

Dil Gelişimi
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Yetişkinden kendisine kitap
okumasını ister. Okumanın günlük
yaşamdaki önemini açıklar.
Dil Gelişimi
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş
sesli sözcükleri kullanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri
inceler.Görsel materyalleri açıklar.Görsel
materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Dil Gelişimi
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

İlkokul Türkçe 2. Sınıf
Akıcı Okuma
T.2.3.1. Okuma
materyallerindeki temel
bölümleri tanır.
***

***

Akıcı Okuma
T.2.3.2. Noktalama
işaretlerine dikkat ederek
okur.si Öğretim
T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve
telaffuza dikkat ederek okur.
T.2.3.6. Okuma stratejilerini
uygular.
T.1.3.8. Şiir okur.
T.2.3.5. Farklı yazı
karakterleri ile yazılmış
yazıları okur.

***

***

Söz Varlığı
T.1.3.9. Görsellerden hareketle
kelimeleri ve anlamlarını tahmin
eder.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını
tahmin eder.

Söz Varlığı
T.2.3.7.Görselden/görsellerd
en hareketle bilmediği
kelimeleri ve anlamlarını
tahmin eder.
T.2.3.8. Kelimelerin zıt
anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.9. Kelimelerin eş
anlamlılarını tahmin
eder.kçDersi m Program

Anlama
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları

Anlama
T.2.3.10. Görsellerle ilgili
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Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.Görsel
materyalleri açıklar.Görsel materyallerle
ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle
ilgili sorulara cevap verir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2. Nesne/ durum/ olayla ilgili
tahminde bulunur. Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

cevaplar.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle
okuyacağı metnin içeriğini tahmin
eder.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları
cevaplar.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla
anlatır.
T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin
anlamlarını kavrar.

***

***

Dil gelişim kazanım 10. Görsel
materyalleri okur.
Gösterge 5. Görsel materyalleri kullanarak
olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

***

T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun
başlık/başlıklar belirler

***
İlgili kazanım sayısı :5, G.S.15

Kazanım sayısı:19

soruları cevaplar.
T.2.3.11. Görsellerden
hareketle okuyacağı metnin
konusunu tahmin eder.
2.3.12. Okuduklarını ana
hatlarıyla anlatır.
T.2.3.13. Okuduğu metnin
konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle
ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri
kavrar.
T.2.3.19. Şekil, sembol ve
işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.2.3.16. Metin türlerini
tanır.
T.2.3.17. Okuduğu metindeki
hikâye unsurlarını belirler.
***

T.2.3.15. Okuduğu metnin
içeriğine uygun
başlık/başlıklar belirler.
Kazanım sayısı:19

Tabloya göre, okul öncesi kazanımlara ya da göstergelere aşağıdaki eklemeler yapılabilir:






noktalama işaretleri farkındalığı ile ilgili göstergeler
şiir okuma ile ilgili göstergeler
İlkokulda yer alan “Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.”
kazanımına uygun kazanım ya da göstergeler
İlkokul ikinci sınıfta “Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur” kazanımı ile
ilişkili okul öncesinde yer alan “yazı farkındalığı kazanımına” ait göstergeler
İlkokul 1. Sınıftaki “T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. “ kazanımı ile ilkokul
2. Sınıftaki “T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.” kazanımlarına
temel oluşturması açısından; “hikayenin nerde geçtiğini söyler. Hikayeye uygun isim
üretir. Hikayenin kahramanını söyler.” Gibi kazanım ya da göstergeler

Tabloya göre, okul öncesi programında ve ilkokul birinci ve ikinci sınıf programında
duyuşsal ağırlıklı kazanımların hiç olmaması dikkat çekicidir. Okul öncesinde “Görsel
materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.” kazanımı üst düzey becerileri
gerektiren güzel bir kazanım iken ilkokul seviyesinde bu kazanımı devamı niteliğinde
kazanımların olması gerektiği düşünülmektedir.
3.4. Yazma ile İlgili Kazanımlara ilişkin bulgular
Türkçe dersi öğretim programının “Yazma” alanına dair birinci ve ikinci sınıf kazanımları
ile okul öncesi eğitim programı ilişkili kazanımları Tablo 4’te verilmiştir:
Tablo 4. Yazmaya ilişkin bulgular
Okul Öncesi Eğitim programı
Dil gelişim
Kazanım 12. Yazı farkındalığı
gösterir.
Göstergeleri: Çevresindeki yazıları
gösterir.Yazılı materyallerde
noktalama işaretlerini gösterir.
Yazının yönünü gösterir. Yazının
günlük yaşamdaki önemini açıklar.

İlkokul Türkçe 1. Sınıf
T.1.4.1. Boyama ve çizgi
çalışmaları yapar.
T.1.4.2. Harﬂeri tekniğine
uygun yazar.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler
yazar.
T.1.4.4. Rakamları tekniğine
uygun yazar.ersi
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı
cümleler yazar.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili

İlkokul Türkçe 2. Sınıf
T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı
cümleler yazar.
T.2.4.2. Şiir yazar.
T.2.4.4. Kısa yönergeler
yazar.
T.2.4.5. Yazılarını görsel
unsurlarla destekler.
T.2.4.6. Formları
yönergelerine uygun doldurur.
T.2.4.7. Yazdıklarının
içeriğine uygun başlık belirler.
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Dil gelişim
Kazanım 12. Yazı farkındalığı
gösterir. Gösterge 4. Duygu ve
düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.
Dil gelişim
Kazanım 10. Görsel materyalleri
okur. Gösterge 5. Görsel
materyalleri kullanarak olay, öykü
gibi kompozisyonlar oluşturur.
Motor gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı
gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar,
kalem kontrolünü sağlar, çizgileri
istenilen nitelikte çizer.
Kazanım sayısı:2

kelime ve cümleler yazar.
T.1.4.7. Harﬂer, kelimeler ve
cümleler arasında uygun
boşluklar bırakır.
T.1.4.8. Büyük harﬂeri ve
noktalama işaretlerini uygun
şekilde kullanır.
T.1.4.9. Yazılarını görsel
unsurlarla destekler.
T.1.4.10. Yazdıklarını gözden
geçirir.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
***

T.2.4.8. Büyük harf ve
noktalama işaretlerini uygun
yerlerde kullanır.
T.2.4.9. Harﬂer, kelimeler ve
cümleler arasında uygun
boşluklar bırakır.
T.2.4.10. Yazdıklarını
düzenler.
T.2.4.11. Yazdıklarını
paylaşır.
T.2.4.13. Soru ekini kuralına
uygun yazar.
T.2.4.3. Kısa metinler yazar.

T.1.4.12. Yazma çalışmaları
yapar.

T.2.4.12. Yazma çalışmaları
yapar.

T.1.4.13. Yazma stratejilerini
uygular.
Kazanım sayısı:13

T.2.4.14. Yazma stratejilerini
uygular.
Kazanım sayısı:14

Tablo 4’e göre kazanım sayıları arasında denklik söz konusu değildir. İlkokul birinci ve ikinci
sınıfta çocuklar okuma-yazmayı öğrenecekleri için yazma ile ilgili kazanım sayısının fazla olması
beklenen bir durumdur. Ancak bu fark ne kadar az olursa birinci sınıf çocuk için o kadar kolay
ve başarılı geçer.
Tabloda özellikle ilkokul birinci sınıfta hikaye yazma ile ilgili kazanımların yer almadığı
görülmektedir. Oysa ki okul öncesinde görsel okuma ile ilgili hikaye oluşturma kazanımlarının
ilkokulda devam etmesi çocukların yaratıcılıkları ve görsel okuma becerilerinin gelişimi
açısından yararlı olacaktır. Bu nedenle benzer kazanımlar, İlkokul birinci sınıfa ve ikinci sınıfa
da genişletilerek eklenebilir.
Okul öncesinde Motor gelişim alanındaki son iki gösterge yazma ile ilgilidir. İlkokulda yer
alan “Boyama yapar, Çizgileri takip eder” vb. göstergeler okul öncesi programına da
eklenebilirdi. Nitekim Okul Öncesi Programında: Çizgi çalışmaları sırasında kesik ve köşeli çizgi
çalışmalarının yanı sıra yuvarlak ve sürekli çizgi çalışmaları yaptırmaları, çizgi çizerken
çocukların mümkün olduğunca ellerini çizdikleri çizgiden kaldırmamaları, yani sürekliliği
bozmamaları konusunda özen göstermeleri gerektiği vurgulanarak çizgi çalışmalarına atıf
yapılmıştır (MEB, 2013).
4.SONUÇ ve ÖNERİLER
Okul öncesi programı ile İlkokul birinci ve ikinci sınıf Türkçe kazanımlarının genel olarak
birbiri ile uyumlu, aşamalı ve ardışık olduğu söylenebilir. Dil gelişimine yönelik sözel ifade ediş,
erken okuryazarlık eğitimi, dinleme, konuşma, kelime hazinesini geliştirme, anlama ve yazmaya
dair pek çok kazanım benzer ve ortak olup birbirini desteklemektedir.
İki program arasındaki farklılıklar çoğunlukla okuma ve yazma kazanımları arasındadır. Bu
durum normal olarak düşünülmektedir çünkü ilkokul birde çocuklar okuma ve yazmayı
öğrenmektedir. Ancak, bu fark ne kadar az olursa birinci sınıfın o kadar verimli olacağı
düşünülmektedir. Bu farklılıkları azaltmak adına her iki programdaki kazanım ve göstergelerin
daha açıklayıcı hale getirilmesi önerilmektedir.
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İki programda da eksiklik olarak duyuşsal alana yönelik dil gelişimi ile Türkçe kazanım ve
göstergelerinin sayısının azlığı tespit edilmiştir. Örneğin, duyuşsal alana yönelik kazanım sayısı
okul öncesinde bir adet iken, ilkokul bir ve ikinci sınıfta sıfırdır. Her iki programa da çocukların
kitaplara ve okumaya yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlayıcı duyuşsal kazanımlar
eklenmesi önerilmektedir.
Okul öncesi programda yer alan ifadelere göre; gereksinim duyulduğunda programda yer
almayan bir kazanım ve/veya gösterge, öğretmen tarafından belirlenerek eğitim planına
eklenebilir. Ancak bu tür düzenlemelerde gerekçelerin iyi belirlenmesine; eklenen kazanım ve
göstergelerin Türk Millî Eğitiminin Amaçları, Okul Öncesi Eğitiminin Amaçları, programın temel
felsefesi, amaçları ve özellikleriyle tutarlı olmasına, diğer kazanımlarla çakışmamasına ve
çelişmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. (MEB, 2013). Aynı zamanda, bu
düzenlemelerin öğretmenin inisiyatifine bırakılmaması ve özellikle duyuşsal alanlarla ilgili
kazanım eklemenin alan uzmanları tarafından yapılmasının daha yerinde olacağı
düşünülmektedir.
Bu çalışmada iki program kazanımlar yönünden incelenmiştir. Programlar eğitim durumları
(öğrenme-öğretme süreci) ya da sınama durumları (ölçme ve değerlendirme) ile ilgili olarak da
incelenebilir. Araştırmacılara Türkçe programının dışında, okul öncesi programının diğer
disiplinlere özgü ilkokul programları ile arasındaki uyumun incelenmesi önerilebilir. (Hayat
Bilgisi ya da Matematik programları gibi.)
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Dünya ve Uzay Bilimi Kapsamında Hazırlanmış Çizgi Filmlerin
İçeriğindeki Kavramların İncelenmesi
Dr. Öğr.Üyesi Erhan ALABAY, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye, erhan.alabay@sbu.edu.tr
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Özet: Bu araştırmanın amacı, en çok tercih edilen video paylaşım sitesi olan Youtube’ta bulunan
dünya ve uzay bilimi kapsamında hazırlanmış çizgi filmlerin içeriğinde bulunan kavramların incelenmesidir.
Çalışma nitel araştırma deseninde hazırlanmış olup, doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma
grubunu, Youtube video paylaşım sitesi içinde yer alan ve en az 2 bin izlenme sayısına ulaşmış 15 çizgi
film oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından “Dünya ve Uzay Bilimleri Konulu
Çizgi Film İnceleme Formu” geliştirilmiş ve uzman görüşleri doğrultusunda uygun düzenlemeler yapılarak
kullanılmıştır. İncelenen 15 çizgi film içerisinde yer alan kavramların bilimsel gerçekliğe uygun olup
olmadığı incelendiğinde kavram yanılgılarının çok az düzeyde olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak çizgi
filmlerdeki kavramların açıklanması en çok % 38,3 oranı ile görsel ve tanımsal ifade grubunda, en az %
9,5 oranı ile tanımsal ifade grubunda yer aldığı gözlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çizgi film, Bilimsel kavramlar, Dünya ve uzay bilimi.

Investigation of the Concepts of Cartoons About World and
Space Science
Abstract: The purpose of this study is to examine the concepts in the content of cartoons prepared
within the scope of world and space science in Youtube which is the most preferred video sharing site.
The study was prepared in qualitative research design and document analysis method was used. The work
group consists of 15 cartoons in the Youtube video sharing site that has reached at least 2 thousand views.
”World and Space Sciences Cartoon Examination Form was developed by the researchers as a data
collection tool and it was used in accordance with expert opinions by making appropriate arrangements.
Examining whether the concepts in 15 cartoons were appropriate for scientific reality, it was found that
there were very few misconceptions. As a result, the explanation of the concepts in cartoons was found
to be in the expression group with a ratio of 38.3% and at least 9.5% in the visual and definitive expression
group.
Keywords: Cartoon, Scientific concepts, Earth and space science.
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1. GİRİŞ
Televizyon, bilgisayar, tablet vb. kitle iletişim araçları çocukların hayatında önemli bir
yere sahiptir ve kitle iletişim araçlarında çocuklar için bilim eğitimi programlarının da yer aldığı
görülmektedir (Dierking, Falk, Rennie, Anderson & Ellenbogen, 2003). Çizgi filmlerin okul öncesi
dönem çocukları üzerinde pek çok etkisi olduğu bilinmektedir. Çocuklar bazı çizgi filmlerden
olumlu bazı çizgi filmlerden ise olumsuz etkilenmektedir. Lillard ve Peterson’nın (2011)
yaptıkları araştırma sonucuna göre 48 ay grubundaki çocukların televizyonun motor becerileri
üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu görülmüştür. Yapılan bir diğer araştırma sonucunda çizgi
filmlerin çocukları eğlendirmesinin yanı sıra onlara kişisel ve toplumsal olarak da katkı
sağladığını göstermektedir (Yağlı, 2013). Çizgi filmde gördüklerinden kolayca etkilenebilirler ve
taklit edebilirler (Tümkan, 2007). Çocukların çizgi filmler sayesinde soyut ve somut kavramları
da öğrenecekleri düşünüldüğünde içeriği özenle seçilmiş bir çizgi filminin bilişsel gelişime de
katkı sağlayacağı görülmektedir (Dalacosta, Paparrigopoulou-Kamariotaki, Palyvos, & Spyrellis,
2009). Dalacosta ve diğ. (2009) a göre çizgi filmler birçok kavramı ve mesajı görsellerle ve
sembollerle vermektedir. Bu nedenle daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşmektedir. Çocukların,
izledikleri çizgi filmlerin etkisinde kaldıkları düşünüldüğünde temel bilim kavramlarını ve
anlayışlarını erken yaşlarda oluşturmaya başlayabilmesi için çizgi filmlerde bazı sahnelere
bilimsel içeriğin yerleştirilmesinin önemli olduğu söylenmektedir.
Gacal’a göre (2005), çocuklar teknoloji ile doğduklarından itibaren tanışmaya
başlamaktadırlar ve bu da bilgisayar kullanımının günümüzde daha erken yaşlara inmesini
açıklamaktadır. Günümüzde internet kullanımı ve bilgisayar kullanımının gün geçtikçe arttığı
görülmektedir. Bu nedenle özellikle okul öncesi dönemde internet ve bilgisayar eğitici birer
araç olarak daha fazla kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Çizgi filmler ebeveynler ve
çocuklar tarafından eğitici bir araç olarak kullanıldığında çocuklara fayda sağladığı
düşünülmektedir. Gelişim döneminin getirdiği bir özellik olan bir model edinme, akranları
arasında izleniyor olması, vakit geçirme ve merak etme çocukların çizgi filmleri tercih etme
nedenleri arasındadır. Yetim ve Sarıçam (2016), Yıldız (2016), Oruç ve ark.(2011). Çocukların
meraklarının giderilmesi ve merak ettikleri konuların çocuklar tarafından öğrenilmesinin
oldukça önemli ve üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğu bilinmektedir. Çizgi filmlerde
bilim kavramlarının da bulunduğu bilinmektedir. Gözün Kahraman ve ark. (2015), çocukların
merak ettikleri konuları araştırma amacıyla fen ve doğayı kapsayan bir temada çalışmalarını
sürdürmüşlerdir. Temaya ilişkin çocukların merak ettikleri konuların başında Gökyüzü Uzay ve
Gezegenlerin olduğu araştırma sonuçlarında görülmektedir. Çocukların merak ettikleri konuları
araştıran bir başka çalışmada; Çetin ve ark. (2012), çalışmalarında uzay kavramının çocuklarda
en güçlü şekilde kazandırılmasını amaçlamışlardır. Araştırmalarında çocukların Uzaya dair
bilgilerini nasıl edindiklerini sorguladıklarında çizgi filmlerin % 15,4 oranı ile ikinci sırada olduğu
görülmektedir. Ceylan ve ark. (2015), çocukların doğuştan var olan merak duygularının bilim
konusunda incelendiği araştırmalarında bu merak duygusunun çocukların öğretmenleri ve
ebeveynleri tarafından nasıl karşılandığı amaçlamışlardır. Çalışmada ebeveynler ve
öğretmenlerle görüşülmüştür. Çocukların dünya hakkındaki meraklarının neler olabileceğine
dair annelerin ve öğretmenlerin fikirleri incelendiğinde bulgularda gezegenler ve uzay
konularının var olduğu görülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, özellikle çocukların merak etmiş oldukları bilimsel kavramları çizgi
filmler içinde bulunma durumlarını saptamak ve bu çizgi filmlerin kavramsal açıdan
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problem cümlelerine cevaplar aranacaktır:
1.Uzay konulu en çok izlenen eğitici çizgi filmler de bulunan kavramlar nelerdir?
2.Uzay konulu en çok izlenen eğitici çizgi filmler de kavram yanılgıları var mıdır?
3.Uzay konulu en çok izlenen eğitici çizgi filmler de kavramlar nasıl ifade edilmiştir?
2. YÖNTEM
2. 1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Creswell (1998, s. 9) nitel
araştırmayı, sosyal yaşamı ve insanla ilgili problemleri kendine özgü metotlarla sorgulayarak
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anlamlandırma süreci olarak ifade etmektedir. Nitel araştırmalarda araştırmacı, verileri teker
teker okuyarak kodlar ve kategorize eder. Bu elde ettiği kodlara ve kategorilere dayalı olarak
araştırma sonuçlarını ortaya koyar (Merriam, 1998, s. 58); (aktaran Karadağ, 2009, ss. 76).
Araştırma yöntemlerinden olan temel nitel araştırma deseni seçilmiştir.
2. 2. Örneklem Grubu
En çok izlenen video paylaşım sitesi olan Youtube’ta uzay, gökyüzü ve gezegenler
kavramları yazılmış olup bu kavramlar doğrultusunda izlenme sayısı 2 bin üzerinde olan 15 çizgi
film seçilmiştir. Bu çizgi filmlerle ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir.
Tablo 1: Çizgi Filmler İle İlgili Genel Bilgiler
Çizgi Film Adı

İzlenme Sayısı

Çizgi Film
Süresi

Miles Yarının Ötesinde: Tam BölümKaçak Mekik/Girdapta Sörf
Eğitici Çizgi Film-Çocuklar İçin-Uzay
Yolculuğu
Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici
Çizgi Film 1
Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici
Çizgi Film 2
Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici
Çizgi Film 3
Şapkadaki Kedi Gezegen İsimlerini
Öğreniyor
Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici
Çizgi Film 9. Bölüm
Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici
Çizgi Film 10. Bölüm
Tayo’nun Uzay Macerası 1. Bölüm
Tayo’nun Uzay Macerası 2. Bölüm
Rafadan Tayfa 22. Bölüm
Uzay Araçları- Robotik Ay Arabası
Bilimsel Çizgi Film-Ay’ın Evreleri
RGG-Ayas Gezegenlere Yolculuk
Çocuklar İçin Eğitici ve Öğretici Tedi
Uzay Hakkında Bilgiler

2, 3 milyon.

23:01 dk.

Çizgi Film
Yayınlanma
Tarihi
12.04.2016

2, 8 bin.

1:49 dk.

18.04.2017

3, 9 bin.

3:48 dk.

29.04.2014

3, 9 bin.

5:10 dk.

29.04.2014

3, 9 bin.

4:05 dk.

29.04.2014

26, 5 bin.

10:32 dk.

30.12.2014

2 bin

3.53 dk.

29.04 2016

2 bin

5 dk.

29.04 2016

1.182.773
2.001.858
3.708.671
154.768
43.719
231,864
53,866

11 dk.
11 dk.
13:40 dk.
4 dk.
3 dk.
13:25 dk.
1:47 dk.

01.06.2016
01.06.2016
27.01.2015
20.09.2014
02.10.2016
04.07.2016
25.06.2015

Tablo 1 incelendiğinde araştırma kapsamına alınan çizgi filmlerden; Rafadan Tayfa 22.
Bölüm adlı çizgi film 3.708.671 izlenme sayısına sahip olup 27.01.2015 tarihinde yayınlanmış ve
süresinin 13:40 dk. olduğu görülmektedir. Miles Yarının Ötesinde: Tam Bölüm-Kaçak
Mekik/Girdapta Sörf adlı çizgi film 2.3 Milyon izlenme sayısına sahip olup 12.04.2016 tarihinde
yayınlanmış ve süresinin 23:01 dk. olduğu görülmektedir. Tayo’nun Uzay Macerası 2. Bölüm adlı
çizgi film 2.001.858 izlenme sayısına sahip olup 01.06.2016 tarihinde yayınlanmış ve süresinin
13:40 dk. olduğu görülmektedir. Tayo’nun Uzay Macerası 1. Bölüm adlı çizgi film 1.182.773
izlenme sayısına sahip olup 01.06.2016 tarihinde yayınlanmış ve süresinin 11 dk. olduğu
görülmektedir. RGG-Ayas Gezegenlere Yolculuk adlı çizgi film 231.864 izlenme sayısına sahip
olup 04.07.2016 tarihinde yayınlanmış ve süresinin 13:25 dk. olduğu görülmektedir. Uzay
Araçları- Robotik Ay Arabası adlı çizgi film 154.768 izlenme sayısına sahip olup 20.09.2014
tarihinde yayınlanmış ve süresinin 4 dk. olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Eğitici ve Öğretici
Tedi Uzay Hakkında Bilgiler adlı çizgi film 53.866 izlenme sayısına sahip olup 25.06.2015
tarihinde yayınlanmış ve süresinin 1:47 dk. olduğu görülmektedir. Bilimsel Çizgi Film-Ay’ın
Evreleri adlı çizgi film 43.719 izlenme sayısına sahip olup 02.10.2016 tarihinde yayınlanmış ve
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süresinin 3 dk. olduğu görülmektedir. Şapkadaki Kedi Gezegen İsimlerini Öğreniyor adlı çizgi
film 26.5 bin izlenme sayısına sahip olup 30.12.2014 tarihinde yayınlanmış ve süresinin 10:32
dk. olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film 1 adlı çizgi film 3.900
izlenme sayısına sahip olup 29.04.2016 tarihinde yayınlanmış ve süresinin 3:48 dk. olduğu
görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film 2 adlı çizgi film 3.900 izlenme
sayısına sahip olup 29.04.2016 tarihinde yayınlanmış ve süresinin 5:10 dk. olduğu görülmektedir.
Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film 3 adlı çizgi film 3.900 izlenme sayısına sahip olup
29.04.2016 tarihinde yayınlanmış ve süresinin 4:05 dk. olduğu görülmektedir. Eğitici Çizgi FilmÇocuklar İçin-Uzay Yolculuğu adlı çizgi film 2.8 bin izlenme sayısına sahip olup 18.04.2017
tarihinde yayınlanmış ve süresinin 1:49 dk. olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu
Eğitici Çizgi Film 9. Bölüm adlı çizgi film 2 bin izlenme sayısına sahip olup 29.04.2016 tarihinde
yayınlanmış ve süresinin 3:53 dk. olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi
Film 10. Bölüm adlı çizgi film 2 bin izlenme sayısına sahip olup 29.04.2016 tarihinde yayınlanmış
ve süresinin 5 dk. olduğu görülmektedir.
Tablo 2 Çizgi Filmlerin Özellikleri
Çizgi Film Adı

Süresi

Yayınlanma
Tarihi

İzlenme
Sayısı

Çizgi
Filmdeki
Karakter
Özellikleri

Çizgi
Filmdeki
Cinsiyet
Özellikleri

Çizgi
Filmdeki
Mekân
Özellikleri

Miles Yarının
Ötesinde: Tam
Bölüm-Kaçak
Mekik/Girdapta Sörf
Eğitici Çizgi FilmÇocuklar İçin-Uzay
Yolculuğu
Çocuklar İçin Uzay
Konulu Eğitici Çizgi
Film 1
Çocuklar İçin Uzay
Konulu Eğitici Çizgi
Film 2
Çocuklar İçin Uzay
Konulu Eğitici Çizgi
Film 3
Şapkadaki Kedi
Gezegen İsimlerini
Öğreniyor
Çocuklar İçin Uzay
Konulu Eğitici Çizgi
Film 9. Bölüm
Çocuklar İçin Uzay
Konulu Eğitici Çizgi
Film 10. Bölüm
Tayo’nun Uzay
Macerası 1. Bölüm
Tayo’nun Uzay
Macerası 2. Bölüm
Rafadan Tayfa 22.
Bölüm
Uzay AraçlarıRobotik Ay Arabası
Bilimsel Çizgi FilmAy’ın Evreleri

23:01

12.04.2016

2,3
milyon

İnsan ve
Hayvan

Kız ve
Erkek

Uzay

1:49

18.04.2017

2,8 bin

Diğer

5:10

29.04.2014

3,9 bin

Diğer

Erkek

Gökyüzü

5:10

29.04.2014

3,9 bin

Diğer

Erkek

Gökyüzü

4:05

29.04.2014

3,9 bin

Diğer

Erkek

Gökyüzü

10:32

30.12.2014

26,497

Kız ve
Erkek

Orman ve
Uzay

3:53

29.04.2016

2 bin

İnsan,
Hayvan
ve Diğer
Robot

Erkek

Uzay
Gemisi

5:00

29.04.2016

2 bin

Robot

Erkek

Uzay
Gemisi

1:00

01.06.2016

Diğer

Cinsiyetsiz

Uzay

1:00

01.06.2016

Diğer

Cinsiyetsiz

Uzay

3:40

27.01.2015

1.182.7
73
2.001.8
58
3.708.67
1

4:08

20.09.2014

3:00

02.10.2016

Cinsiyetsiz

Uzay

İnsan

Erkek

Sokak

154.873

Robot

Erkek

Uzay

43.719

İnsan

Kız ve
Erkek

Uzay
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RGG-Ayas
Gezegenlere Yolculuk
Çocuklar İçin Eğitici
ve Öğretici Tedi Uzay
Hakkında Bilgiler

3:25

04.07.2016

229.160

İnsan

Kız ve
Erkek

Ev, Okul
ve Uzay

1:47

25.06.2015

52.960

İnsan ve
Hayvan

Erkek

Uzay

Tablo 2 incelendiğinde araştırma kapsamına alınan çizgi filmlerden Miles Yarının Ötesinde:
Tam Bölüm-Kaçak Mekik/Girdapta Sörf adlı çizgi filmin karakter özelliğinin insan ve hayvan,
cinsiyet özelliğinin kız ve erkek, mekân özelliğinin ise uzay olduğu görülmektedir. Eğitici Çizgi
Film-Çocuklar İçin-Uzay Yolculuğu adlı çizgi filmin karakter özelliğinin diğer, cinsiyet özelliğinin
cinsiyetsiz ve mekân özelliğinin ise uzay olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici
Çizgi Film 1 adlı çizgi filmin karakter özelliğinin diğer, cinsiyet özelliğinin erkek ve mekân
özelliğinin ise gökyüzü olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film 2 adlı
çizgi filmin karakter özelliğinin diğer, cinsiyet özelliğinin erkek ve mekân özelliğinin ise gökyüzü
olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film 3 adlı çizgi filmin karakter
özelliğinin diğer, cinsiyet özelliğinin erkek ve mekân özelliğinin ise gökyüzü olduğu
görülmektedir. Şapkadaki Kedi Gezegen İsimlerini Öğreniyor adlı çizgi filmin karakter özelliğinin
insan, hayvan ve diğer, cinsiyet özelliğinin kız ve erkek ve mekân özelliğinin ise orman ve uzay
olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film 9. Bölüm adlı çizgi filmin
karakter özelliğinin robot, cinsiyet özelliğinin erkek ve mekân özelliğinin ise uzay gemisi olduğu
görülmektedir. Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film 10. Bölüm adlı çizgi filmin karakter
özelliğinin robot, cinsiyet özelliğinin erkek ve mekân özelliğinin ise uzay gemisi olduğu
görülmektedir. Tayo’nun Uzay Macerası 1. Bölüm adlı çizgi filmin karakter özelliğinin diğer,
cinsiyet özelliğinin cinsiyet ve mekân özelliğinin ise uzay olduğu görülmektedir. Tayo’nun Uzay
Macerası 2. Bölüm adlı çizgi filmin karakter özelliğinin diğer, cinsiyet özelliğinin cinsiyet ve
mekân özelliğinin ise uzay olduğu görülmektedir. Rafadan Tayfa 22. Bölüm adlı çizgi filmin
karakter özelliğinin insan, cinsiyet özelliğinin erkek ve mekân özelliğinin sokak olduğu
görülmektedir. Uzay Araçları- Robotik Ay Arabası adlı çizgi filmin karakter özelliğinin robot,
cinsiyet özelliğinin erkek ve mekân özelliğinin ise uzay olduğu görülmektedir. Bilimsel Çizgi
Film-Ay’ın Evreleri adlı çizgi filmin karakter özelliğinin insan, cinsiyet özelliğinin kız ve erkek
ve mekân özelliğinin ise uzay olduğu görülmektedir. RGG-Ayas Gezegenlere Yolculuk adlı çizgi
filmin karakter özelliğinin insan, cinsiyet özelliğinin kız ve erkek ve mekân özelliğinin ev, okul
ve uzay olduğu görülmektedir. Çocuklar İçin Eğitici ve Öğretici Tedi Uzay Hakkında Bilgiler adlı
çizgi filmin karakter özelliğinin insan ve hayvan, cinsiyet özelliğinin erkek ve mekân özelliğinin
uzay olduğu görülmektedir.
2. 3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada belirlenen çizgi filmleri incelemek için araştırmacılar tarafından “En Çok
İzlenen Uzay İle İlgili Çizgi Filmlerin Kavramsal Olarak İncelenmesi Doküman Formu”
geliştirilmiştir. Oluşturulan veri toplama aracında 3 temel duruma bakılmıştır. İlk olarak çizgi
filmlerin içerisinde bulunan bilimsel kavramların çeşitliliği incelenmiştir. Çizgi filmlerde; uzay,
astronot, gezegenler ve güneş sistemi gibi kavramların yer aldığı görülmüştür. Daha sonra bu
kavramların bilimsel gerçekliğe uygun olup olmadığı incelenmiştir. Çizgi filmler de bulunan
görsellerin kavram yanılgılarına yol açıp açmadığı bakılarak “En Çok İzlenen Uzay İle İlgili Çizgi
Filmlerin Kavramsal Olarak İncelenmesi Doküman Formu” incelenmesi tamamlanmıştır.
2. 4. Veri Toplama Süreci
Araştırmada öncelikle Youtube kanalında uzay, dünya ve gökyüzü kavramları ile ilgili çizgi
filmler aranmıştır. Bu çizgi filmlerde çizgi film olup olmama niteliği taranmıştır.
Araştırmacıların her biri belirlenen çizgi filmleri izlemiştir. Her çizgi film doküman formundan
araştırmacıların sayısı kadar bulunmaktadır. Araştırmacılar tarafından tüm doküman formları
birlikte incelenmiş ve ortak bir temaya karar verilmiştir.
2. 5. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde; doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Dokümanlar; gerçek, kolay
ulaşılabilir veri sağlamakta ve araştırmacıların sorunlara çözüm üretebilmelerine olanak
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tanımaktadır (Deveci & Ay, 2009, s. 170). Yapılan doküman analizi sonucunda ortaya çıkan
veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Sosyal bilimler alanında kullanılan ve nitel
araştırmalarda sıklıkla yararlanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir
metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir
bir tekniktir (Büyüköztürk vd. 2013); (aktaran Akaydın & Çeçen, 2015, ss. 186).
3.BULGULAR
3. 1. Uzay Konulu En Çok İzlenen Eğitici Çizgi Filmlerde Bulunan Kavramlar Nelerdir?
Tablo 3
Atmosfer
Yer çekimi
Astronot
Uzay araçları
Meteor
Gezegenler
Yıldızlar

Dünya
Uzay
Güneş Sistemi

Tablo 3 incelendiğinde Uzay konulu en çok izlenen 15 eğitici çizgi filmlerde bulunan
kavramlar incelenerek 3 tema altında toplanmıştır. Atmosfer ve Yer çekimi kavramları Dünya
temasının içerisinde, Uzay araçları, Meteor ve Astronot Uzay temasının içerisinde Gezegenler
ve Yıldızlar Güneş Sistemi temasının içerisine alınmıştır.
3. 2. Uzay Konulu En Çok İzlenen Eğitici Çizgi Filmlerde Kavram Yanılgıları Var Mıdır?
Uzay konulu en çok izlenen eğitici 15 çizgi filmlerde kavram yanılgılarının olup olmadığı
araştırıldığında çizgi filmlerde kavram yanılgılarının olmadığı görülmüştür. Bunun yanı sıra Uzay
Korsanı, Zuma Girdabı, Boğanın Gezegeni, Yonca Gezegeni ve Uzayda Gümüş Nehri gibi gerçekte
olmayan terimlerden bahsedilmiştir.
“Ben Işınım Yonca Gezegeninin prensesi”

“Uzay korsanından kaçayım derken Uzay Gemimin motoru bozuldu”.
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“Astral bir girdaptır. Dönen enerji ve maddenin oluşturduğu devasa bir uzay fırtınasıdır.”
Oğlu “Vay canına! Burada mı sörf yaptın sen?” diye sorduğunda baba “Hem de nasıl! Kuantum
dalgaları akıl almaz boyutlardaydı.” yanıtını verdi.
3. 3. Uzay Konulu En Çok İzlenen Eğitici Çizgi Filmlerde Kavramlar Nasıl İfade
Edilmiştir?
Tablo 4
İfade Şekli
Görsel
İle İfade
Görsel Ve
Tanımsal
İfade
Tanımsal
İfade
Sadece
Sözel
İfade

Kavramlar

Kavram İfade Edilme
Sayısı
Oranı

Meteor, İlüminatör, Kutup Yıldızı, Astronot, Uzay
gemisi, Göktaşı, Meteor Yağmuru, Uzay Araçları, Ay,
Gezegenler, Yıldız, Uzay, Bulut, Uydu, Kuyruklu Yıldız,
Asteroit.
Yerçekimi, Ay Tutulması, Güneş Tutulması, Güneş,
Gezegenler, Yeryüzü, Ayın Evreleri, Teleskop, Uzay,
Dünya, Güneş Sistemi, Roket, Ay, Takım Yıldızı, Güneş
Işınları, Astronot, Bulut, Gökyüzü, Uzay İstasyonu,
Kuyruklu Yıldız, Kutup Yıldızı Magma, Göktaşı, Meteor,
Ekvator, Katman, Dünya, Yıldız.
Uzay Aracı, Nasa, Neil Armstrong, Roket, Manto, Eksen,
Jeofizik.
Ay, Gezegenler, Gökyüzü, Ay, Astronot, Dünya, Hava,
Atmosfer, Azot, Radon, Neyon, Toz, Kutup Yıldızı,
Galaksi, Samanyolu, Uçak, Uçan Daire, Deprem, GeceGündüz, Yıldız, Gökkuşağı, Yoğunlaşma.

16

% 21,9

28

% 38,3

7

% 9,5

22

% 30,3

Çalışmaya dâhil edilen çizgi filmler analiz edildiğinde çizgi filmlerdeki kavramlar görselle
ifade edilen, tanımsal ve görsel ile ifade edilen, tanımsal ifade edilen ve sadece sözel ile ifade
edilen olmak üzere 4 guruba ayrılmıştır. Çizgi filmlerdeki kavramların görsel ile ifade edilme
oranı % 21,9, görsel ve tanımsal ifade edilme oranı % 38,3, tanımsal ifade edilme oranı % 9,5,
sadece sözel ifade edilme oranı %30,3, olduğu görülmektedir. Tablo 4 incelendiğinde çizgi
filmlerdeki verilen kavramların en çok %38,3 oranı ile görsel ve tanımsal ifade gurubunda yer
aldığı görülmektedir. Çizgi filmlerdeki verilen kavramların en az % 9,5 oranı ile tanımsal ifade
gurubunda yer aldığı görülmektedir.
Çalışmaya dahil edilen uzayla ilgili eğitici çizgi filmlerdeki kavramlara ilişkin örnekler Tablo
5, Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 5: Rafadan Tayfa (Uzay Yolculuğu) çizgi filminde geçen tanımsal ifadelere örnekler
Bölüm Adı

Geçen Tanımsal İfade
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Rafadan Tayfa (Uzay Yolculuğu) 22.Bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=OjFk4mXrAOw
Rafadan Tayfa (Uzay Yolculuğu) 22.Bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=OjFk4mXrAOw

*02:06 dk (Nasa): “Ulusal Havacılık
ve Uzay Dairesi diye bir kurum
varmış. NASA da İngilizcesinin baş
harfleriymiş.”
*09:55 dk (Neil Amstrong):
“Neil Amstrong’un sözü o Ay’a ilk
ayak basan astronot.”

Tablo 6: Bilimsel Çizgi Film–Ay’ın Evreleri çizgi filminde geçen sözel ifadelere örnekler
Bölüm Adı
Bilimsel Çizgi Film–Ay’ın Evreleri
https://www.youtube.com/watch?v=fF1b386IpQ0

Geçen Sözel İfade
*01:09 dk (Astronot): “Hadi o
zaman Astronot kıyafetlerimizi
giyelim ve bu evreleri daha
yakından görmek için uzaya
çıkalım.”

Tablo 7: Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film adlı çizgi filminde geçen sözel
ifadelere örnekler
Bölüm Adı

Geçen Sözel İfade

Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film 10. Bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=Q3BHpmZL1rE

*06:08 dk (Yoğunlaşma): Merkezi
kısım
küçülmeye
başlamış,
yoğunlaşmış, ısınmış ve Güneş
oluşmuş.”

Tablo 8: Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film Bölüm 3 çizgi filminde geçen görsel
ve tanımsal ifadelere örnekler
Bölüm Adı

Görsel ve Tanımsal İfade
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Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film Bölüm 3
https://www.youtube.com/watch?v=67jb-kqU4QA

*10:28 dk (Manto): “Manto adı
verilen dağları ve volkanları
oluşturan büyük bir taş katmanı.”

Tablo 9: Çizgi Film-Uzay Araçları-Robotik Ay Arabası çizgi filminde geçen görsel ve sözel
ifadelere örnekler
Bölüm Adı
Çizgi Film-Uzay Araçları-Robotik Ay Arabası
https://www.youtube.com/watch?v=eWzeWRnyh1
o&t=109s

Görsel ve Sözel İfade
*01:08 dk (İliminatör): “İlk parçamız
iliminatör vagona koyalım.”

Tablo 10: Şapkadaki Kedi Gezegen İsimlerini Öğreniyor adlı çizgi filminde geçen görsel
sözel ifadelere örnekler
Bölüm Adı
Şapkadaki Kedi Gezegen İsimlerini Öğreniyor
https://www.youtube.com/watch?v=0pPwvUTA2Ho&t
=2s

Görsel ve Sözel İfade
*02:54 dk (Uzay): “Ve Uzay’a
hoşgeldiniz.”

Tablo 11: Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film Bölüm 2 çizgi filminde geçen görsel
ve tanımsal ifadelere örnekler
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Bölüm Adı
Çocuklar İçin Uzay Konulu Eğitici Çizgi Film Bölüm 2
https://www.youtube.com/watch?v=67jbkqU4QA&t=632s

Geçen Sözel İfade
*05:15 dk (Samanyolu): “Ayrıca
kendi galaksimiz Samanyolunu da
görürüz.”

Tablo 12: RGG Ayas-Gezegenlere Yolculuk-Düşyeri adlı çizgi filminde geçen görsel ve
tanımsal ifadelere örnekler
RGG Ayas-Gezegenlere Yolculuk-Düşyeri
https://www.youtube.com/watch?v=F24
wx R0Ayw&t=247s

RGG Ayas-Gezegenlere Yolculuk-Düşyeri
https://www.youtube.com/watch?v=F24
wxR0Ayw&t=247s

*02:21 dk (Teleskop): “Teleskop bir gözlem
aletidir. Çok uzaktaki şeyleri görmemizi
sağlar. Teleskobu çok eskiden Hollandalı bir
gözlük üreticisi icat etmiştir. Sonra bilim
adamları
gökyüzünü
incelemek
için
kullanmıştır. ”

*04:06 dk (Ay): “Dünyamızın bir uydusu
vardır. O da hepimizin bildiği gibi Ay'dır.’’

Tablo 13: Çocuklar için Eğitici ve Öğretici Tedi Uzay Hakkında Bilgiler adlı çizgi filminde
geçen görsel ve tanımsal ifadelere örnekler
Bölüm Adı
Çocuklar İçin Eğitici Ve Öğretici Tedi Uzay Hakkında Bilgiler
https://www.youtube.com/watch?v=Z6erw1dWTlc&t=27s

Geçen Görsel ve Tanımsal
İfade
*00:48 dk (Takım Yıldızı):
“Bazı yıldızlar bir arada durur.
Sanki
arkadaştırlar.
Böyle
olunca onlara takım yıldızı
denir.”
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4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu araştırmada çocukların merak etmiş olduğu bilimsel kavramların çizgi filmlerin
içerisinde bulunma durumları ve kavram yanılgıları video paylaşım sitesi olan Youtube’ta
incelenmiştir. Çizgi film içerisinde yer alan kavramlar görsel ile ifade, görsel ve tanımsal ifade,
tanımsal ifade ve sadece sözel ifade olmak üzere 4 kategoriye ayrılmıştır. Görsel ile ifade
edilme kategorisinde çizgi filmlerdeki kavramların sadece görselleri bulunmakta, görsel ve
tanımsal ifade etme kategorisinde kavramların hem tanımları hem de görselleri yer almış,
tanımsal ifade kategorisinde kavramlar sadece tanımsal olarak belirtilmiş ve sözel ifade ile
kategorisinde ise kavramların tanımları ve görselleri bulunmamakta olup yalnızca cümle
içerisinde geçtiği belirlenmiştir.
İzlenen 15 çizgi film içerisinde bulunan kavramların bilimsel gerçekliğe uygun olup olmadığı
incelendiğinde kavram yanılgılarının çok az düzeyde olduğu gözlenmiştir. Genel olarak çizgi
filmlerde kavramların açıklanması en çok % 38,3 oranı ile görsel ve tanımsal ifade grubunda yer
aldığı görülmektedir. Çizgi filmlerdeki verilen kavramların en az % 9,5 oranı ile tanımsal ifade
gurubunda yer aldığı görülmektedir. % 21,9 oranı ile çizgi filmdeki kavramların sadece görselleri
bulunmaktadır. Çizgi filmi yapan güzel sanatlar fakültesinden mezun olan bireylerin üniversite
eğitimleri boyunca teknoloji, animasyon, illüstrasyon, ses teknikleri ve reklamcılık ile ilgili
dersler alıp temel bilgiler derslerinin çocuklara nasıl uyarlanacağı ile ilgili bir ders
almamalarından dolayı çizgi filmlerdeki kavramların sadece görsel olarak bulunmasının nedeni
olabilir. Kaba (2011), Çizgi filmlerin tarihi değişimi ve gelişiminden bahsettiği araştırmasında
çizgi film bölümünde öğrenim gören öğrencilerin aldıkları temel derslerin 3 boyutlu bilgisayar
animasyonu, 3D Max, multimedya, sanat ve tasarım gibi dersler olduğu görülmüştür. Çizgi
filmlerdeki kavramların sadece görsellerinin yer almasının bir nedeni de bu çizgi filmleri izleyen
çocukların görsellere olan ilgilerini arttırmak ve izlenilen çizgi filmler ile ilgili piyasaya sürülen
oyuncakların çocuklar tarafından istenip ebeveynler tarafından alınmasını sağlayarak çocukların
bir ürünün ne durumda alınıp alınmaması gerektiğini öğrenmeleri açısından olumsuz etkilemek
ve gereksiz tüketime sürüklemek olabilir. Karaman (1999), çizgi filmlerde bulunan karakterler
ile ilgili ürünlerin 6-11 yaş çocuklarının ve ebeveynleri tarafından alınma nedeni ile ilgili yaptığı
araştırmasında, çocukların çizgi filmlerde bulunan ürünleri gördükleri için almak istedikleri ve
ailelerin de çocuğum istiyor ve alıyorum gibi ifadeleri olduğu bulgularına ulaşmış olduğu
görülmektedir. % 30,3 oranı ile bilimsel ifadeler çizgi filmlerde sadece sözel olarak
bulunmaktadır. Bayır ve Günşen (2017), araştırmalarında 3-5 yaş çocuklarının izledikleri çizgi
filmlerden en çok izlenen çizgi filmlerde bulunan bilimsel ifadeleri, kavramları incelemeyi ve
bu ifadelere yönelik önerilerde bulunmayı amaçlamışlardır.
Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler sunulabilir:

Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan çizgi film sayılarının
arttırılması ve çocukların bilinçaltına hitap etmesinden dolayı kavramlar görseller ile
desteklenerek gelişim seviyelerine uygun bir dille aktarılabilir.

Çizgi filmler bir çocuk gelişim uzmanı veya formasyona sahip bir psikolog
tarafından hazırlanabilir.

Okul öncesi eğitim programında yer alan temalara uygun eğitici çizgi filmler
hazırlanabilir.

Çizgi filmlerde çocukların en çok sevdiği karakterlerin yer alması ve olumlu
mesajlar vermesi çocuklar için daha ilgi çekici olabilir.

Ebeveynler çocukları ile birlikte çizgi filmleri izleyerek onların gelişim
alanlarına uygun olanları belirleyebilirler.
KAYNAKLAR
Bayır, E. Günşen, G (2017). “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin
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Ebeveynlerin Gözünden Çocuklarındaki İstenmeyen
Davranışların ve Uyguladıkları Stratejilerin Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ALABAY
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye
erhan.alabay@sbu.edu.tr
Özet: Bu araştırmanın amacı, 36-72 aylık çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarında karşılaştıkları
istenmeyen davranışların ve bu davranışlara karşı geliştirdikleri stratejilerin belirlenmesidir. Araştırma
nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan temel nitel araştırma metoduna göre desenlenmiştir. Çalışma
grubunu, İstanbul ilinde yaşayan ve 36-72 aylık çocuğa sahip olan toplam 50 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri
toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve alan uzmanları tarafından incelenmiş
“İstenmeyen Davranış Belirleme Görüşme Formu” kullanılmıştır. İstenmeyen Davranış Belirleme Görüşme
Formu, toplam 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Veriler 2018 yılı Mart-Temmuz ayları arasında
toplanmıştır. Ebeveynlerle gerçekleşen yarı yapılandırılmış görüşmelerde elde edilen verilerin analizinde
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ebeveynlerin çocuklarında en fazla karşılaşmış
oldukları istenmeyen davranışların; öfke problemleri, inatlaşma davranışı, saldırgan davranışlar, kardeş
kıskançlığı, yeme problemleri ve tırnak yeme alışkanlığı olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlerin bu
davranışlarla en yüksek oranda 13 aydan fazladır karşılaştığını belirtmiştir. Ebeveynlerin karşılaştıkları
istenmeyen davranışlara karşı gösterdikleri stratejilerin ilk sırada “Sözel İletişim Yolu” ikinci sırada ise
“Ödül-Ceza” yöntemine yer verdikleri saptanmıştır. Ayrıca ebeveynlerin istenmeyen davranışa karşı
geliştirdiği stratejiler arasında düşük oranda da olsa fiziksel cezalara (vurma, dövme gb.) yer verdikleri
görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ebeveyn, Okul öncesi dönem çocuk, Problem davranış.

Determining Problem Behaviors and Strategies of Parents'
Children
Abstract: The aim of this study is to determine the problem behaviors and strategies of parents who
have children aged 36-72 months. The research was designed according to the qualitative research method
which is one of the qualitative research methods. The study group consisted of 50 parents living in Istanbul
and having 36-72 months old children. Problem Behavior Interview Form was used as a data collection tool
which was developed by the researcher and examined by field experts. The Form for Problem Behavior
consists of 4 open-ended questions. The data were collected between March-July 2018. Content analysis
technique was used in the analysis of data obtained from semi-structured interviews with parents. As a
result of the research, the most undesirable behaviors of parents in their children are; anger problems,
stubborn behavior, aggressive behavior, sibling jealousy, eating problems and nail eating habits have been
determined. She stated that the parents encountered this behavior for a maximum of 13 months. The
strategies that parents showed against unwanted behaviors were found to include İletişim Verbal
Communication Path in the first place and Reward-Penalty method in second place. In addition, it is seen
that among the strategies developed by parents against unwanted behavior, they include physical
punishments (pounding, tattooing etc.).
Keywords: Parent, Preschool period child, Problem behavior.
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1. Giriş
Erken çocukluk döneminde çocuğu olan ebeveynlerin en büyük şikâyetlerinden birisi
çocuklarında karşılaştıkları problem davranışlardır. Ebeveynlerin büyük bir kısmı ise
çocuklarında karşılaştıkları bu problem davranışlara karşı nasıl bir strateji geliştireceğini ve
uygulayacağını bilmemektedir. Özellikle 36-72 aylık çocukları olan ebeveynler çocuklarında
başlıca uyku, yemek yeme, inatçılık, kıskançlık, fiziksel saldırganlık, öfke, korku, utangaçlık
problemleri ile karşılaşmaktadır (Poyraz ve Özyürek, 2005; Özbey, 2010). Yavuzer (2001) yapmış
olduğu araştırma sonucunda çocukta gözlemlenen bu problem davranışların belirgin nedenleri
olabileceğini belirtmiş ve bu nedenleri maddeler halinde sıralamıştır. Bunları “(a) kalıtım, (b)
fiziksel nedenler, (c) temel ihtiyaçların doyurulmaması, (d) çevresel ve sosyo-ekonomik
nedenler, (e) hatalı anne-baba tutumları” olarak sıralamıştır. Diğer araştırmacılarda çocukların
bu problem davranışların nedenlerini araştırmış ve bazı nedenleri sıralamışlardır (Kulaksızoğlu,
2000).
 Çocuğun gelişim dönemlerinde yaşadığı ruhsal veya fiziksel rahatsızlıklar,
 Çocuğun sosyal çevresinde karşılaştığı olumsuz durumlar, tutumlar veya davranışlar,
 Çocuğun birinci derece yakınları olan anne-babanın yanlış uygulamaları sergilemesi.
Yukarıdaki maddelerde de görüldüğü üzere çocuğun problem davranış sergilemesinde (1)
aile odaklı, (2) sosyal çevresindeki kişi veya kişiler odaklı (akran, akraba gb.) ve (3) gelişim
odaklı nedenlerin etkili olduğu saptanmıştır.
Çocuklarında karşılaştıkları problemlere karşı anne ve babalar farklı stratejiler
uygulamaktadır. Bu stratejiler, farklı demografik özelliklere göre değişiklik göstermektedir.
Ebeveynin cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, içinde bulunduğu sosyo-kültürel yapı ve sosyoekonomik yapı gibi birçok faktör ebeveynlerin çocuklarında gözlemlenen problem davranışlara
karşı farklı stratejiler geliştirmelerine neden olmaktadır. Dursun (2010)’un anne babaların
tutumları ile çocuklarında gözlemlenen problem davranışlar arasındaki ilişkiyi araştırdığı
çalışmasında da bu farklılaşmalara rastlanmaktadır. Araştırma bulguları doğrultusunda,
ebeveynin öğrenim düzeyi arttıkça ebeveynin karşılaştıkları problemlere karşı daha fazla aşırı
kontrollü ve daha sıkı bir disiplin anlayışına hakim oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı
çalışmanın bir diğer bulgusunda ise ebeveynlerin yaşları azaldıkça daha aşırı koruyucu oldukları,
yaş arttıkça ise daha sıkı disiplin içeren stratejilere yer verdikleri tespit edilmiştir. Alabay
(2017)’ın çalışma sonucunda da çocukların cinsiyetleri ile ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımları
arasında da anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmıştır. Araştırmanın sonucu doğrultusunda erkek
çocuğuna sahip olan ebeveynlerin, kız çocuğuna sahip olan ebeveynlerine oranla daha fazla
otoriter tutum ve davranışlar içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1995) aile içi şiddet ve nedenleri isimli raporu
incelendiğinde de, çocuk eğer annesini kızdıracak bir eylemde bulunursa, annelerin büyük bir
çoğunluğunun (%76,9) sözel davranışlarla uyardığı, yarısına yakının ise (%45,6) fiziksel cezaya
başvurduğu tespit edilmiştir. Sözel davranışların içeriği incelendiğinde ise büyük bir oranının
“azarlama” olduğu gözlemlenmiştir. Kerr, Lopez, Olson ve Sameroff (2004) yaptıkları
araştırmada çocukların davranış problemleri ile anne baba disiplin yöntemleri arasındaki ilişki
karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda ailenin çocuğa karşı ilgili ve sıcak davranışları arttıkça
çocuklarda davranış problemlerinin sıklığının azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca aynı
çalışmada, ebeveynlerin ödül ve ceza konusunda düşünceleri de incelenmiş olup, özellikle
annelerin ödülün davranış değiştirmede etkin bir strateji olduğunu belirtmişlerdir. Cezanın da
zaman zaman işe yaradığını ve özellikle mola verme ve koşullu olarak nesneden veya olaydan
mahrum bırakma stratejilerini sıklıkla kullandıklarını belirtmişlerdir.
Bu araştırmanın amacı, 36-72 aylık çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarında karşılaştıkları
istenmeyen davranışların ve bu davranışlara karşı geliştirdikleri stratejilerin belirlenmesidir.
Ana amaç doğrultusunda şu alt araştırma sorularına cevaplar aranmıştır:
a. Ebeveynlerin çocuklarında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar nelerdir?
b. Ebeveynlerin karşılaştıkları bu davranışlara karşı nasıl bir strateji uygulamaktadır?
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2. Yöntem
Araştırmanın bu başlığı altında, araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama
araçlarına, veri toplama süreçlerine, inanırlığına ve verilerin analizine yer verilmiştir.
2.1. Araştırmanın Modeli
36-72 aylık çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarında karşılaştıkları istenmeyen davranışların
belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen bu çalışma, nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir.
Nitel araştırma yöntemlerinden ise “temel nitel araştırma” yöntemi kullanılmıştır. Karataş
(2015)’a göre temel nitel araştırma yöntemi; bir durum veya olguyu kendi ortamında bütüncül
ve gerçekçi bir şekilde yansıtan araştırmalardır. Ayrıca temel nitel araştırma yöntemlerinde
gözle, görüşme veya doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri ile o durum veya olgunun
açıklanması sağlanır (Merriam, 2009). Bu araştırmanın amacı doğrultusunda da okul öncesi
dönem çocuğu olan ebeveynlerin görüşleri tespit edileceği için, bu yöntem tercih edilmiştir.
2.2. Çalışmanın Grubu
Bu çalışmada, çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ise ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Ölçüt
örnekleme yöntemi, katılımcıların araştırmanın problemine yönelik olarak belirlenen niteliklere
sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlar seçilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz
ve Demirel, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada ebeveynlerin, çocuklarında
istenmeyen davranış olması ve çocuklarının 36-72 aylık olması ölçütleri oluşturmaktadır. Ayrıca
bu çalışmada, çalışma grubunun belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır.
Maksimum çeşitlilik örnekleminin amacı, örneklem çeşitliliğini sağlayarak, çeşitlilik arz eden
durumlar arasında ne tür benzerliklerin ve ortak yönlerin olduğunu saptamaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2005). Farklı öğrenim düzeyinden, çocuk sayısından, çocuk yaşından, okul öncesi alıp
almama durumundan ve farklı çocuk cinsiyetinden çocuğa sahip katılımcı çalışma grubuna dahil
edilmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan katılımcılar, İstanbul ilinde farklı ilçelerden
katılmış olup, toplam 50 ebeveynle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubuna dahil edilen ebeveynlerin demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1
Çalışma Grubuna Ait Demografik Özellikler
Demografik Bilgiler
Ebeveynin Cinsiyeti

Ebeveynin Öğrenim
Durumu

Çocuğun Yaşı

Kardeş Durumu

Okul Öncesi Eğitim Alma
Durumu

Erkek
Kadın
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Toplam
36-48 aylık
48-60 aylık
60-72 aylık
Toplam
Tek Çocuk
İki Kardeş
Üç Kardeş ve Üzeri
Toplam
Evet
Hayır

n
6
44
50
10
7
12
21
50
10
15
25
50
12
32
6
50
29
21
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%
12,0
88,0
100
20,0
14,0
24,0
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Toplam
Kız
Erkek
Toplam

Çocuk Cinsiyeti

50
27
23
50

100
54,0
46,0
100

Araştırmaya katılan ebeveynlerin %88,0’ının kadın, %12’sinin erkek; %42,0’ının lisans
mezunu, %24,0’ının lise, %20,0’ının ilkokul ve %14,0’ının ortaokul mezunu olduğu tespit
edilmiştir. Ebeveynlerin çocuklarının yaşlarının dağılımı incelendiğinde, %50,0’ının 60-72 aylık,
%30,0’ının 48-60 aylık ve %20,0’ının 36-48 aylık olduğu; %64,0’ının iki kardeş, %24,0’ının tek
çocuk ve %12,0’ının ise üç ve üzeri kardeşe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya dahil
edilen ebeveynlerin %58,0’ının çocuğunun okul öncesi eğitimden yararlandığı, %42,0’ının ise
yararlanmadığı görülmüştür. Ayrıca çalışmaya katılan ebeveynlerin %54,0’ının kız çocuğuna,
%46,0’ının ise erkek çocuğuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan
ebeveynlerin yaş ortalamasına bakıldığında ise tüm ebeveynlerin genel yaş ortalaması 34,14
yıldır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada, ebeveynlerin çocuklarındaki istenmeyen davranışlarının belirlenmesi
amacıyla “İstenmeyen Davranış Belirleme Görüşme Formu” araştırmacılar tarafından
hazırlanmış ve uygulanmıştır. Oluşturulan bu görüşme formunun başlangıcında ebeveynlerin ve
çocuklarının demografik bilgilerini içeren toplam 7 soru yer almaktadır. Bu sorular, ebeveyn
cinsiyeti, ebeveyn yaşı, çocuk cinsiyeti, çocuk yaşı, okul öncesinden yararlanma durumu, kardeş
sayısı ve ebeveyn öğrenim durumu bilgilerini içermektedir. Demografik bilgi sorularının
ardından ebeveynlerin çocuklarında gözlemledikleri istenmeyen davranışları belirlemek
amacıyla 4 açık uçlu soruya yer verilmiştir. Bu sorular şu şekildedir:
1. Çocuğunuzda karşılaştığınız problem davranışlar nelerdir?
2. Çocuğunuzun tek mi yoksa birden fazla mı davranış problemi mevcut? Bunları söyleyebilir
misiniz?
3. Bu problem davranış ne zamandan beridir devam etmektedir?
4. Bu problem davranışa yönelik nasıl bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorsunuz?
Araştırmada veri toplama sürecine başlamadan önce hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formu çocuk gelişimi ve eğitimi/okul öncesi eğitimi alanında uzman 3 öğretim üyesine
gönderilmiş olup, uzmanlardan gelen geribildirimler doğrultusunda sorular son şeklini almıştır.
Araştırma kapsamına alınacak olan asıl katılımcılara görüşme formu uygulanmadan önce, ölçüt
örneklem özelliğine uygun 3 ebeveyne form doğrultusundaki soruların sorulduğu ön pilot çalışma
yapılmış olup, soruların anlamsal ve yapısal anlaşılır olup olmadığı ve amaç doğrultusunda
cevapların alınıp alınmadığı araştırmacılar tarafından kontrol edilmiştir.
2.4. İnanırlık
Araştırmanın inanırlığı için, kullanılan veri toplama araçları iki uzman tarafından ayrı ayrı
değerlendirilmiştir ve araştırmacılar arası tutarlılık hesaplanmıştır. Araştırmacılar arası
tutarlılık, tutarlı olan maddelerin sayısının toplam madde sayısına bölünüp, 100 ile çarpımıyla
elde edilmektedir. Bu araştırmada araştırmacı arası tutarlıklar %93,45 olarak bulunmuştur.
Ayrıca nitel araştırmaların inanırlığında kullanılan bir başka yöntemde “araştırmacı
duruşu” stratejisidir. Bu stratejide, araştırmacı, herhangi bir şekilde araştırmayı etkileme
olasılığı bulunan kişisel varsayımları, dünya görüşü, ön yargıları ve kuramsal pozisyonu hakkında
muhasebe yapmamalıdır. Bu araştırmada da “araştırmacı duruşu” stratejisi uygulanmıştır.
Ebeveynlerin çocuklarında gözlemledikleri istenmeyen problemlerin belirlenmesi için
hazırlanmış sorular ebeveynlere sorulmuş ve yanıtlar alınmıştır. Araştırmacılar hiçbir soruyu ya
da sorulara verilen hiçbir yanıtı değiştirmemiş, çalışma grubundan elde edilen verilerin aslına
sadık kalarak çalışmayı yürütmüşlerdir.
2.5. Verilerin Toplanma Süreci
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Araştırmada veri toplama süreci, 2018 yılı Mart-Temmuz ayları arasında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amacı 36-72 aylık çocuğu olan ebeveynlere anlatılmış
olup, araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ebeveynlerin iletişim adresleri alınmıştır.
Araştırmaya katılmayı onaylayan ebeveynler İstanbul İlinde Anadolu ve Avrupa yakasında çeşitli
ilçelerde (Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Şişli, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Sultanbeyli)
ikamet etmektedir. Liste oluşturulduktan sonra ilçe ilçe ebeveynler aranıp, görüşme için
randevular alınmış ve görüşmeler araştırmacı ile birebir karşılıklı olarak gerçekleştirilmiştir.
Ortalama olarak her ebeveyn ile 15 dakikalık görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bazı ebeveynlerle
ses kaydı alınırken, bazı ebeveynlerden alınan cevaplar birebir forma araştırmacı tarafından
yazılmıştır. Ses kayıtları alınan ebeveynlerin görüşleri ise görüşmelerden sonra ses kayıtları
dinlenip, forma birebir yazılmıştır.
2.6. Verilerin Analizi
Araştırmada yapılan görüşmelerden elde edilen ham veriler içerik analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir. İçerik analizinde, toplanan verileri açıklamaya yardımcı olacak ilişkilere ve
kavramlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Veriler içerik analiziyle detaylı bir şekilde incelenir;
birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenip yorumlanır (Karataş, 2015).
Bulgularda ortaya çıkan temaları desteklemek amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
Ayrıca çalışmaya katılan ebeveynlerin kimlik bilgileri gizli tutulacağından dolayı kodlama
sistemi oluşturulmuştur. Form sırası dikkate alınarak ebeveynlere E1, E2, E3,… şeklinde kod
verilmiştir.
3. Bulgular
Görüşme formunun ilk sorusu olan “Çocuğunuzda karşılaştığınız problem davranışlar
nelerdir?” sorusu doğrultusunda ebeveynlerden alınan cevaplara ilişkin yüzde – frekans dağılımı
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2
Ebeveynlerin Karşılaştıkları Problem Davranış Dağılımı

Tablo 2 incelendiğinde, 36-72 aylık çocuğu olan ebeveynlerin en çok karşılaştıkları
istenmeyen davranışın %36 oranında “Öfke Problemi” olduğunu belirtmiştir. Öfke probleminden
sonra sırayla inatlaşma, saldırgan davranışlar, tırnak yeme, kardeş kıskançlığı, yemek yeme
problemleri, parmak emme, korkular, konuşma problemleri, mutsuzluk, yalan söyleme, alt
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ıslatma, dikkatsizlik, teknoloji bağımlılığı, tükürme ve küfür etme davranışları gelmektedir.
Bazı ebeveynlerin ham verileri aşağıda verilmiştir.
E6. «Çocuğumun en büyük problemi krizleri. Sinirlenince özellikle evde bir savaş hali
esiyor. İstediği şeyi olmadığı anda kendini yere atıyor ve tüm sesiyle ağlamaya başlıyor.»
E43. «Kardeşine vuruyor. Okulda da sordum öğretmenine arkadaşlarına da vurduğunu
söyledi. Sanırım kendisini şiddetle sakinleştiriyor. Tüm çabamız bu davranışların kaybolması…»
Görüşme formunun ikinci sorusu olan “Çocuğunuzun tek mi yoksa birden fazla mı davranış
problemi mevcut?” sorusu doğrultusunda ebeveynlerden alınan cevaplara ilişkin yüzde – frekans
dağılımı Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3
Davranış Problemi Sayısı

Tablo 3 incelendiğinde, ebeveynlerin %64’ünün çocuklarının sadece tek bir problem
davranış gösterdiğini söylerken; %36’sının birden fazla problem davranış gösterdiğini
belirtmişlerdir. Tablodan da görüldüğü üzere, ebeveynlerin çoğunun tek bir problemle
uğraştıkları, bazı ebeveynlerin ise iki veya daha fazla problem davranışla başa çıkmaya çalıştığı
tespit edilmiştir.
Görüşme formunun üçüncü sorusu olan “Bu problem davranış ne zamandan beridir devam
etmektedir?” sorusu doğrultusunda ebeveynlerden alınan cevaplara ilişkin yüzde – frekans
dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4
Davranış Probleminin Süresi
Problem Davranışlar Süresi
0-6 Ay
6 Ay-12 Ay Arası
13 Ay ve üzeri

f

%

7
5
38

14,0
10,0
76,0

Tablo 4 incelendiğinde, ebeveynlerin çocuklarında gözlemledikleri problem davranışların
%76’sının 13 ay ve üzeri süredir devam ettiği, %14’ü 0-6 ay süredir devam ettiği ve %10’luk bir
oranında ise 6 ay-12 ay süre aralığında devam ettiği görülmektedir. Bir diğer ifade ile
ebeveynler çocuklarında gözlemledikleri problemleri çoğunlukla 1 yıldan fazladır devam ettiği
ve bu sürenin uzun bir süre olmasından kaynaklı ebeveynlerin uygun stratejileri tam anlamıyla
uygulayamadıkları söylenebilir.
Görüşme formunun dördüncü ve son sorusu olan “Bu problem davranışa yönelik nasıl bir
çözüm yolu bulmaya çalışıyorsunuz?” sorusu doğrultusunda ebeveynlerden alınan cevaplara
ilişkin yüzde – frekans dağılımı Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5
Davranış Problemlerine Dair Uygulanan Stratejiler

Tablo 5 incelendiğinde, ebeveynlerin %72’si çocuklarında gözlemledikleri problem
davranışlara yüksek bir oranda sadece sözel iletişim (uyarı) kullanarak çözüm yolu aramaktadır.
Ebeveynlerin %24’ü ceza, %16’sı görmezden gelme; %12’si fiziksel şiddet, %10’u dikkatini başka
yöne çekme ve %8’i ise uzman desteğini uygulamaktadır. Ebeveynlerin %6’sı ise karşılaştıkları
problem davranışlara karşı hiçbir şey yapmadığını belirtmektedir. Bazı ebeveynlerin dördüncü
soruya vermiş oldukları ham veriler aşağıda sunulmuştur.
E17. «İlk başta şiddet uyguladım. Daha sonra bunun çözüm yolu olmadığını fark ettim ve
eşim ile birlikte farklı yollar araştırdık. Düşünme sandalyesi var, çocuk kızdırdığı kişi sayısı
kadar gidip orada düşünüyor ve zaman kişi zamanına göre değişiyor.»
E25. «İlk başlarda önemsemedim daha sonra devam edince uyarmaya başladım. Anlatmaya
başladım sonra acı oje sürdüm geçmeyince izin verdim yapmasına şu an hala devam ediyor.»
E38. «Etrafındaki uyaranlar ve düzenimiz değiştikçe problem arttı. Büyük insan gibi
konuşmaya anlatmaya çalışıyorum. Sözel olarak uyarılarda bulunuyorum.»
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
36-72 aylık çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarında karşılaştıkları istenmeyen davranışların
ve bu davranışlara karşı geliştirdikleri stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada
ilk bulgu olarak ebeveynlerin çocuklarında rastladığı istenmeyen davranışların yoğunluğuna göre
sırasıyla öfke problemi, inatlaşma, saldırgan davranışlar, tırnak yeme, kardeş kıskançlığı ve
yemek yeme problemleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yağan-Güder, Alabay ve Güner (2018)’in
okul öncesi sınıflarında karşılaşılan davranış problemleri üzerine yaptıkları betimsel araştırma
sonucunda da en çok karşılaşılan problemlerin başında öfke problemi, ağlama, bağırma ve inatçı
davranışlar sergileme olduğu tespit edilmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarında gözlemlenen
davranış problemlerini konu alan birçok araştırma sonucu bu araştırmanın bulguları ile paralellik
göstermektedir. Özellikle alanyazındaki araştırmalar incelendiğinde, okul öncesi dönem
çocuklarında şiddet içeren davranışlar sergileme, alay etme, kıskançlık, küfür etme, inatlaşma,
hırçınlık ve yalan söyleme gibi davranış problemleri ile sıklıkla karşılaşıldığı tespit edilmiştir
(Akman, Baydemir, Akyol, Çelik Arslan ve Kent Kükütçü, 2011; Sadık, 2004; Kesicioğlu 2015;
Özbey, 2010, Taner Derman ve Asude Başal, 2013; Uysal, Akbaba-Altun ve Akgün, 2010).
Araştırmanın diğer bir bulgusu da, ebeveynlerin büyük bir oranının çocuklarında
gözlemledikleri davranış problemlerinin tek olduğunu söylemişlerdir. Ebeveynlerin sadece
%36’sının çocuğunda iki ve daha fazla davranış problemi ile aynı anda karşılaşıldığını
belirtmiştir. Ayrıca bu problemin ne kadardır sürdüğü üzerine ebeveynlerden alınan cevaplar
doğrultusunda, yüksek bir oranda 13 ay ve daha fazla zamandır bu davranış probleminin sürdüğü
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Davranış probleminin bu denli uzun süredir sürmesindeki başlıca
nedenin ebeveynlerin problem davranışlarına uygun stratejileri bilmediğinden kaynaklı olduğu
düşünülebilir. Şanlı ve Öztürk (2012) tarafından annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını
etkileyen etmenlerin araştırıldığı araştırmada da, annelerin çocuk yetiştirmede kendilerini
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yeterli bulup bulmadıkları sorulmuştur. Annelerden alınan cevaplar doğrultusunda, araştırmaya
katılan annelerin sadece %46,7’sinin kendisini çocuk yetiştirmede yeterli olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bergman (1990) tarafından yapılan bir araştırmanın sonucunda da anne ve babaların
çocuk yetiştirmede kendilerini yeterli görmediği ve bu doğrultuda özellikle en çok bilgi almak
istedikleri konuların disiplin ve çocuğun genel kişilik gelişimi başlıkları olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Aral ve arkadaşlarının (2006) okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin çocuk
gelişimi ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması üzerine gerçekleştirdikleri araştırmada anne ve
babalara “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” verilmiş ve doldurmaları istenmiştir.
Araştırmaya katılan ebeveynlerin çoğunun çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında eğitimlere ihtiyaç
duyduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın son bulgusu da ebeveynlerin çocuklarında gözlemledikleri davranış
problemlerine dair nasıl stratejiler geliştirip, uyguladığıdır. Çalışmaya katılan ebeveynlerin
büyük bir çoğunluğunun karşılaştıkları problemlere karşı “sözel iletişim (uyarı)” stratejisi ile
çözmeye çalışmaktadır. Bu stratejinin ardından ebeveynlerin %24’ünün çocuğuna ceza verdiği
saptanmıştır. Birçok ebeveyn çocuklarda gözlemlenen davranış problemlerini ortadan kaldırmak
için sıkı bir disiplin uygulanmasını düşünmektedir. Fakat ebeveynlerin çoğunun “disiplin”
kelimesi ile “ceza” kelimesini birbirinden ayıramamakta hatta aynı çerçevede
değerlendirmektedir (Bilgin ve Kartal, 2009). Ebeveynlerin günümüzde hala “ceza” yöntemini
uygulamasının nedenlerinden birisinin bu olduğu söylenebilir. Aile Akademisi Derneği (2013)
tarafından yapılan bir çalışmanın raporuna göre de annelerin çocuklarında karşılaştıkları
problemlerde cezayı kullandığını ve cezalar doğrultusunda çocuğun disiplin altında
tutulabileceğini savunmuşlardır. Araştırma bulgusunda annelerin fiziksel cezadan yana
olmadığını ama sözlü olarak cezalandırmaların olabileceğini, hatta ödülün çocuktan men edilme
yönteminin de kullanılabileceğini savunmuşlardır.
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir. Türkiye’de okul öncesi
eğitim zorunlu eğitim kapsamında olmadığından dolayı tüm 36-72 aylık çocukları olan
ebeveynlere ulaşılamamaktadır. Bu nedenle politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve
belediyeler gibi yerel yönetimlerde bu tür problem davranışa karşı doğru ebeveyn stratejileri
üzerine eğitimler, atölyeler anne ve babalara ücretsiz olarak sunulmalıdır. Ayrıca kurum
merkezli eğitimlerin haricinde sosyal medya bu yönde bir araç olarak kullanılmalıdır. Diğer bir
taraftan anne ve babaların çalıştıkları kurumlar, belirli aralıklarda zorunlu anne baba
eğitimlerini iş yerlerinde çalışanlarına uzman kişiler tarafından sunulmalıdır. Çalışmanın
sonucundan da anlaşıldığı üzere ebeveynler uyguladıkları stratejilerin yeterince uygun olmadığı
görülmektedir. Bu nedenle sadece hastanelerde görev yapabilen çocuk gelişimci kadroların
genişletilerek her mahallede bulunan aile sağlığı merkezlerinde de verilmelidir. Bu şekilde
ebeveynlerin çocuğun gelişimi ile ilgili tüm soruları daha kolay bir şekilde uzman kişilere
ulaşabileceklerdir. Bunun dışında yerel yönetimler aylık ebeveyn-çocuk el kitapları veya
broşürleri hazırlayarak, tüm bireylere ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.
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Matematik Öğretmeni Adaylarının "İntegral" Kavramına İlişkin
Algılarının Metafor Yoluyla Analiz Edilmesi
Hatice AKTUNA, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye, aktuna.haticee@gmail.com
Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, Türkiye, bgokkurt@bartin.edu.tr
Özet: Matematik, bireylerin günlük hayattaki problemlerini çözmesini ve mantıklı düşünerek hareket etmesini
sağlayan, akıl yürütmeyi ön plana çıkaran soyut bir bilimdir. Matematik, büyüklük, sayı, şekil ve bunların arasındaki
ilişkileri inceler. Aynı zamanda içinde tanımlı-tanımsız kavramları, hipotezleri, aksiyomları bulundurur. Matematik
insanlar tarafından zihinsel olarak oluşturulur ve bu da matematiğin soyut olduğunu gösterir. Soyut kavramların insanlar
tarafından anlaşılması zor olduğu için karşımıza birçok farklı matematik tanımı çıkmaktadır. Bireyler soyut kavramları
farklı anlamaktadırlar. Soyut kavramlar, metaforlar ile daha somut olarak ifade edilebilir. Çünkü metaforlar, olgular
hakkında düşüncelerimizi yansıtan, onlara yön veren en güçlü zihinsel araçlardan biridir. İntegral kavramı matematiğin
temel yapı taşlarından biridir. Temel yapı taşlarından olmasına rağmen yapılabilme olasılığı düşüktür. İntegral
kavramına ilişkin öğrenciler farklı kavram imajlarına sahiptir. Bu araştırmanın amacı, bu kavram imajlarını metaforlar
aracılığıyla öğrenmektir. Çalışmada, nitel araştırma yaklaşımına dayalı olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Verilerin
analizinde betimsel analiz ve içerik analiz teknikleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarını, Batı Karadeniz
Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören toplam
137 (99 Kız, 38 Erkek) öğrenci oluşturmaktadır. 7 öğrenci metaforu tam olarak oluşturmamış ya da boş bırakmıştır. Bu
yüzden, araştırmada 137 öğrenciden 130 öğrencinin metaforu değerlendirilmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı
örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmada
“İntegral… gibidir; Çünkü…” ifadesinden oluşan tek soruluk açık uçlu soru kullanılmıştır. Çalışma sonunda, ilköğretim
matematik öğretmeni adaylarının integral kavramına ilişkin 11 farklı kategoride metaforlar geliştirdikleri ve bunlar
arasında en çok üretilen metaforun karşıt kavramlar/olumlu-olumsuz kavramlar ve zor/karmaşık kategorilerinde olduğu
görülmektedir. Öğrencilerin integral kavramına ilişkin olumlu ve olumsuz metaforlar geliştirdikleri ve bu metaforların
11 farklı kategoride olduğu ortaya çıkmıştır. Bu metaforlar ayrıntılı incelendiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin çoğunun
zor/ karmaşık ve karşıt kavramlar/ olumlu-olumsuz kavramlar, ikinci sınıf öğrencileri önemli/değerli ve karşıt
kavramlar/olumlu-olumsuz üçüncü sınıf öğrencilerinin çoğunun anlama/strateji kullanımı ve karşıt kavramlar/olumluolumsuz, dördüncü sınıf öğrencilerinin zor/karmaşık ve yığılmalı yapısı/ çözüm yapısı üzerinde yoğunluk olduğu
görülmektedir. Buradan her sınıfta olumsuz düşüncelerin fazla olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin ürettikleri
metaforlar, sınıf düzeyine göre değerlendirildiğinde, tüm sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin benzer
metaforlar geliştirdikleri görülmektedir. Bir diğer dikkat çeken bulgu ise sınıf düzeyi arttıkça olumsuz metaforların
azaldığıdır. Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmeni adayları ile yürütülmüştür. Bu alanda çalışma yapacak olan
araştırmacılar, matematik öğretmenlerinin integral kavramına ilişkin algılarını metafor yoluyla inceleyebilirler. Çünkü
metafor, bireylerin algılarını ortaya çıkarmak için etkili bir araçtır.
Anahtar Kelimeler: İntegral, metafor, matematik öğretmen adayı.

Analysis of Prospective Mathematics Teachers’ Perceptions
About the Concept of Integral Through Metaphor
Abstract: Mathematics is an abstract science that features the reasoning, which enables individuals to solve their problems in
daily life and act rationally. Mathematics investigates the magnitude, number, figure and the relationship therebetween. At the same
time, it includes the defined-undefined concepts, hypotheses, and axioms. Mathematics is created mentally by the human being, which
means that the mathematics is abstract. Since it is difficult for people to understand abstract concepts, we encounter many different
mathematical definitions. Individuals understand the abstract concepts differently. The abstract concepts can be expressed more
concretely with the metaphors. Because the metaphors are one of the strongest mental tools that reflect and direct our thoughts about
phenomena. The concept of integral is one of the basic building blocks of mathematics. Although it is one of the basic building blocks,
the possibility of being done is low. Students have different concept images about the concept of integral. The object of this research
is to learn these concept images through the metaphors. In this study, a phenomenology method based on the qualitative Research
approach was used. A descriptive analysis technique was used for data analysis. The participants of this study consisted of 137 (99
Females, 38 Males) students enrolled in the elementary mathematics teaching program of a state university in the Western Blac k Sea
Region. 7 students did not either form a complete metaphor, or left it blank. Therefore, the metaphor of 137 students among 130
students was evaluated. An easily accessible sampling method among the purposive sampling methods was used to determine the
participants. As data collection tool, a single-question open-ended question consisting of the phrase “Integral is like …..; Because….”was
used. At the end of the study, it is seen that the prospective elementary mathematics teachers develop metaphors in 11 different
categories related to the concept of integral and the most formed metaphor among them are in the categories of opposing concepts /
positive-negative concepts and difficult / complex concepts. It was found that the students developed positive and negative metaphors
about integral concept and these metaphors were in 11 different categories. When these metaphors are examined in detail, it has been
observed that the most of the first grade students focused on the difficult / complex and opposing concepts / positive-negative concepts;
the most of the seconde grade students focused on the important and valuable; the most of the third grade students focused on the
comprehension/use of strategy and opposing concepts/ positive-negative concepts; and the fourth grade students focused on the
difficult/complex and cumulative structure/solution structure. As a result, the negative thoughts were found to be high in every grade.
When the metaphors formed by the students are evaluated based on the grade level, it is seen that students at all grade levels develop
similar metaphors. Another remarkable finding is that as the grade level increases, the negative metaphors decrease. This study was
carried out with prospective elementary mathematics teachers. Researchers who will study in this field can examine the perceptions of
the mathematics teachers about the concept of integral through metaphor. Because metaphor is an effective tool to reveal the
individuals’ perceptions.
Key Words: İntegral, metaphor, prospective mathematics teacher.
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1.Giriş
Matematik, bireylerin günlük hayattaki problemlerini çözmesini ve mantıklı düşünerek
hareket etmesini sağlayan, akıl yürütmeyi ön plana çıkaran soyut bir bilimdir. Matematik,
büyüklük, sayı, şekil ve bunların arasındaki ilişkileri inceler. Aynı zamanda içinde tanımlıtanımsız kavramları, hipotezleri, aksiyomları bulundurur. Matematik insanlar tarafından
zihinsel olarak oluşturulur ve bu da matematiğin soyut olduğunu gösterir. Soyut kavramların
insanlar tarafından anlaşılması zor olduğu için karşımıza birçok farklı matematik tanımı
çıkmaktadır (Baykul,2014).
Analizin temel kavramları olan limit, türev ve integral, her ne kadar işlemsel boyutta,
formül ve kural ezberlenmesi gereken kavramlar olarak düşünülse de, içlerinde barındırdıkları
kavramsal yapı onları matematiksel düşünce gelişiminin vazgeçilmezlerinden yapmakta ve
fiziksel dünyaya olan uygulamaları onları matematiğinin hayatta uygulanması ile bağlantılı
olduğunu göstermektedir. Analizin limit ve türev ile diğer önemli kavramlarından biri olan
integral kavramı, öğrencilerin anlamakta ve uygulamakta zorlandıkları bir kavramdır. (Rasslan
& Tall, 2002’ten aktaran Konyalıoğlu, Tortumlu, Kaplan, Işık, & Hızarcı,2011).
Bireyler soyut kavramları farklı anlamaktadırlar. İntegral de soyut bir kavram olarak
düşünülebilir. Soyut kavramları metaforlar ile daha somut olarak ifade edilebilir. Çünkü
metaforlar, olgular hakkında düşüncelerimizi yansıtan, onlara yön veren en güçlü zihinsel
araçlardan biridir (Saban, 2004). Metafor sözcüğü anlam itibari ile eğretileme, benzetme,
istiare, mecaz anlamlarına gelmektedir (Koç, 2014). Süslemeye yönelik bir söz sanatıdır (İbret
& Aydınözü, 2011). Metafor bir nesnenin niteliğini, özelliğini daha iyi açıklayabilmek için başka
nesne ya da eylemden yararlanarak onu anımsatma yoluyla oluşturulur (Morgan, 1998).
Metaforlar, insanın doğayı ve çevresini anlamasına, yaşantı ve deneyimlerine anlam
kazandırmasına yardımcı araç olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak metaforlar aracılığıyla,
yaşamımızda kullandığımız ya da deneyime sahip olduğumuz soyut kavramlar, daha anlamlı,
kolay anlaşılır ve somut kavramlar ile yeniden yapılandırılır (Lakoff &Johnson, 2005).
Öğretmen adayları ve öğrenciler üzerine metafor ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve bu
çalışmalar incelendiğinde matematik kavramına ait metaforların çeşitlilik gösterdiği
görülmüştür (Akkaya, 2012; Aktürk, Mihçi, & Çelik, 2015; Güler, Akgün, Öçal & Doruk, 2012;
Güner, 2013; Gür, Hangül, & Kara, 2014; Güveli, İpek, Atasoy & Güveli, 2011; Karadeniz, Er, &
Tangülü, 2014; Kılıc & Yelken, 2013; Sezgin-Memnun, 2015; Şengül & Katrancı, 2012; Şengül,
2014; Uygun, Gökkurt-Özdemir, & Usta, 2016). Bu araştırmada ilköğretim matematik
öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin integral kavramına ilişkin sahip oldukları
metaforların ortaya koyulması ve bu metaforların öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre
değişiminin incelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar, ilköğretim matematik
öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin integral kavramına ilişkin sahip oldukları
metaforları ortaya koyması, bu metaforların sınıf düzeylerine göre değişip değişmediğinin
incelenmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü matematik öğretmenliği
programında öğrenim gören öğrencilerin integral kavramı hakkındaki olumlu ve olumsuz
düşüncelerinin anlaşılması neticesinde olumsuz düşünceye sahip olan öğrencilerin bu
düşüncelerinin ortadan kaldırılması konusunda gerekli tedbirlerin alınması açısından önem arz
etmektedir.
1.1Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören
öğrencilerin “integral kavramına” yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır.
Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:
1) İlköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin integral
kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?
2) İlköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin integral
kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar sınıf düzeyine göre nasıldır?
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2. Yöntem
Bu bölümde, araştırmaya katılan ilköğretim matematik öğretmeni adayları birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin integral kavramı hakkında metaforlarının ortaya
koyulması ve bu metaforların sınıf düzeyine göre dağılımının incelemesi amacıyla geliştirilen
veri toplamaya ilişkin bilgilere ve bu bilgilerin istatistiklerine yer verilmiştir. Bu araştırmada
nitel araştırma desenlerinden ‘’olgubilim’’ deseni kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji)
deseni, bir konu hakkında farkında olduğumuz olguların daha derin ve detaylı anlamak için
olgular üzerinde çalışılmasını kapsar. Bir konu hakkında bireylerin görüşlerini daha detaylı
anlamaya ve böylece de olguyu daha iyi tanıma imkânı verir (Yıldırım & Şimşek, 2018).
2.1 Katılımcılar
Bu araştırma, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinde ilköğretim
matematik öğretmenliği programında öğrenim gören toplam 137(99 Kız, 38 Erkek) öğrenci ile
yürütülmüştür. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda
katılımcıların ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerden
seçilmesine dikkat edilmiştir. Bu bölümün seçilmesinin gerekçesi olarak integralin temel bir
kavram olarak öğrenim programında öğrencilere kazandırılması gereken temel bir konu olması
gösterilebilir. Çalışmanın katılımcılarının hangi sınıf düzeyinde eğitim gördükleri Tablo 1’de
belirtilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı
Sınıf Düzeyi
İMÖ
1 Sınıf
20
2 Sınıf
37
3 Sınıf
39
4 Sınıf
41
Toplam
137
İMÖ: ilköğretim Matematik Öğretmenliği
Araştırmanın etik olması için katılımcılara gerçek isimleri yerine M1, M2,M3,………. M137
şeklinde kodlar kullanılmıştır.
2.2 Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin integral kavramına ilişkin algılarını metafor
yoluyla tespit etmek için her katılımcıdan, “İntegral … Gibidir, Çünkü …” ifadeyi tamamlamaları
istenmiştir. Bu amaçla katılımcılara bu cümlenin yazılı olduğu kâğıtlar dağıtılmıştır ve ayrıca bu
kavram hakkında kavram imajlarını görmek amacıyla resim çizmeleri istenmiştir.
Katılımcılardan sadece bir metafor üzerinde yoğunlaşmaları istenmiştir. Katılımcıların ilk
boşluğa integral kavramı için bir metafor yazmaları, çünkü ifadesinden sonraki boşluğa da neden
bu metaforu yazdıklarını açıklamaları istenmiştir. Daha sonra metaforu resim çizerek ne demek
istedikleri daha açık bir hale getirilmiştir. Katılımcıların bu çalışmayı yapması 5-8 dakika
sürmüştür. Araştırmanın temel veri kaynağı bu yazılı kağıtlardır.
2.3 Verilerin Analizi
Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analiz
teknikleri kullanılmıştır. Betimsel analizin amacı, daha önceden belirlenen kategorilere göre
özet veya yorum yapmaktır. Bu amaçla, elde edilen veriler sistemli verilere dönüştürülür.
Kategoriye sokabilecek hale gelirler (Yıldırım & Şimşek, 2018). İçerik analizi, belirli kurallar ile
verileri açıklayabilecek kategorilere ve bu kategorilerin daha küçük içerik kategorileri ile
özetlendiği sistematik bir tekniktir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2009).
Bu çalışmada metaforların çözümlenmesinde Uygun, Gökkurt-Özdemir & Usta’nın (2016)
kodlarından faydalanılmıştır.
Verilerin analizi üç adımda gerçekleştirilmiştir. Bunlar a) Metaforların belirlenmesi ve
geçersiz metaforların elenmesi, b) Metaforların Uygun, Gökkurt-Özdemir ve Usta’nın (2016)
çerçevesine göre kodlanması c) Metaforların kategorileştirilmesi. Elde edilen veriler analiz
edilirken 7 tanesi geçersiz bulunmuştur. Bu metaforların geçersiz sayılmasının nedeni olarak
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metaforun amacıyla uymaması gösterilebilir. Forcenville’ye (2002) göre herhangi bir şeyin
metafor olarak kabul edilebilmesi için metaforun konusunun, kaynağının ve konusu ile kaynağı
arasındaki bağlantının kurulabilmesi gerekir. Örneğin öğretmen güneş gibidir denildiğinde
metaforun konusu öğretmen, kaynağı güneştir. Metaforun kaynağından konusu üzerine
düşünülen özellik ise güneşin çevreyi aydınlatması gibi öğretmenin de öğrencilerine bilgi
sunarak onları aydınlatmasıdır. 7 öğrenci metaforu tam olarak oluşturmamış ya da boş
bırakmıştır. Bu yüzden 137 öğrenciden 130 öğrencinin metaforu ile devam edilmiştir.
3. Bulgular
Bu bölümde, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin ‘’integral kavramı’’ için
geliştirdikleri metaforların ortak özelliklerine göre gruplandırılmasına yer verilmiştir. Bu
metaforlar sınıf düzeyine göre ayrılmıştır. ‘’Çünkü’’ kelimesinden sonraki cümle incelenerek
kategorilere yerleştirilmiştir. Tüm metaforlar 11 kategoride toplanmıştır. Bu metaforlar sınıf
düzeyine göre farklılıkların incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen istatiksel analizler sonucunda
yüzde, frekans değerlerine göre tablolar verilmiştir. Bulgulara göre yorumlar yapılmıştır.
Tablo 2 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Birinci Sınıfında Öğrenim Gören
Öğrencilerin İntegral Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforların Frekans ve Yüzde Dağılımı
Sınıf Düzeyi
1.Sınıf
Kategoriler
Kodlar
f
%
Yığılmalı yapısı / Çözüm yapısı
Zor/ Karmaşık

Marmelat (1), Düğüm (1), Bulmaca (1)
Fizik (1), Kanca (2), Sarmaşık (1),
Karışık ip yumağı (1), Çığ (1)
Çöp kovası (1), Yılan (1), Boş Küme (1),
Vites (1)
Bahçe (1)
Anne sevgisi (1), Çiçek (1)
Fonksiyon (1), Hayat (1)

Emek/Beceri gerektirme
Karşıt kavramlar / olumluolumsuz kavramlar
Korkutucu /sıkıcı/gereksiz
Eğlenceli
Faydalı
Sonsuzluk
Önemli/değerli
Anlama/strateji
kullanımı
Gerçek Durum/ Sık karşılaşılan
Durumlar
Toplam
-: İlgili kategoride ve kodda metafor üretilmemiştir.

3
6

16.66
33.33

4

22.22

1
2
2

5.5
11.11
11.11

-

-

18

100

Tablo 2’de verilen bilgiler incelendiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin çoğunun zor ve
karmaşık (%33.33) ve karşıt kavramlar/ olumlu-olumsuz kavramlar (%22.22) kategorilerinde
metafor ürettikleri görülmektedir. Zor ve karmaşık kategorisinde metaforu üreten öğrencilerin
bazıları matematik fizik, çığ ve karışık ip yumağına vb. benzetmişlerdir. Karşıt kavramlar/
olumlu-olumsuz kavramlar çöp kovası, yılan, boş küme vb. benzetilmiştir. Bu iki kategoriden
alıntılar Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 1 M2’nin zor/karmaşık kategorilerinde ürettiği metafor
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

616

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
Şekil 1‘den anlaşılacağı üzere M2’nin integrali karışmış ip yumağına benzettiği
görülmektedir. Gerekçeleri incelendiğinde, M2’nin integral kavramının karışık yapısına vurgu
yaptığı görülmektedir.
Karşıt kavramlar/olumlu-olumsuz kavramlar kategorisinde metafor üreten iki öğrencinin
metaforu Şekil 2 ve şekil 3’te verilmiştir. Bu öğrenciler, integrali çöp kovası ve yılana
benzetmişlerdir. Daha çok anlamlandıramadıklarımı için bu benzetmeyi yapmışlardır.

Şekil 2. M5’in karşıt kavramlar / olumlu-olumsuz kavramlar için ürettiği metafor

Şekil 3 M8’in karşıt kavramlar / olumlu-olumsuz kavramlar için ürettiği metafor
Tablo 3. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının İkinci Sınıfında Öğrenim Gören
Öğrencilerin İntegral Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforların Frekans ve Yüzde Dağılımı
Sınıf Düzeyi
2.Sınıf
Kategoriler
Kodlar
f
%
Yığılmalı yapısı / Çözüm yapısı
Zor/Karmaşık
Emek/Beceri gerektirme
Karşıt kavramlar / olumluolumsuz kavramlar
Korkutucu /sıkıcı/gereksiz
Eğlenceli
Faydalı
Sonsuzluk
Önemli/değerli
Anlama/strateji
kullanımı
Gerçek Durum/ Sık karşılaşılan
Durumlar
Toplam

Kilo(1), zincirleme(1), ağaç(1),
Labirent(1), yap-boz(1), sarmaşık(1),
bulmaca(1)
Oje(1), gelecek(1), ağaç(1), şemsiye(1),
Dolar(1), Geri vites(1), teneke(1),
bukalemun(1), zıt anlam(1)
Yılan (2), solucan (2),
Matruşka bebek (1),
Mimar (1),
Evren (1), okyanus (1), uzay (1), yol (1)
Öğretmen (1), anne (1), arkadaş (1),
türevin kankası(1), türevin aşkı(1),
insan(1)
Sürat1), elektrikli süpürge(1),

3
4

8.10
10.81

3
5

8.10
13.15

4
1
1
4
6

10.81
2.70
2.70
10.81
16.21

2

5.40

Hayat(2), kıvrımlı yol(1), ev(1)

4

10.81

37

100
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-: İlgili kategoride ve kodda metafor üretilmemiştir.
Tablo 3’ te verilen bilgiler incelendiğinde, ikinci sınıf öğrencilerinin çoğunun
önemli/değerli (%16.21) ve karşıt kavramlar/olumlu-olumsuz kavramlar (%13.15)
kategorilerinde metafor ürettikleri görülmektedir. Önemli değerli kategorisinde metaforu
üreten öğrencilerin bazıları integrali öğretmen, anne, türevin aşkı gibi değer verdikleri
duygulara, insanlara benzetmişlerdir. Karşıt kavramlar/olumlu-olumsuz kategorisinde
metaforu üreten öğrenciler ise dolar, geri vites, zıt anlam vb. metafor üretmişlerdir.
Diğer öğrencilerin metaforları incelendiğinde ise, öğrencilerin %21.62’sinin zor/karmaşık
ve sonsuzluk kavram kategorisinde cevap verdikleri görülmektedir. Önemli/değerli
kategorisinde cevap veren öğrencilerden birinin cevabı Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4 M105’in önemli/değerli kavramlar kategorisinde ürettiği metafor
Önemli/değerli kategorisinde cevap veren M105 nolu öğrenci, integrali türevin aşkına
benzetmiştir. İntegralin türev için önemli olduğunu, türevin de integral için önemli olduğunu
dile getirmiştir.

Şekil 5 M110’un zor/karmaşık kategorisinde ürettiği metafor
Şekil 5 incelendiğinde M110’un, integrali sarmaşığa benzettiği görülmektedir. M110,
integralin sarmaşık gibi karmaşık olduğunu belirtmiştir.
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Şekil 6 M128’in sonsuzluk kategorisinde ürettiği metafor
Şekil 6 incelendiğinde, M 128’in integrali evrene benzettiği görülmektedir. Evren gibi uçsuz
bucaksız olduğundan bahsetmiştir.
Tablo 4. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Üçüncü Sınıfında Öğrenim Gören
Öğrencilerin İntegral Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforların Frekans ve Yüzde Dağılımı
Sınıf Düzeyi
Kategoriler
Yığılmalı yapısı / Çözüm yapısı
Zor/ Karmaşık
Emek/Beceri gerektirme
Karşıt kavramlar / olumluolumsuz kavramlar
Korkutucu /sıkıcı/gereksiz
Eğlenceli
Faydalı
Sonsuzluk
Önemli/değerli
Anlama/strateji
kullanımı
Gerçek Durum/Sık
karşılaşılan durumlar
Toplam

3. Sınıf
Kodlar
Yol (1), Yolculuk (1), Elektrik süpürgesi
(1), Su doku (1)
Aşk (1), Labirent (1), Yağmur (1),
Bulmaca (1), Sarmaşık (1), Rap müzik
(1), Uzay (1)
Yemek (1), Kör düğüm (1)
Kötü (1), Galatasaray (1), Bataklık (1),
Kötü rüya (1), Korkulu rüya (1), Yoldaki
taş (1), Sarmaşık(1), Hayat(1),
Bir müzik notası (1)
Güneş (1),
Fare çarkı (1), Matruşka (1), Yol (1),
Öğretmen (1),
Geri dönüşüm kutusu (3), Fabrika (1),
Geri dönüş (1), Büyüteç (1), Köprü (1)
Temel (1), Alan hesaplama (1)

f
4

%
11.11

7

19.44

2
8

5.55
22.22

1
1
1
3
1
9

2,77
2.77
2.77
8.33
2.77
25

37

100

-: İlgili kategoride ve kodda metafor üretilmemiştir.
Tablo 4’te verilen bilgiler incelendiğinde, üçüncü sınıf öğrencilerinin çoğunun
anlama/strateji kullanımı ve karşıt kavramlar/olumlu-olumsuz kategorilerinde metafor
ürettikleri görülmektedir. Anlama/stratejisi kullanımından metafor üreten öğrencilerden
bazıları geri dönüşüm, fabrika, alan hesaplama vb. benzetmiştir. Karşıt kavramlar/olumluolumsuz kavramlardan metafor üreten öğrenciler ise kötü, Galatasaray, korkulu rüya vb.
benzetmişlerdir. Bu iki kategoriden örnekler Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10’da
görülmektedir.
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Şekil 7 M25’in anlama/strateji kullanımı için ürettiği metafor

Şekil 8 M 20’in anlama/strateji kullanımı için ürettiği metafor
Şekil 7 ve Şekil 8’den anlaşılacağı üzere anlama/strateji kullanımı kategorisinde M20 ve
M25 integrali köprü ve geri dönüşüm kutusuna benzettiği görülmektedir. Gerekçeleri
incelendiğinde, M25’in bağıntıyı anladığı ve M20’nin ise dönüşüm olarak baktığı görülmektedir.

Şekil 9 M35’in karşıt kavramlar / olumlu-olumsuz kavramlar için ürettiği metafor

Şekil 10 M30’un karşıt kavramlar / olumlu-olumsuz kavramlar için ürettiği metafor
Şekil 9 ve Şekil 10’dan anlaşılacağı üzere karşıt kavramlar/olumlu-olumsuz üzerine M35 ve
M30 integrali Galatasaray ve korkulu rüyaya benzettiği görülmektedir. Gerekçeleri
incelendiğinde, M35’in ve M30’un psikolojik olarak baktığı görülmektedir.
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Tablo 5.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Dördüncü Sınıfında Öğrenim
Gören Öğrencilerin İntegral Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforların Frekans ve Yüzde
Dağılımı
Sınıf Düzeyi
4.Sınıf
Kategoriler
Kodlar
f
%
Yığılmalı yapısı / Çözüm
Doğa(2), Geriye sarma(1), Ağaç(1)
7
18.42
yapısı
, Canlılar(1), Düzen (1),
Mevsimler(1),
Zor/ Karmaşık
Bilgisayar(1), Hayat(1),
8
21.05
Bukalemun(1), Zamanın geriye
akması(1), Kördüğüm(1),
Kadınlar(1), Şiir(1), Zor bir
bulmaca(1),
Emek/Beceri gerektirme
Şiir(1),Aşk(1), Satranç tahtası(1)
3
7.89
Karşıt kavramlar /
Ulaşılamayan(1), Bilinmezlik(1),
3
7.89
olumlu-olumsuz
Tersten giden araba(1),
kavramlar
Korkutucu
Bataklık(1),
1
2.63
/sıkıcı/gereksiz
Eğlenceli
Bumerang(1),
1
2.63
Faydalı
Soyut ölçme aleti(1),
3
7.89
Anahtar(1),Yapıştırıcı(1)
Sonsuzluk
Sonsuza ulaşmak(1), Uzay(1),
3
7.89
Sonsuzluk(1)
Önemli/değerli
Hücre(1), Sanat(1), Su(1)
3
7.89
Anlama/strateji
Dalga(1), Geri dönüşüm
3
7.89
kullanımı
fabrikası(1),
Gerçek Durum/Sık
Geri dönüşüm(1),
4
10.52
karşılaşılan durumlar
Hayat(3), Makine(1)
Toplam
38
100
-: İlgili kategoride ve kodda metafor üretilmemiştir.
Tablo 5’te verilen bilgiler incelendiğinde, dördüncü sınıf öğrencilerinin genelde
zor/karmaşık ve yığılmalı yapısı/ çözüm yapısı kategorilerinde metafor ürettikleri
görülmektedir. Zor/karmaşık kullanımından metafor üreten öğrencilerden bazıları kadınlara,
şiirlere ve zor bir bulmacaya benzetmiştir. Yığılmalı yapısı/ çözüm yapısı kavramlardan metafor
üreten öğrenciler ise doğa, ağaç, canlılar vb. benzetmişlerdir. Bu iki kategoriden örnekler Şekil
11 ve Şekil 12’de görülmektedir.

Şekil 11 M70’in zor/karmaşık kavramlar için ürettiği metafor
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Şekil 12 M73’ün zor/karmaşık kavramlar için ürettiği metafor
Şekil 11 ve Şekil 12’den anlaşılacağı üzere zor/karmaşık üzerine M70 ve M73 integrali
kadınlar ve şiire benzettiği görülmektedir. Gerekçeleri incelendiğinde, M70 kadınları zor ve
karmaşık olduğunu düşündüğü ve integral kavramını da kadınlar ile özdeşleştirdiği için bu
düşünceye varmıştır. M73 ise integrali şiire benzetmiştir. Şiiri herkesin anlayamayacağını
düşündüğü için integralde de aynı durumu düşünmektedir.

Şekil 13 M65 ve M78 yığılmalı yapı/çözüm yapısı kavramları için ürettikleri metaforlar
Şekil 13’ten anlaşılacağı üzere yığılmalı yapı/çözüm yapısı üzerine M65 ve M78 integrali
doğa ve canlılara benzettiği görülmektedir. Gerekçeleri incelendiğinde, M65 integrali doğaya
benzetmiştir. Doğa gibi yapısının zor olduğunu, yığılmalı olduğunu düşünmektedir. M78 ise
integrali canlılara benzetmiştir. Şiiri herkesin anlayamayacağını düşündüğü için integralde de
aynı durumu düşünmektedir. İntegrale değer verildiğinde değişkenlik gösterdiğini aynı özelliğin
insanda da bulunduğunu düşünmektedir.
Araştırmada tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilerin integralle ilgili metaforlarını görmek
amacıyla WorldArt ile kelime bulutu oluşturulmuş ve Şekil 14’te verilmiştir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

622

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

Şekil 14
Şekil 14’te görüldüğü üzere, öğrencilerin en çok hayat, yılan, bulmaca, sarmaşık gibi
metaforlar ürettikleri göze çarpmaktadır.
4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin,
integral kavramını nasıl algıladıkları metafor yoluyla analiz edilmiştir. Çalışma bitiminde,
öğrencilerin integral kavramına ilişkin olumlu ve olumsuz metaforlar geliştirdikleri ve bu
metaforların 11 farklı kategoride olduğu ortaya çıkmıştır Bu metaforlar ayrıntılı incelendiğinde
birinci sınıf öğrencilerinin çoğunun zor/ karmaşık ve karşıt kavramlar/ olumlu-olumsuz
kavramlar, ikinci sınıf öğrencilerin önemli/değeri ve karşıt kavramlar/olumlu-olumsuz
kavramlar, üçüncü sınıf öğrencilerinin çoğunun anlama/strateji kullanımı ve karşıt
kavramlar/olumlu-olumsuz, dördüncü sınıf öğrencilerinin zor/karmaşık ve yığılmalı yapısı/
çözüm yapısı üzerinde metaforlar ürettikleri görülmektedir. Benzer şekilde, alan yazında
öğrencilerin matematik problemini zor ve karmaşık olarak algıladıkları pek çok çalışmaya
rastlanmaktadır (Arslan & Altun, 2007; Işık & Kar, 2011; Sezgin-Memnun, 2015).
Öğrencilerin ürettikleri metaforlar, sınıf düzeyine göre değerlendirildiğinde, tüm sınıf
düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin benzer metaforlar geliştirdikleri görülmektedir. Bir
diğer dikkat çeken unsur ise sınıf düzeyi arttıkça olumsuz metafor sayısının azalmasıdır. Buna
neden olarak üniversitede alınan eğitim ya da integral kavramının alan derslerinde daha çok
kullanılması düşünülebilir. Benzer şekilde Uygun, Gökkurt-Özdemir ve Usta’nın (2016)
çalışmalarında metaforların sınıf düzeyine göre benzer olduğunu vurgulamışlardır. Bu
çalışmanın aksine Uygun ve diğerleri sınıf düzeyi artıkça olumsuz metaforların arttığını tespit
etmişlerdir. Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmeni adayları ile yürütülmüştür. Bu alanda
çalışma yapacak olan araştırmacılar, ilköğretim matematik öğretmenlerin integral kavramına
ilişkin algılarını metafor yoluyla inceleyebilirler. Ayrıca öğretmenlerin integral kavramına ilişkin
algıları, bu çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılabilir.
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Zihin Haritası Tekniğinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin
Okuduğunu Anlama ve Matematik Problemi Çözme Becerilerine
Etkisi
Prof. Dr. Gökhan ÖZSOY, Ordu Üniversitesi, Türkiye, gozsoy@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi, Türkiye, erkamsulak@gmail.com
Özet: Zihin haritası tekniği, İngiliz psikolog, matematikçi ve beyin araştırmacısı olan Tony Buzan
tarafından geliştirilmiştir. Bir not alma tekniği olan zihin haritaları, merkeze bir anahtar kavram veya
konunun yerleştirilerek bireyin zihninde bu kavramla ilgili çağrışım yapan fikirlerin doğrusal olmadan yanal
çizgiler kullanılarak görsel olarak temsil edilmesidir. Zihin haritaları okunan bir metnin anlamına ulaşmak
için önemli fikirlere odaklanmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca bir matematik probleminin çözüm
sürecinde, verilen ve istenenlerin görselleştirilerek aralarındaki bağlantıları fark etmeyi sağlamaktadır.
Bu araştırmanın amacı, zihin haritası tekniğinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve
matematik problemi çözme becerilerine etkisi incelemektir. Çalışmada öntest-sontest tek gruplu yarı
deneysel desen kullanılmıştır. Ordu ilinde yer alan bir ilkokulun 4. Sınıfında gerçekleştirilen araştırmanın
çalışma grubunu 26 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu öğrencilerine zihin haritalarının özellikleri örnek
etkinliklerle tanıtılmıştır. Zihin haritalarının öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkisini
belirlemek için Türkçe ders kitabından seçilen hikâye edici bir metin kullanılmıştır. Bu metinle ilgili açık
uçlu 4 adet anlama sorusu araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Zihin haritası tekniğinin öğrencilerin
matematik problemlerini çözme becerilerine etkisini belirlemek için de matematik ders kitabından seçilen
4 problemle ilgili öğrencilerden zihin haritaları oluşturarak problemleri çözmeleri istenmiştir. Elde edilen
veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı analiz edilerek puanlayıcıların tutarlılığa bakılmıştır. Bu oran
.92 düzeyinde bulunmuştur. Anlama soruları ve matematik problemlerine verilen yanıtlar; yanlış, eksik,
doğru şeklinde 1’den 3’e puanlanmıştır. Araştırma sonucunda zihin haritası tekniğinin öğrencilerin anlama
becerilerine ve matematik problemlerini çözme becerilerine olumlu yönde etki sağladığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Zihin Haritası, Türkçe Öğretimi, Okuduğunu Anlama, Matematik Öğretimi,
Problem Çözme

Investigation of Primary School Teachers’ Activities Towards
Main Idea The Effects of Mind Mapping Techniques on 4th Grade
Students' Reading Comprehension and Math Problem Solving
Skills
Abstract: Students' understanding of a text to be read is the main idea of the text can determine.
The main idea is the short Mind maps, which are a note-taking technique, are the visual representation
of connotations in the mind of the individual about the concept in the center using lateral lines without
linear. Mind maps help to focus on important ideas to reach the meaning of a read text. In addition, in
the process of solving a math problem, it enables visualization of the given and desired and the
connections between them..
The aim of this study is to examine the effect of mind map technique on 4th grade students' reading
comprehension and mathematics problem solving skills. Pretest-posttest single-group quasi-experimental
design was used in the study. The study group of the study conducted in the 4th grade of a primary school
in the province of Ordu is composed of 26 students. The characteristics of the mind maps were introduced
to the experimental group students by example activities. In order to determine the effect of mind maps
on students' reading comprehension skills, a narrative text selected from the Turkish textbook was used.
Four open-ended questions about this text were prepared by the researchers. In order to determine the
effect of mind map technique on the students' ability to solve math problems, 4 questions in the
mathematics textbook were asked to solve the problems by creating mind maps from related students.
The data obtained were analyzed separately by the researchers and the consistency of the raters was
examined. This rate was found to be .92. Reading comprehension questions and answers to math
problems; wrong, incomplete, correct form is scored from 1 to 3. As a result of the research, it was seen
that mind map technique has positive effect on students' comprehension skills and mathematics problem
solving skills
Keywords: Mind Map, Teaching Turkish, Reading Comprehension, Teaching Mathematics, Problem
Solving
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1. Giriş
Zihin haritası görsellerin yazıyla birlikte kullanıldığı anlam kurma tekniklerinden biridir. Bu
tekniğin kullanımında merkeze önemli bir kavram veya fikir yazılır. Daha sonra bu temel
kavramdan hareketle ve bu temel kavramla ilişkili kelime, düşünce ve görseller kendi kelime
ve cümlelerimizle merkezdeki kavramın etrafına yazılır. Bu yazılımlardan beklenen şey yeni
bilgiyi anlamamıza ve hatırlamamıza yardımcı olmasıdır (Akyol, 2014).
Zihin haritası tekniği, insan beynine ait özelliklerin neredeyse tamamını kullanmaya
odaklanmakta, yani sol lobu kelimelerle, sağ lobu görüntülerle çalışan beynimizi
modellemektedir. Görsel olarak benzerliği bulunan beyin hücresi iskeletinin doldurulmasıyla
birlikte yeni bir öğrenme yapısının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır (Aydın, 2010).
Aşağıda beyin hücresi ile zihin haritası arasındaki benzerliğe ilişkin görsele yer verilmiştir.

Beyin Hücresi

Zihin Haritası

Şekil 4. Beyin Hücresi-Zihin Haritası Benzerliği (Aydın, 2010)
Arıkan, (2004: 312) dil öğreniminde zihin haritalarını kullanmanın etkili bir yöntem
olduğunu belirtir. Zihin haritaları nesnel olmayan, herkesin farklı bir açıdan
zenginleştirebileceği bir tarzdadır. Türkçe derslerinde metinde geçen bir konu hakkında
öğrencilerin fikirleri alınarak veya verilen bir konu ile ilişkili kelimeler bulmaları istenerek bilgi
haritaları vb. oluşturabilir (Göçer, 2017).
Brinkmann (2001) matematik öğretiminde zihin haritasının olumlu yönde etkileri olduğunu
belirtmiştir. Özellikle problem çözme sürecinde zihin haritalarının kullanımı, problemde
verilenlerin hatırlanması, düzenlenmesi ve problem çözümüne gidilen yolların bağlantılar
halinde belirlenmesinde fayda sağlayacağına değinmiştir.
Entrekin’e (1992) göre, matematik derslerinde zihin haritası kullanmanın yararlarını
şunlardır:
1) Konuyu bir bütün halinde görme,
2) Görsel zekası yüksek olan öğrenciler için anlamayı artırması,
3) konular için oluşturulan zihin haritalarının hatırlamayı artırması,
4) Kavramların birbiriyle ilişkisi ve öneminin, bağlantılar aracılığıyla görülmesi.
Zihin haritaları, birçok derste kullanılabilecek yararlı öğretim araçlarıdır. Öğrencilere
hatırlama, bağlantılar kurma, anlam ünitelerini görselleştirme noktasında yardımcı olmaktadır.
Bu araştırmada zihin haritalarının Türkçe ve Matematik derslerinde kullanımı incelenmiştir. Bu
bağlamda araştırmanın amacı; zihin haritası tekniğinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu
anlama ve matematik problemi çözme becerilerine etkisi incelemektir.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada, tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen kullanılmıştır. Yarı deneysel
araştırma modelinde, deney ve kontrol grupları bulunmaktadır. Fakat katılımcılar bu gruplara
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yansız olarak atanmaz (Örneğin, araştırmacı hali hazırda bulunan grupları kullanabilir)
(Creswell, 2003).
2.2. Çalışma Grubu
Çalışma grubunu; kolay ulaşılabilir örnekleme ve gönüllülük ilkesi kapsamında Ordu ilinin
bir ilkokulunda 2018-2019 yıllarında öğrenim gören 26 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmadır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak okuduğunu anlama testi ve alışveriş problemleri
kullanılmıştır.
Okuduğunu Anlama Testi: Sulak (2014) tarafından geliştirilen 10 maddelik çoktan seçmeli
ve açık uçlu sorulardan oluşan test. Bu test, «Dengeli Beslenelim» metnine yönelik
hazırlanmıştır. Basit, derinlemesine ve metinlerarası sorular bulunmaktadır
Matematik Problemleri: Uzman görüşü alınarak oluşturulan 3 alışveriş probleminden
oluşmaktadır. Örneğin “Bir bakkal tanesini 75Kr ye aldığı yumurtaları 50 Kr’ye satmıştır. Bu
bakkal 12 yumurta satarsa kaç Kr zarar eder?”
Çalışma grubunda yer alan öğrenciler, okuma metnini zihin haritası kullanarak
görselleştirmişler. Ayrıca matematik problemlerinin çözümünde de zihin haritalarını
kullanmışlardır. Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası okuduğunu anlama ve matematik
problemi çözme becerileri incelenmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler, SPSS22 paket programında analiz edilmiştir. Çalışma grubu
30’un altında olduğu için nonparametrik testler kullanılmıştır. Öntest-sontest puanları arasında
anlamalı fark Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Okuduğunu anlama ve problem
çözme becerisi arasındaki ilişkiyi belirlemek için spearman’s rho korelasyon katsayısı
hesaplanmıştır.
3. Bulgular
Zihin haritası tekniği ile okuduğunu anlama öğretimi yapılan öğrencilerin öntest ve sontest
puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan Wilcoxon
İşaretli Sıralar Testi’nin sonuçları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo 1
Öğrencilerin okuduğunu anlama öntest ve sontest
sonuçları
N
Sıra ortalaması
Negatif sıralar
3
6,00
Pozitif sıralar
20
12,90
Fark olmayan
3

puanları arası Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
Sıra toplamı
18,00
258,00

z

p

-3,707

0,00

Tablo 1’e göre zihin haritası tekniği ile okuduğunu anlama öğretimi yapılan öğrencilerin
öntest ve sontest puanları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Wilcoxon
İşaretli Sıralar Testi sonucuna göre öğrencilerin öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur [z=-3,707; p<0,05]. Fark puanlarının pozitif sıralar lehine
olması, zihin haritası tekniğinin öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerinde anlamlı
etkisi olduğunu göstermektedir.
Zihin haritası tekniği ile matematik problemi çözme öğretimi yapılan öğrencilerin öntest
ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi’nin sonuçları Tablo 2’de gösterildiği gibidir:
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Tablo 2
Öğrencilerin matematik problemi çözme öntest
Sıralar Testi sonuçları
N
Sıra ortalaması
Negatif sıralar
3
9,00
Pozitif sıralar
12
7,75
Fark olmayan
11

ve sontest puanları arası Wilcoxon İşaretli
Sıra toplamı
27,00
93,00

z

p

-1,965

0,49

Tablo 2’ye göre zihin haritası tekniği ile matematik problemi çözme öğretimi yapılan
öğrencilerin öntest ve sontest puanları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla
yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucuna göre öğrencilerin öntest ve sontest puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. [z=-1,965; p<0,05]. Fark puanlarının
pozitif sıralar lehine olması, zihin haritası tekniğinin öğrencilerin matematik problemi çözme
becerileri üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir.
Zihin haritası tekniği ile okuduğunu anlama öğretimi ve matematik problemi çözme
öğretimi yapılan öğrencilerin sontest puanları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla Spearman’s rho korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3’te
gösterildiği gibidir:
Tablo 3
Okuduğunu anlama ve matematik problem çözme son test puanları arasındaki ilişki
Değişkenler
1.
2.
1. Okuduğunu Anlama Puanları
1
0,532**
2. Matematik Problem Çözme Puanları
1
**p<0.01
Tablo 3 incelendiğinde okuduğunu anlama ve matematik problem çözme son test puanları
arasında pozitif yönü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir [r=0,532; p<0,01].
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Zihin haritası tekniği birçok alanda kullanılan etkili bir öğretim tekniğidir. Eldeki
araştırmada okuduğunu anlama ve matematik problemi çözme becerilerine zihin haritası
tekniğinin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları şunlardır.
• Zihin haritası tekniği çalışma grubunda yer alan öğrencilerin okuduğunu anlama
becerilerini olumlu yönde etkilemektedir [z=-3,707; p<0,05]. Elde edilen bu sonuçlar, Maltepe
ve Gültekin (2017) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. Söz
konusu çalışmada, araştırmacılar ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazma
becerilerine zihin haritalarının etkisini incelemiştir. Sonuç olarak zihin haritasının çalışma
grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazma becerilerini olumlu yönde etkilediklerini
belirtmişlerdir.
• Zihin haritası tekniği çalışma grubunda yer alan öğrencilerin problem çözme becerilerini
olumlu yönde etkilemektedir. [z=-1,965; p<0,05].
• Okuduğunu anlama ve problem çözme becerisi arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir
ilişki vardır görülmektedir [r=0,532; p<0,01].
Bu sonuçlardan yola çıkılarak şu önerilerde bulunulmuştur;
• Zihin haritası tekniğinden okuma, anlama, not alma, özetleme, problem çözme,
problemi anlama, düşünme süreçlerini belirleme ve bu süreçleri geliştirmede yararlanılmalıdır.
• Zihin haritası tekniği sınıf öğretmenlerine lisans ve lisansüstü dönemlerde ve hizmet içi
eğitimlerde tanıtılmalıdır.
•

Ders kitaplarında bu tekniğe yönelik etkinlikler yer almalıdır.

• İleride yapılacak araştırmalarda dijital ortamlarda zihin haritası oluşturmanın farklı
öğrenme alanlarına etkileri incelenebilir.
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Gökyüzü Gözleminin Okul Öncesi Öğrencilerinin Gece-Gündüz
Hakkındaki Düşüncelerine Etkisinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Aysel KOCAKÜLAH
Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
ayselko@balikesir.edu.tr
Öğretmen Betül CAN
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
betulkarakayacan@gmail.com
Özet: Fen eğitimi çocukları gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye, keşfetmeye yönelten
etkinliklerin düzenlendiği bir süreçtir. Bu süreçte öğretmenin görevi çocukların tahminleri ve gözlemleri
sonucunda yorumlar yapabilmelerini sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen fen ve
doğa etkinliklerinden istenilen sonuçların alınabilmesinin temel koşulu çocukların var olan bilgilerini
ortaya çıkarmaktır. Ancak bu sayede çocukların yanlış öğrenmeleri anlaşılıp uygun bir öğretim yöntemi
seçilerek bilimsel olarak doğru kabul edilen bilgilerle yer değiştirilmesi ve yeni bilgilerin yapılandırılması
mümkün olabilir. Bu bağlamda, çalışmada okul öncesi öğrencilerinin gece gündüz kavramlarını nasıl
tanımladıkları ortaya çıkarılarak, gökyüzü gözleminin öğrencilerin gece ve gündüz hakkındaki
düşüncelerine etkisini incelemek araştırılmıştır. Araştırma Bursa’ nın İnegöl ilçesinde anasınıfına devam
eden 48-66 ay arası 4 kız 6 erkek toplam 10 çocuk ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğretim
öncesi ve sonrasında 4 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır.
Görüşmelerden başka Stellarium adlı gökyüzü gözlem yazılımıyla, gün içindeki farklı saatlerde yıldızların,
Ay’ın ve Güneş’in gökyüzündeki görünümü incelenerek çocuklardan gündüz ve gece için gökyüzünde
gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Etkinlik sonrası tekrar görüşme yapılarak uygulanan öğretim yönteminin
ne kadar etkili olduğu öğrenilmek istenmiştir. Etkinlik sonrasında çocukların bilimsel olarak doğru kabul
edilebilecek cevaplarında artış olduğu gözlenmiştir. Böylece gece ve gündüz gördükleri gök cisimlerini,
hem resim yoluyla hem de sözel olarak ifade edebildikleri görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Gece ve gündüz, Kavram yanılgıları, Okul öncesi.

Investigation of the Effects of Sky Observation on Preschool
Students' Thoughts about Night-Day
Abstract: Science education is a process in which children conduct activities such as observing,
investigating, examining and exploring. In this process, the teacher's task is to enable children to make
comments as a result of their predictions and observations. The basic condition for obtaining the desired
results from the scientific and natural activities carried out in pre-school education institutions is to reveal
the existing ideas of children. Only in this way, the misconceptions of children can be understood and
replaced with the information that is scientifically accepted by selecting an appropriate teaching method
and the construction of new information can be possible. In this context, it was explored how the preschool students defined the concepts of day and night and the effect of sky observation on the students'
thoughts about day and night was investigated. The study was carried out with 10 children, 4 girls and 6
boys who were aged between 48-66 months and attending a kindergarten in İnegöl district of Bursa. Semistructured interviews with four open-ended questions were used as a data collection tool before and after
the instruction. In addition to the interviews, with the help of the sky observation software Stellarium,
the stars, the moon and the sun in the sky were examined at different times during the day and the
children were asked to draw what they saw in the sky for day and night. After the activities were
completed it was aimed to find out how effective the teaching method was with the interviews. After the
activity, it was observed that there was an increase in children's scientifically accepted answers. It has
been observed that children can express the celestial bodies that they see day and night both through
painting and by verbal expression.
Keywords: Night and day, Misconceptions, Pre-school.
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1. Giriş
Çocuklar yaşadıkları dünyayı dokunarak, tadarak, işiterek, görerek, gözlem yaparak, soru
sorarak anlamaya çalışırlar (Uyanık Balat, 2013). Çocuklar doğa bilimlerine ilişkin ilk
öğrenmelerini içinde bulundukları çevrede yaparak yaşayarak gerçekleştirirler, bu ilk
öğrenmeler aynı zamanda çocuğun dünyaya ilişkin oluşturduğu ilk kavramlardır. Çocuklar tanık
oldukları olayları sezgisel olarak anlama düzeyine sahip olduklarından oluşturdukları zihinsel
tasarımlar yani kavramlar bilimsel gerçeklerle uyuşmayabilir (diSessa, ve Sherin, 1998).
Çocuklar tarafından oluşturulan ve bilimsel doğrular ile uyuşmayan bu zihinsel tasarımlar
kavram yanılgısı ya da alternatif fikirler gibi farklı isimlerle adlandırılmaktadır (Driver ve Easley,
1978; Novak, ve Gowin, 1984).
Çocuklar iki yaşından itibaren gündüz ve gece yapılan aktiviteler arasındaki benzerlik ve
farklılıkları, gündüz ve gece gökyüzünde görünen gökcisimlerini fark etmeye başlar ve
gözlemlerine dayanan nedensel açıklamalar yapabilir (Saçkes, 2015). Çocukların bu gözlemsel
deneyimleri çağdaş bilimsel teoriyle çelişebilir ve bu yanılgılar, istikrarlı ve değişime
dirençlidir. Bilimsel kavramların anlaşılmasını ve sonraki öğrenmeleri engeller. Anlamlı
öğrenmenin gerçekleşebilmesi için çocuk yeni bilgiler ile var olan bilgileri ilişkilendirmelidir.
Kavram yanılgılarını ortadan kaldırmak ve yenilerinin gelişmesini engellemek için öğretim
sırasında kavram yanılgıları göz önünde bulundurulmalıdır (Özsoy, 2012).
Bu kavram yanılgılarının nedenini Sneider ve Ohadi çocukların yerçekimi kurallarını anlama
düzeylerinin yetersiz kalması, Plummer ve ark. Güneş ve Ay gibi gök cisimlerinin Dünyada
bulunma varsayımına dayanarak Dünya temelli bir bakış açısına göre olayları yorumlamaları,
Vosniadou ve Brewer ise çocukların Dünyayı düzlemsel olarak algılamaları (düzlük kısıtlaması)
ve alttan desteklenmeyen nesnelerin yere düşeceği (destek kısıtlaması) türünden ön bilgilere
sahip olmalarından kaynaklandığını belirtmektedir (Güçhan Özgül, Akman ve Saçkes, 2018).
Aynı zamanda Vosniadou ve Brewer (1992, 1994)’ e göre kavram yanılgılarının başka bir nedeni
de çocukların günlük gözlemleri, yaşadığı çevreye ait kültürel birikimleri ve günlük dilin
kullanımı ile ilgili hatalardır.
Fen eğitimi çocukları gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye, keşfetmeye yönelten
etkinliklerin düzenlendiği süreçtir. Bu süreçte öğretmenin görevi çocukların tahminleri ve
gözlemleri sonucunda yorumlar yapabilmelerini sağlamaktır (Uyanık Balat, 2013). Okul öncesi
eğitim kurumlarında gerçekleştirilen fen ve doğa etkinliklerinden istenilen sonuçların
alınabilmesinin temel koşulu çocukların var olan bilgilerini ortaya çıkarmaktır. Ancak bu sayede
çocukların yanlış öğrenmeleri anlaşılıp uygun bir öğretim yöntemi seçilerek bilimsel olarak
doğru kabul edilen bilgilerle yer değiştirilmesi ve yeni bilgilerin yapılandırılması mümkün
olabilecektir.
Birçok kavram gibi gece ve gündüz kavramları da çocuklar öğrendikçe ve çevreleriyle
etkileşimleri arttıkça şekillenmekte ve yeni anlamlar kazanmaktadır. Çocukların sorulan
sorulara verdikleri cevaplar onların ne düşündüklerini, ne gördüklerini açığa çıkarır. Böylece
kavram yanılgıları giderilebilir, yanlış algılamaların doğrusu öğretilebilir, öğrenilen bilgiler
eklemlenerek, genişletilerek çocuklara farklı bakış açıları ve geniş bir dünya görüşü
kazandırılabilir.
Bu çalışmada da buradan yola çıkılarak okul öncesi öğrencilerinin gece-gündüz kavramlarını
nasıl tanımladıkları ortaya çıkarılarak, gökyüzü gözleminin öğrencilerin gece ve gündüz
hakkındaki düşüncelerine etkisini incelemek araştırılmıştır.
2. Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmalar bağlam ve olguların
derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak detaylı betimlemeler yapma olanağı tanır (Büyüköztürk,
2011). Bu araştırmada da çocukların gece gündüz kavramlarına ilişkin fikirlerini ve fikirlerini
dayandırdıkları temelleri ayrıntılı olarak ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Araştırma örneklemini Bursa/İnegöl ilçesinde anasınıfına devam eden 48-66 ay arası 4 kız
6 erkek toplam 10 çocuk oluşturmaktadır.
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Veri toplama aracı olarak “gece gündüz görüşme protokolü” kullanılmıştır. Protokolde 4
adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Bu sorular şu şekildedir:
Gündüzü nasıl anlarsın?
Geceyi nasıl anlarsın?
Gündüz gökyüzünde neler görürsün?
Gece gökyüzünde neler görürsün?
Her bir çocukla görüşme yapılarak yukarıdaki açık uçlu sorular sorulmuş ve görüşme süreci
kayıt altına alınmıştır. Daha sonra öğretim sırasında Stellarium Astronomy Software adlı gökyüzü
gözlem yazılımıyla bilgisayar ortamında gün içindeki farklı saatlerde yıldızların, Ay’ın, Güneş’in
gökyüzündeki görünümü incelenerek çocuklardan gündüz için ve gece için gökyüzünde
gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Yapılan etkinlik sonrası tekrar aynı sorular sorularak
uygulanan öğretim yönteminin ne kadar etkili olduğu öğrenilmek istenmiştir.
3. Bulgular
Görüşmeler sırasında öğrencilere sorulan sorulardan elde edilen yanıtlar öğretim öncesi ve
sonrasında karşılaştırmalı olarak tablolar halinde sunulmuştur.
3.1 ‘Gündüzü nasıl anlarsın?’ Sorusuna İlişkin Elde Edilen Bulgular
Görüşmelerde çocuklara öncelikle ‘gündüzü nasıl anlarsın?’ sorusu sorulmuştur. Uygulama
öncesi çocukların % 30’ u (3 çocuk) uygulama sonrası ise çocukların %70’ i (7 çocuk) bilimsel
olarak doğru kabul edilebilecek açıklamalar önermiştir. Bilimsel olarak doğru kabul edilebilecek
cevapları “Gökyüzünde Güneş olunca” ya da “Hava aydınlanınca” şeklinde olmuştur. Çocukların
verdiği alternatif yanıtlar ise günlük eylemleri (okula gelince, yemek yiyince, oyun oynayınca
gündüzü anlarım) içerecek şekilde ve “pencereden dışarı bakınca gündüzü anlarım” şeklindedir.
Tablo 1
Gündüzü nasıl anlarsın sorusuna çocukların verdiği yanıtlar
Uygulama Öncesi
Kategori
Verilen Cevap Sayısı
Günlük eylemler/rutinler
7
Güneşin varlığı
2
Havanın aydınlık olması
1
Pencereden bakma/gözlem
0

Uygulama Sonrası
Verilen Cevap Sayısı
2
5
2
1

Değişim (%)
% 71 azalma
%150 artma
%100 artma
%100 artma

Tablo 1’ den de görüldüğü gibi uygulaması sonrasında öğrencilerin bilimsel olarak kabul
edilebilir yanıtlarının oranları artmıştır.
3.2 ‘Geceyi nasıl anlarsın?’ Sorusuna İlişkin Elde Edilen Bulgular
Çocuklara sorulan ‘geceyi nasıl anlarsın?’ sorusuna ilişkin verdikleri yanıt türleri Tablo 2’
de verilmiştir. Uygulama öncesi çocukların % 40’ ı (4 çocuk), uygulama sonrası ise çocukların %
80’i (8 çocuk) bilimsel olarak doğru kabul edilebilecek açıklamalar önermiştir. Çocukların
bilimsel olarak doğru kabul edilebilecek cevapları “Güneş batınca, gidince” ya da “hava
kararınca” şeklinde olmuştur. Çocukların verdiği alternatif yanıtlar ise günlük eylemleri (annem
masal okuyunca, süt içince, uyuyunca geceyi anlarım) ile ilgili ve “pencereden dışarı bakarak
geceyi anlarım” şeklindedir. Uygulama sonrası bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtların
oranlarının arttığı Tablo 2’ de de görülmektedir.
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Tablo 2
Geceyi nasıl anlarsın sorusuna çocukların verdiği yanıtlar
Uygulama Öncesi
Kategori
Verilen Cevap Sayısı
Günlük eylemler/rutinler
4
Güneşin batması/yokluğu
3
Havanın karanlık olması
1
Pencereden bakma/gözlem
2

Uygulama Sonrası
Verilen Cevap Sayısı
1
6
2
1

Değişim (%)
% 75 azalma
%100 artma
%100 artma
%100 azalma

3.3 ‘Gündüz gökyüzünde neler görürsün?’ Sorusuna İlişkin Elde Edilen Bulgular
Çocuklara görüşmelerde sorulan diğer soru ‘gündüz gökyüzünde neler görürsün’ sorusudur.
Tablo 3’ te de görüldüğü gibi uygulama öncesi verilen cevapların %41’i (7 cevap) Güneş, %5’i Ay
(1 cevap), %23’ü Yıldız (4 cevap), %29’u gök cisimleri dışındaki varlıklar (bulutlar, ağaçlar,
kuşlar vb.) şeklindedir.
Tablo 3
Gündüz gökyüzünde neler görürsün sorusuna çocukların verdiği yanıtlar
Uygulama Öncesi
Uygulama Sonrası
Kategori
Verilen Cevap Sayısı
Verilen Cevap Sayısı
Güneş
7
8
Ay
1
4
Yıldızlar
4
1
Gök cisimleri dışındaki varlıklar
5
4
(Bulutlar, kuşlar, ağaçlar vb.)

Değişim (%)
% 14 azalma
%300 artma
%75 artma
%20 azalma

Not: Bir çocuk birden çok cevap vermiştir.

Uygulama sonrasında verilen cevapların %47’si Güneş, %23’ü Ay, %5’i Yıldız, %23’ü gök
cisimleri dışındaki varlıklar şeklindedir. Uygulama sonrasında Ay cevabında anlamlı artış
görülürken (%300), Yıldızlar cevabında da anlamlı azalma (%75) görülmüştür (Tablo 3).
3.4 ‘Gece gökyüzünde neler görürsün?’ Sorusuna İlişkin Elde Edilen Bulgular
Son olarak görüşmelerde çocuklara ‘gece gökyüzünde neler görürsün’ sorusu sorulmuştur.
Tablo 4’ te öğrencilerin öğretim öncesi ve sonrası yanıtları görülmektedir. Uygulamadan önce
verilen cevapların %19’ u (4 cevap) Güneş, %28’ i (6 cevap) Ay, %23’ ü (5 cevap) Yıldız, %28’i (6
cevap) gök cismi dışındaki varlıklar (bulutlar, ağaçlar, kuşlar vb.) şeklindedir.
Tablo 4
Gece gökyüzünde neler görürsün sorusuna çocukların verdiği yanıtlar
Uygulama Öncesi
Uygulama Sonrası
Kategori
Verilen Cevap Sayısı
Verilen Cevap Sayısı
Güneş
4
2
Ay
6
8
Yıldızlar
5
7
Gök cisimleri dışındaki varlıklar
6
5
(Bulutlar, kuşlar, ağaçlar vb.)

Değişim (%)
% 50 azalma
%33 artma
%40 artma
%17 azalma

Not: Bir çocuk birden çok cevap vermiştir.

Uygulamadan sonra verilen cevapların %9’ u (2 cevap) Güneş, %36’ sı (8 cevap) Ay, %32‘ si
(7 cevap) Yıldız, %22’si (5 cevap) gök cismi dışındaki varlıklar (bulutlar, ağaçlar, kuşlar vb.)
şeklindedir. Uygulamadan sonra ”Güneş” cevabında anlamlı bir azalma (%50) görülürken,
“Yıldız” cevabında anlamlı artış (%40) görülmüştür (Tablo 4).
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
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Yapılan çalışmada okul öncesi çocuklarının gece ve gündüzü nasıl anladıkları, güneşin
neden bazen varken bazen olmadığı, zihinlerinde tasarladıkları gece ve gündüz modelinin nasıl
olduğu ile ilgili düşünceleri ortaya çıkarılmıştır. Çocukların gece gündüz kavramlarına ilişkin çok
farklı fikir ve önerilere sahip oldukları bulunmuştur. Bu fikirlerden bazıları bilimsel olarak kabul
edilirken, bazıları da bilimsel olarak kabul edilemeyecek kavram yanılgılarıdır. Stellarium
gökyüzü gözlemi ile bu kavram yanılgılarının düzeltilmesi amaçlanmıştır.
Çocuklar gündüzü nasıl anlarsın ve geceyi nasıl anlarsın sorularına öğretim öncesi günlük
yaşadıkları olayları anlatarak cevap verirken, öğretim sonrasında ”Güneş olduğunda anlarım”
“Hava aydınlandığında anlarım” ve “Güneş gittiğinde anlarım” “Hava karanlık olduğunda
anlarım” şeklinde cevaplar vermişlerdir. Çocuklar etkinlik sonrasında gündüz gökyüzünde ne
görürsün sorusuna Güneş cevabının yanında Ay cevabını da vermiştirler. Çocuklar gece
gökyüzünde ne görürsün sorusuna etkinlik sonrasında Ay ve Yıldızlar cevabını daha çok
vermiştirler. Benzer bulgulara Kampaze (2006) ve Bostan’ın (2008) yaptıkları çalışmalarda da
rastlanmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre etkinlik sonrasında çocukların bilimsel olarak doğru kabul
edilebilecek cevaplarında artış olmuştur. Gökyüzü gözleminde gece ve gündüz gördükleri gök
cisimlerini hem resim yoluyla hem de sözel olarak ifade edebilmişlerdir. Bu sonuç, özellikle
astronomi konularına ilişkin olarak sınıf içerisinde kullanılacak bilgisayar destekli materyaller
ile gökyüzü gözlemi yapmanın öğrencilerin düşüncelerini olumlu yönde etkilediğini
göstermektedir.
Öğretmenler gece gündüz kavramlarına ilişkin etkinliklerde bu konu ile ilgili hikaye
kitapları, maketler, bilgisayar simülasyonları, videolar, çizgi filmler gibi farklı duyulara hitap
edebilecek materyaller kullanarak bu kavramları somutlaştırmalıdır. Bunu yaparken de
kullandıkları materyallerde kavram yanılgısına ait öğeler olup olmadığını etkinlikleri yapmadan
önce incelemelidir. Çünkü bazı okul öncesi etkinlik kitaplarında Ay’ın yalnız gece göründüğünü
vurgulayan resim ve etkinlikler bulunmaktadır.
Öğretmenler gece gündüz kavramlarıma ilişkin etkinliğe başlamadan önce çocukların var
olan bilgilerini yoklamalı çocukların kavram yanılgılarını kendilerinin fark edip
düzeltebilecekleri etkinlikler geliştirmelidir. Özellikle öğrenciler aktif kılınırsa öğrenmeler daha
kalıcı ve anlamlı olacaktır.
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Özet: Okuma alışkanlığı ve okuma kültürü kazanmak adına erken çocukluk yılları önemlidir.
Çocukluktan itibaren çocukları hikayelerle tanıştırmak ileride okuma alışkanlığı kazanmaları açısından
önemlidir. Çocukların nitelikli kitaplarla etkileşime geçmesine olanak sağlanması, bireylerin okuma
kültürü edinmesinde temel önceliklerdendir. Hikaye kitapları çocukların çok yönlü gelişimlerine katkıda
bulunan önemli eğitim araçlarıdır. Hikaye okuma çalışmaları, çocukların erken okuryazarlık becerilerini
geliştiren, dil gelişimlerine katkı sağlayan, temel kavram ve alışkanlıkları öğrenmelerinde önemli yer alan
temel etkinliklerdendir. Hikayeler ve çocuk edebiyatı ürünleri çocukların dil gelişimi, sosyal ve duygusal,
bilişsel, motor gelişim, ahlak ve kişilik gelişimine önemli katkılar sağlar. Sanatsal ve estetik gelişime de
katkı sağlayarak; edebiyat sevgisi aşılar. Bu bağlamda erken yıllarda çocuklarla beraber gerçekleştirilen
hikaye etkinlikleri önemlidir. Bu nedenle bu araştırmada erken çocuklukta kabul gören farklı program
yaklaşımlarında hikaye etkinliklerinin yeri ve önemi araştırılmıştır. Hikayeler aynı zamanda dil ve erken
okuryazarlık gelişimini sağlayan araçlar olduğundan çalışmada hikaye ve dil etkinlikleri beraber ele
alınmıştır. Erken çocukluk eğitimde yaygın kabul gören yaklaşımlardan üç tanesi (Montessori, Highscope,
Head Start) araştırma için seçilerek dil ve hikaye etkinliklerine içeriklerinde nasıl yer verdikleri
incelenmiştir. Programlarda hikaye etkinliklerinin birbirleriyle benzer olduğu ve önemsendiği tespit
edilmiştir. İncelenen tüm programlarda yer alan hikaye etkinliklerinin özelliklerinden yola çıkılarak
araştırmacılara ve hikaye okuyuculara öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Hikaye okuma, Montessori, Head Start Yaklaşımı, Highscope Programı.

Investigation of Current Program Approaches in Early Childhood
Education in Terms of Language and Story Activities
Abstract: Early childhood years are important to gain reading habits and reading culture. From
childhood, it is important to introduce children to stories and make them gain a reading habit in the
future. Enabling children to interact with qualified books is one of the main priorities for individuals to
acquire a reading culture. Story books are important educational tools that contribute to children's
multifaceted development. The study of story reading is one of the main activities in the development of
early literacy skills of children, contributing to the development of language and learning basic concepts
and habits. Stories and children's literature products make significant contributions to children's language
development, social and emotional, cognitive, motor development, morality and personality
development. By contributing to artistic and aesthetic development; it makes children love literature. In
this context, story activities carried out with children in early years are important. Therefore, in this
study, the role and importance of story activities in different early childhood approaches were
investigated. As stories are also tools for language and early literacy development, story and language
activities are considered together. Three of the widely accepted approaches in early childhood education
(Montessori, Highscope, Head Start) were selected for the research and how language and story activities
were included in their content. Suggestions were given to the researchers and story readers based on the
characteristics of the story activities in all the programs studied.
Keywords: Story reading, Montessori, Head Start Approach, Highscope Program.
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1. Giriş
Erken çocukluk dönemi, her türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların temelinin atıldığı gibi
erken okuryazarlık becerilerinin kazanıldığı ve okuma yazma alışkanlıklarının temelinin atıldığı
yıllardır. Çocukların erken okuryazarlık becerilerini bu dönemde kazanmaları ilerleyen eğitim
yaşantılarını kolaylaştırması açısından önemlidir. Okuryazarlık gelişiminde çocukların iyi
okuyucular olmaları için, edinmeleri gereken becerilere erken okuryazarlık becerileri denir.
Whitehurst ve Lonigan (1998)’a göre erken okuryazarlık gelişimi çeşitli bilgi, beceri, tutum ve
davranışları içermektedir. Erken okuryazarlık becerileri fonolojik farkındalık, yazı bilgisi, alfabe
ve harf bilgisi, sözel dil becerileri, sözcük bilgisi, anlama ve yazı yazma becerileri olarak
sıralanabilir (Karaman, 2015). Whitehurst ve Lonigan (1998)’a göre, okuma yazmayı öğrenme
sürecinin başında, içeriden dışarıya doğru olan beceriler (dil birimleri, ses birimleri, yazılı
birimler) daha önemlidir. Dışarıdan içeriye doğru olan becerilerde (bağlamsal beceriler,
anlamsal beceriler) okuma ve yazma öğrenildikten sonra daha çok önem kazanır. İçeriden
dışarıya doğru olan beceriler okuma yazmaya hazırlık aşamasında yani okul öncesinde
kazanılırsa diğer becerilere temel oluşturarak onların kazanılmasını kolaylaştıracaktır.
Araştırmalar, erken okuryazarlık becerileri ile daha sonraki yıllardaki akademik başarı arasında
güçlü bir ilişki olduğunu ve bu becerilerin, çocukların ilkokuldaki okuma performanslarını güçlü
bir şekilde yordadığını ifade etmektedir (Nelson, 2005; Spira, Bracken ve Fischel, 2005;
Vellutıno, Scanlon ve Lyon, 2000; akt. Karaman, 2015).
Hikayeler, erken okuryazarlık becerilerini kazandırmada en etkili araçlardır. Hikaye
okuma, çocuklara hikayenin kelimesi kelimesine okunup bitirildiği bir etkinlik yerine; çocuğun
sözcük bilgisi, fonolojik farkındalık, yazı farkındalığı gibi erken okuryazarlık becerilerini ve kitap
okumayı sevmesini desteklemek için gerçekleştirilen bir etkinlik olmalıdır (Şahin, 2015). Hikaye
okumanın erken okuma yazma gelişimine (erken okuryazarlık becerilerine) büyük katkısı vardır
(Neuman, 1996; Schickedenz, 1996; Sonnechein ve Munsterman, 2002; akt. Şahin, 2015). Hikaye
okuma ile çocuklar hem dinleme becerilerini geliştirir; hem de yeni kelime ve kavramları
kazanırlar (Gordon ve Browne, 2005).
Çocuğa okunan hikayeler, onun ilerdeki okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir.
Yapılan araştırmalar, bebeklik dönemleri boyunca ebeveynleri tarafından kitap okuyarak
büyütülen çocukların, okumayanlara kıyasla okulda daha başarılı olduklarını göstermektedir
(Bayraktar, 2013).Yetişkinlerin çocuklara okudukları kitapların çocukların dil gelişimine
katkıları çoktur, hikaye okumanın çocuklara katkıları aşağıda verilmiştir (Avcı, Ersoy ve Turla,
2006; Vacca vd., 2006, akt. Bayraktar, 2013; Şahin, 2015):
− Çocuk birçok kavram ve kelimeyi hikaye kitapları aracılığıyla daha kolay öğrenir.
− Resimli hikaye kitapları aracılığıyla çocukların görsel okumalarını gelişir. Resimler yoluyla
pek çok kavram ve kelimeyi daha iyi kavrarlar.
− Sözcük dağarcığını zenginleştirir. Çocuk hikaye okuma sırasında duyduğu yeni sözcükleri
kazanır. Yeni sözcükler öğrenirken onların yeni kullanım biçimlerini de keşfeder.
− Hikaye okuma, çocuklara dilbilgisi kurallarını ve edebi söylem kurallarını görebilecekleri
bir bağlam sağlar.
− Çocuğu okuma yazma öğrenmeye daha istekli hale getirir. Kitaplara karşı geliştirilen
olumlu duygu ve düşünceler, okuma yazmaya karşı da gelişir.
− Çeşitli cümle yapılarını tanımalarına ve kullanmalarına fırsat tanır. Anadilini daha iyi
kullanma becerisi kazanır. Birleşik cümle, soru cümlesi olumlu ve olumsuz cümle kurma
becerileri ile farklı zaman kiplerini kullanımları gelişir.
− Çocukların okuma ve yazmanın anlamını çözmelerine yardımcı olur. Yazı farkındalığı, ses
farkındalığı, sözcük farkındalığı gibi erken okuryazarlık becerilerine katkı sağlaması okuma
yazmaya geçişi kolaylaştırır.
− Kitaplardan ve okuduğu edebi türden zevk almalarını sağlar. Çocukları sanatsal ve estetik
açıdan geliştirir.
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− Çocukta dinleme alışkanlığı gelişir. Çocuk kitabı dinlerken doğru telaffuz, vurgu ve
tonlamaları öğrenir.
− Yazı farkındalığı gelişir. Yazılı dili ve şekiller ile ilgilenir ve resimden yazıya geçmek
kolaylaşır. Gördüğü şekilleri algılamayı öğrenir ve onlar hakkında da fikirler yürütmelerini
sağlar.
− Çocukların resimlerle sözcükleri eşleştirebilmelerine fırsat verir. Resimlerdeki eylemleri
tanımlamayı ve adlandırmayı öğrenmelerine fırsat verir. Görsel okuma çalışmaları ve resimleri
yorumlama alışkanlığı kazanmaları ileriki yıllarda işlerine yarar. Resim ile yazı arasında ilişki
kurar.
− Tahmin etme, görsel okuma, soru sorma ve soruları cevaplama becerileri gelişir. Bir
cümledeki sözcükleri tahmin etmelerini sağlar. Çocukların hikayeler ile ilgili soruları
cevaplandırmalarını ve yeni sorular sormalarını sağlar.
− İfade edici dil becerilerine katkı sağlar. Sıfatları ve zamirleri, çoğul ve soru eklerini,
olumlu ve olumsuz ifadeleri doğru ve yerinde kullanmayı öğrenirler.
− Okunan edebiyat ürünlerinden esinlenerek oluşturduğu yeni hikaye, tekerlemeler ve
bilmeceler ona kendi ürününü oluşturma hazzını verir. Kendini farklı ve özgün yollarla ifade
etmesine olanak tanır.
− Dikkatini yoğunlaştırır ve dinleme süresini arttırır. Okunan hikayeyi dinlerken, dinleme
alışkanlığı kazanır. Dinleme, taklit etme ve dil ile ilgili alıştırma yapma fırsatı bulur.
Okul öncesi dönem çocukları için yazılan hikayeler genel olarak resimli kitaplar şeklindedir
ve çocuğun hayatında önemli bir yer tutarlar. Bu dönemde yetişkinler çocuğun ihtiyaçlarına
uygun deneyim ve bilgilerini artıracak türden konular içeren kitapları çocuklara sunmalıdır.
Çocuk kitapla birlikte olmaktan zevk almalıdır (Çakmak Güleç ve Geçgel, 2012). Hikayeler ve
çocuk edebiyatı ürünleri çocukların dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, bilişsel gelişim,
motor gelişim, ahlak ve kişilik gelişimine önemli katkılar sağlar. Sanatsal ve estetik gelişime de
katkı sağlayarak; edebiyat sevgisi de aşılar. Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre seçilen
hikayelerin çocuğun çeşitli gelişim alanlarına sağladığı bazı katkılar ayrı ayrı verilmiştir (Alkan
Ersoy ve Bayraktar, 2015; Çakmak Güleç ve Geçgel, 2012; Karatay, 2007; Sever, 2003; Öztürk,
2010; Öztürk Samur, 2013; Şimşek, Yalçın ve Yakar, 2011; Turla, 2015).
Çocuklar okunan hikayeler sayesinde hikayede geçen olay örgüsünü anlamaya çalışırken
neden-sonuç ilişkisi kurar, muhakeme yapar; hikayedeki problemlere çözüm üretir. Bütün
bunları yaparken de zihinsel olarak aktiftir. Dikkat eder, algılar ve hatırlar. Yerine göre eleştirel
ve yaratıcı düşünür. Hikayeler sayesinde çocuklar yeni kavramlar öğrenirler. Tüm bunlar
çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlar. Hikayelerin bilişsel gelişime katkıları aşağıda
verilmiştir (Alkan Ersoy ve Bayraktar, 2015; Çakmak Güleç ve Geçgel, 2012; Öztürk Samur, 2013;
Şimşek, Yalçın ve Yakar, 2011):
− Okul öncesi dönem çocuğu her gün içinde yaşadığı dünyayı anlamaya ve keşfetmeye
çalışır. Resimli hikaye kitapları sayesinde çocuk yaşadığı dünyayı keşfeder ve algıları genişler.
− Kavram gelişimini destekler ve kavramların öğrenilmesini kolaylaştırır.
− Duyu algılarını geliştirir.
− Bellek ve hatırlama gücünü geliştirir.
− Mantıklı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
− Hayal gücünü ve düş kurma becerilerini geliştirir.
− Neden sonuç ilişkisi kurabilmesine katkı sağlar.
− Dikkat süresini ve algılama yeteneğini geliştirir.
− Yaratıcı düşünme becerilerini kazanmayı sağlar.
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− Karşılaştırma yapma ve muhakeme yapma yeteneğini geliştirir. Benzer konulardaki iki
kitabı karşılaştırır.
− Kitaplarla beraber sorulan sorular sayesinde eleştirel düşünme becerisi gelişir.
Hikayelerin dil ve erken okuryazarlık becerilerinin gelişimine katkısı büyüktür. Çocuklar
hikayeler okunurken dinleme alışkanlığı kazanırlar. Hikayede geçen kelimeleri öğrenirler ve
görselleri yorumlarken görsel okuma alışkanlığı kazanırlar. Hikayede geçen sesleri ayırt ederek
ses farkındalığı, yazıları inceleyerek yazı farkındalığı edinebilirler. Hikaye ile ilgili soruları
cevaplayarak konuşma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirirler. Hikayelerin çocukların
erken okuryazarlık becerileri ve dil gelişimine katkıları aşağıda verilmiştir (Alkan Ersoy ve
Bayraktar, 2015; Çakmak Güleç ve Geçgel, 2012; Karatay, 2007; Sever, 2003; Öztürk, 2010;
Öztürk Samur, 2013; Şimşek, Yalçın ve Yakar, 2011; Turla, 2015):
− Ses ve sözcüklerin söyleniş biçimleri ile ilgili deneyim kazandırır.
− Yazı farkındalığı geliştirir.
− Fonolojik farkındalığı geliştirir.
− Düşünceleri düzenleyebilme ve duyguları ifade edebilmelerine fırsat tanır.
− Kelime hazinesini geliştirir.
− Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirir.
− Ana dilini iyi kullanabilme becerisi kazandırır.
− Görsel okumayı sağlar, gördüğü şekilleri algılamayı öğretir.
− Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini destekler.
− Okuma yazma farkındalığı oluşturur.
− Dil bilinci ve duyarlılığı kazanmalarına katkı sağlar.
− Çocuk için duyarak öğrendiği soyut sözcükler, kitapta gördüğü resimlerle somut hale
gelirler.
Hikayeler sosyal ve duygusal gelişim açısından da önemli araçlardır. Ahlak gelişimi ve kişilik
gelişimi açısından hikayeleri kullanmak faydalıdır. Hikayeler sayesinde çocuk kahramanla
özdeşim kurarak empati yeteneğini geliştirir. Çocuklar hikayelerdeki konu ve temalar sayesinde
iyi-kötü kavramını kazanır. Toplumsal hayata uyum sağlar. Hikayede yazılanlarla kendi hayatı
arasında ilişki kurabilir. Özgüven kazanır. Saygı, hoşgörü ve adalet gibi değerleri öğrenir. Sosyal
ve duygusal gelişime katkıları da aşağıda verilmiştir (Alkan Ersoy ve Bayraktar, 2015; Çakmak
Güleç ve Geçgel, 2012; Karatay, 2007; Sever, 2003; Öztürk, 2010; Öztürk Samur, 2013; Şimşek,
Yalçın ve Yakar, 2011; Turla, 2015):
− İnsanlar arası ilişkiler ve farklı kültürler hakkında bilgi verir.
− İnsanlar arası ilişkilerde karşılaştığı problemlerin çözümü hakkında ipucu sunar.
− Özgüveni geliştirir.
− Kendisi için yazılmış hikayelerde yaşadığı dünyanın benzerini bulur. Yazılanlar ile
yaşananlar arasında ilişkiler kurar, karşılaştırmalar yapar.
− Başkalarına karşı farkındalık ve duyarlılık kazanır.
− Empati kurmasını sağlar.
− Çocukta sosyal kurallar ve adalet duygusu geliştirir.
− Sosyal öğrenme modeline göre kitaplar çocukların kimlik kazanmalarında etkilidir.
Hikayelerin görselleri özellikle okul öncesi çocuklar için yazılardan daha önemli
olabilmektedir. Bu nedenle estetik duygu ve düzen ihtiyacını karşılamada hikayelerin görselleri
öne çıkar. Hikayeler, çocuklarda estetik duygusu ve düzen ihtiyacını karşılayarak edebi
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değerleri geliştirir (Çakmak Güleç ve Geçgel, 2012; Öztürk Samur, 2013; Şimşek, Yalçın ve
Yakar, 2011; Turla, 2015). Çocuklar için yazılmış kitapların edebi ürün özelliklerinin olması
çocuğun edebiyata olan ilgi ve sevgisini besler. Çocukların sevdikleri kitapları okuması, okumaya
karşı olumlu tutum kazandırmada etkilidir.
Hikaye okuma etkinliklerinin doğru planlanması, hikayelerin çocuğun gelişimine olan
katkılarını artıracaktır. Bu nedenle hikaye etkinlikleri planlanırken bazı noktalara dikkat
edilmesi gerekir (Vacca vd., 2006, akt. Bayraktar, 2013; Gönen, 2009):
− Hikayeler mutlaka önceden yetişkin tarafından okunmuş olmalıdır. Hikaye okurken
kullanılacak yöntem ve materyaller önceden belirlenmelidir.
− Hikayeler okunurken çocuklar mutlaka resimleri görmelidir ve aktif olarak hikayeye
katılmalıdır.
− Çocuklara yaşıtları ve büyükleri içinde kendini ifade edebilecek olanaklar sunulmalıdır.
Eğitimci ya da ebeveyn çocuğa hikaye ile ilgili sorular sormalı ve cevapları dinlenmelidir.
Çocukların da soru sormasına fırsat verilmesi doğru olur.
− Kitap okunurken, sorulan sorulara verilen cevaplar tekdüzelik taşıyorsa; yetişkin farklı
ipuçları vererek, çocukları farklı şekilde düşünmeye ve hayal güçlerini kullanmaya
yönlendirmelidir.
− Yetişkin çocukla mümkün olduğunca kelimeler değil; cümleler kullanarak konuşmaya
çalışmalıdır. Konuşmaları ile çocuğa model olmalıdır. Aynı zamanda çocukları cümle kurabilmesi
için teşvik edici ve cesaretlendirici bir yaklaşım içinde olmalıdır. Cümlelerde gruplama ve
sınıflama yapılmalıdır. Örneğin “Bu renk kırmızıdır.”,“ Tavşan bir hayvandır.”… gibi.
− Okuma yaparken okunulan yazıların parmakla takip edilmesi çocuklara yazı farkındalığı
kazandırma açısından önemlidir. Bu takip çocuklara okumanın hangi tarafa doğru yapıldığını
(soldan-sağa ve üstten-aşağıya) gösterir. Buna fırsat verilmelidir.
− Öğretmen çocuğun kelime hazinesinin artması ve kelimelerin anlamlarını kavrayabilmesi
için çocuklara uygun fırsatlar yaratmalıdır. Kitapta geçen kelimelerin çocuklar tarafından daha
kalıcı öğrenilmesini sağlamak için, hikayedeki sözcükler çocuğa işaret edilmeli ve sorulmalıdır.
Çocuklara yuvarlak içine aldırılmalıdır.
Örneğin çocukların hikayedeki bazı sözcükleri bulmaları istenebilir ya da hikayede geçen
bir kelime söylenerek çocuklardan hikayenin içinde bu kelimeyi göstermeleri istenebilir.
(Öğretmen çocuktan bir sözcüğü göstermesini istediğinde çocuk sözcüğü gösteremezse
öğretmen hemen göstermelidir). Bu şekilde sözcük ve yazı farkındalığına katkı sağlanmış olunur.
− Okunan sözcüklerle ilgili açıklamalar yapılmalı, sorular sorulmalıdır. Yeni sözcükle ilgili
konuşulur ve varsa görsellerle pekiştirilirse sözcük daha akılda kalıcı olur.
− Yazılarda geçen dil bilgisine dair kavramlar (harf, sözcük, cümle ve noktalama işaretleri
vb.) hakkında konuşulmalıdır. Örneğin çocuktan nokta işaretini göstermesi istenebilir. Soru
işareti çocuklara tanıtılabilir. Bu tip alıştırmalar daha ziyade yazı farkındalığı kapsamındadır.
− Çocuklar hikayedeki bir sözcük ile karttaki sözcüğü eşleştirebilmelidir. Eğer sözcük başka
yerlerde de varsa onları da göstermesi istenmelidir. Bu görev diğer sözcüklerle birkaç defa
tekrar edilmelidir. Çocuklar hikayedeki benzer cümleleri eşleştirebilmelidir. Bu çalışma diğer
cümlelerle de tekrar edilmelidir.
− Sözcük kartları hazırlanarak heceleri anlamaları için harfler verilmelidir. Sözcükteki
harfler ayrılmalıdır. İlk olarak kendi isimleri kullanılabilir. Çocuk, harf ve sözcük arasındaki
farklılığı anlamalıdır. Bu diğer sözcüklerle de tekrar edilmelidir.
− Çocuk hikayedeki kendi ismiyle benzer harflerin hepsini gösterebilmelidir. Seçilen
sözcükleri aramaları için çocuklar teşvik edilmelidir.
− Hikaye zaman zaman yarıda kesilerek, bundan sonra gelişebilecek olaylar hakkında
konuşmaları istenmelidir. Hikaye ile ilgili tahminde bulunmak çocukların hem hikayeye yönelik
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dikkat ve ilgilerini canlı tutar, hem de tahminlerinin doğru çıkması onları motive ederek
kitaplara karşı olumlu tutum kazanmaya yardımcı olur
− Yetişkin okuma sırasında telaffuzuna, vurgu ve tonlamalara dikkat etmeli, iyi bir model
olmalıdır.
− Kelime ya da kelime grupları ile ilgili açıklamalar yapılırken detaylı ayrıntılı
anlatılmalıdır. Aynı anlama gelen benzer sözcükler hakkında da konuşulmalıdır. Eş anlamlı
kelimeler varsa belirtilmelidir.
Türkiye’de 2013’te yenilenen okul öncesi eğitim programında hikayelerin yeri
incelendiğinde hikayelerin daha çok Türkçe etkinlikleri içinde yer alması söz konusudur. Okul
öncesi eğitim programında Türkçe etkinlikleri ile ilgili yer alan ifadeler şu şekildedir (MEB,
2013):
“Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan
etkinliklerdir. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi
çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini
aşılamaktır. Eğitim programlarında dil ve iletişimin desteklenebilmesi için çocuk-çocuk
ve yetişkin-çocuk iletişimini teşvik eden bir yaklaşımın kullanılması önemlidir. Seçilen
etkinliklerin sözel ve sözel olmayan dil becerilerini kapsaması, örneklerle
çeşitlendirilmesi, yorumlara ve farklı çıkarımlara olanak sağlaması, ilk elden deneyim
kazanmanın, yaparak-yaşayarak öğrenmenin desteklenmesi kalem-kâğıda dayalı
becerilerden çok daha fazla önem taşımaktadır. Türkçe etkinlikleri planlarken
öğretmenlerin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine dikkat etmesinin yanı sıra eğitim
ortamını düzenlemesi, farklı yöntem ve teknikleri kullanması, sosyal ve kültürel olarak
dezavantajlı çocukları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Örnek Etkinlikler;
Tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme,
resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü
tamamlama, öykü oluşturma, öyküyü tekrar anlatma, öyküyü resimlendirme,
resimlerden öykü oluşturma gibi etkinliklerdir. Resimli öykü okuma çalışmalarında
eğitimciler, öykü sonunda çocuklarla sohbet ederek öyküdeki ana olay, karakterler,
öyküyü oluşturan sorunlar, giriş, gelişme ve sonuç hakkında sorular sorabilirler.”
Okul öncesi eğitim programında günlük planlarda hikayeler kullanılırken, hikaye öncesi
ve sonrası etkinliklerle desteklenerek, etkinlikler arası bütünlüğün sağlanmasına da katkıda
bulunulması önerilmektedir. Hikayeler diğer etkinlik türleriyle bütünleştirilirse o gün ulaşılmak
istenen kazanımlara ulaşmada daha etkili olurlar (Polat, 2014). Bu şekilde hazırlanan planlar
çocuğun bütünsel gelişimini de destekleyecektir.
2. Farklı Erken Çocukluk Programlarında Hikaye ve Dil Etkinliklerinin Yeri
Türkiye’deki okul öncesi eğitim programında bu şekilde yer alan hikaye ve Türkçe
etkinliklerinin dünyada güncel olan diğer erken çocukluk program modellerinde nasıl yer aldığı
bu araştırmanın konusudur. Bu amaçla bu çalışmada çocukların gelişimi için oldukça önemli olan
dil ve hikaye etkinliklerinin Montessori, Head Start ve High Scope program modellerinde nasıl
yer aldığı konu edilmiştir.
2.1. Highscope Programı - Hikaye ve Dil Etkinliklerinin Yeri
High Scope, 1960’lı yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nde dezavantajlı ailelerin
çocuklarını okul hayatına hazırlamak için geliştirilmiş bir erken müdahale programıdır (Arıkan,
2013). High Scope ismi, programın yüksek beklentilerine ve uzun vadede geniş kapsamlı
amaçlarına işaret etmektedir. High Scope programının felsefi temelleri ve kuramsal yapısı
Piaget’nin bilişsel gelişim teorisinin izlerini taşımaktadır.
High Scope programında yer alan tüm aktiviteler ve eğitimler erken çocukluk eğitiminde
etkin öğrenme kavramını temel alarak yapılır. Bu yaklaşımda çocukların en fazla kendi
kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bu programda
çocukların kendi istediklerini yapmalarına, karar verebilme mekanizmalarının geliştirilmesine,
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sorumluluk duygusu geliştirerek sorumluluk almayı öğrenmelerine, yeteneklerinin ve öz
disiplinlerinin geliştirilmesine destek vermek hedeflenmektedir. Çocukların kendilerini rahatça
ifade edebilen ve başkalarının görüşlerine açık, girişken, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak
yetişmeleri hedeflenir. Bunun sonucunda da dil gelişimi (dili kullanma becerisi-kendini ifade
yeteneği-düşünme süreci vs. gelişir (Ezmeci ve Akman, 2016). Dil gelişimi bu programda yer
alan önemli amaçlardandır.
High Scope Programının beş temel ilkesi bulunmaktadır. Bu beş temel ilkeden etkin
öğrenme ve bunu sağlayan temel göstergeler, programın özünü oluşturmaktadır (Hohman ve
Weikart, 2000; Holt, 2007; Morrison, 1997 akt. Koçer ve Meral, 2015). Bunun üzerine kurulan
yetişkin-çocuk etkileşimi, öğrenme çevresi, günlük program akışı ve değerlendirme boyutları
programın diğer ilkeleridir.
Etkin Öğrenme: Öğretmen her çocuğun kendi yaptıklarını gözlemlemesi, düşünmesi,
ilişkilerin farkına varması ve sorunları fark edip çözmesine yardımcı olmalı (Pound 2005), etkin
öğrenmeyi sağlayacak eğitim ortamını sağlamalı ve çocuklara yaptıklarını düşünmeleri için
rehber olmalıdır (Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2000; Poyraz ve Dere, 2001). Buradaki etkin
öğrenme hem öğretmeni hem çocuğu öğrenme sürecine dahil ederek katılımcı bir özelliğe
sahiptir (Hohmann ve Weikart, 2002). Hohmann ve Weikart’a göre çocukların etkin
öğrenebilmesi için gerekli beş öğe ise şöyle tanımlanmıştır:
Tercih yapma: Bir etkinliğe çocuğun kendisinin istek ve ihtiyacıyla başlamasını ifade eder.
Çocuğun öncelikli olarak ilgisi ve iç motivasyonu olması gereklidir.
Öğrenme Materyalleri: Çocuk ilgili materyali seçerek onu kullanarak ne yapacağını planlar.
Öğretmen tarafından sunulan materyaller önemlidir. Çocuk için erişilebilir, çekici, açık uçlu ve
tüm duyularına hitap eden çeşitli nesneleri içerebilecek materyaller olmalıdır. Materyalleri
kullanırken yeterli alan ve zamanı da verilmelidir.
Nesneleri farklı amaçlar için kullanma: Öğrenme materyalleri çocukların bunları farklı
amaçlar için kullanabilmelerine de olanak sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Bu süreçte çocuğun hem
elleri hem de zihni çalışmalıdır.
Dil Kullanma ve düşünme: Çocuk nesnelerle ve fikirlerle etkileşim halinde geçirdiği tüm
yaşantıları dili kullanarak ifade eder ve paylaşır. Bu nedenle dili kullanabilmesi önemlidir.
Yetişkin desteği: Bu süreçte çocuk, yetişkin desteğine ihtiyaç duyar. Yetişkinin oyuna
katılması, onunla konuşması, karşılaştığı problemleri çözmeye yardım etmesi vb. rollerle
kılavuzluk etmesine gerek vardır.
Müfredat oluşturulurken Piaget’in özellikle hareket, temsilcilik ve dil gelişimine ilişkin
fikirlerinden faydalanılmıştır. Hareket, temsilcilik ve dil gelişimi bu yaklaşımda öğrenmenin
temel koşullarından biridir. Öğrenme yapay olarak hazırlanmış olaylar yerine gerçek nesneler,
materyaller, olaylar, yerlerde vb. gerçek deneyimlerle boğuşması sonucunda oluşmalıdır. Bu
nedenle sınıfta yeterli aletler, nesneler ve bunlarla etkileşime girip bunları inceleyip sonuçlar
çıkartabilecek kadar zaman olması gerekmektedir (Weikart ve Hohmann, 1973; akt. Kotaman,
2007).
High Scope yaklaşımının program içeriğinde; 0-3 yaş grubunda yer alan temel alanlar;
Benlik Algısı Geliştirme, Sosyal İlişkiler Kurma, Yaratıcı Temsil, Müzik, Hareket, Dil ve İletişim,
Sayı ve Miktar, Mekan, Zaman ve Nesneleri Keşfetme gibi alanlar şeklindedir. Dil ve İletişim
alanı “öykü”, şarkı ve ritimleri kapsar. Onun dışında yaratıcı temsil görsel okuma ile
ilişkilendirilerek hikayeleri içerebilir.
Yaş grubu 3-5 yaş arasında dil ve iletişimin yanı sıra okuryazarlık becerileri de programa
dahil olur. Bu süreçte hikaye okumanın yanı sıra yazmaya dair beceriler de eklenir. High Scope
programları okuma yazmaya temel oluşturan erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine
önem veren bir programdır. (Arıkan, 2013). Bu bağlamda çocuklar için yazı ile ilgili zengin
uyaranlar sağlanması ve dilin sembolik yapısına karşı farkındalık geliştirecek ses, harf ve sözcük
çalışmaları yapılması vurgulanmaktadır. (Arıkan, 2013). Örneğin “büyüyen okurlar erken
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okuryazarlık programı” adında bir program kitabı da mevcuttur. Bu kitap küçük grup zaman
etkinlikleri ile erken okuryazarlık becerilerini destekleyici bir takım materyalleri içermektedir.
High Scope programının önemli özelliklerinden olan sınıf ortamlarının köşelere ayrılarak
düzenlenmesidir. 0-3 yaş grubu için yiyecek hazırlama ve beslenme alanı, uyku alanı, vücut
bakım alanı, oyun alanı, hareket alanı, su ve kum köşesi, kitap köşesi, sanat köşesi, blok ve
evcilik köşesi mevcuttur. 3-5 yaş için ise blok, evcilik, sanat, oyuncak, hareket ve müzik,
okuma-yazma, matematik ve fen, bilgisayar, tahta çalışmaları, su ve kum, açık oyun alanı gibi
köşeler mevcuttur. 0-3 te yer alan kitap köşesi yerini okuma-yazma köşesi olarak genişleyerek
almıştır.
High Scope programında günlük rutin; karşılama zamanı, mesaj panosu (gün içinde
yapılacaklar hakkında bilgilerin yer aldığı görsel yazı, şekil sembol içeren pano), planla-yapdeğerlendir(herkesin bireysel çalıştığı anlar), küçük grup zamanı, büyük grup zamanı, açık hava
zamanı, geçiş zamanları, beslenme ve dinlenme zamanları gibi bölümlerden oluşur (Koçer ve
Meral, 2015). High Scope programının günlük rutin bir işleyişi vardır. Günlük rutin çocukların
amaçlarını ifadelendirip, onları yerine getirmelerini ve yerine getirdikten sonra üzerlerinde
değerlendirme yapmaktan oluşan planla-yap-değerlendir döngüsünü içerir. Çocuklar
gerçekleştirecekleri ana etkinliği planlarlar bu planı öğretmenleri ile paylaşırlar. Çocuklar
öğretmenlerini planlarından haberdar ettikten sonra planlarını uygularlar. Daha sonra yaptıkları
şeyler hakkında konuşurlar veya yaptıkları şeyleri çizerek veya kendilerince yazarak ifade
ederler. Böylece yaptıkları işe tekrar geri dönerek bütün süreci ve ortaya çıkan ürünü
değerlendirirler. Planla-uygula-değerlendir döngüsünde gerçekleşen ana etkinlik dışında
çocukların yetişkinlerin seçtikleri ya da tanıdık nesneleri denedikleri ve keşfettikleri küçük grup
zamanı ve çocukların ve yetişkinlerin birlikte müzik ve hareket etkinlikleri başlattıkları,
hikayeleri canlandırdıkları, grup tartışmaları yaptıkları ve işbirliğine dayanan oyun oynadıkları
veya projeler gerçekleştirdikleri büyük grup zamanı günlük rutinin bir diğer önemli unsurudur.
Bu etkinlikler sayesinde yetişkinlerde ve çocuklarda birlikte yaşama, ortak bir yaşam birimi
oluşturma ve ona ait olma duygusu gelişir (Schweinhart, 2002; akt. Kotaman, 2007).
High Scope programındaki hikaye ve dil etkinliklerinin yeri özetlenerek tablo 1’de
sunulmuştur:

Tablo 1
High Scope Programında Hikaye ve Dil Etkinliklerinin Yeri
Öğrenme
Program
Etkinlikler
alanı
Öyküler, şiirler, ritimler
High
Kitap köşesi
(Tekerleme, parmak
Scope
ve diğer
oyunları)
0-3
köşeler
Bireysel etkinlikler
Büyük grup etkinlikleri
Hikayeler
Ses, harf, sözcük, alfabeler
ile ilgili farkındalık artırıcı
etkinlikler
High
Küçük grup etkinlikleri
OkumaScope
Bireysel etkinlikler
yazma köşesi
3-5
Büyük grup etkinlikleri
Öğle yemeği sonrası
dinlenme ve kitaplar
Mesaj panoları (kelime
farkındalığı, görsel okuma)

Amaçlar

Materyaller

Dili kullanma

Hikaye
kitapları

Dili kullanma
Erken
okuryazarlık
becerileri
geliştirme.
Ses, harf,
sözcük
farkındalığı
kazandırma
Görsel okuma

Büyüyen
okurlar erken
okuryazarlık
program kitabı
Hikaye
kitapları

2.2. Montessori Yaklaşımı - Hikaye ve Dil Etkinliklerinin Yeri
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Montessori Yaklaşımının kurucusu Maria Montessori alternatif eğitimde ruhsal gelişmecilik
modelinin, yeni eğitimde ise çocuktan hareket akımının temsilcisidir (Korkmaz, 2015). Ruhsal
gelişmecilik modeli insanın ruhsal bir yönünün de olduğunu ve bu yönün de eğitilmesi gerektiğini
savunur. Montessori eğitim felsefesinin temellerini oluştururken kendi dönemi öncesi ve kendi
döneminden birçok filozof ve eğitimciden etkilenir. Bu filozof ve eğitimciler; Pereira, Rousseau,
Pestallozi, Frobel, Seguin, Itard ve Owen olarak sayılabilir. Montessori'nin gelişime ait fikirleri,
Piaget ve Vygotsky'ninkiler gibi yapılandırmacılığa ve etkin doğal öğrenmeye dayanmaktadır
(Wortham, 2006, akt. Ekici, 2015).
Montessoriye göre, çocukluk dönemi gelişim açısından en dinamik dönemdir ve birbiriyle
bağıntılı, belli bir ritim içinde ilerler. Gelişimde "hassas dönemler" adını verdiği dört süreç
tanımlamaktadır. Bunlar; bebeklik, çocukluk, ergenlik ve olgunluktur. Montessori her dönemin
kendine özgü özellikleri olduğunu söyleyerek eğitimin bu özelliklere göre düzenlenmesi
gerektiğini savunmuştur (Şahin, 2010). Montessori eğitim programının diğer programlardan
ayrılan en önemli özelliği programın kurucusu tarafından geliştirilmiş özel materyallerinin
olması ve etkinliklerin çocukların eylemleri ve katılımlarıyla öğrenmelerine fırsat vermesidir
(Lillard, 2012; akt. Dereli, 2017). Montessori iki temel kurala dayanır:
1.Çocuk bütün etkinliklere kendi seçerek ve yaparak katılmalıdır. Bir başka deyişle
çocuk kendisi için özel hazırlanmış çevrede tamamen özgür olmalıdır.
2.Bütün etkinlikler çocukların öğrenme evreleri göz önünde bulundurularak
gerçekleştirilmelidir. Çocuklar bir sonraki öğrenme evresine geçme zamanı açısından
tamamen serbest bırakılmalıdır (Oktay, 2006).
Montessori eğitim programında okul öncesi dönem çocukları sınıflara 0-3 yaş grubu ve 3-6
yaş grubu olarak ikiye ayrılarak karma yaş grubu uygulanmakta, etkinlikler genellikle küçük
gruplar halinde ya da bireysel olarak işlenmekte, eğitim ortamı yüksek kalitede organize
edilmekte ve çocuklar yapılandırmacı öğrenme aktiviteleri arasında özgürce seçim
yapabilmektedirler (Lillard, 2012; akt. Dereli, 2017). Etkinliklerde kullanılan materyaller
düzeltici geri bildirim sağlamakta ve duyu, dil, matematik ve geometri, kültür, müzik, sanat ve
günlük yaşam materyalleri olarak gruplanmaktadır (Temel ve Toran, 2013; Ulutaş ve Tutkun,
2015)
Montessori'ye göre çocuğun kendi iradesiyle kendi davranışlarını yönlendirebilmesi ve iç
disiplinini oluşturabilmesi için yeterince özgür bir alan sağlanması, aynı zamanda çocuğun
"sınırlar içinde özgürlüklerinin" olduğunu kavraması gerekmektedir. Çocuğun bireysel
sorumluluk alabilme becerisi önemlidir. Bireysel sorumluluk alabilme becerisinin gelişimi için
çocuğa seçim yapma, istediği materyali kullanma özgürlüğü tanınır. Ancak uygun materyali
kullanması ve sosyal bütünlüğü bozan davranışlardan kaçınması gerekmektedir. Çocukların
kullandıkları materyalleri çalışmalarını tamamladıktan sonra aldıkları şekliyle aynı düzen içinde
yerine koymaları ve sınıf temizliğinde yardımcı olmaları gerekmektedir (Şahin, 2010).
Montessori yaklaşımı, çocuk merkezli etkinliklerin çocukların temel ihtiyaçlarından ve
sosyal yaşantısından olması ve bunun için amaçlı etkinliklerle çocukların donatılması gerektiğini
vurgular. Montessori de çocuğun doğal yaratıcılığının gelişmesi için bağımsız ve özgür olmasını
sağlayarak çocuklarda sorumluluk, iç disiplin ve konsantrasyon sağlayan bir yaklaşımdır (Temel
ve Toran, 2013). Montessori eğitim anlayışında, dil duyarlılığı önemlidir ve bu duyarlı dönemde
çocuğa dil gelişimini ve edinimini sağlayacak tüm uyarıcıların düzenli olarak verilmesi
gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için hazırlanmış çevre oluşturulmalıdır (Temel, 2013).
Montessori sınıfları, zengin ve tam bir dil eğitimi sağlamaktadır. Kitaplar, ortamın ayrılmaz
bir parçasıdırlar ve dikkatlice hazırlanmış bir ortam, hikaye anlatımı, ses ayırımı, okuma ve
yazma için fırsatlar sunar. Konuşma ve duyma yeteneğine bağlı olarak, çocuklar selamlamayı,
birisine bir şeyin nasıl yapılacağını sormayı, minnettarlığın nasıl ifade edileceğini ve birisini
nasıl dinleyeceğini öğrenmekteydiler. Bunlar, kendine güven eğitiminin bir parçası olan günlük
yaşam egzersizlerinin de bir bölümüydü (Tubaki & Matsuishi, 2008).
Montessori zihinsel engelli çocuklarla da çalışmalar yapmıştır. Zihinsel engelli çocuklara
yaptığı gibi, Montessori normal öğrencilerine de, bir kart tahtası ve tahtadan harfler vererek
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bunlarla çalışmalarını sağladı. Tubaki ve Matsuishi (2008), Montessori eğitiminin bireysel
temeller üzerine kurulduğunu belirterek, sınıftaki sessizliği ortadan kaldıracak olan, yüksek
sesli okuma materyallerine pek yer verilmediğine dikkat çekiyor. Üzerinde durulan nokta, daha
çok, yazma yeteneğini geliştirecek olan materyaller üzerindeydi. Korkmaz (2015: akt.
Durakoğlu, 2010), Montessori’nin okuma-yazma eğitiminde kullandığı yöntemin üç aşamada
oluştuğunu belirtmektedir.İlk aşamada, çocukların yazı yazma yeteneği elde edebilmeleri için,
metal çerçeveler ve zımpara kağıdından yapılmış olan harfler gibi materyallerle, çeşitli hazırlık
alıştırmaları yapılır. İkinci aşamada, çocukların harfleri seslerine göre tanımaları ve bulmaları
için taşınabilir harfler kullanılır. Üçüncü aşamada ise, çocukların okumayı öğrenmeleri için
okuma kartlarıyla alıştırmalar yapılmaktadır.
Montessori’ye göre, ancak yazı yazabilme yeteneği kazandırmayı amaçlayan materyalleri
başarıyla kullanabilen bir çocuk, okuma eğitimine başlayabilmektedir (Durakoğlu, 2010). Küçük
çocuklar için geliştirilen dil öğrenme materyalleri parlak, farklı renklerde ve hoşlarına gidecek
şekilde tasarlanmıştır. Dil materyali olarak zımpara kağıdından harfler, büyük-küçük hareketli
alfabe, plastik-kağıt gramer sembolleri, isim ve fiil kartları, cümle analizi için ok ve daire seti,
gramer kartları, metal yerleştirmeler yer alır (Korkmaz, 2015).
Dil eğitiminde gerçek kişi ya da gerçek durumlarla ilgili hikayelerden, şiirlerden,
şarkılardan ve objelerden yararlanılır. Örneğin ünlü kişiler, tarihten insanlar ya da hayvanların
yaşamlarıyla ilgili hikayeler oluşturulabilir, aile üyelerinden veya arkadaşlarından gelen
mektuplar okunabilir, ritmi dinleme ve hatırlama çalışmaları yapılabilir (Feez, 2010;
Montessori, 1965; akt. Ulutaş ve Tutkun, 2015).
Çocuklar önce sözcüklerdeki ses farklılıklarını keşfederek aynı zamanda hareketli alfabe
ile yazmaya çalışırlar. Montessori okuma ve yazmanın iç içe olduğunu savunarak çocuklar için
okumadan önce yazmanın gelmesi gerektiğini savunarak ona göre yazma materyalleri
geliştirmiştir. Montessori’ye göre çocuklar öncelikle yazarak zihinlerine harflerin seslerini
yerleştirdikten sonra harfleri simgeleyen seslerin bir bütün oluşturduğunu fark ederek okumaya
geçerler (akt. Ulutaş ve Tutkun, 2015).
Montessori yaklaşımında hikaye ve dil etkinliklerinin yeri özetlenerek tablo 2’de
sunulmuştur:
Tablo 2
Montessori Yaklaşımında Hikaye ve Dil Etkinliklerinin Yeri
Öğrenme
Program
Etkinlikler
Amaçlar
alanı

Montessori
Yaklaşımı

Sınıfın tüm
alanları
Gerçek
yaşam
alanları

Hikaye anlatımı
Gerçek hayat
hikayeleri
Mektuplar
Hikaye oluşturma
Ses ayırımı egzersizleri
Günlük yaşam
egzersizleri

Dili kullanma
Okuma eğitimi
Yazma
duyarlılığı
geliştirme

Materyaller
Hikaye kitapları
Dil materyalleri
(çok çeşitli)
Taşınabilir harfler
Okuma kartları
Yazı yazma araçları
Zımpara kağıdından
harfler,
Büyük-küçük
hareketli alfabe,
İsim ve fiil kartları
Gramer
kartları...vb.

2.3. Head Start Programı - Hikaye ve Dil Etkinliklerinin Yeri
Head Start, Amerika Birleşik Devletlerinde federal hükümet tarafından düşük gelir
düzeyine sahip aileler üzerinde başlatılmış bir eğitim hareketi olup, Head Start Projesi’nin
temel amacı, düşük gelir düzeyine sahip ailelerden gelen çocuklara sosyal ve eğitimsel fırsatlar
sağlayarak yoksulluğun olumsuz etkilerinin engellenmesidir. Head Start Programı, belirli amaç
ve hedefleri olan; çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönden gelişimleri için
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gelişimsel olarak uygun sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerden oluşan; gelişimin tüm alanlarında
çocukların ilerlemelerini izleyen ve değerlendiren bir programdır. Bu programın uygulanmasını
desteklemek için, bir yönetim sistemi; etkililiğini saptamak için bir metot ve uygulanma
aşamasında aileleri ve personeli eğitmek için yöntemler geliştirilmesi gereklidir. Head Start
Programı, yapılandırılmış bir çerçeve programdır. Programı oluşturan günlük aktiviteler, geniş
kapsamlı olup, grup içindeki çocukların ailelerini ve geldikleri kültürü yansıtır nitelikte
olmalıdır. Ayrıca, çocuk merkezli, ailelerin rollerini açıklayıcı ve tanıtıcı, çocukların bilgi,
beceri, kendine güvenlerini arttırıcı yönde planlanmalıdır (Aktan Kerem ve Kınık, 2006).
Head Start Programı, çocuğun fiziksel ve sağlıkla ilgili becerilerini geliştirmek, sosyal ve
duygusal sağlığının gelişimine yardımcı olan iç denetimini, merakını, doğallığını ve kendine
güvenini teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Kınık Kılıç ve Aktan Acar, 2017). Bu programın iyi
dengelenmiş bir Çocuk Değerlendirme Sistemi bulunmaktadır. Bu değerlendirme sistemi sekiz
farklı alandan oluşmaktadır. Bu alanların her birisi farklı konuları içermektedir. Dil gelişimi,
okuma yazma, matematik (sayılar, geometri, şekiller ve ölçme), bilim (bilimsel beceriler ve
bilimsel bilgi), yaratıcı sanatlar (müzik, resim, hareket, drama), sosyal ve duygusal gelişim (iş
birliği, sosyal beceriler, toplum ve aile ile ilgili bilgiler), öğrenme yöntemleri (girişimcilik ve
merak, problem çözme, ısrarcılık), fiziksel sağlık ve gelişim (ince motor beceriler, kaba motor
beceriler, sağlık durumu) şeklinde konular bulunmaktadır. Head Start programı eğitim, sağlık
ebeveyn katılımı ve sosyal hizmetler olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır (Kınık Kılıç
ve Aktan Acar, 2017).
Head Start yaratıcı bir programdır ve sınıflarında dokuz köşesi bulunur. Bloklar, evcilik
köşesi, masaüstü oyuncaklar, sanat, duyu masası, kitaplık köşesi, müzik ve hareket ve açık alan
bulunur. Ana sınıfı ve altı yaş çocukları için ayrıca yemek pişirme ve bilgisayar alanları da sınıfta
bulunabilir (Yılmaz, 2013).
Head Start programında eğitimcinin rolü; çocuklarla konuşarak, onlara açık uçlu sorular
sorarak onların ilgisini çekecek oyuncaklar ve malzemeler sağlayarak öğrenmelerine yardımcı
olmaktır. Öğretmenler çocukların yazıya ve kitaplara olan ilgilerini artırmak için çocuklarla
beraber kitaplar oluşturabilir ve oluşturulan kitapları çocuklara anlattırabilir. Çocuklarla
birlikte kitap oluşturarak etkileşimli çalışmalar yapılması, bu programda olması önerilen
etkinliklerdendir (Temel, 2013). Head Start yaklaşımının uygulandığı bir kurumda etkileşimli
hikaye okuma (diyaloğa dayalı okuma) yaklaşımı yürütülerek bir çalışma yapılmış ve olumlu
etkisi tespit edilmiştir (Purpura, Napoli, Wehrspan ve Gold, 2017).
Head Start programındaki hikaye ve dil etkinliklerinin yeri özetlenerek tablo 3’de
sunulmuştur:
Tablo 3
Head Start Programında Hikaye ve Dil Etkinliklerinin Yeri
Öğrenme
Program
Etkinlikler
Amaçlar
alanı
Hikaye Zamanı
Dil gelişimi (dinleme,
Paylaşımlı kitap
anlama, konuşma ve
okuma
Head
İletişim)
Kitaplık
Hikaye oluşturma ve
Start
köşesi
anlatma
Programı
Okuma yazma (fonolojik
ve sınıf
Ritim çalışmaları
0-6 yaş
duyarlılık, Kitap bilgisi,
(parmak oyunları
okuma kavramları, erken
tekerlemeler)
yazma ve alfabe bilgisi)
Aile etkinlikleri

Materyaller

Hikaye
kitapları
Harf kartları

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Erken çocukluk program ve yaklaşımlarından üç tanesinin incelendiği bu çalışmada dil ve
hikaye etkinlikleri yönünden pek çok ortak nokta tespit edilmiştir. Genellikle sınıflarda bir kitap
köşesi olması söz konusudur. Hikaye okuma, anlatma etkinlikleri günlük rutinlerinde yer
almaktadır. Hikaye okumanın ve hikaye etkinliklerinin yanı sıra erken okuryazarlık becerilerini
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geliştirmeye yönelik harf ve yazı yazmaya yönelik materyallerde sınıflarda yerini almaktadır.
Daha küçük yaşlarda “0-3 yaş” arasında dil gelişimine yönelik hikaye, etkinlik ve materyaller ön
planda iken; yaş ilerledikçe erken okuryazarlık becerilerini kazandırmaya yönelik daha fazla
etkinlik ve materyal kullanıldığı tespit edilmiştir. İncelenen her programda mutlaka hikayelerin
yer aldığı, günlük planda hikaye okuma saatlerine yer verildiği, hikaye kitapları için sınıflarda
ayrı alan ya da köşelerin yer aldığı, erken okuryazarlık çalışmaları gerçekleştirildiği
görülmüştür. Programlarda hikaye etkinliklerinin birbirleriyle benzer olduğu ve önemsendiği
tespit edilmiştir. İncelenen tüm programlarda yer alan hikaye etkinliklerinin özelliklerinden
yola çıkılarak araştırmacılara ve hikaye okuyuculara bu etkinlikleri zenginleştirici, yenilikçi,
yaratıcı ve çocukların da aktif katılımının sağlandığı okuma modellerini kullanmaları
önerilebilir. Kullanılan dil ve hikaye etkinliklerinin, çocukların etkin öğrenmesini destekleyici
olması, tercih yapma, farklı amaçlar gütme, öğrenme materyallerinin zengin ve etkili olması,
dili etkili kullanma, düşünme ve yetişkin desteği göz önünde bulundurularak şekillendirilmesinin
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Hazırlamış ve Uygulamış
Oldukları Günlük Planların İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ALABAY
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye
erhan.alabay@sbu.edu.tr
Özet: Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında hazırlamış oldukları planların 2013 Okul Öncesi Eğitim Programına göre incelenmesidir.
Çalışma nitel araştırma deseninde hazırlanmış olup, doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma
grubunu, 6 okul öncesi öğretmen adayının 6 haftalık hazırladıkları günlük planlar olmak üzere toplam 48
günlük plan araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak “Günlük Plan İnceleme Formu”
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, hazırlanan planların çoğunun “öğretmen merkezli” olduğu, öğrenme
sürecinin göstergeleri yansıtmadığı, değerlendirme sorularının kapalı uçlu olduğu ve aile katılımlarına yer
verilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının hazırladıkları planların çoğunun öğrenme süreci
oyun tabanlı olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, Öğretmen adayı, Günlük plan.

Examining the Daily Plans Prepared and Applied by Preschool
Teacher Candidates
Abstract: The aim of this study is to examine the plans prepared by preschool teacher candidates
in accordance with the 2013 Preschool Education Program. The study was prepared in qualitative research
design and document analysis method was used. A total of 48-day plans were included in the study group,
including the daily plans prepared by 6 preschool teachers in 6 weeks. Form Daily Plan Review Form olarak
was used as data collection tool. As a result of the study, it was determined that most of the plans
prepared were olduğ teacher centered ular, that the learning process did not reflect the indicators, that
the evaluation questions were closed-ended and that family participation was not included. In addition,
it was determined that most of the plans prepared by teacher candidates were prepared as game based
learning process.
Keywords: Preschool education, Teacher candidate, Daily plan.
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1. Giriş
Ülkemizde erken çocukluk döneminde çocuklara uygulanan formal bir eğitim programı
bulunmaktadır. Bu program en son 2013 yılında güncellenmiş olup, 36-72 aylık çocuklara eğitim
vermekte olan kamu/özel okulöncesi kurumların hepsinde uygulanmaktadır. Her kademedeki
programlar gibi okul öncesi eğitimde uygulanan programda da belirgin temel özellikler
bulunmaktadır. Programı uygulayan her eğitimci bu temel özelliklere uygun planlar hazırlayıp,
uygulamalıdır. Okul öncesi eğitim programın temel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır
(Köksal, Balaban-Dağal ve Duman, 2016; MEB, 2013; Özsırkıntı, Akay ve Yılmaz Bolat, 2014).
Çocuk Merkezlilik
Esneklik
Sarmal Yapı
Eklektik Özellik
Çok Yönlü Değerlendirme

Dengeli Yapı
Oyun Temelli
Keşfederek Öğrenme
Yaratıcılığı Geliştirme
Uyarlama

Günlük Hayat İle Uyumlu
Tema/Konu Araç
Öğrenme Merkezleri
Kültürel ve Evrensel Değerler
Rehberlik Hizmetleri

Okul öncesi eğitim programı yukarıda belirtilen özellikler doğrultusunda geçmiş
programlara nazaran eğitimcilere daha fazla esneklik sağlamakta ve eğitimcinin kendi
yaratıcılığını kullanmasına imkan vermiştir. Aynı zamanda sadece eğitimcilerin değil, eğitim
alan çocuklarında kendi yaratıcılıklarını, problem çözme becerilerini ve plan yapabilme
becerisini destekleyerek kendi planlarını hazırlamalarına ve kendi kurdukları hipotezleri
denemelerine imkan sağlamaktadır. Fakat bu kadar esnek ve yaratıcılık özellikleri kullanmaya
yönelik bir program olmasına rağmen birçok eğitimci plan hazırlarken veya planı uygularken
birçok sıkıntı ile karşılaşmakta veya doğru bir şekilde planı uygulayamamaktadır. Ağgül Yalçın
ve Yalçın (2018) tarafından okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programında yaşadığı
sıkıntıları ortaya çıkartmak amacıyla yaptıkları çalışmasında, özellikle öğretmenlerin eğitim
programı doğrultusunda gerekli olan materyallerin eksikliğinden, kazanım ve göstergelere
uygun öğrenme süreci oluşturmada sıkıntı yaşadığından ve programı uygularken çocuk sayısının
fazlalığından kaynaklı eğitim ortamının küçük olmasından yüksek oranda şikayetçi olduğu
sonucuna varılmıştır. Sağır ve Arslan (2017) tarafından yapılan benzer bir çalışmanın sonuçları
da incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin “Eğitim Ortamı ve Durumu” alt boyutunda
problem yaşadığı görülmüştür. Yukarıda bahsedilen çalışmanın da sonuçları incelendiğinde okul
öncesi eğitimde programın güncellenmesi üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen tüm öğretmenler
tarafından tam olarak uygulanamadığı veya tam olarak anlaşılamadığı görülmektedir. Bu
nedenle öğretmenlik mesleğine geçiş öncesinde eğitim aldıkları lisans programlarında plan
hazırlama, uygulama ile ilgili derslerin iyileştirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik
uygulaması dersi kapsamında hazırlamış oldukları planların 2013 Okul Öncesi Eğitim Programına
göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda incelenen planlar çocuk merkezlilik, oyun
temellilik, keşfederek öğrenme, öğrenme merkezlerinin kullanımı, aile katılımı, yakın çevre
olanakları, etkinlik çalışma şekillerindeki denge, planın yapısal özelliği, değerlendirme soru
türü ve soru yapısı bakımından ayrı ayrı incelenmiştir.
2. Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama
araçlarına, veri toplama süreçlerine, inanırlığına ve verilerin analizine yer verilmiştir.
2.1. Araştırmanın Modeli
Okul öncesi öğretmen adaylarının lisans son sınıfta öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında hazırlamış oldukları günlük planların 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı özelliklerine
göre incelenmesi üzerine yapılan bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Nitel
araştırma yöntemlerinden ise “temel nitel araştırma” yöntemi kullanılmıştır. Karataş (2015)’a
göre temel nitel araştırma yöntemi; bir durum veya olguyu kendi ortamında bütüncül ve
gerçekçi bir şekilde yansıtan araştırmalardır. Ayrıca temel nitel araştırma yöntemlerinde gözle,
görüşme veya doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri ile o durum veya olgunun
açıklanması sağlanır (Merriam, 2009). Bu araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmen
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adaylarının hazırlamış olduğu planlar araştırıldığı için doküman incelemesi yapılmış ve doküman
analizi yapılmıştır.
2.2. Çalışmanın Grubu
Bu çalışmada, çalışma grubunu İstanbul’da bulunan vakıf/kamu üniversitelerinin eğitim
fakültelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalı 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 6 okul
öncesi öğretmen adayının 8 hafta hazırlamış olduğu günlük planlar (günlük akışlar/etkinlik
planları) oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmen adaylarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ise ölçüt örnekleme yönteminden
yararlanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi, katılımcıların araştırmanın problemine yönelik
olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlar seçilir (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada okul
öncesi öğretmen adaylarının belirlenmesinde, her birinin farklı üniversitelerde öğrenim görüyor
olması, son sınıf öğrencisi olması, genel akademik not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en
az 3.00 ve üzeri olması ve daha önce uygulama okulları ile ilgili derslerin geçme notundan AA
(A+; 90-100) almış olması ölçüt olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, çalışma grubunun
belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örnekleminin
amacı, örneklem çeşitliliğini sağlayarak, çeşitlilik arz eden durumlar arasında ne tür
benzerliklerin ve ortak yönlerin olduğunu saptamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Farklı
üniversitelerde ve bu dersleri farklı öğretim elemanlarından alıyor olması maksimum çeşitliliği
sağladığı düşünülmüştür. Bu kapsamda belirlenen 6 okul öncesi öğretmeninin demografik
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1
Çalışma Grubuna Ait Demografik Özellikler
Sıra
No
1
2
3
4
5
6

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın

Yaş
22
24
23
22
21
27

Öğrenim Gördüğü Okul
Türü
Devlet Üniversitesi
Vakıf Üniversitesi
Vakıf Üniversitesi
Devlet Üniversitesi
Devlet Üniversitesi
Vakıf Üniversitesi

Tablo 1’de de görüldüğü üzere, çalışmaya dahil edilen 6 okul öncesi öğretmenin hepsinin
kadın olduğu ve 3’ünün vakıf üniversitesinde, 3’ünün ise devlet üniversitesinde öğrenimlerine
devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının en az 21, en fazla ise 27
yaşında olduğu ve genel yaş ortalamasının ise 23,17 yıl olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen 6
okul öncesi öğretmen adayı ile görüşülmüş olup, çalışmanın amacı öğrencilere anlatılmıştır. İlk
olarak 10 okul öncesi öğretmen adayı belirlenmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen
6 okul öncesi öğretmeni ile bireysel toplantı düzenlenmiştir. Öğrenciler hazırladıkları ve
uyguladıkları planları uyguladıklarından en geç 1 hafta içinde araştırmacının email adresine
göndermiştir. Bu şekilde toplamda 6 okul öncesi öğretmen adayı 8 hafta hazırladıkları planları
çalışmacıya ulaştırmıştır. Toplamda 48 günlük plan incelenmiştir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin hazırlamış oldukları günlük planların incelenmesi
amacıyla “Günlük Plan Doküman İnceleme Formu” araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Araştırmacı bu formu hazırlarken Alabay ve Yağan Güder (2015) tarafından geliştirilmiş olan
“Fen Etkinlikleri Değerlendirme Formu”ndan esinlenerek hazırlanılmıştır. Doküman inceleme
formu araştırmacı tarafından hazırlandıktan sonra çocuk gelişimi ve eğitimi/okul öncesi eğitimi
alanında uzman 3 öğretim üyesine gönderilmiş olup, uzmanlardan gelen geribildirimler
doğrultusunda sorular son şeklini almıştır.
Hazırlanan “Günlük Plan Doküman İnceleme Formu”nda toplamda 9 tane inceleme kriteri
bulunmaktadır. Formdaki kriterler, çocuk merkezlilik, oyun temellilik, keşfederek öğrenme,
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öğrenme merkezlerinin kullanımı, aile katılımı, yakın çevre olanakları, etkinlik çalışma
şekillerindeki denge, planın yapısal özelliği, değerlendirme soru türü ve soru yapısıdır. Planlar
tek tek incelendikten sonra araştırmacı ilgili doküman analiz formuna işaretlemeler
yapmaktadır.
Çocuk Merkezlilik: Planların öğrenme süreci içeriğinde çocuklar aktif olarak etkinliğe
katılıyor, düşüncelerini ve kararlarını özgürce söylemesine fırsatlar tanınıyor ve tartışmalarına
ve yeni ürünler üretmelerine imkanlar sağlanıyorsa oluşturulan formda “uygun” seçeneği, eğer
bu koşullar öğrenme sürecinde sağlanmıyorsa “uygun değil” seçeneği işaretlenmektedir.
Oyun Temellilik: Planda, etkinlik öncesi/etkinlik anı veya etkinlik sonunda hedeflenen
kazanımlara ulaşmada oyuna yer verilmiş ise “uygun”, oyuna yer verilmemişse “uygun değil”
seçeneği işaretlenmektedir.
Keşfederek Öğrenme: Planda, öğretmenin çocuğun merak edebileceği sorulara yer
vermesi veya etkinlik süresince çocukların edindikleri kavram veya olayları farklı durumlara
transfer etmesi sağlanıyor ise “uygun”, sağlanmıyor ise “uygun değil” seçeneği
işaretlenmektedir.
Öğrenme Merkezlerinin Kullanımı: Öğrenme sürecinde merkezler aktif olarak kullanılıyor
ise “uygun”, kullanılmıyor ise “uygun değil” seçeneği işaretlenmiştir.
Aile Katılımı: Plan süresince veya sonrasında etkinliğin kazanım ve göstergelerine paralel
olmak koşuluyla ebeveynlerle çocukların beraberce yapabilecekleri etkinliklere yer veriyorsa
“uygun”, yer vermiyor ise “uygun değil” seçeneği işaretlenmektedir.
Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Olanaklarının Kullanımı: Öğrenme
sürecinde öğretmen yakın çevre imkanlarını ve çocukların yaşam deneyimlerini etkinlik
çerçevesinde aktif bir şekilde kullanıyor ise “uygun”, kullanmıyor ise “uygun değil” seçeneği
işaretlenmektedir.
Etkinlik Çalışma Şekillerinde Denge: Öğrenme sürecinde öğretmen tüm çocukları tek bir
grup şeklinde oluşturup süreci ilerletiyor ise “büyük grup”, tüm çocukları küçük gruplara
bölerek süreci ilerletiyor ise “küçük grup”, her bir çocuğa bireysel olarak süreci denemesine
imkanlar veriliyorsa “bireysel” seçeneği işaretlenmektedir.
Planın Yapısal Özelliği: Planda öğrenme süreci, öğretmen tarafından değişiklik yapmaya
imkan vermiyor ise “yapılandırılmış etkinlik”, öğretmen veya çocuk tarafından etkinlik sürecinin
farklılaştırılmasına imkan sağlanıyor ise “yarı yapılandırılmış etkinlik” olarak işaretlenmiştir.
Değerlendirme Sorularının Yapısal Özelliği: Günlük etkinlik planlarında bulunan
değerlendirme sorularının cevabı “evet-hayır” veya tek cevabı olan sorular ise “kapalı uçlu
sorular”, düşünmeye yönelik ve birden fazla cevabı olan sorular ise “açık uçlu sorular” seçeneği
işaretlenmiştir.
2.4. İnanırlık
Araştırmanın inanırlığı için, kullanılan veri toplama araçları iki uzman tarafından ayrı ayrı
değerlendirilmiştir ve araştırmacılar arası tutarlılık hesaplanmıştır. Araştırmacılar arası
tutarlılık, tutarlı olan maddelerin sayısının toplam madde sayısına bölünüp, 100 ile çarpımıyla
elde edilmektedir. Bu araştırmada araştırmacı arası tutarlıklar %87,14 olarak bulunmuştur.
Ayrıca nitel araştırmaların inanırlığında kullanılan bir başka yöntemde “araştırmacı
duruşu” stratejisidir. Bu stratejide, araştırmacı, herhangi bir şekilde araştırmayı etkileme
olasılığı bulunan kişisel varsayımları, dünya görüşü, ön yargıları ve kuramsal pozisyonu hakkında
muhasebe yapmamalıdır. Bu araştırmada da “araştırmacı duruşu” stratejisi uygulanmıştır.
Araştırmacı değerlendirme kriterlerini tamamen 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının belirlemiş
olduğu değerlendirme kriterlerine göre hazırladığı için oldukça objektif olarak
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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2.5. Verilerin Toplanma Süreci
Araştırmada veri toplama süreci, 2018 yılı Şubat-Haziran ayları arasında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda öncelikle gerekli izinler alınmış
olup, üniversitede belirlenen ölçütlerdeki öğrenci listeleri oluşturulmuştur. İlgili üniversite ve
ilgili sınıfın temsilci öğrencisi ile görüşüp, sınıfların gruplarından belirlenen öğrencilerin
araştırmaya gönüllü olarak katılıp katılmayacağı belirlenmiştir. Katılmak isteyen öğrencilerin
iletişim bilgileri alınmış ve araştırmanın amacı ve araştırmanın işleyişi üzerine bireysel
toplantılar düzenlenmiştir. Daha sonra birbirini takip eden 8 hafta boyunca araştırmacının email
adresine okul öncesi öğretmen adayları hazırladıkları günlük planları göndermişlerdir. 8 hafta
sonunda toplanan 48 günlük plan tek tek doküman analiz formuna işlenmiştir.
2.6. Verilerin Analizi
Araştırmada incelenen 48 günlük planlardan ortaya çıkan veriler içerik analizi yöntemi ile
analiz edilmiştir. İçerik analizinde, toplanan verileri açıklamaya yardımcı olacak ilişkilere ve
kavramlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Veriler içerik analiziyle detaylı bir şekilde incelenir;
birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenip yorumlanır (Karataş, 2015).
3. Bulgular
Çalışma kapsamında incelenen 48 günlük planın çocuk merkezlilik, oyun temellilik,
keşfederek öğrenme, öğrenme merkezlerinin kullanımı, aile katılımı ve yakın çevre ile
uygunluğu incelenmiş olup, Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2
Planların İncelenmesi-1

Tablo 2 incelendiğinde, incelenen planların %79,17’sinin çocuk merkezli olmadığı,
%54,17’sinin oyun temelli olmadığı, %95,83’ünün keşfederek öğrenmeyi desteklemediği,
%60,42’sinin öğrenme merkezlerini kullanmadığı ve %77,08’inin planında ise aile katılımının
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifade ile başarılı olarak belirlenen ve farklı
üniversitelerde öğrenim gören okul öncesi lisans öğrencilerin son sınıfa gelerek öğretmenlik
uygulaması kapsamında hazırlamış oldukları planların çoğunluğunun çocuk merkezlilik, oyun
temellilik, keşfederek öğrenme, öğrenme merkezlerinin kullanımı, aile katılımı ve yakın çevre
olanakları temel özelliklerine uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Günlük planların etkinlik çalışma şekillerindeki denge (büyük grup/ küçük grup/ bireysel)
ve planın yapısal özelliği incelenmiştir. İnceleme sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3
Planların İncelenmesi-2

Tablo 3 incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının hazırladıkları 8 haftalık planların
%75 gibi büyük bir oranının büyük grup etkinliğine uygun olduğu tespit edilmiştir. Planın yapısal
özelliği incelendiğinde ise tüm planların %93,75’inin yapılandırılmış bir plan olduğu ve çocuklar
tarafından yönlendiremediği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada son olarak planların değerlendirme soruları incelenmiştir. Değerlendirme
soruları iki basamakta değerlendirilmiştir. Bunlar değerlendirme soru türü (Betimleyici,
duyuşsal, kazanıma yönelik ve yaşamla ilişkilendirme) ve soru yapısıdır (açık ve kapalı uçlu
soru). Değerlendirme soruları üzerine gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4
Planların İncelenmesi-3

Planlar

Betimleyic
i
n
%

Planlar

40

83,33

Değerlendirme Soru Türü
Duyuşsal
Kazanıma
Yaşamla
Yönelik
İlişkilendirme
n
%
n
%
n
%
33

68,75

10

20,83

12

25,00

Soru Yapısı
Açık Uçlu
Kapalı Uçlu
n

%

13

27,08

n
35

%
72,92

Tablo 4 incelendiğinde, incelenen 48 planın değerlendirme soruları incelenmiştir ve %83,33
betimleyici, %68,75 duyuşsal, %20,83 kazanıma yönelik ve %25,00 yaşamla ilişkilendirme
sorularına yer verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının çoğunlukla
betimleyici ve dıuyuşsal sorulara yer verirken, planlarda kazanıma yönelik ve yaşamla
ilişkilendirme sorularına yer vermediği görülmüştür. Sordukları değerlendirme sorularının soru
yapısı incelendiğinde ise, sordukları soruların %72,92’sinin kapalı uçlu sorulardan, %27,08’inin
açık uçlu sorularda oluştuğu tespit edilmiştir. Bu sonuçtan da anlaşılmaktadır ki, okul öncesi
öğretmen adaylarının çoğunlukla kapalı uçlu ve düşünme becerisine yönelik olmayan soruları
çocuklara sorduğu görülmektedir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında hazırlamış
oldukları planların 2013 Okul Öncesi Eğitim Programına göre incelenmesi amacıyla yapılan bu
çalışmanın bulguları incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının hazırladıkları planların
büyük oranda 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının temel özelliklerine uygun olarak
hazırlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen 48 planın %79,17’sinin çocuk merkezli olmadığı,
%54,17’sinin oyun temelli olmadığı, %95,83’ünün keşfederek öğrenmeyi desteklemediği,
%60,42’sinin öğrenme merkezlerini kullanmadığı ve %77,08’inin planında ise aile katılımının
olmadığı görülmüştür. Ayrıca planların %75 gibi büyük bir oranının büyük grup etkinliğine uygun
olduğu tespit edilmiştir. Planın yapısal özelliği incelendiğinde ise tüm planların %93,75’inin
yapılandırılmış bir plan olduğu ve çocuklar tarafından yönlendiremediği görülmüştür. Son olarak
okul öncesi öğretmenlerinin plan kapsamında çocuklara yönelttiği değerlendirme soruları
incelendiğinde ise, çoğunlukla betimleyici ve duyuşsal sorulara yer verdiği, kazanıma yönelik ve
yaşamla ilişkilendirme sorularına yeterince yer vermediği saptanmıştır. Ayrıca değerlendirme
sorularının %72,92’sinin kapalı uçlu ve üst düşünme becerisini desteklemeyen sorular olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bunun en büyük nedenlerinden birisinin okul öncesi eğitim lisans
programındaki öğretmenlik uygulaması derslerinin içeriklerinin yetersiz olduğundan kaynaklı
olduğu düşünülebilir. Duman (2013) tarafından okul öncesi öğretmenlerinin gözünden
öğretmenlik uygulama derslerinin değerlendirilmesini amaçladığı çalışmasında da, okul öncesi
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öğretmenlerinin bu derslerin içeriklerinin yetersiz olduğunu belirtmektedir. Özellikle kazanıma
uygun değerlendirme biçimlerini ayarlayabilme, gösterge ve kazanımlara uygun öğrenme süreci
yazabilme ve uygun değerlendirme materyalleri hazırlayabilme konusunda kendilerinin yetersiz
ve bu derslerinde bu konuda kendileri geliştirmeleri için yetersiz olduğunu savunmaktadırlar.
Bu doğrultuda özellikle uygulama dersinin içeriğinin ve uygulama biçimlerinin yetersizliğini
ortaya koymuş benzer çalışmalara da rastlanmaktadır (Kudu, Özbek ve Bindak, 2006; Seçer,
Çeliköz ve Kayılı, 2010).
Ayrıca bir diğer sebep okul öncesi öğretmen adaylarının yeterince uygulama yapamadığı
için hazırladıkları planların okul öncesi eğitim programının temel özelliklerine uygun
olamamasına neden oluşturabilir. Karasu Avcı ve Ünal İbret (2016) tarafından okul öncesi
öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda öğretmenlik uygulaması derslerini
değerlendirdikleri çalışmasında da öğretmen adaylarının dersin uygulamasının az olduğunu en
yüksek oranda belirtmiştir. Baran, Yaşar ve Maskan (2015) tarafından öğretmen adayları ile
yaptıkları çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Araştırmalarına katılan öğretmen
adaylarının öğretmenlik uygulaması ders saatinin arttırılması gerektiğini belirtmiştir.
Bir diğer önemli sebep ise bu dersi yürüten öğretim elemanlarının okul öncesi eğitim
programına hakim uzman kişiler olmalıdır. Deretarla Gül (2004) tarafından yaptığı
araştırmasında, dersi yürütecek öğretim elemanı tarafından öğretmenlik uygulaması
başlanmadan önce gerekli bilgi ve uygulamaları vermesi gerektiğini savunmuştur. Değirmençay
ve Kasap (2013) tarafından yapılan çalışma sonucunda da dersi yürüten öğretim elemanın bu
dersin lisans öğrencileri için verimli olmasında önemli bir etken olduğunu belirtmiştir.
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir.
1. Daha etkin plan hazırlama ile ilgili dersler verilmeli ve plan hazırlamaları detaylı olarak
incelenip, uzman öğretim elemanları tarafından geri bildirimlerde bulunulmalıdır.
2. Öğretmen adaylarının plan hazırlamasında öğretici rolde olan
öğretmenlerinin de plan hazırlama üzerine zorunlu atölyeler düzenlenmelidir.

okul

öncesi

3. Çocuk merkezli ve yaratıcı etkinlik örneklerini içeren MEB destekli yayınların sayısının
arttırılıp, örnek plan içeriklerini içeren dokümanlar öğretmenlere gönderilmelidir.
4. Plan yapma üzerine gerçekleştirilen derslere alan uzmanı öğretim üyelerinin girmesi
gerekmektedir.
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Sınıf Öğretmenlerinin Kavram ve Zihin Haritaları ile ilgili Bilgi
Düzeyleri
Gamze DAĞKOÇAK, Bartın Üniversitesi, gamzedagkocak@gmail.com
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Özet: Eğitim ortamlarında kullanılabilecek birçok araç, gereç ve materyal bulunmaktadır.
Yapılandırıcı yaklaşım uygulanan ortamlarda kullanılan araç, gereç ve materyallerin öğrenci merkezli
olması ve öğrenciyi aktif hale getirmesi beklenmektedir. Kavram ve zihin haritaları da bu materyaller
arasında sayılmaktadır. Literatür incelendiğinde kavram ve zihin haritasının sahip olması gereken
özelliklerin bulunduğu görülmektedir. Her materyalin kendine özgü özellikleri vardır ve bunlar materyalin
ayırt edici özellikleri olmaktadır. Fakat literatür incelendiğinde kavram ve zihin haritalarının özelliklerinin
çok iyi bilinmediği, her iki materyalin bazı özellikleri kullanılarak yeni materyaller geliştirildiği
görülmektedir. Bu ise yeni oluşturulan materyalin ne olduğunun anlaşılamamasına sebep olmaktadır. Bu
araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerin kavram ve zihin ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesidir.
Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunda bulunan 32 sınıf öğretmeninden kendisine
verilen kavram ve zihin haritası özelliklerinin sınıflandırmaları istenmiştir. Ayrıca kendisine verilen kavram
haritası, zihin haritası ve bir çalışma kağıdını incelemeleri daha sonra bu belgeleri sınıflandırmaları
istenmiştir. Böylece öğretmenlerin kavram ve zihin haritaları ile ilgili bilgi düzeyleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Sonuçlar tablolaştırılıp yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kavram haritası, Zihin haritası, Sınıf Öğretmeni, Bilgi Düzeyi.

Level of Primary School Teachers' Knowledge of Concept and
Mind Maps
Abstract: There are many tools, equipment and materials that can be used in educational
environments. It is expected that the tools, equipment and materials used in constructivist approaches
will be student-centered and activate the student. Concept and mind maps are also considered among
these materials. When the literature is examined, it is seen that the concept and mind map have the
features. Each material has its own characteristics and these are the distinguishing features of the
material. However, when the literature is examined, it is seen that the properties of concept and mind
maps are not well known and new materials are developed by using some properties of both materials.
This leads to the failure to understand the newly created material. The aim of this research is to determine
the level of knowledge about the concept and mind of the primary school teachers. Screening method
was used. The 32 primary school teachers in the study group were asked to classify the concept and mind
map characteristics. In addition, teachers were asked to examine the concept map, mind map and a
working paper given to them and then to classify these documents. Thus, the knowledge levels of teachers
about concept and mind maps were determined. The results were tabulated and interpreted.
Keywords: Concept map, Mind map, Primary school teacher, Knowledge Level.
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1.GİRİŞ
İçin de yaşadığımız çağ teknolojinin, bilginin hızla üretildiği bir çağdır. Bu çağın sonucu
olarak eğitim anlayışı da değişmiştir. Eğitim sisteminde kullanılan teknikler, yöntemler ve
stratejiler de gelişmiş çağın ihtiyaçlarına göre şekil almıştır. Eğitimde farklı tekniklerin
kullanımı, algılama ve öğrenmeye yardımcı olmakta, bilgileri pekiştirmekte, öğrencilerin aktif
katılımını sağlamaktadır. Kullanılan teknikler arasında kavram haritası ve zihin haritaları da
yer almaktadır.
Kavram haritaları, Ausubel’in anlamlı öğrenme teorisine dayalı, 1974 yılında Joseph
Novak’ın Cornell Üniversitesi öğrencileriyle beraber yürüttükleri bir araştırma projesi
sonucunda geliştirilmiştir (akt. Kaya, 2003, 70). Liu’ya (2004) göre kavram haritaları, kavramlar
arasındaki ilişkileri ele alan görsel materyallerdir (akt. Evrekli, İnel ve Balım, 2007, 231).
Kavram haritalarından; kavram yanılgılarının belirlenmesinde, okunan bilgilerin organize
edilmesinde, konuların özetlenmesinde, öğrencilerin değerlendirilmesinde ve yeni bilgilerin
bütünleştirilmesinde yararlanılmaktadır (Özdemir ve diğer., 2002, 361). Kavram öğretimi,
değerlendirilmesi gibi aşamalarda kullanılabilen kavram haritalarının hazırlanmasında dikkat
edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır (Barut, 2006, 22):
1. Öğretilecek konunun kavramları listelenir.
2. Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına
yazılır.
3. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
4. En genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı düzlemde, diğerleri genellik
derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır.
5. Kavramlar kutu veya yuvarlak içine alınmalıdır.
6. Kavram haritasında iki kavram arasındaki ilişkiyi göstermek üzere iki kutu bir çizgi ile
bağlanır.
Kavram haritalarında olduğu gibi kavram yanılgılarının tespit edilmesinde, konuların
özetlenmesinde ve öğrencilerin değerlendirilmesinde yararlanılan bir başka teknik de zihin
haritalarıdır. Bu teknik 1970’li yıllarda Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir (Bütüner, 2007,
Aktaş, 2012, 19). Balım, Evrekli ve Aydın’a (2007) göre zihin haritaları, öğrencilerin merkezdeki
kavrama ilişkin sahip oldukları kavramları ve düşünceleri anlamlandırmaları ve resim, ifade,
şekil ve renk unsurlarının kullanımı sayesinde sol beynin yanında sağ beynin de aktif hale
gelmesini sağlayan beyin temelli bir tekniktir. Buzan (2009) zihin harıtasının yaratılmasının,
beyninin sonsuz kaynakalrına erişmek, doğru kararları vermek ve insanın kendi duygularını
anlaması yolunda devrimsel bir adım olduğunu belirtmektedir.
Zihin haritalarının hazırlama aşamaları şöyledir (Buzan, 2009):
1. Yan çevrilmiş boş bir sayfanın ortasından başlanır.
2. Merkezdeki fikir için bir imge veya kavram kullanılır.
3. Renkler kullanılır çünkü renkler yaratıcı düşünmeyi, beynin görsel merkezlerinin
harekete geçirmeyi ve dikkati yoğunlaştırmayı sağlar.
4. Dallı yapı kullanılır ve ana dallar merkezdeki kavrama veya imgeye bağlanır.
5. İkinci ve üçüncü aşama dalları da ilk ve ikinci aşamadaki dallara bağlanır.
6. İmgeler ve sembolleri hatırlatıcı ifadeler kullanılır.
Warwick ve Kershner (2006) günümüzde eğitim hayatı sıkça kullanılan zihin haritaları ve
kavram haritalarının birçok kaynakta birbirinin yerine kullanıldığını öne sürmektedir (akt.
Evrekli, 2010: 20). Hazırlanma aşamaları incelendiğinde bu karışıklığı ortadan kaldıracak
özelliklerin olduğunu tespit edilebilmektedir. Kavram haritalarında kavram, kağıdın üst
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kısmında yer alırken zihin haritalarında kavram veya imge kağıdın ortasında yer alır. Kavram
haritalarında renk kullanımı sınırlıdır ancak zihin haritalarında renk kullanılması mecburidir.
Kavram haritalarında bağlantılar için oklar kullanılır, zihin haritalarında dallı yapı
kullanılmaktadır.
Literatür incelendiğinde kavram ve zihin haritası ile ilgili çalışmalar olduğu görülmektedir.
Bu çalışmalar kavram ve zihin haritalarının akademik başarıyı (Willerman ve Mac Harg,1991;
Ayvacı ve Devecioğlu, 2002; Duru ve Gürdal, 2002; Karamustafaoğlu ve diğer., 2002; Özdemir
ve diğer., 2002; Şahin, 2002; Üce ve Sarıçayır, 2002; Aykanat, 2005; Güneş ve diğer., 2005;
Aslan, 2006; Barut, 2006; Çağlayan, 2006; Demircioğlu ve Demircioğlu, 2006; Kesercioğlu ve
Güçlüer, 2006; Aydın, 2007; Şan, 2008; Yılmaz, 2008; Oğraş ve Bozkurt, 2011; Aktaş, 2012),
derse karşı tutumu (Akgündüz, 2002; Kılıç ve diğer., 2006; Alım ve diğer.,2008; Akbaş, 2002;
Yazıcı ve Samancı, 2003; D’Antoni ve Zipp, 2006) ve kalıcılığı arttırdığına (Kulabelioğlu ve
Gürdal, 2001; Öner ve Arslan, 2005; Derelioğlu, 2005; Balım ve diğer., 2006; Bıyıklı ve Taşkaya,
2006; Bütüner,2006; Evrekli ve Balım, 2010; Dhindsa ve diğer., 2011) yönelik çalışmalar olduğu
tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde kavram ve zihin haritaları ile çalışmaların öğrencilere
yönelik olduğu tespit edilmiştir. Kavram ve zihin haritalarını öğrencilere öğretecek veya
uygulayacak olan öğretmenlerin kavram ve zihin haritası bilgi düzeyi üzerine herhangi bir
çalışma yapılmamıştır. Bu durumdan hareketle bu araştırmada sınıf öğretmenlerin kavram ve
zihin ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın alt problemleri ise;
1. Öğretmenlerin Kavram ve Zihin haritası bilgi düzeyleri nedir?
2. Öğretmenlerin Kavram ve Zihin haritası bilgi düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta
mıdır?
3. Öğretmenlerin Kavram ve Zihin haritası bilgi düzeyleri okul türüne göre farklılaşmakta
mıdır?
4. Öğretmenlerin Kavram ve Zihin haritası bilgi düzeyleri çalıştığı kıdem yılına göre
farklılaşmakta mıdır?
5. Öğretmenlerin Kavram haritası bilgi düzeyi Kavram haritasını doğru bir biçimde
isimlendirme durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?
6. Öğretmenlerin Zihin haritası bilgi düzeyi zihin haritasını doğru bir biçimde isimlendirme
durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?
7. Çalışma kağıtlarını nasıl isimlendirmişlerdir? olarak belirlenmiştir.
2.YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz
yöntemleri açıklanmaktadır.
2.1. Araştırmanın Deseni
Bu çalışmada nicel ve nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır.
Karma araştırma yöntemi; tek bir çalışma ya da çalışmalar dizisindeki aynı temel olgulara ilişkin
nitel ve nicel veriler toplayarak onları analiz etme ve yorumlama şeklinde ifade edilmektedir
(Leech ve Onwuegbuzie, 2007).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde görev yapmakta olan 32 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ait ayrıntılı bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Araştırmanın çalışma grubuna ilişkin bilgiler
Değişken
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Kıdem Yılı
10 yıl ve altı
11 yıl ve üstü
Toplam
Okul Türü
Devlet okulu
Özel okul
Toplam

Sayı (N)

Yüzde (%)

18
14
32

56,3
43,8
100,0

19
13
32

59,4
40,6
100,0

25
7
32

78,1
21,9
100,0

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenin 18’sinin (%56,3) kadın, 14’inin (%43,8)
erkek olduğu; 19’unun (%59,4) kıdem yılının 10 yıl ve altı, 13’ünün (%40,6) 11 yıl ve üzeri görev
yaptığı; 25’inin (%78,1) devlet okulunda, 7’sinin (%21,9) özel okulda çalıştığı görülmüştür.
2.3. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır ve iki kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısımda bir zihin haritası, bir kavram haritası ve iki çalışma kağıdına ait resimler
bulunmaktadır. Öğretmenlerden bu resimleri isimlendirmeleri istenmiştir. İkinci kısımda
kavram ve zihin haritasının özelliklerinin bulunduğu bir rubrik bulunmaktadır. Öğretmenlerden
belirtilen özellikleri “kavram haritasına ait”, “zihin haritasına ait” veya “her ikisine de ait”
şeklinde belirlemeleri istenmiştir. Özellikleri doğru bir biçimde belirleyenlere 1 puan
verilmiştir. Şans faktörünü ortadan kaldırmak için katılımcıların puanlarında düzeltme
uygulanmıştır. Ölçeğin uygulanması 1 haftalık süreci kapsamaktadır.
2.5. Veri Analizi
Araştırmacılar tarafından puanlanan veri toplama araçlarından elde edilen verilerin
analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerde her bağımsız değişken
grubunun 30 kişinin altında olması nedeniyle alt değişken analizinde Nanparametrik testler
içerisinden Mann Whitney U testi yapılmıştır (Güriş ve Astar, 2015). Analiz sonuçları 0,05
anlamlılık değeri baz alınarak yorumlanmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda elde edilen
bulgular sırasıyla verilmektedir. Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmenlerin kavram ve
zihin haritası bilgi düzeyleri nedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan kavram ve
zihin haritası rubriğinden alınabilecek puanlar hesaplandığında sınıf öğretmenlerinin kavram
haritası bölümünden 0 ile 24 arasında, zihin haritası bölümünden 0 ile 18 arasında puan
alabileceği görülmektedir. Bu bakımdan kavram haritası bölümlerinden beklenen ortalama
değer 12, zihin haritası bölümünden beklenen ortalama ise 9 puandır. Kavram ve zihin haritası
rubriğinden elde edilen verilere göre sınıf öğretmenlerinin aritmetik ortalamaları, standart
sapmaları, medyanları, modları, aldıkları en düşük ve en yüksek puanlar Tablo 2’de
gösterilmektedir.
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Tablo 2. Sınıf öğretmenleri kavram ve zihin haritası bilgi düzeyi
Kavram Haritası
32
4,1
1,8
4
4
0
7

N
SS
Medyan
Mod
En Düşük Puan
En Yüksek Puan

Zihin Haritası
32
1,1
1,3
1
0
0
4

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin kavram ve zihin haritası
rubriğinin kavram haritası bölümünden aldıkları puanların ortalamasının 4,1 olduğu, standart
sapmasının 1,8 olduğu, mod ve medyanının 4 olduğu, alınan en düşük puanın 0 ve en yüksek
puanın 7 olduğu görülmektedir. Kavram ve zihin haritası rubriğinin zihin haritası bölümünden
aldıkları puanların ortalamasının 1,1 olduğu, standart sapmasının 1,3 olduğu, modun 0,
medyanın 1 olduğu, alınan en düşük puanın 0 ve en yüksek puanın 4 olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlar incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin kavram haritası ve zihin haritası bilgi düzeylerinin
oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmenlerin kavram ve zihin haritası bilgi düzeyleri
cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?” olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin
cinsiyetlerine göre kavram ve zihin haritası bilgi düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak
fark olup olmadığını belirlemek için yapılan test sonucunda elde edilen veriler Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3. Cinsiyete göre kavram ve zihin haritası bilgi düzeyi analiz sonuçları

Kavram
Haritası
Zihin
Haritası

Cinsiyet

N

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

18
14
18
14

SS
3,7
4,5
1,2
1,0

2,0
1,5
1,3
1,2

Sıra
Ortalaması
15,0
18,5
17,2
15,5

Sıra
Toplamı
268,5
259,5
310,5
217,5

U

p

97,500

0,272

112,500

0,588

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde erkek sınıf öğretmenlerinin kavram haritası bilgi düzeyi
sıra ortalamaları ve puan ortalamaları (SO: 18,5, 𝑋̅=4,5) kadın sınıf öğretmenlerinin kavram
haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamalarından (SO: 15,0, 𝑋̅=3,7) yüksek olsa
da aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (U=97,500,
p>0,050). Kadın sınıf öğretmenlerinin zihin haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan
ortalamaları (SO: 17,2, 𝑋̅=1,2) erkek sınıf öğretmenlerinin zihin haritası bilgi düzeyi sıra
ortalamaları ve puan ortalamalarından (SO: 15,5, 𝑋̅ =1,0) yüksek olsa da burada da istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (U=112,500, p>0,050). Bu sonuç çalıştıkları
cinsiyete göre sınıf öğretmenlerinin kavram ve zihin haritası bilgilerinin benzer düzeyde
olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğretmenlerin kavram ve zihin haritası bilgi düzeyleri
okul türüne göre farklılaşmakta mıdır?” olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin çalıştığı okul
türüne göre kavram ve zihin haritası bilgi düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak fark olup
olmadığını belirlemek için yapılan testi sonucu Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Okul türüne göre kavram ve zihin haritası bilgi düzeyi analiz sonuçları

Kavram
Haritası
Zihin
Haritası

Okul Türü

N

Devlet Okulu
Özel Okul
Devlet Okulu
Özel Okul

25
7
25
7

SS
4,2
3,4
1,2
0,7

1,9
1,2
1,3
0,7

Sıra
Ortalaması
17,6
12,2
17,0
14,5

Sıra
Toplamı
442,0
86,0
426,0
102,0

U

p

58,000

0,173

74,000

0,515

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde devlet okulunda çalışmakta olan sınıf öğretmenlerinin
kavram haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamaları (SO: 17,6, 𝑋̅=4,2) özel okulda
çalışmakta olan sınıf öğretmenlerinin kavram haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan
ortalamalarından (SO: 12,2, 𝑋̅=3,4) yüksek olsa da aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadığı görülmektedir (U=58,000, p>0,050). Devlet okulunda çalışmakta olan sınıf
öğretmenlerinin zihin haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamaları (SO: 17,0,
𝑋̅=1,2) özel okulda çalışmakta olan sınıf öğretmenlerinin zihin haritası bilgi düzeyi sıra
ortalamaları ve puan ortalamalarından (SO: 14,5, 𝑋̅ =0,7) yüksek olsa da burada da istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (U=74,000, p>0,050). Bu sonuç çalıştıkları
okul türüne göre sınıf öğretmenlerinin kavram ve zihin haritası bilgilerinin benzer düzeyde
olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğretmenlerin kavram ve zihin haritası bilgi düzeyleri
kıdem yılına göre farklılaşmakta mıdır?” olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kıdem yılına
göre kavram ve zihin haritası bilgi düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak fark olup
olmadığını belirlemek için yapılan test sonucunda elde edilen veriler Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Kıdem yılına göre kavram ve zihin haritası bilgi düzeyi analiz sonuçları

Kavram
Haritası
Zihin
Haritası

Kıdem Yılı

N

10 Yıl ve Altı
11 Yıl ve Üzeri
10 Yıl ve Altı
11 Yıl ve Üzeri

19
13
19
13

SS
4,0
4,1
1,0
1,2

1,5
2,1
1,2
1,3

Sıra
Ortalaması
16,0
17,3
16,2
17,0

Sıra
Toplamı
302,5
225,5
308,0
220,0

U

p

112,500

0,669

118,000

0,823

Tablo 5’deki veriler incelendiğinde 11 yıl ve üzeri kıdem yılı olan sınıf öğretmenlerinin
kavram haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamaları (SO: 17,3, 𝑋̅=4,1) 10 yıl ve
altı kıdem yılı olan sınıf öğretmenlerinin kavram haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan
ortalamalarından (SO: 16,0, 𝑋̅=4,0) yüksek olsa da aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadığı görülmektedir (U=112,500, p>0,050). 11 yıl ve üzeri kıdem yılı olan sınıf
öğretmenlerinin zihin haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamaları (SO: 17,0,
𝑋̅=1,2) 10 yıl ve altı kıdem yılı olan sınıf öğretmenlerinin zihin haritası bilgi düzeyi sıra
ortalamaları ve puan ortalamalarından (SO: 16,2, 𝑋̅ =1,0) yüksek olsa da burada da istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (U=118,000, p>0,050). Bu sonuç kıdem yılı
durumlarına göre sınıf öğretmenlerinin kavram ve zihin haritası bilgilerinin benzer düzeyde
olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın beşinci alt problemi “Öğretmenlerin kavram haritası bilgi düzeyi kavram
haritasını doğru bir biçimde isimlendirme durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?” olarak
belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kavram haritasını doğru bir biçimde isimlendirme
durumlarına göre kavram haritası bilgi düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak fark olup
olmadığını belirlemek için yapılan test sonucunda elde edilen veriler Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6. Kavram haritasını doğru isimlendirmelerine göre kavram haritası bilgi düzeyi analiz
sonuçları

Kavram
Haritası

Kavram
İsimlendirme
Durumu
Doğru
Yanlış

N
23
9

4,4
3,1

SS

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

1,6
2,0

18,3
12,0

422,5
105,5

U

p

60,500

0,680

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde her ne kadar doğru cevap verenlerin kavram haritası
bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamaları (SO: 18,3, 𝑋̅=4,4) yanlış cevap verenlerin
kavram haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamalarından (SO: 12,0, 𝑋̅=3,1) yüksek
olsa da aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (U=60,500,
p>0,050). Bu sonuç kavram haritasını doğru ve yanlış isimlendirme durumlarına göre sınıf
öğretmenlerinin kavram haritası bilgilerinin benzer düzeyde olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın altıncı alt problemi “Öğretmenlerin zihin haritası bilgi düzeyi zihin haritasını
doğru bir biçimde isimlendirme durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?” olarak belirlenmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin zihin haritasını doğru bir biçimde isimlendirme durumlarına göre zihin
haritası bilgi düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak fark olup olmadığını belirlemek için
yapılan test sonucunda elde edilen veriler Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7.
sonuçları

Zihin haritasını doğru isimlendirmelerine göre zihin haritası bilgi düzeyi analiz

Zihin
Haritası

Zihin Haritası
İsimlendirme
Doğru
Yanlış

N
26
6

SS
1,2
0,7

1,3
0,8

Sıra
Ortalaması
17,1
13,9

Sıra
Toplamı
444,5
83,5

U

p

62,500

0,464

Tablo 7’deki veriler incelendiğinde her ne kadar doğru cevap verenlerin zihin haritası bilgi
düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamaları (SO: 17,1, 𝑋̅=1,2) yanlış cevap verenlerin zihin
haritası bilgi düzeyi sıra ortalamaları ve puan ortalamalarından (SO: 13,9, 𝑋̅=0,7) yüksek olsa
da aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (U=62,500,
p>0,050). Bu sonuç zihin haritasını doğru ve yanlış isimlendirme durumlarına göre sınıf
öğretmenlerinin zihin haritası bilgilerinin benzer düzeyde olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın yedinci alt problemi “Çalışma kağıtlarını nasıl isimlendirmişlerdir?” olarak
belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin çalışma kağıtlarını isimlendirme durumları Tablo 8’de
gösterilmektedir.
Tablo 8. Çalışma kağıdının isimlendirilmesine ilişkin bilgiler
Çalışma Kağıdı

Birinci Çalışma Kağıdı

İkinci çalışma Kağıdı

Değişken
Kavram Haritası
Bilmiyor
Zihin Haritası
Kavram Şeması
Bilgi Haritası
Kavram Haritası
Zihin Haritası
Bilmiyor
Kavram Ağı

Sayı (N)
18
8
4
1
1
12
13
6
1

Yüzde (%)
54,5
24,2
12,1
3,0
3,0
40,0
50,0
10,0
3,0

Tablo 8’deki veriler incelendiğinde birinci çalışma kağıdına sınıf öğretmenlerinin 18’i
(%54,5) kavram haritası, 4’ü (%12,1) zihin haritası,1’i (%3,0) kavram şeması, 1’i (%3,0) bilgi
haritası ve 8’i (%24,2) de bilmiyorum şeklinde isimlendirmiştir. Birinci çalışma kağıdında
kavram haritasının yalnızca 5 özelliği bulunmasına rağmen sınıf öğretmenlerinin büyük bir
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çoğunluğu kavram haritası olarak isimlendirmişlerdir. İkinci çalışma kağıdına sınıf
öğretmenlerinin 12’si (%40,0) kavram haritası, 13’ü (%50,0) zihin haritası,1’i (%3,0) kavram ağı
ve 6’sı (%10,0) da bilmiyorum şeklinde isimlendirmiştir. İkinci çalışma kağıdında zihin
haritasının 3, kavram haritasının ise 2 özelliği bulunmasına rağmen sınıf öğretmenlerinin %90’ı
zihin haritası ve kavram haritası olarak isimlendirmişlerdir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğretmenlerin kavram ve zihin haritası bilgi düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu
çalışmanın sonunda, öğretmenlerin kavram haritası bilgi düzeylerinin zihin haritası bilgi
düzeylerinin oldukça düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin kavram
ve zihin haritası bilgi düzeyi cinsiyete, çalıştıkları okul türüne, kıdem yıllarına, kavram ve zihin
haritası isimlendirme durumuna göre farklılaşmadığı görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin birinci
çalışma kağıdını isimlendirme durumlarına bakıldığında ise büyük bir çoğunluğun kavram
haritası olarak, ikinci çalışma kağıdını isimlendirme durumlarına bakıldığında ise öğretmenlerin
%90’ının zihin haritası veya kavram haritası olarak isimlendirdiği tespit edilmiştir. Literatürde
bu çalışma ile ilişkili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
 Bu araştırma örneklem sayısı açısından bazı sınırlılıklara sahiptir. Gelecekte çalışmanın
örneklem sayısı arttırılarak yapılmasının elde edilen sonuçların genellenebilmesi açısından
önemli olacağı düşünülmektedir.
 Literatürde öğretmenlerin kavram ve zihin haritası bilgi düzeyleri ve bu materyalleri
hazırlama becerileri ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tür çalışmaların farklı
örneklemlerle yapılarak sonuçlarının literatüre kazandırılması önerilmektedir.
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İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Fen Laboratuvarına Yönelik
Algıları
Gamze DAĞKOÇAK, Bartın Üniversitesi, gamzedagkocak@gmail.com
Fatma SUCU, Bartın Üniversitesi,
Oktay AKKAYA, Bartın Üniversitesi,
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Özet: Eğitim hayatına başlamış çocukların akademik temel becerilerini kazanabilmesi için
öğretmenler tarafından eğitim ortamları düzenlenir. Fen eğitimi ile ilgili temel kavramları kazanmak için
öğrenciler okul öncesi dönemden itibaren başta doğa olmak üzere birçok ortamda bulunur. Fen eğitiminin
olmazsa olmaz ortamlarından birisi de fen laboratuvarlarıdır. Fen laboratuvarlarında öğrenciler bilimin en
önemli basamağı olan deney yapabilme becerisini geliştirir. Fen eğitiminin verildiği her kademede fen
laboratuvarlarının etkin bir biçimde kullanılması gerekirken, birçok okulda ya bulunmamaktadır ya da okul
mevcudunun fazlalığından dolayı her sınıf aktif bir biçimde kullanamamaktadır. Hatta okulunda fen
laboratuvarı olduğu halde hiç burada ders işlenmemiş öğrencilerle karşılaşılabilmektedir. Bu araştırmanın
amacı fen laboratuvarında yapılan deneylerin ilkokulu 3. Sınıf öğrencilerinin fen laboratuvarları algılarına
etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada deneysel modellerden tek grup ön test son test deseni
kullanılmıştır. Çalışma grubunu Bartın ilindeki devlet okullarından birsinin 3. Sınıflarında eğitim görmekte
olan 27 sayıdaki öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde öğrenciler ön ölçümden sonra 2 haftalık
ders saatinde fen laboratuvarında çalışmalar yapmışlardır. Daha sonra son ölçüm gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerin fen laboratuvar algılarını tespit edebilmek için “Fen laboratuvarı ……. gibidir. Çünkü ……”
cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen
veriler gruplanarak kategoriler oluşturulmuştur. Ön ölçüm ve son ölçüm ile öğrencilerin algıları arasındaki
farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuçlar tablolaştırılıp yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Fen laboratuvarı, İlkokul öğrencisi, Algı.

Perceptions of 3rd Grade Students towards Science Laboratory
Abstract: Educational environments are organized by the teachers in order to gain academic basic
skills of children who have started their education life. In order to gain the basic concepts related to
science education, students are present in many environments, especially in nature, from the pre-school
period. One of the indispensable environments of science education is science laboratories. In science
laboratories, students develop the ability of experiment which is the most important step of science.
While science laboratories should be used effectively in all stages of science education, there are not
many schools, or each class cannot use it actively due to the high number of schools. In fact, even though
there is a science laboratory at the school, there are students who don’t teach a lesson in science
laboratory. The aim of this study is to determine the effect of the experiments in science laboratory on
the perception of 3rd grade students towards science laboratoriesIn this research, one group of pre-test
posttest design was used. The study group consists of 27 students who are studying in the 3 rd class of one
of the public schools in Bartın. During the data collection process, the students worked in the science
laboratory during the 2-week course after pre-measurement. The final measurement was then performed.
The students were asked to complete “The science lab is like ……. Because ……..” sentence in order to
determine the students' science laboratory perceptions. Content analysis method was used in data
analysis. The data were grouped and categories were formed. The differences between the students'
perceptions in pre-measurement and final measurement were determined. The results were tabulated
and interpreted.
Keywords: Science laboratory, Primary school student, Perception.
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1.GİRİŞ
İçin de yaşadığımız çağ teknolojinin, bilginin hızla üretildiği bir çağdır. Bu çağın gereklerini
yerine getirebilmek için iyi yetişmiş bireylere ihtiyacımız vardır. İyi yetişmiş bireylerinde fen
eğitimi son derece önemlidir. Fen, bireyin tükettiği besinin, havanın, bedeninin, sahiplendiği
canlının, kullandığı taşıtın, tükettiği elektriğin, ışığın ve güneşin eğitimidir (Uz, 2009). Bütün
insanlar içinde bulundukları dünyanın temel prensipleri olan fen kurallarını öğrenmek ister. Bu
neden de fen eğitimini değerli kılar. Gürdal (1991), iyi bir fen eğitiminin, donanımlı bir
laboratuvar ile sağlanacağını dile getirmiştir.
Laboratuvar, bilimsel konular ile ilgili uygulamaların verildiği, araştırmaların
gerçekleştirildiği, gerekli olan malzemeler ile desteklenmiş olan yer şeklinde tanımlanmaktadır
(Bıyıklı, 2015). Laboratuvar öğrencilere yaparak yaşayarak deneyim kazandıran etkili bir
öğrenme ortamıdır (Aksoy, 2006). Bu durum öğrencilerin öğrenmeleri zor olan konuları
kavramalarını kolaylaştırmaktadır. Laboratuvar ortamı öğrencilerin gözlem yapmasını ve
yorumlamasını sağlar bu sayede ezberci eğitim sisteminden de öğrenciler uzaklaştırılarak
anlamlı öğrenme gerçekleşecektir. Laboratuvarda yapılan Fen eğitiminin öğrencilere
sağlayacağı yaralar şöyle listelenebilir (Aydoğdu ve Kesercioğlu, 2005):







Öğrencilerin deneyerek öğrenmesini sağlar,
Çevrelerini iyi gözlemlemelerini sağlar,
Problem çözme becerilerini geliştirir,
Merak duygularını açığa çıkarır,
Dil gelişimini destekler,
Grup çalışması yapabilmeyi sağlar.

Türkiye’de Fen eğitiminde laboratuvar kullanımı 1965’li yıllarda denenmeye başlanmıştır,
1971 yılında ilkokulların tamamında ve bazı liselerde uygulamalar yapılmıştır, 1997 yılında
öğretmen yetiştirme programlarına eklenmiş ve öğretmen adaylarına bu becerinin
kazandırılması hedeflenmiştir (Akgün, 2010). İlkokulların fen bilgisi derslerindeki laboratuvar
etkinlikleri ve burada deney araçlarının kullanım düzeyini belirlemek için araştırma yapan
Gürdal (1991), araştırma sonucunda laboratuvar kullanımı ile okul, özel eğitim ihtiyacı, meslek
içi eğitim kursuna katılma isteği ve okul idaresinin araç-gereç temininde yardımcı olması ile
laboratuvar kullanımı, deneylerin öğrenciye yaptırılmasının sağlanması arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu tespit etmiştir. Akgün (1995), okullarda laboratuvar uygulamalarının çok fazla
yapılmamasının nedeni olarak; laboratuvarların olmayışı veya araç-gereç bakımından yetersiz
olması, laboratuvarların fiziki şartlarının elverişli olmaması gibi etkenleri göstermektedir. Bekar
(1996), Fen bilgisi öğretiminde laboratuvar kullanımının öğrenci başarısına etkisini araştırdığı
çalışmasında, fen eğitiminde deneylerin kullanılmasının öğrencilerin başarılarını arttırdığını
tespit etmiştir. Hilosky et al. (1998), en iyi kimya öğretiminin laboratuvar yoluyla
yapılabileceğini tespit etmişlerdir. Tezcan ve Günay’ın (2003) yaptıkları çalışma sonucunda
öğretmenlerin laboratuvar destekli öğretimin gereğine inandığı ancak laboratuvar
uygulamalarının istenen düzeyde uygulanamadığı ortaya çıkmıştır. Deneysel uygulamaların
öğrencide fen kavramlarını anlama, akılda tutma ve bilimsel düşünme ile ilgili yetenekleri
geliştirerek öğrenciyi iletişim ve işbirliğine yönelttiğini söyleyen Uluçınar ve diğerleri (2004)
laboratuvar destekli fen eğitimi alan öğrencilerin daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir. Fen
bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerinin amaçlarına yönelik tutumlarını inceleyen bir çalışma
yapan Yıldız ve diğerleri (2006) araştırmalarının sonunda, öğretmenlerin tutumlarında mesleki
kıdemleri, okulda fen laboratuvarı bulunma durumu ve fen laboratuvarındaki donanımın yeterli
olup olmaması değişkenlerinde anlamlı farklılaşma olduğunu belirlemişlerdir. Laboratuvar
kullanımı konulu hizmet içi eğitim kursu ile ilgili bir değerlendirme çalışması yapan Akkuş ve
Kadayıfiçi (2007), öğretmenlerin yeni öğretim yaklaşımı ve tekniklerden ne kadar haberdar
olduklarını, laboratuvar kullanımıyla ilgili bakış açılarını ve öğrencilerin anlama düzeylerini
ölçmek için hazırladıkları soruların bilişsel seviyelerini incelemişlerdir. Araştırma sonunda,
yapılan hizmet içi eğitim kursuyla öğretmenlerin, yeni öğretim yaklaşımları ve laboratuvar
kullanımına bakış açılarında ve öğrencilerin anlama düzeylerini ölçmek için hazırladıkları soru
seviyelerinde anlamlı bir değişim olduğunu ortaya koymuşlardır.
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Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin laboratuvar şartları ve kullanımına ilişkin görüşleri
ile teknolojik yenilikleri izleme eğilimlerini araştıran Demir ve diğerleri (2011), araştırmalarının
sonucunda fen ve teknoloji öğretmenlerinin deney yapma, laboratuvar ve teknoloji kullanımı
konusunda en büyük engellerin okullardaki donanım yetersizliği ve programla belirlenen ders
saati sürelerinin sınırlılığı olduğunu belirttiklerini belirlemişlerdir. Bununla birlikte çalışma
sonucunda laboratuvar kullanımı konusunda da bir hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğu ortaya
çıkmıştır. Laboratuvar uygulamalarının fen derslerini anlamada kolaylık sağladığını ve
öğrencilerin bu uygulamalara olumlu yaklaştığını belirten Bayrak (2012), öğrencilerin
laboratuvar ortamından keyif aldığını da belirtmiştir. İlköğretim fen laboratuvarında meydana
gelen kazalar ve öğretmenlerin geliştirebilecekleri davranış tarzları hakkında bir araştırma
yapan Aydoğdu ve Yardımcı’nın (2013) bu çalışmalarındaki amaç, ilköğretim fen laboratuvarında
meydana gelen kazaları ve kaza sebeplerini belirlemektir. Araştırmanın sonucunda kaza
sebeplerinin başlıca sebepleri olarak öğretmen ve öğrencilerin kimyasal maddelerin özellikleri
hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları ya da yanlış bilgi sahibi olmaları, kimyasal maddeler
döküldüğünde nasıl müdahale edeceklerinin bilinmemesi, öğrencilerin deney malzemelerini
öğretmen gözetimi olmadan bilinçsizce kullanması, deney sırasında yapılan dikkatsizlikler
olarak tespit etmişlerdir.
Literatür taraması sonucunda Fen bilgisi dersinde laboratuvarın önemi ve kullanımına dair
birçok araştırma yapıldığı görülmüştür. Fen ve teknolojileri derslerinde laboratuvar kullanımına
yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerini alan Güneş ve diğerleri (2013), çalışmalarının
sonucunda okulların tamamında laboratuvar bulunmasına rağmen fen ve teknoloji derslerinde
laboratuvar etkinliklerine yeterince yer verilmediğini saptamışlardır. Nasıl ki boya ve tuval
olmadan resim yapmak mümkün değilse, laboratuvar kullanmadan, deney yapmadan nitelikli
bir fen eğitimi vermek de mümkün değildir diyen Seven ve Engin (2018) çalışmalarında fen
eğitimi için laboratuvar kullanımının önemini belirtmiştir.
Bu araştırmanın amacı Fen laboratuvarında yapılan deneylerin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin
fen laboratuvarları algılarına etkisinin belirlenmesidir.
Bu araştırmanın alt problemi ise;
1. Öğrencilerin çalışma öncesi Fen laboratuvarına yönelik algıları nelerdir?
2. Öğrencilerin çalışma sonrası Fen laboratuvarına yönelik algıları nelerdir?
3. Yapılan deneylerin Fen laboratuvar algıları üzerindeki etkisi nelerdir?
2.YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri toplama
süreci açıklanmaktadır.
2.1. Araştırmanın Deseni
Bu araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından tek gruplu ön test- son test deneysel desen
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde bir devlet okulunda 2018-2019 eğitim öğretim
yılında 3. sınıfta eğitim görmekte olan 27 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubu ile ilgili
ayrıntılı bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Araştırmanın çalışma grubuna ilişkin bilgiler
Değişken
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

Sayı (N)

Yüzde (%)

15
12
27

55,5
44,5
100,0
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Tablo 1’deki veriler incelendiğinde 3. sınıf öğrencilerinin 15’inin (%55,5) kız, 12’sinin
(%44,5) erkek olduğu görülmüştür.
2.3. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır ve öğrencilerin fen laboratuvar
algılarını tespit edebilmek için “Fen laboratuvarı ……. gibidir. Çünkü ……” metafor cümlesi ön
test ve son test olarak kullanılmıştır.
2.4.Veri Toplama Süreci
Daha önce Fen laboratuvarında uygulama yapmamış olan 3. Sınıf öğrencilerine ön test
uygulandıktan sonra 2 hafta boyunda Fen bilimleri dersinde laboratuvar ortamında öğrenciler
ile birlikte deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler karışımlar ve itme-çekme kuvvetini
kapsayan deneyler şeklinde belirlenmiştir. Deneyler tamamlandıktan sonra öğrencilere son test
uygulanmıştır. Araştırmacılar öğrencilerin vermiş olduğu cevapları içerik analizi yaptıktan sonra
cevapları kategorize edilerek değerlendirmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda elde edilen
bulgular sırasıyla verilmektedir.
3.1. Birinci alt probleme ilişkin bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “Öğrencilerin çalışma öncesi Fen laboratuvarına yönelik
algıları nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Kategoriler Tablo 2.’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Öğrencilerin çalışma öncesi Fen laboratuvarına yönelik algıları
Tema
Öğretici
Deney
Ders
Merak
Dünya
Hayat
Sakin
İlginç
Yuva
Toplam

N
11
5
3
3
1
1
1
1
1
27

%
40,7
18,5
11,1
11,1
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
100

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde Fen laboratuvarını, 3. sınıf öğrencilerinin 11’inin
(%40,7) öğretici, 5’inin (%18) deney, 3’ünün (%11,1) ders, 3’ünün (%11,1) merak, 1’inin (%3,7)
dünya, 1’inin (%3,7) hayat, 1’inin (%3,7) sakin, 1’inin (%3,7) ilginç, 1’inin (%3,7) yuva şeklinde
belirttikleri görülmüştür. Öğrencilerin kategoriler arasında dağılım gösterdikleri, belirsizlik
içinde oldukları görülmektedir.
Öğrencilerin çalışma öncesi Fen laboratuvarına yönelik algıları örnek cümleleri:
Ö15 « Fen laboratuvarı deney fuarı gibidir. Çünkü orada bir sürü deney yaparız.»
Ö139 «Fen laboratuvarı öğretici gibidir. Çünkü bizlere bilgi verir.»
Ö155 « Fen laboratuvarı güzel bir yer gibidir. Çünkü çok merak ediyorum.»
3.2. İkinci alt probleme ilişkin bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğrencilerin çalışma sonrası Fen laboratuvarına yönelik
algıları nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Kategoriler Tablo 3.’de verilmiştir.
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Tablo 3. Öğrencilerin çalışma sonrası Fen laboratuvarına yönelik algıları
N
15
9
1
1
1
27

Öğretici
Deney
Sınıf
Arkadaşlık
İlginç
Toplam

%
55,5
33,3
3,7
3,7
3,7
100

Tablo 3.’deki veriler incelendiğinde Fen laboratuvarını, 3. sınıf öğrencilerinin 15’inin
(%55,5) öğretici, 9’unun (%33,3) deney, 1’inin (%3,7) sınıf, 1’inin (%3,7) arkadaşlık ve 1’inin
(%3,7) ilginç şeklinde belirttikleri görülmüştür. Öğrencilerin kategoriler arasında düzenli bir
dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin laboratuvar ortamını tecrübe ettikten sonra
daha anlamlı yorumlar yaptığı dile getirilebilir.
Öğrencilerin çalışma öncesi Fen laboratuvarına yönelik algıları örnek cümleleri:
Ö1 « Fen laboratuvarı bilim kutusu gibidir. Çünkü orada deneyler yapılıyor. Bilgi
öğreniyoruz.»
Ö95 «Fen laboratuvarı deney tüpü gibidir. Çünkü Fen laboratuvarında deney tüpüyle ilgili
şeyler yapıyoruz. Ve de deney tüpüyle bir şeyler öğreniyoruz.»
Ö74 « Fen laboratuvarı arkadaş gibidir. Çünkü bilimlerle bize arkadaşlık eder.»
3.3. Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Yapılan deneylerin Fen laboratuvar algıları üzerindeki
etkisi nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Sonuçlar Tablo 4.’de verilmiştir.
Tablo 4. Yapılan deneylerin Fen laboratuvar algıları üzerindeki etkisi
Kategori sayısı

Ön test sonuçları
9

Son test sonuçları
5

Tablo 4.’deki veriler incelendiğinde ön test sonucunda 9 kategorinin (öğretici, deney, ders,
merak, dünya, hayat, sakin, ilginç ve yuva) oluştuğu tespit edilmiştir. Son test sonucunda ise 5
kategorinin (öğretici, deney, sınıf, arkadaşlık ve ilginç) oluştuğu tespit edilmiştir. Ön testte
bulunan 6 kategorinin (ders, merak dünya, hayat, sakin ve yuva) laboratuvar uygulamasından
sonra yok olduğu görülmektedir. Son testte ön testte ek olarak 2 kategori (sınıf ve arkadaşlık)
oluşmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin uygulama sonrasında kategorilerinin daha
düzenli dağıldığı görülmektedir. Laboratuvar ortamı hakkında daha anlamlı ifadeler belirten
öğrencilerin birçoğu son testte ön testte bulundukları kategoriden başka bir kategoriye geçiş
yapmışlardır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin laboratuvar ortamında
bulunmadan önce dağınık ve anlaşılır olmayan laboratuvar hakkındaki düşüncelerini,
laboratuvar ortamında bulunduktan sonra daha düzenli bir şekilde dile getirebildikleri
görülmüştür.
Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
 Bu araştırma örneklem sayısı açısından bazı sınırlılıklara sahiptir. Örneklem sayısı
artırılarak yeniden uygulanabilir.
 Laboratuvar uygulamalarının süresi arttırılıp farklı deneyler uygulanabilir.
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Sınıf Öğretmenlerinin Ana Fikir Buldurmaya Yönelik
Etkinliklerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi, Türkiye, erkamsulak@gmail.com
Özet: Öğrencilerin okunan bir metni anlamalarının göstergesi metnin ana fikrini
belirleyebilmeleridir. Ana fikir metnin anlam ünitelerinin en kısa ve özlü ifadesidir. İlkokul
Türkçe ders kitaplarında metin türleri hikâye edici, bilgilendirici ve şiir olarak ayrılmıştır. Sınıf
öğretmenlerinin okunan bir metnin ana fikrinin belirlenmesinde yaptıkları uygulamalar ve
etkinlikler öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine büyük katkılar
sağlamaktadır. Metin türlerinin ve yapısal unsurlarının farklılığı ana fikir bulma etkinliklerinin
farklılığını beraberinde getirmektedir. Hikâye edici ve bilgilendirici metinler farklı yapılardan
oluşmaktadır. Hikâye edici metinler hikâye haritası yardımıyla çözümlenebilir. Fakat
bilgilendirici metinler 5 farklı yapıdan oluşmaktadır. Bunlar; tanımlama, sıralama,
karşılaştırma, sebep-sonuç ve problem çözme yapılarıdır. Bu nedenle sınıf öğretmenleri
metinlerin yapısal unsurlarının farkında olarak ana fikir buldurmaya yönelik etkinliklerini
düzenlemelidir.
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ana fikir buldurmaya yönelik Türkçe dersinde
yaptığı uygulama ve etkinleri metin türleri bağlamında incelemektir. Araştırma, nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Ordu
ilinin bir ilkokulunda sınıf öğretmenliği yapan 18 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama
aracı olarak ana fikir bulma etkinliklerine ilişkin açık uçlu soruları içeren yarı yapılandırılmış
görüşme formu hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Veriler, alt
tema ve kategoriler halinde yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin ana fikir
buldurmaya yönelik etkinliklerinin yeterli düzeyde olmadığı, metin türleri bağlamında bu
etkinliklerin farklılaşmadığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: İlkokul, Sınıf Öğretmeni, Türkçe Eğitimi, Ana Fikir Bulma.

Investigation of Primary School Teachers’ Activities Towards
Main Idea
Abstract: Students' understanding of a text to be read is the main idea of the text can
determine. The main idea is the short and concise expression of the meaning units of the text.
The text types in primary school Turkish textbooks are divided into narrative, informative and
poetry. The practices and activities of the primary school teachers in determining the main
idea of a text readily contribute to the development of the students' reading comprehension
skills. The difference of text types and structural elements brings together the differences in
the main ideas. The narrative text and informational text are composed of different structures.
Narrative texts can be analyzed with the help of the story map. However, informative texts
consist of 5 different structures. These are identification, ranking, comparison, cause-effect
and problem-solving structures. For this reason, primary school teachers should be aware of
the structural elements of texts and organize their activities for the main idea.
The purpose of this study is to examine the practices and activities of the primary school
teachers in the Turkish course on main ideas. The research was carried out in the case study
model of qualitative research designs. The participants of the study consisted of 18 primary
school teachers in a primary school in Ordu. As a data collection tool, a semi-structured
interview form with open-ended questions about main idea-finding activities was prepared. The
data were subjected to content analysis. The data were interpreted as sub-themes and
categories. As a result of the research, it was observed that the activities of the primary school
teachers were not sufficient for the main idea and these activities did not differ in the context
of the text types.
Keywords: Primary School, Primary School Teacher, Turkish Education, Main Idea Finding
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1. Giriş
Ana fikir, anlatılmak istenilen düşüncelerin özünü oluşturmaktadır. Daha genel bir ifade ile
yazarın veya anlatıcının vermek istediği mesajdır. Bu mesajın doğru anlaşılması hem okumanın
hem de iletişimin sağlıklı olması açısından oldukça önemlidir.
Bir metnin ana fikrini bulma metnin anlamına ulaşıldığının bir göstergesidir. Bu bakımdan
okuduğunu anlamanın anahtar kavramlarından biri de ana fikri bulmadır. Ana fikir bulma
kendiliğinden kazanılan bir beceri değildir. Okunan bir metinde ana fikrin nasıl bulunacağı
noktasında öğretmen rehberliğine, yönlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ana fikir bulma
stratejileri, ilkokulun ilk yıllarından itibaren öğrencilere öğretilmelidir. Bu noktada sınıf
öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Sınıf öğretmenleri hem kendileri ana fikir bulma
stratejilerini bilmeli hem de bu stratejileri öğrencilerine öğretebilmelidir.
Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler bilgilendirici, hikâye edici ve şiir olmak üzere 3
ana türe ayrılmaktadır. Hikâye edici metinlerin doğrusal tek bir yapısı vardır. Ancak
bilgilendirici metinler 5 farklı yapıdan oluşmaktadır. Bunlar; tanımlama, sıralama,
karşılaştırma, sebep-sonuç ve problem çözme yapılarıdır. Bu nedenle sınıf öğretmenleri
metinlerin yapısal unsurlarının farkında olarak ana fikir buldurmaya yönelik etkinliklerini
düzenlemelidir.
1.1. Ana Fikir Bulma
Ana fikri bulmada; ana fikir-konu ilişkisi, önemli fikirlerin belirlenmesi, metin türlerinin
yapısal özellikleri ve strateji kullanımı önemli etkenlerdir (Pilten, 2007). Ana fikir bulma,
önemli bir okuduğunu anlama becerisidir. Okuyucular karşılaştıkları bir metindeki bütün fikirleri
hatırlamak yerine önemli fikirlerle daha az önemli fikirleri ayırt etmelidir. Böylece zihinlerini
daha verimli bir şekilde kullanabilirler. Bu nedenle bir metindeki ana fikri bulma veya hatırlama
okuduğunu anlama ile yakın ilişkilidir (Baumann, 1984).
Ana fikri belirleme, kendiliğinden kazanılan bir beceri değildir. Bu nedenle doğrudan
öğretilmelidir (Duffy & Roehler, 1982). Bu öğretimi yapacak olanların başında sınıf öğretmenleri
gelir. Özellikle ilkokul yıllarında kazanılmayan beceriler bireylerin hayatlarını olumsuz
etkileyebilmektedir.
İlkokul Türkçe ders kitaplarında metin türleri hikâye edici, bilgilendirici ve şiir olarak
ayrılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin okunan bir metnin ana fikrinin belirlenmesinde yaptıkları
uygulamalar ve etkinlikler öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine büyük
katkılar sağlamaktadır. Metin türlerinin ve yapısal unsurlarının farklılığı ana fikir bulma
etkinliklerinin farklılığını beraberinde getirmektedir.
Hikâye edici metinlerde, metin içerisinde oldukça tutarlı, tahmin edilebilir ve sebep sonuç
ilişkisine dayalı doğrusal bir yapı mevcuttur. Bu tür metinlerde genellikle bir başlangıç olayı
vardır. Daha sonra birbirini izleyen problemin çözüleceği dönüm noktası, problem çözümünü ve
sonucu içeren bölümler yer alır. Okuyucu metindeki parçaları, bölümleri uyumlu bir biçimde
birleştirebildiği oranda, bu metinleri anlayabilir (Gunning, 2005, Hall, Sabey, ve Mcclellan,
2005).
İlkokulun ilk yıllarında öğrencilerin daha çok aşina olduğu ve okumaktan zevk aldığı hikâye
edici metinlere yer verilirken, daha sonraki yıllarda giderek bilgilendirici metin sayısı
artmaktadır. Öğrenciler, hikâye edici metinlerden bilgilendirici metinlere geçiş sürecinde,
bilgilendirici metin yapılarına ilişkin farkındalıkları gelişmediği için, bu metinleri okumakta ve
anlamakta genelde zorlanmaktadır (Vacca ve Vacca, 2005).
Üzerinde ortak bir sınıflama olmamasına rağmen araştırmacılar, bilgilendirici metin
yapılarını genelde beş gruba ayırmıştır;
1. Tanımlama
2. Sıralama
3. Sebep-sonuç
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

675

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
4. Karşılaştırma-kıyaslama
5. Problem çözme (Rozmiarek, 2006; Simonsen 2004; Temple vd. 2005; Vacca ve Vacca,
2005; Williams, 2005).
Metinde yer alan fikirler, metin yapılarında organize edilmiştir. Metnin organizasyonel
yapısını kullanan okuyucu, ana fikri ve yardımcı fikirleri daha kolay belirleyecektir (Gunning,
2005). Öğretmenler ana fikir buldururken metin türlerinin yapısal unsurlarını dikkate alarak
etkinliklerini ve uygulamalarını planlamalıdır. Bu bağlamda eldeki araştırmanın amacı, sınıf
öğretmenlerinin ana fikir buldurmaya yönelik Türkçe dersinde yaptığı uygulama ve etkinleri
metin türleri bağlamında incelemektir.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ana fikir buldurmaya yönelik yaptıkları etkinliklerin
incelenmesi amacıyla nitel yaklaşımla gerçekleştirilmiş “durum çalışması” deseninden
faydalanılmıştır. Durum çalışması, araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya
birkaç durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları ile derinlemesine incelediği,
durumların ve duruma bağlı temaların tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır (Creswell,
2011). Araştırma konusu olarak seçilecek durum bir kişi, bir öğrenci, yönetici, program
olabileceği gibi sınıf, okul, topluluk gibi gruplar da olabilir (Creswell, 2011).
2.2. Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını Ordu ilinde görev yapan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. .
Çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile
belirlenmiştir. Amaçsal örnekleme çalışmanın amacına dayalı olarak bilgi açısından zengin
durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır. Belli ölçütleri taşıyan
veya belli özelliklere sahip bir veya daha fazla özel durumlarda çalışılmak istenildiğinde tercih
edilir (Büyüköztürk vd., 2013).
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Belirlenen araştırma sorularına yanıt bulmada kullanılabilecek en uygun veri toplama tekniğinin
görüşme tekniği olduğuna karar verilmiştir. Çünkü görüşme tekniği bireylerin deneyimlerine,
tutumlarına, görüşlerine, şikâyetlerine, duygularına ve inançlarına ilişkin bilgi elde etmede
oldukça etkilidir (Yıldırım ve Şimşek 2011). Görüşme formunda yer alan sorular şunlardır:
1. Ana fikir buldurmaya yönelik Türkçe ders kitaplarında yer alan etkinlikler nasıldır?
2. Türkçe derslerinde ana fikir buldurmaya yönelik ne tür etkinlikler veya uygulamalar
yapıyorsunuz?
3. Metin türlerine göre (hikâye edici ve bilgilendirici metin) ana fikir bulmaya yönelik
etkinlikleriniz nasıldır?
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde MAXQDA programıyla betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır.
Veriler, kavramsal çerçeveye dayalı temalar kapsamında hazırlanan görüşme formundaki sorular
dikkate alınarak düzenlenmiştir. Görüşme formundaki ifadelerde yer alan temel noktalar
frekans değerleri göz önüne alınarak incelenmiştir. Bağlamın anlam birimleri içinde
korunmasına özen gösterilmiş ve birden fazla kategoriye göre bilgi içermeleri halinde bireysel
birimler çift kodlanmıştır. Görüşmeleri bölümlere ayırdıktan sonra, anlam birimleri kategoriler
halinde gruplanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri verilirken kodlar (Ö1, Ö2, Ö3, ... Ö22)
kullanılmıştır.
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3. Bulgular
Katılımcıların görüşleri görüşme sorularına göre sınıflandırılmış, Maxqda 12 programında
analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular şekiller halinde sunulmuştur.
3.1. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Ders Kitabındaki Ana Fikir Etkinliklerine İlişkin
Görüşleri
İlkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan ana fikir etkinliklerine ilişkin öğretmen görüşleri
aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

Şekil 1. Türkçe ders kitaplarındaki ana fikir buldurma etkinliklerinin durumu
Şekil 1 incelediğinde; katılımcılardan elde edilen 20 görüşün Türkçe ders kitaplarındaki ana
fikir bulma etkinliklerinin yetersiz veya kısmen yeterli olduğu, 7 görüşün ise yeterli olduğu
görülmektedir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerin büyük bir kısmı ders kitaplarındaki ana
fikir bulmaya yönelik etkinlikleri yetersiz bulmaktadır. Etkinliklerin yetersiz olduğuna dair
görüşlerde 6 görüş metinlerin uygun olmadığını, 2 görüş ise aynı tarz etkinlikler olduğunu
belirtmiştir.
3.2. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Ana Fikir Buldurmaya Yönelik
Etkinlikleri
Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde öğrencilerine ana fikir
buldurmaya yönelik yaptıkları etkinlik ve uygulamalara ilişkin görüşleri aşağıdaki şekilde
sunulmuştur.
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Şekil 2. Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaptırdıkları ana fikir bulma etkinlikleri
Şekil 2 incelediğinde; sınıf öğretmenleri Türkçe derslerinde ana fikri bulmaya yönelik en
fazla soru sorma (10), tekrar okuma ve benzer metinler okuma (9), konuyu belirleme (4)
şeklinde etkinlikler yaptıkları görülmektedir.
3.3. Sınıf Öğretmenlerinin Metin Türlerine Göre Ana Fikir Bulma Etkinlikleri
Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin metin türlerine ve metinlerin yapısal unsurlarına
ilişkin yaptırdıkları ana fikir bulma etkinleri aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

Şekil 3. Sınıf öğretmenlerinin metin türlerine göre yaptırdıkları ana fikir bulma etkinlikleri
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Sınıf öğretmenlerinin metin türlerine yönelik yaptırdıkları ana fikir bulma etkinliklerine
ilişkin görüşleri incelendiğinde; 13 görüşün Hikaye edici metin türüne, 7 görüşün bilgilendirici
metin türüne ait etkinlikleri kapsadığı görülmektedir. Etkinliklerin 11 i genel ana fikir bulmaya
yönelik etkinlikler olduğu, 5 görüşte ise sınıf öğretmenlerinin metin türlerine yönelik etkinlik
yaptırmadıkları görülmektedir. Ayrıca metinlerin yapısal unsurlarının ana fikir bulmaya yönelik
etkinliklerde dikkate alınmadığı görülmüştür.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin ana fikir bulmaya yönelik görüşleri; Türkçe ders
kitaplarındaki etkinler, Türkçe derslerinde sınıf içi etkinlik ve uygulamalar ve metin türlerine
dair etkinlikler bağlamında incelenmiştir. Araştırma sonucunda;
Sınıf öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan ana fikir etkinliklerini genel olarak
yetersiz (19) bulduğu görülmektedir. Ders kitaplarında ana fikir etkinlerinde metinlerin uygun
olmadığını, aynı tarz etkinliklerin verildiğini belirtmişlerdir.
Türkçe derslerinde sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine ana fikir buldurmaya yönelik
etkinliklerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Katılımcıların ana fikri bulmak için 10’u soru
sorduğunu, 9’u metni tekrar okuduğunu ve benzer metinler okuttuğunu, 4’ü ise konuyu
belirlemelerini istediğini belirtmiştir. Elde edilen sonuçlar; Çetinkaya, Ateş ve Yıldırım’ın (2013)
ilkokul 5 sınıf öğrencilerin ana fikir bulmaya yönelik görüşlerini inceledikleri araştırmanın
sonuçları ile paralellik göstermektedir. Söz konusu çalışmada araştırmacılar; öğrencilerin ana
fikir ve konu arasında tam olarak ayrım yapamadıklarını, metnin tekrar tekrar okunmasının ana
fikrin belirlenmesi ve doğruluğunun kontrolünde temel uygulama olduğunu, ana fikrin
belirlenmesinde yaşanan güçlüklerin ise çoğunlukla metnin anlaşılamamasından kaynaklandığını
belirtmişlerdir.
Metin türleri ve yapısal özelliklerine ilişkin ana fikir buldurmaya yönelik sınıf
öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde daha çok hikâye edici metinlere ilişkin etkinlikler (13)
yaptırdıkları, bilgilendirici metinlere ilişkin etkinliklerin (7) ise az olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin 5’i metin türlerine dair ana fikir bulma etkinlikleri yaptırmadıklarını belirtmiştir.
Araştırmada eldi edilen bu sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulmuştur;

Türkçe ders kitaplarında ana fikir bulmaya yönelik etkinlikler hep aynı tarz olmamalı
farklı tarzda etkinliklere de yer verilmelidir. Ayrıca, ana fikri olmayan metinler ders
kitaplarında yer almamalıdır.

Sınıf öğretmenlerine ana fikir bulmaya yönelik strateji ve teknikler lisans, lisansüstü
dönemlerde ve hizmet içi eğitimlerde uygulamalı olarak öğretilmelidir.

Metinlerin yapısal unsurları öğrencilerin ana fikri bulmalarına yardımcı zihinsel
şemalardır. Bu nedenle ilkokulun ilk yıllarında öğrencilere metin türleri ve yapısal unsurları
tanıtılmalı. Ana fikir bulma etkinliklerine metin türü ayrımına ve türe özgü etkinlikler
sunulmasına dikkat edilmelidir.
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Özet: Çocuk kitaplarının tarihsel serüveni uzun ve zengindir. Geçmişte çocuk kitaplarında edebi ve
ahlaki anlayışa önem veriliyordu. 20. yüzyılın başlarında bu anlayış değişmiş, yerini çocuk kitaplarının
geliştirici ve eğitici yönü almıştır. Günümüzde çocukların dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel
becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Böylece çocuğun iyi okuyucu olmasına, kendini
geliştirmesine ve yaşam boyu öğrenmesine odaklanılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için çocuk kitaplarının
özenle hazırlanmasına çalışılmaktadır. Çocuk kitapları hazırlanırken çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır.
Bunlar tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve eğitim yaklaşımı olmak üzere dört grupta toplanmaktadır.
Araştırmada çocuk kitaplarında izlenen yaklaşımların saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla ele alınan dört
kitap betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonunda kitapların sosyolojik ve davranışçı eğitim
yaklaşımının esas alındığı ortaya çıkmıştır. Çağdaş öğretim yaklaşımları, değişen yaşam koşulları göz önüne
alınarak hazırlanması gereken çocuk kitaplarındaki yaklaşımların güncel olmadığı görülmüştür.
Araştırmanın öğretmen adaylarına, çocuk kitabı yazarlarına ve eğitimcilere katkı sağlaması
beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk kitapları, yaklaşımlar, eğitim.

Children's Books and Approaches
Abstract: Children's books have a long, rich history. Previously, the emphasis in children's books was
placed upon literary and moral understanding. After the 19th century, the emphasis shifted towards the
developmental and educational aspects. Today, on the other hand, the emphasis is on the development
of children’s language, mental, social, emotional and physical skills. Thus, the aim is for children to
become efficient readers, develop themselves and acquire a positive aptitude for lifelong learning.
Towards this end, special attention is paid to the preparation of children's books, and various approaches
are used in doing this. These approaches can be divided into four groups: historical, sociological,
psychological and educational. The aim of the current study was to determine the approaches adopted in
children's books. To this end, four books were reviewed and analyzed sing descriptive analysis. Results
revealed were based on the behavioral education approach and sociological approaches. It was observed
that the approaches adopted in preparation of these books failed to consider the contemporary teaching
approaches. As well, changing life conditions were not reflected in the books. The current research is
expected to contribute to the development of pre-service teachers, children's books and educators.
Keywords: Children's books, approaches, education.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

681

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
1. Giriş
Çocuğun geleceğine yön veren kitaplar arasında çocuk kitaplarının önemli bir yeri vardır.
Bu kitapların amacı çocuklara okumayı sevdirmek, dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel
becerilerini geliştirmektir. Aynı zamanda yenilikler hakkında bilgi vermek, çevreyle etkili
iletişim kurmak, sosyalleşmek, toplumla bütünleşmek gibi konularda çocuklara çeşitli yararlar
sağlamaktadır. Eğitici, geliştirici ve eğlendirici yönü ağır basmaktadır. Ancak çocuklara yönelik
her kitabın bu özellikleri taşımadığı bilinmektedir. Bu nedenle çocuk kitaplarının hazırlanması
ve seçilmesi üzerinde önemle durulmaktadır. Ülkemizde çocuk kitapları hazırlanırken Türkçeyi
doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, sorun
çözme, girişimci olma, karar verme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi becerileri
geliştirecek özellikte olmasına dikkat edilmektedir.
1.1. Çocuk Kitapları
1970’li yıllardan sonra çocuk edebiyatı önemli bir alan olmuştur. Çocuk kitapları sadece
edebiyat ürünü olarak değil kültürel ve sosyal bir ürün olarak ele alınmaya başlamıştır. Ayrıca
ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve kültürel yönden önemli bir eğitim aracı olarak
değerlendirilmiştir. Bu eserlerin yazarları, resimcileri ve hazırlayıcılarına çeşitli ödüller
verilmiştir. Çoğu üniversitenin ders programlarına çocuk kitapları dersi konulmuştur. Çocuk
kitapları derslerinin içeriği, “öğretmen adaylarına bu alanı iyi öğretmek, çeşitli yaklaşımlara
göre hazırlanan kitapları tanıtmak, eğitimdeki uygulamaları göstermek, kitapların eğitsel ve
edebi özelliklerini ortaya çıkarmak, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri üzerindeki etkilerini
incelemek” olarak belirlenmiştir (Pouliot,2010). Bu derslerle çocuk kitapları alanında kendini
geliştirmek isteyen öğretmen adaylarına yardım edilmektedir. Öğretmenlik sertifikası
derslerinde örneğin Fransız (CEF) öğretmenlik sertifikası programında olduğu gibi on kredilik
çocuk ve gençlik edebiyatı ile ilgili proje hazırlama dersi verilmektedir. Ayrıca bazı
üniversitelerin lisans programlarında çocuk kitapları seminerleri yer almaktadır. Bu dersler
Almanya, Fransa, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Türkiye gibi
ülkelerin programlarında yer almaktadır (Nières-Chevrel,2017).
1.2. Yaklaşımlar
Çocuk kitapları hazırlanırken çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Pouliot (2010) çocuk
kitapları yaklaşımlarını tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve eğitim yaklaşımı olmak üzere dört
grupta ele almaktadır(Pouliot,2010). Bazı yazarlar tek bir yaklaşımı ele almakta, bazıları ise
karma yaklaşımları benimsemektedir. Ancak hepsinde eğitim yaklaşımları temel olarak
alınmakta, çocukların dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerini geliştirme
amaçlanmaktadır.
■ Tarihsel Yaklaşım
■ Sosyolojik Yaklaşım
■ Psikolojik Yaklaşım
■ Eğitim Yaklaşımı
1.2.1. Tarihsel Yaklaşım
Tarihsel yaklaşımla hazırlanan çocuk kitaplarında, zaman ve mekân olarak, dünün ve
bugünün olağanüstü işleri, kişileri, olayları, yerleri, tarihte ün yapmış kişilerin yaşamları,
toplumların benzerlik ve farklılıkları, toplumun değerleri, kahramanlık duyguları ele
alınmaktadır. Bu süreçte bireylerin kronolojik düşünme, tarihsel kavrayış, kanıtı analiz etme,
tarihsel yorumlama gibi düşünme becerilerin geliştirme hedeflenmektedir. Örneğin Charles
Perrault'unOye Anne masalları, Jean de La Fontaine'in fablları, Jules Verne, Daniel Defoe,
Comtesse de Segur vb. yazılan romanlar gibi. Bu eserlerde toplumun kültürel mirası,
kahramanlıklar ele alınmakta, bazı edebi antolojiler ve önemli olaylara yer verilmektedir.
Tarihsel yaklaşım genel olarak geçmişin günümüze etkisini vurgulamak, tarihsel olayların çağdaş
eserler üzerindeki etkilerini göstermek, bazı harika masalları, periyodikler günümüze
uyarlamalar, güncel, fabllar Jean de La Fontaine'in gibi geçmişten ders vermek amacını
taşımaktadır (Pouliot,2010).
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1.2.2. Sosyolojik Yaklaşım
Bu yaklaşımla hazırlanan çocuk kitaplarının amacı öğrencilere sosyolojik olay ve durumları
aktarmaya yöneliktir. Bu amaçla birey, aile, toplum, günlük yaşam, sosyal çevre, okul yaşamı,
oyunlar, toplumsal düzen ve yaşam, bireyler arası dayanışma, gelenek, görenek, ahlak ve
değerler, aile yapısı ve aile içi ilişkiler, köy ve kent yaşamı vb. konular ele alınmaktadır. Ayrıca
toplumsal değişim ve ilerleme, ekonomik, coğrafi, yasal ve dini yönler, bireylerin toplumsal
davranışları ve bunların anlamı, birey ve gruplar arasındaki karşılıklı ilişkiler ve etkileşimler,
bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi konulara da yer verilmektedir. Bu yaklaşımla hazırlanan
kitaplar geniş bir yelpaze içermektedir.
1.2.3. Psikolojik Yaklaşım
Psikoloji alanında 19. yüzyılın sonuna doğru çocuklarla ilgilenme ve inceleme çalışmaları
başlamıştır. Böylece çocuklar 20.yy toplumunun temel olgularından biri olmuştur. Çocuk
psikolojisi konusunda yapılan araştırmalar edebi dünyada da yankı bulmuş, çocuklar hem
kitaplarda hem de bazı politikaların geliştirilmesine konu olmuştur. Bilindiği gibi psikoloji, insan
ve hayvan davranışları ile bunların temelinde yatan nedenleri araştıran bir bilim dalıdır. Bu
nedenle çalışmaların temelinde çevre, insan ve gözlenebilir davranışlar üçgeni üzerinde
durulmaktadır. Bu yaklaşımla hazırlanan çocuk kitaplarında bireyin kendini incelemesi, bir olay
ya da etki karşısında hissettiklerini, içsel duygularını, aklına gelenleri dile getirmesi, insanın
çevre koşullarına uyum sağlaması için çevredeki olayları anlaması, bunları kontrol altına alması,
zihnin çalışması, algılama, düşünme ve öğrenme gibi konular ele alınmaktadır (Pouliot, 2010).
1.2.4. Eğitsel Yaklaşım
Bu yaklaşım öğrencilerin çeşitli bilgi ve becerileri öğrenmesi, kendini geliştirmesi, topluma
uyum sağlamasını amaçlamaktadır. Bu amaçla çocuk kitaplarında ele alınan içeriğin seçimi,
basitten karmaşığa doğru verilmesi, öğrencinin düzeyine uygun olması, yazarın dilinin açık ve
anlaşılır olması, seçilen konuların öğrencilerin ilgisine yönelik olması gibi özellikler üzerinde
durulmaktadır. Bu anlayışla hazırlanan çocuk kitapları eğitim yaklaşımlara göre değişmektedir.
Bilindiği gibi dünyamızda geçmişten bu yana uygulanan eğitim anlayışı geleneksel, davranışçı,
bilişsel, yapılandırıcı eğitim yaklaşımları olarak sıralanmaktadır.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinde doküman incelemesine göre desenlenmiştir.
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsamaktadır. Doküman incelemesi, bir araştırma problemi hakkında
belirli zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak
tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini
olanaklı kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 20002).
2.2. Örneklem
Bütün çocuk kitaplarının incelenmesi mümkün olmadığından örneklem belirleme yoluna
gidilmiştir. Nitel araştırmalar için ölçüt örneklem tercih edilmiştir. Ölçüt olarak klasikleşmiş ve
hemen her çocuğun okuduğu kitaplar olması ilk ölçüt olarak belirlenmiştir. Göz önüne alınan
ikinci ölçüt ise aynı yazarın tek bir kitabının tercih edilmesi olmuştur.
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çocuklar için hazırlanan seride 56 kitap
bulunduğu tespit edilmiş, bu kitaplardan oluşan liste ile en çok okunanları belirlemek 5 Türkçe
öğretmeninden görüş alınarak en çok okunan on kitap belirlenmiştir. Bu kitaplar çocuk kitabı
seçme kriteleri göz önüne alınarak incelendiğinde 4 ve 5. sınıflara uygun olduğu görülmüştür.
Seride yerli yazar olarak yalnızca Ömer Seyfettin'in bir kitabı yer almış, bu sebeple seçilen
kitaplarda kültürel unsurlar ve dil özellikleri benzer (uyarlama-klasikleşme) olduğu düşünülerek
on eser incelenmiştir.
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Tablo 1
İncelenen Kitaplar
Kitap
Orman Kitabı
OliverTwist

Yazar
RudyardKipling
Charles Dickens

Gulliver'in Gezileri
RobinHood
Pinokyo

Jonathan Swift
HowardPyle
Carlo Collodi

Heidi
Peter Pan
Beyaz Diş
Pollyanna
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah

JohannaSpyri
James MatthewBarrie
JackLondon
Eleanor H. Porter
Jules Verne

2.3. Verilerin analizi ve yorumlanması
Araştırmada örnekleme alınan kitapların hangi çocuk kitabı yaklaşımını temel aldıkları
analiz edilmiştir. Bu amaçla ele alınan on kitap betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Betimsel
analiz dört aşamada gerçekleşir. Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma aşamasında
araştırmasının çerçevesini “yaklaşım” olarak belirlenmiştir. Tematik çerçeveye göre verilerin
işlenmesi kitaplarda “yaklaşıma uygun örnekler” çıkarılmıştır. Bu örnekler ve genel olarak
incelenen kitabın yapısı doğrultusunda elenerek üçüncü aşama olan bulguların tanımlanması
aşaması gerçekleştirilmiştir. Kitapların çocukta yaratmak istediği düşünce biçimi ya da kitabın
ilettiği ana fikir doğrultusunda dördüncü aşama olan bulguların yorumlanması aşamasına
geçilmiş ve kitaplar genel olarak bir yaklaşım içerisinde değerlendirilmiştir
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmada incelenen on kitap ile ilgili genel bulgular şöyledir:
•
•
•
•
•
•
•

Kitapların tamamı çeviri niteliğindedir.
Kitapların tamamı hedef kitleye uygun olarak uyarlanmıştır.
100 Temel Eser kapsamında hazırlandığı belirtilmektedir.
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanmıştır.
Makul bir fiyatı olması ulaşılabilirlik açısından önem taşımaktadır.
Bir kitap hariç, 9 kitap hedef kitle 11-12 yaş için uygun olarak renksiz resimlenmiştir.
Tamamı özgün orijinal metnin çevrilerek uyarlanmıştır.

Orman Kitabı
1894 yılında RudyardKipling tarafından orijinal adı "TheJungleBook" olan Orman Kitabı
Bülent O. Doğan tarafından uyarlanmıştır. Mart 2019'da basımı yapılan kitap 7 bölüm 88
sayfadan oluşmaktadır. 14 tam sayfa 8 yarım sayfa siyah beyaz görsel tercih edilmiştir.
İngilizceden çevrilmiştir.
Ormanda yaşam kurallarını ele alan yazar Mogli, Beyaz Fok ve Riki'nin yaşadıklarını ele
alırken temelde anlatmak istediğinin ormanda yaşam kurallarının olduğu ve toplumdaki
bireylerin bu kuralları benimsemesi gerektiği şeklindedir. Sosyal yaşam ortamının kuralları ve
topluma aidiyet duygusu ele alınmıştır. Toplum yaşamını öğretmeye dayalı anlatımın esas
olduğu ve bilgi edindirme hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı yaklaşımının
“sosyolojik” ve “davranışçı” olduğunu söylemek mümkündür.
OliverTwist
1983 yılında Charles Dickens tarafından yazılan orijinal adı OliverTwist ile yayımlanan
kitap, Sevgi Atlıhan tarafından uyarlanmıştır. Kasım 2018'de basımı yapılan kitap 12 bölüm 67
sayfadan oluşmaktadır. 15 tam sayfa 3 yarım sayfa siyah beyaz görsel tercih edilmiştir.
İngilizceden çevrilmiştir.
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Düşkünler evinde doğan Oliver'ın başına gelen olaylar ve er ya da geç adaletin yerini
bulduğunu anlatan bir kitaptır. Toplum yaşamını öğretmeye dayalı anlatımın esas olduğu ve
bilgi edindirme hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı yaklaşımının “sosyolojik”
ve “davranışçı” olduğunu söylemek mümkündür.
Gulliver'in Gezileri
1726 yılında Jonathan Swift'in tarafından yazılan orijinal adı "Gulliver'sTravellers I-II" olan
Gulliver'in Gezileri Elif Dinçer tarafından uyarlanmıştır. Şubat 2018'de basımı yapılan kitap 4
bölüm 56 sayfadan oluşmaktadır. 2 tam sayfa 7 küçük boyutta siyah beyaz görsel tercih
edilmiştir. İngilizceden çevrilmiştir.
Dört ülkeye seyahat eden ve bu ülkedeki farklılıkları gözlemleyerek anlatan Gulliver'in
başından geçen olaylar konu alınmaktadır. Toplum yaşamını öğretmeye dayalı anlatımın esas
olduğu ve bilgi edindirme hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı yaklaşımının
“sosyolojik” ve “davranışçı” olduğunu söylemek mümkündür.
RobinHood
1883 yılında HowardPyle tarafından yazılan orijinal adı "TheMerry Adventures
ogRobinHood" olan RobinHood Sevgi Atlıhan tarafından uyarlanmıştır. Mayıs 2018'de basımı
yapılan kitap 10 bölüm 65 sayfadan oluşmaktadır. 11 tam sayfa 11 küçük boyutta veya yarım
sayfa siyah beyaz görsel tercih edilmiştir. İngilizceden çevrilmiştir.
RobinHood'un adalet duygusu ile hareket etmesi ile sosyal yaşam eleştirisi sosyal yönü ile
öne çıkan bir kitaptır. Toplum yaşamını öğretmeye dayalı anlatımın esas olduğu ve bilgi
edindirme hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı yaklaşımının “sosyolojik” ve
“davranışçı” olduğunu söylemek mümkündür.
Pinokyo
1881'de Carlo Collodi tarafından yazılan orijinal adı "Le AvventureDiPinochio" olan Pinokyo
Meryem Mine Çilingiroğlu tarafından uyarlanmıştır. Şubat 2019'da basımı yapılan kitap 34 bölüm
112 sayfadan oluşmaktadır. 11 tam sayfa 49 küçük boyutta veya yarım sayfa siyah beyaz görsel
tercih edilmiştir. İtalyancadan çevrilmiştir.
Dünya çocuk edebiyatının başyapıtlarından biri sayılan Pinokyo Gepetto'nun kiraz
ağacından yaptığı bir kukla iken insan olmak istemesi ve kendi özelliklerini kabullenmemesi
açısından psikolojik özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. İyi davranış kazandırmaya dayalı
anlatımın esas olduğu ve bilgi edindirme hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı
yaklaşımının “psikolojik” ve “davranışçı" olduğunu söylemek mümkündür.
Heidi
1880 yılında Heidi orijinal adı "Heidi" ile yayımlanan kitap Sevgi Sonkan tarafından
uyarlanmıştır. Eylül 2018'de basımı yapılan kitap 23 bölüm 141 sayfadan oluşmaktadır. 1 tam
sayfa 48 küçük boyutta veya yarım sayfa siyah beyaz görsel tercih edilmiştir. Almancadan
çevrilmiştir.
Eser doğayla iç içe bir köyde yaşayan çocuğun şehre götürülmesiyle karşılaştığı uyum
sorunları; köyüne, dedesine olan sevgisi nedeniyle yaşadığı özlemi anlatmıştır. Bireyin iç
çatışmalarının anlatıldığı ve bilgi edindirme hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas
aldığı yaklaşımının “psikolojik” ve “davranışçı” olduğunu söylemek mümkündür.
Peter Pan
1912 yılında James MatthewBarrie tarafından yazılan orijinal adı "Peter Pan" olarak
yayımlanan kitap Elif Dinçer tarafından uyarlanmıştır. Kasım 2018'de basımı yapılan kitap 12
bölüm 97 sayfadan oluşmaktadır. 10 tam sayfa siyah beyaz görsel tercih edilmiştir. İngilizceden
çevrilmiştir.
Çocuk kalmayı tercih eden Peter Pan, hayal kurmayı öğütleyen bir karakter olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk döneminin güzel olmasına dayalı anlatımın esas olduğu ve bilgi
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edindirme hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı yaklaşımının “psikolojik” ve
“davranışçı" olduğunu söylemek mümkündür.
Beyaz Diş
1906 yılında JackLondon tarafından yazılan orijinal adı "White Fang" adı olan Beyaz Diş
yayımlanan kitap Bülent O. Doğan tarafından uyarlanmıştır. Nisan 2018'de basımı yapılan kitap
17 bölüm 75 sayfadan oluşmaktadır. Görsel kullanılmamıştır. İngilizceden çevrilmiştir.
Hayattaki zorluklara karşı ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini
ayrıca doğadaki her canlının vahşi bile olsa sevgiye muhtaç olduğunu aşılamaktadır. Toplum
yaşamını öğretmeye dayalı anlatımın esas olduğu ve bilgi edindirme hedefinde olduğu
anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı yaklaşımının “psikolojik” ve “davranışçı” olduğunu
söylemek mümkündür.
Pollyanna
1913 yılında Eleanor H. Porter tarafından yazılan orijinal adı "Pollyanna" ile yayımlanan
kitap Elif Dinçer tarafından uyarlanmıştır. Kasım 2018'de basımı yapılan kitap 21 bölüm 97
sayfadan oluşmaktadır. küçük boyutta veya yarım sayfa siyah beyaz görsel tercih edilmiştir.
İngilizceden çevrilmiştir.
Pollyanna adlı küçük kızın oynadığı mutluluk oyunu ile sorunların üstesinden gelişi
anlatılmaktadır. İyi davranış kazandırmaya dayalı anlatımın esas olduğu ve bilgi edindirme
hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı yaklaşımının “psikolojik” ve “davranışçı”
olduğunu söylemek mümkündür.
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
1869 yılında Jules Verne tarafından yazılan orijinal adı "Vinght Mille LieuesSousLesMers"
olan Denizler Altında Yirmi Bin Fersah Yonca Aşçı Dalar tarafından uyarlanmıştır. Kasım 2018'de
basımı yapılan kitap 23 bölüm 150 sayfadan oluşmaktadır. 22 küçük boyutta veya yarım sayfa
siyah beyaz görsel tercih edilmiştir. Fransızcadan çevrilmiştir.
1868'de gemilerin batmasına sebep olan bir cismin peşine düşerler. Bu dev bir balina değil
bir denizaltıdır.. Roman kahramanları köpekbalıkları ile çarpışmaktan, su altında volkan
patlaması görmeye kadar birçok macera yaşar, Atlantis kıtasını ziyaret eder, Güney kutbunu
keşfederler.
Toplum yaşamını öğretmeye dayalı anlatımın esas olduğu ve merak uyandırma ile keşfetme
duygusunu canlandırma hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın esas aldığı yaklaşımının
“sosyolojik” ve “bilişsel” olduğunu söylemek mümkündür.
Genel olarak yaklaşımlar değerlendirildiğinde günümüz eğitim süreçlerine uyarlanmadığı
görülmektedir.
Kitap
Orman Kitabı
OliverTwist
Gulliver'in Gezileri
RobinHood
Pinokyo
Heidi
Peter Pan
Beyaz Diş
Pollyanna
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah

Genel Yaklaşım
Sosyolojik
Sosyolojik
Sosyolojik
Sosyolojik
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik
Sosyolojik

Eğitim Yaklaşımı
Davranışçı
Davranışçı
Davranışçı
Davranışçı
Davranışçı
Davranışçı
Davranışçı
Davranışçı
Davranışçı
Bilişsel

İncelenen bu seride yerli yazarların yer almayışı önemli bir bulgu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak dönemleri itibariyle klasikleşmiş çocuk kitapları olmaları bu bulguyu doğal
karşılanmasına gerekçe gösterilebilir. Bu anlamda farklı kültürler ile tanışması çocuğun gelişimi
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için önemlidir. Farklı türlerdeki çeviri kitaplar, özellikle çocuk ve gençlerin kendi kültürlerinin
yanında başka toplumları da tanımalarına olanak sağlamaktadır. (Baş, 2012). Ele alınan
kitapların bu açıdan sosyolojik öğretilerinin olması önemlidir.
Araştırmada klasikleşmiş eserler uyarlansa da davranışçı yaklaşımın etkisinden
kurtarılamadığı görülmektedir. Kitaplar 19 ve 20. yüzyıl olarak görülmektedir. Güneş (2013),
davranışçı yaklaşımın eğitim sürecinde uzun yıllar etkinliğini sürdürdüğünü ifade etmektedir.
Bu kitaplar da o günden bugüne aynı anlayış sürmektedir. Güneş & Çevik (2019) bugün de yazılan
kitaplar da davranışçı yaklaşım etkisini sürdürdüğünü tespit etmişlerdir. Bu yaklaşımla yazılan
kitapların da uyarlamalarında da etkisini sürdürdüğü görülmüştür.
Çocuk gerçekliğinden hareketle ya da çocuğa göre oluşturulan bir edebiyatın başlıca amacı
ise, okuru olan çocuğun okuma ilgisini artırmak, onu sıkmadan düşündürmek, kendi ve çevresi
hakkında düşüncesini etkinleştirmektir. Böylece çocuğun okuma sevgisi ve alışkanlığı da
kendiliğinden gelişecek, okuyan, tartışan, sağlıklı düşünen bir birey olma yolunda önemli bir
adım atmış olacaktır (Dilidüzgün, 2004). Çocuğun gelişiminde çok önemli etkileri olan ürünlerin
yazılmasında ve seçilmesinde tüm bunlar dikkate alınmalıdır. Çocuk kahramanın yaşadıkları,
çevrenin etkileri, olayın akışı içerisinde kendi anlamlarını bulacaktır. Bu sebeple kitabın
vereceği eğitim anlayışı olmak zorundadır. Bunu açık bir şekilde kitabın içinde belirtmektense
kahramanın özellikleri, yaşadıkları ile okurun anlamlandırmasını sağlamalıdır.
Eğitsel olmayan iletiler yerine çocuğun bilişsel, duyuşsal, devinişsel özelliklerine uygun;
çocuğun kişisel, toplumsal ve sosyal yönden gelişimini destekleyici eğitsel iletilere ağırlık
vermelidirler (Akçay&Baş, 2015). Uyarlaması yapılan eserlerin çağdaş şartlar ile düzenlenmesi
gerekmektedir.
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Özet: Okuma ilgisi ve tercihine bakıldığında tüm okurlar için ilk dikkat çeken kapak veya isim
olmaktadır. Bu bakımdan bir kitabın okunması ve verilen mesajların algılanması açısından isim, resim,
metin bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Okumaya ilginin başladığı ve okuma alışkanlığının geliştiği
dönem olması açısından çocuklara yönelik hazırlanan kitapların tasarımı ayrıca önem kazanmaktadır. Söz
konusu çocuklar olduğunda bu önem artmakta, kitabın iç tasarımı için özel çalışma gerekmekte ve tasarıma
ait bütün bu ögelerin titizlikle hazırlanmasına dikkat edilmesi beklenmektedir. Çocukların hayal
dünyalarının gelişmesini sağlamak, öğrenme meraklarını desteklemek ve sosyal hayata iyi hazırlanmalarını
sağlamak için kitap en temel ihtiyaçtır. Çocukların okul öncesi dönemden itibaren sosyal çevrelerinde
tanıştıkları ilk kitaplar resimli kitaplar olmakta ve çocuğun tüm gelişim süreçlerini bu kitaplar etkilemekte
ve hayatı anlamasına yardımcı olmaktadır. Okumayla kurdukları ilk bağ okul öncesi dönemde resimli
kitaplar aracılığıyla olmaktadır. Ardından okuma ile kuracakları bağ görsel-metin düzleminde ilerlemekte
biri diğerinin önüne geçememektedir. Örgün eğitimin ilk yıllarından itibaren gençlik edebiyatı dönemine
kadar da çocuk kitaplarında resimler etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Çocukların kitap ile ilgi
kurmalarında hatta kitabı sevip sevmemelerinde de kitaplarda yer alan görsellerin etkisi yadsınamaz. Bu
amaçla bu çalışmada daha önce bir araştırmada konu olan okur tepki teorisinin sonuçları doğrultusunda
kullanılan bir resimli kitaba yönelik öğrenci tepkileri alınmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme modeli
tercih edilmiştir. Öğrencilerin yarı yapılandırılmış görüşme formu ile resimler hakkındaki görüşleri
alınmıştır. İçerik analizi yapılarak tepkilerine yönelik olumlu temalar “mutluluk, eğlence, başarı, sevgi,
merak” şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerin değiştirilmesi beklenen görsellere yönelik tepkileri
“memnuniyet, rahatsızlık, tutarsızlık ve özgünlük” temalarından oluşmaktadır. Araştırma sonucunda
görsellerin kitabı tercih etmede, kitapla bağ kurmada etkisinin önemli olduğu, öğrencilerin ana fikri
belirlemede görsellerden faydalandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendilerini mutlu eden
görselleri daha çok sevdikleri belirlenmiştir. Çocuk kitaplarında resim seçimi ve hazırlanmasının önemli
olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Çocuk kitapları, okuma, görsel tepki.

5th Grade Students Reactıons to Illustrated Books
Abstract: Reading interest and preference is the first cover or name that attracts attention for all readers.
In this respect, the picture, text, name of a book is a whole. Since the beginning of interest in reading habits
are much more important. When it comes to children, this importance is taken into the inner paintings of the
book and it is noted that all these elements are important. The book is the most basic requirement to enable
children to develop their imaginations, to support their learning aspirations and to prepare themselves for social
life. The first books they meet in social circles from pre-school period are illustrated books and these books
have a great impact on the child's development process and help them understand life. The first link they make
with reading is through pictures. Then, the connection between reading and visual-text plane, one can not
prevent the other. From the early years of formal education to the period of youth literature, children's books
continue to have the effect of painting. Whether or not children are interested in the book or not, the visual
effects of books cannot be denied. For this purpose, the students ' reactions to the same book were taken in
line with the results of the Reader Response theory which was the subject of a research. In the sample, the
positive reaction of the students to the book is illustrated by the author of the book is chosen with the purpose
of sampling criteria. Their opinions on the semi-structured interview form and pictures were taken. The codes
for content analysis and reactions were created in the form of “happiness, sensitivity, entertainment, nature
protection”. The students' reactions to visuals that are expected to be modified consist of the themes of
“satisfaction, discomfort, inconsistency and originality”. As a result of the research, it was revealed that the
visuals benefited from the visuals in determining the main idea that it was important to choose the book and to
establish a link. In addition, it has been determined that they love the images that make them happy. Children's
books show that painting selection and preparation is important.
Keywords: children's books, reading, visual response.
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1. Giriş
Edebiyat ve eğitim arasında kişinin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan bir ortaklık
mevcuttur. Bir sanat dalı olan edebiyatın, ister hedef kitlesi çocuk olsun ister olmasın, bireyin
estetik duyarlık kazanması ile kişilik gelişimine katkı sağlaması bakımından eğitici rol
üstlendiğini söylemek mümkündür. Bu bakımdan sanat dalları içerisinde edebiyat, diğer
alanlardan ayrı olarak eğitimin de önemli bir malzemesi olmaktadır. Eğitimle edebiyat
arasındaki bu bağ edebiyatı, toplumsal açıdan bir eğitim aracı kılmaktadır.
Eğitimin temel amacı çocuğu iyi yetiştirmek ise buna katkı sağlayacak en önemli
yardımcıları da çocuk edebiyatı eserleri olacaktır. Eğitim öğretim sürecinde ise özellikle dil
eğitiminde edebî ürünlere ayrıca ihtiyaç duyulmaktadır. Örgün eğitim öncesi çocuk, edebiyatla
masallar, ninniler aracılığıyla tanışmakta okul dönemi ile birlikte de çocuğa okuma becerisi
kazandırılmakta ve okuma sevgisi aşılama süreci başlamaktadır. Bu süreçte çocuğun karşılaştığı
metinler ise çocuk edebiyatı kapsamında değerlendirilmektedir. Çocuğun ihtiyaçlarını
karşılayan bir alan olarak çocuk edebiyatı da böylece kendisine yer bulmaktadır. Bütün bu
özellikleri göz önünde bulundurulduğunda çocuk edebiyatı şu şekilde tanımlanabilir: Çocuk
edebiyatı, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam
evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce
dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini
yükselten ürünlerin genel adıdır (Sever, 2010, s. 17).
Çocuk edebiyatı okuma becerisi açısından ayrıca değerlidir. Bir okur kitapla mutlaka bağ
kurmaktadır. Okuma becerisinin gelişimi nitelikli kitapların okuruyla buluşması sayesinde
gerçekleşecektir. Okuma alışkanlığının kazandırılmasında, geliştirilmesinde önemli rol oynayan
çocuk kitaplarının çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte olması beklenmektedir.
Çocuklar için yaş, gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış nitelikli
hikâye kitapları çok önemli eğitim araçlarıdır (Tuğrul ve Feyman, 2006). Kitapların fiziksel ve
içerik bakımından hedef kitleye uygun olması önem taşımakta ve bu durum kitaplara yönelik
hassasiyetin üst düzeyde tutulmasını gerektirmektedir. Çocuklara başkaları tarafından okunan,
yeni bilgiler veren, var olan bilgilerini pekiştiren ve göze hitap eden kitaplar olan resimli çocuk
kitaplarında esas unsur resimdir, metinler ise resmin tamamlayıcısı olarak algılanır (Gönen,
Uludağ, Tanrıbuyurdu-Fındık ve Tüfekçi, 2014).
Destekleyici ancak kendi içinde de bir etkisi olan resimler aslına sadık, ilgi çekici, ön
planda, renkli ve ayrıntılı olmalıdır (Gönen, vd, 2013). Kitabın kapağının ilgi çekici olması ve
çocuğun içinde yaşadığı hayata hazırlaması önemlidir (Gündüz, 2007). Ulusoy (2016),
araştırmasında görsellerin öğrenciler üzerinde yüksek duygusal etkiye sahip olduğu gözlemiştir.
Okuma ilgisi ve tercihine bakıldığında tüm okurlar için ilk dikkat çeken kapak veya isim
olmaktadır. Bu bakımdan bir kitabın okunması ve verilen mesajların algılanması açısından ve
kitabın tercih edilmesi hususunda resim, metin, isim bir etkili olmaktadır. Söz konusu çocuklar
olduğunda ise bu önem kitabın iç resimlerine taşınmakta ve bütün bu ögelerin önemli olduğu
dikkati çekmektedir. Çocukların hayal dünyalarının gelişmesini sağlamak, öğrenme meraklarını
desteklemek ve sosyal hayata iyi hazırlanmalarını sağlamak için kitap en temel ihtiyaçtır. Okul
öncesi dönemden itibaren sosyal çevrelerinde tanıştıkları ilk kitaplar resimli kitaplar olmakta
ve çocuğun tüm gelişim süreçlerinde bu kitaplar önemli ölçüde etkilemekte ve hayatı
anlamalarına yardımcı olmaktadır. Çocukların okumayla kurdukları ilk bağ okul öncesi dönemde
resimler aracılığıyla olmaktadır. Ardından okuma ile kuracakları bağ görsel-metin düzleminde
ilerlemekte biri diğerinin önüne geçememektedir. Örgün eğitimin ilk yıllarından itibaren gençlik
edebiyatı dönemine kadar da çocuk kitaplarında resimler etkisini sürdürmeye devam
etmektedir. Çocukların kitap ile ilgi kurmaları hatta sevip sevmemeleri de kitaplar görsellerin
etkisi yadsınamaz. Çocukta resim yapma, resim diliyle iletişim kurma isteğinin uyanması ve
kitapla çocuk arasında sevgi bağı oluşması için sanatçı duyarlığı ile yapılmış resimlere
gereksinim vardır (Şahin, 2014, s. 1311).
Demircan (2006), Gönen vd. (2013) çalışmalarında resimlerle ilgili kriterleri şu şekilde
belirlemişlerdir:
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 Resmin basit, konuya uygun ve anlaşılabilir
olması
 Resmin sayfanın tamamını kaplamaması
 Yazının sayfanın tamamını kaplamaması
 Resmin anlatımının güçlü olması
 Resimlerin aynı sayfadaki yazı ile ilişkili
olması
 Kapakta kullanılan resmin ilgi çekici olması
 Resimlerin ön planda olması
 Resmin renkli olması

 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması
 Resimlerin konuya uygunluğu
 Resimlerin anlaşılır olması
 Resimlerin ilgi çekici olması
 Resimlerle
tamamlaması

metinlerin

birbirlerini

 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi
 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması
 Kitapta resimlerin ön planda olması

 Resimlerin gerçekçi olması

 Resimlerin
uygunluğu

sayfaya

konumlandırılmasının

 Resimlerin hayali olması (Gönen vd., 2013)

 Resimlerin renkli olması (Demircan, 2006).

İncelenen (Demircan, 2006; Gönen vd. 2013) çalışmalar ışığında bir çocuk kitabının şu özellikleri
taşıması beklenmektedir: “Resmin basit, konuya uygun ve anlaşılabilir olması, resimlerin ilgi çekici
olması, resimlerle metinlerin birbirlerini tamamlaması, resimlerin gerçek veya gerçekçi olması,
resimlerin renkli olması, resimlerin sayfaya konumlandırılmasının uygunluğu.” Söz konusu bu
hususlardan hareketle bu çalışmada seçilen bir çocuk kitabının görsellerine yönelik 5. sınıf
öğrencilerinin duygusal tepkilerine ulaşmak amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı
örnekleme modeli tercih edilmiştir. Bu çerçevede okur tepki teorisine yönelik bir araştırma
kapsamında kullanılan Vapurları Seven Çocuk adlı kitabı okuyarak resimlerini inceleyen öğrenciler
araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya
Bartın ilindeki bir okulda 2018-2019 öğretim yılında öğrenim gören 27 (11 kız, 16 erkek) beşinci sınıf
öğrencisi katılmıştır.
Araştırmada 5. sınıf öğrencilerinin bir çocuk kitabındaki görsellere yönelik tepkilerini belirlemek
amacıyla Behiç Ak tarafından yazılan ve resimlenen Vapurları Seven Çocuk (Gün Işığı Kitaplığı) isimli
kitap kullanılmıştır. Vapurları Seven Çocuk adlı hikâye kitabı 94 sayfadan oluşmaktadır. Kitap aynı
zamanda yazarı olan Behiç Ak tarafından resimlenmiştir. Kitapta anlatılan olayla örtüşen görseller yer
almaktadır. Çocuk kitaplarında görselin somut olması önemlidir (Gönen vd., 2013). Bu kitapta da
görsellerin tamamı somut, gerçekçi ve renkli hazırlanmıştır. Ayrıca çocuk kitaplarında yer alan
resimlerde çocuğun hayal gücünü sınırlayan hayal dışı görsellere yer verilmemesi gerektiği ifade
edilmektedir (Gönen vd., 2013). Mevcut kitapta bu bakış açısıyla hayal dışı olmasa da mantığa aykırı
olan bazı durumlar görseller ile de aktarılmıştır. Örneğin kitabın bir yerinde salonun ortasında
yüzebilecek düzeyde geminin yapılmış olması resimlenirken başka bir yerinde vapur ile yalıdaki evlerin
penceresine ulaşılması ve yalıda yaşayan insanların teknedeki yolculara ikramda bulunması
resimlenmiştir.
Araştırma kapsamında söz konusu kitapta yer alan görsellere yönelik tepkilerini belirlemek için
öğrencilerden kitabı okuma süreleri içerisinde görselleri incelemeleri istenmiştir. Daha sonra yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla öğrencilere iki soru yöneltilmiştir:
Öğrencilere yöneltilen sorular:
1.
2.
mısın?

Kitapta en çok hangi resmi beğendin? Neden?
Kitaptaki resimleri sen çizsen hangisini değiştirirdin, onun yerine ne çizerdin? Kısaca anlatır

Veriler içerik analizi yoluyla incelenmiştir. İki ayrı kodlayıcı tarafından kodlama işlemi
uygulanarak kodlayıcılar arası uyuma bakılmıştır, uzlaşılmayan hususlarda üçüncü bir kişinin görüşüne
başvurulmuştur.
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3. Bulgular
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular olumlu izlenim yaratan resimlere yönelik temalar ve
değiştirilmesi beklenen resme yönelik ortaya çıkan temalar olmak üzere iki başlık altında ele
alınmıştır.
3.1. Olumlu izlenim yaratan resimlere yönelik temalar:
Gelişmekte olan çocukların gerçekçi ancak onlarda olumlu izlenim uyandıracak eğitim
materyalleri ile karşılaşmaları beklenmektedir. Görseller aracılığıyla dikkat çekiciliği sağlarken yaş
grubunun hayal gücünü artıracak ama onları gerçekçilikten uzaklaştıran metin içi veya metin dışı
unsurlara yer vermenin uygun olmadığı bilinmektedir. Çocuk gelişiminin en önemli destekçisi olan
çocuk edebiyatı ürünleri hayatın gerçekleri ile örtüşen özellikleri ile çocuklara hitap etmelidir. Bu
açıdan kitaplarda yer alan görsellerin metni destelemek, açıklamak, metne dikkat çekmek ve hayal
gücünü sınırlamadan okuduğunu anlamayı desteklemek gibi işlevleri bulunmalıdır. Bu amaçla
öğrencilere ilk soruda beğendikleri resmi anlatmaları ve gerekçelerini ifade etmeleri için “Kitapta en
çok hangi resmi beğendin? Neden?” sorusu yöneltilmiştir. Böylece seçtikleri resmin onları hangi yönden
etkilediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcı cevapları ile oluşturulan temalar Tablo 1’de sunulduğu
şekildedir:
Tablo 1
Olumlu izlenim yaratan resimlere yönelik temalar
TEMA
f
Mutluluk
8
Keyif
8
Başarı
6
Merak
5
Sevgi
3
TOPLAM
30
4 no’lu katılımcı verdiği “Meliha Hanım’ın yalıya döndüğü resmi. Çünkü Meliha Hanım çok
mutluydu.” cevabıyla metinde sorunların çözüldüğü, herkesi memnun eden bir olayı tercih etmiştir.
9 no’lu katılımcı ise “Fırat’ın gemi yapma anı. Çünkü güzel bir resim.” cevabını vermiştir. Katılımcının
Fırat’ın metin içerisinde kendi gemisini yapması ile başarma duygusu arasında bir bağ kurarak bu
cevabı verdiği düşünülebilir. 26 no’lu katılımcının “En çok kargaların resmini beğendim. Çünkü
kargalar şarkı dinleyemez ve bu bana çok komik geldi.” cevabı bahsi geçen görselin keyifli bir anı
resmederek katılımcıyı da keyiflendirdiğini düşündürmektedir. 19 no’lu katılımcının “Ben en çok
Emre’nin camdan dürbünle abisini izlediği resmi beğendim. Çünkü abisini camdan izlemesi onu
kontrol etmesi çok hoşuma gitti.” cevabıyla merakına yönelik görseli tercih ettiği düşünülmüştür.
Diğer öğrencilerin cevapları ve tepkileri Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2
Olumlu izlenim yaratan görsellere yönelik cevaplar
No Kitapta en çok hangi resmi beğendin? Neden?
1
Fırat’ın Meliha Hanım’ı almış, eski yalısına götürüyordu. Hem de kendi
teknesiyle. Ve Meliha Hanım’ın eski yalısına dönmesi beni çok mutlu etti.
2
Fırat’ın salonda gemi yapması
3
Ben en çok Necati (Hayati) Bey’in olduğu fotoğrafını beğendim. Çünkü
resim çok değişik geldi bana ve hoşuma gitti.
4
Fırat’ın dürbünle izlediği an. Çünkü daha güzel bir duygular var.
5
Meliha Hanım’ın yalıya döndüğü resmi. Çünkü Meliha Hanım çok mutluydu.
6
Yalının çatısındaki kargaları çünkü şarkı söyleyip gülüp eğleniyorlar ve çok
mutlular.
7
Fırat’la annesinin vapura seyahat ettiği resim
8
Evdeki geminin fotoğrafı
9
Fırat’ın gemi yapma anı. Çünkü güzel bir resim
10 Vapur resmi
11 Dans eden kuşları beğendim, çünkü onların dans etmesi beni eğlendirdi
12 Fırat’ın vapurundaki kaptan olduğu fotoğrafı beğendim. Çünkü o fotoğrafta
Fırat gayet mutlu ve gururluydu.
13 Birliktelik
14 Kargaların olduğu resmi çünkü komikti, karga gagasıyla CD’de ses
çıkarıyordu.
15 Fırat yaşlı teyzeyi gemiyle getirdiği resmi beğendim. Meliha Hanım geldiği
zaman Fırat onu küçük vapurla getirdi.
16 Üç kişi yürüdü arkasından kedi geliyordu. Çocuğun elinde vapur da vardı.
17 Emre’nin pencereden bakıp dürbünde balonları süzülmesinin olduğu resmi
beğendim.
18 Kargaların çatıda ederkenki resmi beğendim. Çünkü çok komikti.
19 Ben en çok Emre’nin camdan dürbünle abisini izlediği resmi beğendim.
Çünkü abisini camdan izlemesi onu kontrol etmesi çok hoşuma gitti.
20 Fırat’ın evde vapur yaptığı resmi beğendim. Çünkü cesaret gösteren bir
resimdi.
21 Emre’nin Fırat’ın balonlarının yükseldiğini gördüğü resim. Çünkü Emre’nin
balonlar asla yalan söylemez demesi hoşuma gitti.
22 Dans eden kuşları beğendim çünkü çok komiklerdi.
23 Fırat’ın evde vapuru tamir ederken ki resmi. Çünkü bu resmi Fırat’ın
çalışkanlığını anlattığı için.
24 Fırat’ın Meliha Hanım’ı tekne ile evine geri getirdiği resmi çok beğendim.
Çünkü o sırada mahalle eski düzenine gelince Meliha Hanım’ın da gelmesi
beni çok mutlu etti.
25 Kitapta en çok Fırat’ın vapurdayken balonları satması ve kardeşinin onun
izlemesi
26 En çok kargaların resmini beğendim. Çünkü kargalar şarkı dinleyemez ve
bu bana çok komik geldi.
27 Maalesef yok

TEPKİ
başarımutluluk
başarı
keyif
merak
mutluluk
mutluluk
mutluluk
merak
başarı
-keyif
başarımutluluk
sevgi
keyif
mutluluk
sevgi
merak
keyif
merak
başarımutluluk
keyif
keyif
başarı
mutluluk
merakkeyif
keyif
--

3.2. Değiştirilmesi beklenen resme yönelik ortaya çıkan temalar:
Çocuk edebiyatı işlevleri açısından çocuğun kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlamalı
ve çocuğun sağlıklı bir birey olması yönünde destekleyici özellikler barındırmalıdır. Çocuk edebiyatının
bu yönü metin içi ve metin dışı unsurlar için de geçerlidir. Katılımcıların resimlerle ilgili gösterdikleri
duygusal tepkilerinin ne olduğu anlamak için öğrencilere “Kitaptaki resimleri sen çizsen hangisini
değiştirirdin, onun yerine ne çizerdin? Kısaca anlatır mısın?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soru ile
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öğrencilerin kitapta olumsuz buldukları görsellerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte
öğrencileri yönlendirmekten kaçınmak için soru olumlu bir şekilde ifade edilmiştir. Öğrencilerden
değiştirmek istedikleri resimleri seçmeleri ve onu değiştirmeleri durumunda yerine ne çizecekleri
öğrenilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin cevapları doğrultusunda oluşturulan temalar Tablo 3’te

verilmiştir:
Tablo 3
Değiştirilmesi beklenen durumlar
TEMA
Özgünlük
Rahatsızlık
Memnuniyet
Tutarsızlık
Cevap yok
TOPLAM

f
9
7
5
2
4
27

Resimlerde herhangi bir değişiklik istemeyen mevcut resimleri beğendiğini ifade eden
katılımcıların cevapları “memnuniyet” teması (f=5) başlığı altında yer almıştır. Resimleri değiştirme
yönünde “özgünlük” teması (f=9) için katılımcıların olumsuz bir duygudan ziyade kendilerinden bir
şeyler katmak istedikleri ya da özgün bir değişiklik bekledikleri görülmüştür. Örneğin 7 no’lu
katılımcının “Vapur yerine araba koyardım.” ve 8 no’lu katılımcının “Balon yerine gemi satardım.”
cevapları “özgünlük” olarak değerlendirilmiştir. Olumsuz bir duygu belirtmeyen “memnuniyet” ve
“özgünlük” temaları (f =14)doğrultusunda kitabın genel anlamda memnuniyet yarattığı, görsellerin
başarılı hazırlandığı söylenebilir.
14 no’lu katılımcının “15. sayfadaki resmi değiştirirdim. Fırat kısa kalmış dürbün de Fırat’ın
kafasından daha büyük.” ve 15 no’lu katılımcının “O vapura eve kurması resmi ben değiştirirdim
garajda yapardı. Resmi değiştirdim o yüzden farklı olurdu ve daha iyi olurdu. Çünkü o parçaları
ayırmazdı kolay çıkarırdı.” cevabı “tutarsızlık” olarak belirlenmiştir. Bu görsellerin metin resim
uyumsuzluğu izlenimi yarattığı gerekçesiyle değiştirilmek istendiği düşünülebilir. 1 no’lu katılımcı
“Ben kitaptaki iskeleyi lokantaya çevirmelerini değiştirmek isterim ve yerine bir liman çizerim böylece
daha çok vapur olur ve çoğu kişi seyahat edebilir.” ve “Yalının darmadağın olması yerine çok güzel bir
yalı çizerdim.” Meliha Hanım’ın gitmesi yerine yalıda şarkı söyleyip eğlenmesini çizerdim.” cevabı
“rahatsızlık” (f=6) olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bu görselleri değiştirmek istemelerinin
olumsuz durumları anlatan görsellerin öğrencilerde rahatsızlık hissi uyandırması ile ilgili olduğu
düşünülebilir. Bu durumda öğrenciler karmaşık veya metin içi olumsuz durumların resimlerde
görülmesini istememiş olabilirler. Bunların yanı sıra iki katılımcı da “bilmem” yanıtını vermiştir. 2
no’lu katılımcı olumlu izlenim için cevap verirken 27 no’lu katılımcı her iki soruya da cevap
vermemiştir. 2 no’lu katılımcının verdiği cevaptan hareketle öğrencide resimlerle ilgili olumsuz
izlenim oluşmadığı düşünülebilir. 27 no’lu katılımcı ise kitabı okumamış olabilir, sorulara cevap
vermek istememiş olabilir. Tablo 4’te tüm katılımcıların yanıtları ve tepkileri yer almaktadır:
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Tablo 4
Değiştirilmek istenen görsellere yönelik cevaplar
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kitaptaki resimleri sen çizsen hangisini değiştirirdin, onun yerine
ne çizerdin? Kısaca anlatır mısın?
Ben kitaptaki iskeleyi lokantaya çevirmelerini değiştirmek isterim ve
yerine bir liman çizerim böylece daha çok vapur olur ve çoğu kişi
seyahat edebilir.
Bilmem
Ben hiçbirini değiştirmezdim çünkü resimlerin hepsi çok güzeldi.
Fırat’ın bir denize atladığı yerde çöpler vardı. Onları değiştirmek
isterdim. Onun yerine daha güzel düzenli ve çöpsüz olmasını
isterdim.
Baloncunun balonları ve bunlar sayfasındaki Tebeşir, Fırat ve Emre
olan resim yerine Fırat’ın elinde olan bir resim çizerdim.
Yalının darmadağın olması yerine çok güzel bir yalı çizerdim. Meliha
Hanım’ın gitmesi yerine yalıda şarkı söyleyip eğlenmesini çizerdim.
Vapur yerine araba koyardım
Balon yerine gemi satardım
Evin yıkıldığı anı değiştirip herkesin üzüldüğü anı çizerdim
Camlı resmi değiştirirdim
Ben değiştirmezdim bütün resimler güzeldi
Vapurun hurdalıktaki halini siler ve sapasağlam bir resim çizerdim.
Kitapta değiştirmek istediğim resim 31. Sayfada. Denizde çöpler var
olmasa daha güzel olur.
15. sayfadaki resmi değiştirirdim. Fırat kısa kalmış dürbün de Fırat’ın
kafasından daha büyük.
O vapura eve kurması resmi ben değiştirirdim garajda yapardı. Resmi
değiştirdim o yüzden farklı olurdu ve daha iyi olurdu. Çünkü o
parçaları ayırmazdı kolay çıkarırdı.
(vapur resmi) Bunu çizerdim çünkü en sevdiğim resim buydu.
Cevap yok
Kargalı resimde bir DJ masası ve disko topu çizerdim.
Kitaptaki resimleri değiştirmezdim. Çünkü hepside okunduğu ona ait
resimler olduğunu düşünüyorum ve gerçekten de çok güzel
resimlerdi.
Resimleri değiştirmezdim çünkü kitaptaki resimler bize tam bilgi
veriyor o yüzden değiştirmezdim. Güzel resimler var.
Kargaları değiştirirdim şu şekilde (resim) Yani bir karganın elinde
disko topu ve ağzında parti düdüğü diğerinin elinde plak ve plağı
gagasıyla diske değdirip şarkı çalması.
Annesi Fırat ve kardeşi Emre olan resmi değiştirip annesi Fırat ve
Emre’nin eğlenirkenki resmini çizerdim.
Aynısını yapardım
Fırat’ın Meliha Hanım’ı tekneyle getirdiği resim yerine Meliha
Hanım’ı vapurla getirdiğini çizerdim. Çünkü görünümü daha güzel
olurdu.
Resimler güzeldi hiçbirini değiştirmezdim.
Hayati Bey’in ağaçlı resmini değiştirirdi ve onun yerine üstünde
elmalar olan ve tabiki Hayati Bey’in eşyaları olan bir ağaç çizerdim
bilmem
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rahatsızlık
-memnuniyet
rahatsızlık
özgünlük
rahatsızlık
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rahatsızlık
-özgünlük
rahatsızlık
rahatsızlık
tutarsızlık
tutarsızlık
özgünlük
-özgünlük
memnuniyet
memnuniyet
özgünlük
rahatsızlık
memnuniyet
özgünlük
memnuniyet
özgünlük
--
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4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Mevcut çalışmada katılımcıların Vapurları Seven Çocuk Kitabı’na ilişkin hem olumlu hem olumsuz
tepkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Kitabın öğrencilerde mutluluk, keyif, başarı, merak, sevgi gibi
olumlu duygular uyandırdığı görülmüştür. Ayrıca bazı öğrenciler görselleri hiç değiştirmek
istemediklerini ve mevcut görsellerden memnun olduklarını belirtmişlerdir.
Bu açıdan kitabın
görselleri açısından başarılı olduğu söylenebilir. Şahin (2014, s. 1315) yaptığı çalışmada aynı yazarın
Doğum Günü Hediyesi adlı bir başka kitabı için kitabın sözcüklere gerek kalmadan, sanatçının estetik
duyarlığı ile çizgi ve rengin eşsiz uyumuyla okurlara sunulduğunu ifade emektedir. Estetik duyarlığını
Vapurları Seven Çocuk’a da yansıtan Ak’ın, çocukların ihtiyaçlarına cevap verdiği söylenebilir.
Özellikle küçük okurlar görsellerde onları mutlu eden, olumlu resimleri görmeyi daha çok
istemektedirler. Yazar-çizer Ak, bu anlamda konu-resim uygunluğuna dikkat etmiş, bu durum da
çocukların görsel tercihlerinde ön plana çıkmıştır. Koç, Yıldız ve Coşkun (2014) birinci sınıf
çocuklarının görsel yorumlamasına dair çalışmasında, katılımcıların hiçbirinin kitaptaki resimlerin
sanatsal yönüyle ilgili yorumda bulunmadıklarını tespit etmiştir. Bu çalışmada da katılımcılar resmi
beğenme nedenlerine kendilerini eğlendirmesi, mutlu etmesini gerekçe göstererek duygusal tepki
vermişlerdir. Estetik bir görüş belirtmemişlerdir.
Mevcut çalışmada rahatsızlık, tutarsızlık gibi olumsuz duygulara rastlanmıştır. Cevapları
incelendiğinde katılımcıların metinde geçen olumsuzlukların resmedilmesinden hoşlanmadıkları
görülmüştür. İllüstürasyonların gerçekçi olması gerektiğini belirten Sarı’ya (2006) göre çocukların
karşılaştıklarında hayal kırıklığı, korku, üzüntü yaratacak ve başa çıkamayacağı olaylar ve resimler de
yer almalıdır. Ancak mevcut araştırmada çocuklar kendilerinde rahatsızlık uyandıran ve kendilerine
karmaşık gelen görselleri değiştirmek istemişlerdir. Elde edilen bu sonuç, Gönen’in (2014) yalın
resimlerin uygun olduğu yönündeki bulgusuyla örtüşmektedir. Schallert’e (1980) göre, resimlemeye
yardımcı olan üç öge “canlılık (renk), etkili anlatım ve ifade edilemezlik”tir (Akt. Brookschire, Scharff
ve Moses, 2002). Araştırma kapsamında kitaptaki resimlerde renklerin etkili biçimde kullanıldığı, sarı
renk hâkimiyetinin de olumlu tepkileri sağlamış olabileceği düşünülebilir.
Çocuk edebiyatı alanında üretilen kitapların gerçek tüketicisi olan çocukların tepkilerinin
alınması, kaliteli, çocuklar için anlamlı ve onlara okuma zevki veren ürünlerin oluşturulmasında önemli
katkılar sağlayacaktır (Ulusoy, 2016, s. 489). Bu araştırmaya konu olan Vapurları Seven Çocuk kitabının
çoğu görselinde hâkim olan resim-metin uyumu, resimlerin renkli somut ve anlaşılır çizilmiş olması ve
okuyucuda olumlu duygular uyandırması kitabın önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Nitekim
araştırmada çocukların kitaba yönelik tepkilerinde "mutluluk, keyif, başarı, merak, sevgi" gibi olumlu
temalarının yer aldığı görülmektedir. Çocukların kendilerini mutlu eden, kendilerinde olumlu duygular
uyandıran görselleri seçmiş olmaları bu anlamda görsellerin olumluyu çağrıştırmasıyla ve bu
görsellerin sade, açık, anlaşılır olması ile ilişkilendirilebilir. Öte yandan çocukların kendilerinde
rahatsızlık uyandırdığını ifade ettikleri resimlerde küçük ve sayıca fazla objenin yer aldığı
görülmektedir. Bu durum resimlemenin anlaşılır olması görüşü ile örtüşmektedir (Gönen, 2013).
Nitekim çocukların karmaşık resimleri yorumlamakta, detayları anlamakta güçlük çektiği
bilinmektedir (Schickedanz ve Collins 2012’den akt: Gönen vd., 2014). Bu sonuçlar ışığında resimli
çocuk kitapları eğitim uygulamalarında çocukların resimli kitaplardan en üst düzeyde fayda
sağlamaları için titizlikle hazırlanmalıdır (Veziroğlu ve Gönen, 2012, s. 228). Resimli çocuk
kitaplarındaki görseller; karmaşıklıktan uzak, sade, anlaşılır ve çocuklarda olumlu duygular yaratan
nitelikler taşımalıdır.
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Sınıf Öğretmenlerinin E-kitap Okumaya Yönelik Tutum Düzeylerinin
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, ssidekli@gmail.com
Canan Ünlü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, cananunlu95@gmail.com
Özet: İnternet, gerek bilgi edinmek, gerek eğlenmek, gerekse de iletişim kurmak için kullandığımız zengin
elektronik okuma (e-okuma) ortamları sunar. 1993’den sonra hızla gelişen ve yaygınlaşan internet, iletişimde,
geleneksel ortamlara göre çok farklı bir yayın ortamı oluşturmuştur. Farklı bir yayın ortamının oluşumu e-kitabın
ortaya çıkmasını ve yayılmasını sağlamıştır. E-kitabın (elektronik kitap) ilk anlamı bilgisayar yardımı olmaksızın
insanın okuyamayacağı kitaptır; ikinci anlamı ise dijital ürünlerde taşınabilecek biçimde tasarlanmış, taşınabilir
bir üründür . Sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş,
mesleki kıdem yılı, günlük sosyal medya kullanım süresi, sosyal medya hesap sayısı) açısından incelemeyi
amaçlayan bu araştırmanın örneklemini 81 kadın, 26 erkek olmak üzere toplam 107 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde desenlenmiş olup araştırmanın verileri Güneş ve Susar Kırmızı
(2014) tarafından geliştirilen “E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (EKOT)” ile toplanmıştır. Elde edilen
verilere göre sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu; sosyal medya
kullanım süresi ve sosyal medya hesap sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı ancak diğer
değişkenlerde ölçeğin bazı alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca kadın sınıf öğretmenlerinin ekitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin erkek sınıf öğretmenlerine oranla daha pozitif olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonuçlarından yola çıkarak basılı sayfaların elektronik hale dönüşmeye başladığı günümüzde sınıf
öğretmenlerinin teknolojik becerileri edinmeleri, sınıflarda öğrencilere bu alanda rehberlik yapabilmeleri için
oldukça önemlidir. Bu konuyla ilgili olarak göreve başlamış sınıf öğretmenlerine hizmet içi eğitim yoluyla
uygulamaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Eğitim fakültelerinde de geleceğin sınıf öğretmenlerine teknolojik
tabanlı derslerde ekrandan okumayla ilgili çalışmaların etki alanı genişletilebilir.
Anahtar Sözcükler: Okuma, E- kitap, E- kitap okuma, sınıf öğretmenleri

Examination of Classroom Teacher’s Attitudes Towards Reading Ebooks in Terms of Various Variables
Abstract: The Internet offers rich electronic reading (e-reading) environments that we use to obtain
information, to have fun or to communicate. Since 1993, the internet has grown rapidly and has become a very
different broadcasting environment in communication than in traditional environments. The formation of a
different broadcasting environment has led to the emergence and dissemination of the e-book. The first meaning
of the e-book (electronic book) is the book which the human cannot read without the help of the computer; The
second meaning is a portable product designed to be carried in digital products. The sample of this research,
which aims to examine the attitudes of classroom(main course) teachers towards reading e-books in terms of
various variables (gender, age, professional seniority year, daily social media usage period, social media
accounts) a total of this research contains 107 primary school teachers, 81 females and 26 males. The research
was designed in the screening model and the data of the study was collected by E-Book Reading Attitude Scale
(EKOT) “developed by Güneş and Susar Kırmızı (2014). According to the data obtained, it was found that the
classroom teachers' attitudes towards reading e-books were moderate; There were no significant differences in
terms of social media usage and social media accounts but there were significant differences in some subdimensions of the scale. In addition, the attitudes of female maincourse teachers towards reading e-books were
found to be more positive than the male maincourse teachers. Based on the results of the research, it is very
important for the maincourse teachers to acquire technological skills and to provide guidance in this field to the
students. In this context, it is possible to carry out practical studies by in-service training to the primary school
teachers. In the faculties of education, the domain of studies on reading from the screen in the technologically
based courses of the future maincourse teachers can be expanded.
Keywords: Reading, E-book, E-book reading, classroom(main course) teachers.
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1. Giriş
Günümüz dünyasında teknolojik alandaki gelişmeler iletişimin de gelişmesini sağlamıştır. Hızla
gelişen iletişim alanı bireyin içinde bulunduğu topluma uyum sağlaması açısından sözcük dağarcığını
geliştiren, kendini iyi ifade eden, yorumlama becerisine sahip bireylerin yetişmesini gerekli kılmıştır.
Bu özelliklere sahip bireylerin yetişmesinde ise en önemli etken okuma alışkanlığıdır. Okuma
alışkanlığı, bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması sonucu, okuma eylemini yaşam
boyu sürekli ve eleştirel bir nitelikte gerçekleştirmesidir (Yılmaz,1993). Bireylerin küçük yaşlarından
itibaren bu alışkanlığı kazanması eğitim sürecinin en temel amaçlarından biridir.
Türk Dil Kurumu (2018)’na göre okumak; bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp
bunları çözümlemek veya seslendirmek olarak tanımlanırken Yangın ve Sidekli (2006) tarafından
okuma; yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve
kavrama süreci olarak tanımlanmıştır. Arslan, Çelik E. ve Çelik Z. (2009) tarafından ise okuma dar
anlamda ve geniş anlamda iki türlü tanımlanmış olup, dar anlamda okuma, yazılı bir metnin şifresini
çözme, grafiksel olarak kodlanmış bir bildirinin kodunu çözme olarak ifade edilirken geniş anlamda
ise okuma, yazınsal bir metni yorumlamak olarak ifade edilmiştir. Razon (1982), okumayı; yazılı veya
basılı işaretleri, belli kurallara uyarak seslendirmek olarak tanımlamıştır.
Çağın getirdiği hızlı değişimler eğitim alanında birçok yeniliklere ve gelişimlere yol açmıştır.
Örneğin eskiden okullarda, iş yerlerinde, günlük yaşamda kitap, dergi, ansiklopedi gibi basılı
materyaller kullanılırken artık bu materyallerin yerini günümüz teknolojisiyle bilgisayar, projeksiyon
makinesi, televizyon, dvd-vcd, video, e-kitap gibi yardımcı araçlar almıştır (Güneş ve Susar Kırmızı,
2014). Bu araçlarla bilgiye ulaşma, araştırma, paylaşma ve öğrenme daha kolay olmakla birlikte
(Güneş ve Susar Kırmızı, 2014), bu yeniliklerle günümüz insanının okuma becerisi, tutumu ve
alışkanlıkları farklılaşmaktadır.
1450 yılında Johann Gutenberg’in matbaayı icat etmesi kitap üretiminde çok önemli bir gelişme
olmakla birlikte 1993’den sonra hızla gelişen ve yaygınlaşan internet, iletişimde, geleneksel ortamlara
göre çok farklı bir yayın ortamı oluşturmuştur (Gürcan, 2005). Lamb’e göre (2011: 13) toplumsal
yaşam, teknolojiyle birlikte değişirken kitaplar ve okuma alışkanlığı da bu değişime ayak uydurmuştur.
Farklı bir yayın ortamının oluşumu e-kitabın ortaya çıkmasını ve yayılmasını sağlamıştır. E-kitabın
(elektronik kitap) ilk anlamı bilgisayar yardımı olmaksızın insanın okuyamayacağı kitaptır; ikinci
anlamı ise dijital ürünlerde taşınabilecek biçimde tasarlanmış, taşınabilir bir üründür ( Diez&Bravo,
2009: 86).
İnternet, gerek bilgi edinmek, gerek eğlenmek, gerekse de iletişim kurmak için kullandığımız
zengin elektronik okuma (e-okuma) ortamları sunar (MEB,2012). Hillesund’a (2010) göre modern
okuma, büyük oranda Web gibi yazıları görseller, videolar ve müzik ile birleştiren, uzun yapıdaki
metnin sürekli okunması için daha az boşluk sunan etkileşimli dijital ortamlardan yapılır. Lamb
(2011:13-14) dijital okumanın tarihinden kısaca şöyle söz eder: Dijital okuma teknolojisi 1990’ların
başlarından beri gelişmeye başlamıştır. İnternet ortamlarına sunulan ilk çocuk kitaplarından biri
Mercer Mayer’ın “Just Grandma and Me”dir. 1990’ların sonunda, 2000’lerin başında insanlar
internette e-kitaplara ulaşacaklarını çok kolay sanmışlardır ancak tarayıcılar ve web sayfaları okurlara
sınırlı sayıda ve kalitede e-kitap sunabilmekteydi. Günümüzde artık insanlar cep telefonu, tablet ve
bilgisayarlardan çok kolay bir şekilde e-kitaplara ulaşabilmektedirler.
Öğrenme öğretme sürecinde mümkün olduğunca bilgi ve iletişim teknolojilerinden
yararlanılmalıdır. Bu teknolojilerin kullanılması öğretim stratejilerini zenginleştirirken aynı zamanda
öğrencilerin öğrenmelerini destekleyecektir (MEB, 2018). Öğrencilerin teknolojik becerileri
edinmesinde en büyük görev ise sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Bu becerileri kazandırabilmeleri
için de başta kendilerinin teknolojik ortamdan yararlanma ve e-kitap okuma becerilerini edinmiş
olması gerekir. Çünkü Ireland ve Woollerton’a (2010) göre yakın geleceğin öğrencileri günümüz
sınıflarındaki deneyimler ile asla karşılaşmayabilirler. Ders kitaplarını satın almak ya da sınıflara
bunları taşımak zorunda kalmayabilirler. Sınıflarda kablosuz ağ ve interaktif bağlantı olmadığında
çalışma yapamayabilirler. Bu yüzden sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya ilişkin tutumlarının
bilinmesi, teknolojik becerilerin sınıf ortamında öğrencilere kazandırılmasında temel gereksinimlerin
belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir.
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Öğretmenlerinin e-kitap okumaya ilişkin literatürde çeşitli çalışmalar [ Maden (2012) ; Duran ve
Ertuğrul (2012) ; Dağtaş (2013); Yaman ve Dağtaş (2013); Başbuğ ve Keskin (2012) ] bulunmakla birlikte
sınıf öğretmenleri ile yapılan bir çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Çalışma değişkenlerinin
çeşitliliği ve sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi açısından
önem taşımaktadır. Bu düşüncelerden hareketle bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya
yönelik tutum düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik çalışmanın alt problemleri
ise;
Sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeyleri,
a) cinsiyete göre,
b) yaşa göre,
c) mesleki kıdem yılına göre,
d) günlük sosyal medya kullanım süresine göre,
e) sosyal medya hesap sayısına göre farklılık göstermekte midir?
2. Yöntem
Bu araştırmanın modeli tarama modelidir. Tarama modeli, bir grubun belirli özelliklerini
belirlemek amacıyla verilerin toplanmasının içeren çalışmalardır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2016).
2.1. Evren ve Örneklem
Çalışmanın örneklemini farklı okullarda görev yapmakta olan 81 kadın 26 erkek olmak üzere
toplam 107 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem grubunun demografik özelliklerine ilişkin
bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Yaş
Mesleki Kıdem

Günlük Sosyal
Medya Kullanım
Süresi

Sosyal Medya
Hesap Sayısı

Toplam

Özellik
Kadın
Erkek
22-34
35-47
48-60
1-10
11-20
21-30
31 ve üzeri
0-01.30 saat
01.31-03.01
saat
03.02-04.32
saat
04.33-06.03
saat
Yok
1 hesap
2 hesap
3 hesap
4 hesap
5 ve üzeri

f
81
26
58
32
17
65
19
18
5
57
37
9
4

%
75.7
24.3
54.2
29.9
15.9
60.7
17.8
16.8
4.7
53.3
34.6
8.4
3.7

1
8
29
45
16
8
107

.9
7.5
27.1
42.1
15.0
7.5
100

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunu (% 75.7) kadın öğretmen adaylarının
oluşturduğu görülmektedir. Katılımcılardan 22- 24 yaş arasında olanların oranı % 54.2, mesleki kıdem
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yılı 1- 10 yıl arasında olanların oranı % 60.7, günlük sosyal medya kullanım süresi 0-1.30 saat olanların
oranı % 53.3 ve son olarak sosyal medya hesap sayısı 3 hesap olanların oranı % 42.1 olup bunlar toplam
içinde en yüksek oranı teşkil etmektedirler.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri Güneş ve Susar Kırmızı (2014) tarafından geliştirilen “E-Kitap Okumaya
Yönelik Tutum Ölçeği (EKOT) ” ile elde edilmiştir. E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği, 5’li likert
tipinde 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin 16’sı olumsuz (1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17. maddeler), 10’u olumludur (14., 18., 19., 20., 21., 22., 23.,
24., 25., 26. maddeler). Ölçekteki her bir maddenin karşısında bu soruya ilişkin düşüncenin
belirlenmesini sağlayacak “5- Katılıyorum, 4- Büyük Ölçüde Katılıyorum, 3-Orta Düzeyde Katılıyorum,
2- Pek Katılmıyorum, 1-Katılmıyorum” şeklinde beş seçenek bulunmaktadır. Ölçekteki olumsuz
maddeler tersten kodlama yapılarak değerlendirilmiştir. Ölçek kendi içerisinde iki alt boyuttan
oluşmaktadır. Birinci alt boyutta 17 madde yer alırken, ikinci alt boyutta 9 madde yer almaktadır.
Bunlar; (1) olumlu özellikler ve (2) farklılıklar şeklindedir. Ölçeğin 1.boyutunda bir tanesi olumlu
(madde; 14), on altı tanesi olumsuz (madde;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ve 17)
olmak üzere on yedi madde; 2.boyutunda ise tüm maddeler (madde; 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve
26) olumludur. Ölçeğin “olumlu özellikler” alt boyutu genel olarak e-kitabın okuyucu açısından
kolaylıklarını ve okuma alışkanlığı geliştirmeye etkisini ölçmeyi amaçlayan maddelerden oluşmaktadır.
Bu alt boyutta 17 madde yer almakta olup elde edilebilecek en düşük puan 17, en yüksek puan ise
85’tir. Ölçeğin ikinci alt boyutu olan farklılıklar boyutu daha çok e-kitabın basılı kitaba göre eksi
yönlerini ya da zorluklarını belirlemeye yönelik maddeler içermektedir. Bu alt boyutta 9 madde yer
almaktadır. Bu alt boyuttan elde edilebilecek en düşük puan 9, en yüksek puan ise 45’tir. Ölçeğin
tümüne ilişkin Cronbach Alfa güvenirlik katsayı 0,91; birinci alt boyuta ilişkin olarak Cronbach Alfa
güvenirlik katsayı 0,85; ikinci alt boyuta ilişkin olarak Cronbach Alfa güvenirlik katsayı ise 0,78
şeklinde belirlenmiştir. Ölçeğin geneli ve alt boyutlarına yönelik yapılan güvenirlik çalışması ve örnek
maddeler Tablo 2’ de sunulmuştur.
Tablo 2. Ölçeğin Boyutlarına Ait İç Tutarlık Katsayısı ve Örnek Maddeler
Faktör
Olumlu
Özellikler
Farklılıklar
Ölçek Toplamı

Madde
Sayısı
17

İçTutarlık
Katsayısı
.85

9
26

.78
.91

Örnek Madde
“E-kitaptan okumak eğlencelidir.”
“E-kitap okumanın gereksiz olduğunu düşünürüm.”

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Ölçek 107 sınıf öğretmenine uygulanmış olup geçersiz anket bulunmamaktadır. Elde edilen veriler
SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin ölçeğin genelinden ve alt
boyutlarından aldıkları puan ortalamaları yorumlanırken; aralıklar “3.68 ve üzeri” yüksek, “2.64-3.67”
orta, “1.00-2.33” düşük olarak değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını
ortaya koymak amacıyla çeşitli normallik testlerinden yararlanmak mümkündür. Bu çalışmada
verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır.
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Tablo 3. E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (EKOT) Ölçeğinin Normalliğini Belirlemek Amacıyla
Ölçeğin Genel Ortalamasına Göre Yapılan Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları
Değer
Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik İnanışlar Ölçeği
N
107
̅
3.61
Normal
𝑿
.08
Parametreler
.065
Ss
.200
Kolmogorov-Smirnov
p
Tablo 3’teki Kolmogorov- Smirnov (p>.05) değerine bakılarak verilerin normal dağılım gösterdiği
belirlenmiştir. Bu sebepten dolayı parametrik testlerden iki değişken arasındaki anlamlılığını
belirlemek için “t” testi, ikiden fazla değişken arasındaki anlamlılığı belirlemek için ise tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır.
3. Bulgular
Çalışmada sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutumlarına ait elde edilen bulgular
başlıklar halinde verilmiştir.
Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin E-Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarına Ait Ortalama ve Standart Sapma
Değerleri

Olumlu Özellikler
Farklılılar
Genel Ortalama

N

̅
𝑿

Ss

107
107
107

3.69
3.44
3.61

.88
1.01
.82

Matematiksel Problem
Çözmeye Yönelik İnanç Düzeyi
Yüksek
Orta
Orta

Tablo 4’ e göre sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin orta düzeyde
olduğu görülmektedir. Ölçeğin “Olumlu Özellikler” boyutunda yüksek, “Farklılıklar” boyutunda ise
ölçeğin genelinde olduğu gibi orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5. Sınıf Öğretmenlerinin E-Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre
Yapılan t Testi Sonuçları
Boyutlar
Olumlu Özellikler
Farklılıklar
Genel Ortalama

Gruplar
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
81
26
81
26

̅
𝑿
3.73
3.60
3.57
3.06

Ss
.90
.84

t
.658

df
105

p
.512

.96
1.08

2.294

105

.024

Kadın
Erkek

81
26

3.68
3.41

.82
.82

1.422

105

.158

Tablo 5’ e göre sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutumları ile cinsiyet değişkeni
arasında ölçeğin genelinde( 𝑡105 =-1.422;p>.05) ve “Olumlu Özellikler” boyutunda (𝑡105 = .658; p>.05)
anlamlı bir farklılık bulunmazken ölçeğin “Farklılıklar” boyutunda ( 𝑡105 =-2.294;p<.05) anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Ölçeğin genel ortalamasına bakıldığında kadın sınıf öğretmenlerinin (𝑋̅=3.68) ekitap okumaya yönelik tutumlarının erkek sınıf öğretmenlerine (𝑋̅ =3.41) göre daha pozitif olduğu
belirlenmiştir.
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Tablo 6. Sınıf Öğretmenlerinin E-Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının Yaş Değişkenine Göre Yapılan
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Boyutlar
Olumlu
Özellikler
Farklılıklar

Genel
Ortalama

Gruplar
22-34
35-47
48-60
Toplam
22-34
35-47
48-60
Toplam
22-34
35-47
48-60
Toplam

N
58
32
17
107
58
32
17
107
58
32
17
107

̅
𝑿
3.39
4.15
3.89
3.70
3.41
3.44
3.57
3.44
3.40
3.91
3.78
3.61

Ss
.87
.74
.83
.89
.85
1.25
1.09
1.01
.80
.77
.87
.83

Var. K.
G.arası
G.içi
Toplam

K.T.
12.554
70.771
83.324

sd
2
104
106

K.O.
6.277
.680

F

G.arası
G.içi
Toplam

.332
108.533
108.864

2
104
106

.166
1.044

.159

.853

G.arası
G.içi
Toplam

5.838
66.796
72.634

2
104
106

2.919
.642

4.545

.013

9.224

p
.000

Tablo 6’ ye göre sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutumları ile yaş değişkeni
arasında ölçeğin genelinde (𝐹2−104 = 4.545; p<.05) ve “Olumlu Özellikler” boyutunda(𝐹2−104 = 9.224;
p<.05) anlamlı farklılık bulunurken “Farklılıklar” boyutunda (𝐹2−104 =.159; p>.05) anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır. Anlamlı farklılık bulunan ölçeğin genelinde ve “Olumlu Özellikler” boyutunda
yapılan Scheffe testi Tablo 7’ de sunulmuştur.
Tablo 7. E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geneli ve “Olumlu Özellikler” Boyutunun Yaş
Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi
Sonuçları
Boyutlar

Gruplar(i)

Gruplar(j)

Ortalama
Farkı

Olumlu
Özellikler
Genel Ortalama

35-47
35-47

22-34
22-34

.758
.506

sh

.181
.176

p

.000
.019

Tablo 7’ deki yapılan Scheffe testi sonuçlarına bakıldığında ölçeğin genelinde ve “Olumlu
Özellikler” boyutunda 35-47 yaş ve 22-34 yaş arasındaki sınıf öğretmenleri arasında 35-47 yaş arasında
olan sınıf öğretmenlerinin lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmektedir.
Tablo 8. Sınıf Öğretmenlerinin E-Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının Mesleki Kıdem Yılı Değişkenine
Göre Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Boyutlar
Olumlu
Özellikler

Farklılıklar

Genel
Ortalama

Gruplar
1-10
11-20
21-30
31 ve üzeri
Toplam
1-10
11-20
21-30
31 ve üzeri
Toplam
1-10
11-20
21-30
31 ve üzeri
Toplam

N
65
19
18
5
107
65
19
18
5
107
65
19
18
5
107

̅
𝑿
3.41
4.12
4.06
4.46
3.70
3.35
3.42
3.56
4.31
3.44
3.40
3.88
3.88
4.41
3.61

Ss
.90
.69
.70
.60
.89
.94
1.18
.98
1.25
1.01
.83
.65
.74
.81
.83

Var. K.
G.arası
G.içi
Toplam

K.T.
13.733
69.591
83.324

sd
3
103
106

K.O.
4.578
.676

F

G.arası
G.içi
Toplam

4.567
104.297
108.864

3
103
106

1.522
1.013

1.504

.218

G.arası
G.içi
Toplam

8.927
63.707
72.634

3
103
106

2.976
.619

4.811

.004

6.775

p
.000

Tablo 8’ e göre sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutumları ile mesleki kıdem yılı
değişkeni arasında ölçeğin genelinde (𝐹3−103 = 4.811; p<.05) ve “Olumlu Özellikler” boyutunda(𝐹3−103 =
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6.775; p<.05) anlamlı farklılık bulunurken “Farklılıklar” boyutunda (𝐹3−103 =.159; p>.05) anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır. Anlamlı farklılık bulunan ölçeğin genelinde ve “Olumlu Özellikler”
boyutunda yapılan Scheffe testi Tablo 9’ da sunulmuştur.
Tablo 9. E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin “Olumlu Özellikler” Boyutunun Mesleki Kıdem Yılı
Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi
Sonuçları
Boyutlar
Gruplar(i) Gruplar(j) Ortalama Farkı
sh
p
Olumlu
11-20
1-10
.705
.218
.042
Özellikler
21-30
1-10
.637
Tablo 9’ daki yapılan Scheffe testi sonuçlarına bakıldığında ölçeğin “Olumlu Özellikler”
boyutunda mesleki kıdem yılı 11-20 ve 1-10 yıl arasındaki olan sınıf öğretmenleri arasında mesleki
kıdem yılı 1-10 arasında olanların lehine, mesleki kıdem yılı 21-30 ve 1-10 yıl arasındaki olan sınıf
öğretmenleri arasında mesleki kıdem yılı 1-10 arasında olanların lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu
görülmektedir. Tablo 8’deki anova testinde ölçeğin genelinde de anlamlı farklılık bulunurken Scheffe
testinde ise gruplar arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır.
Tablo 10. Sınıf Öğretmenlerinin E-Kitap Okumaya Yönelik Sosyal Medya Kullanım Süreleri Değişkenine
Göre Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Boyutlar
Olumlu
Özellikler

Farklılıklar

Genel
Ortalama

Gruplar
0-01.30 saat
01.31-03.01 saat
03.02-04.32 saat
04.33-06.03 saat
Toplam
0-01.30 saat
01.31-03.01 saat
03.02-04.32 saat
04.33-06.03 saat
Toplam
0-01.30 saat
01.31-03.01 saat
03.02-04.32 saat
04.33-06.03 saat
Toplam

N
57
37
9
4
107
57
37
9
4
107
57
37
9
4
107

̅
𝑿
3.77
3.79
3.22
2.85
3.70
3.38
3.56
3.56
3.08
3.44
3.64
3.71
3.34
2.93
3.61

Ss
.87
.94
.46
.89
.89
1.04
1.02
.86
1.05
1.01
.81
.88
.50
.93
.83

Var. K.
G.arası
G.içi
Toplam

K.T.
5.553
77.771
83.324

sd
3
103
106

K.O.
1.851
.755

F

G.arası
G.içi
Toplam

1.365
107.499
108.864

3
103
106

.455
1.044

.436

.728

G.arası
G.içi
Toplam

2.933
69.701
72.634

3
103
106

.978
.677

1.445

.234

2.451

p
.068

Tablo 10’ a göre sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutumları ile sosyal medya
kullanım süresi değişkeni arasında ölçeğin genelinde (𝐹3−103 = 1.445; p>.05), “Olumlu Özellikler”
boyutunda (𝐹3−103 =2.451; p>.05) ve “Farklılıklar” boyutunda (𝐹3−103 =.436; p>.05) herhangi bir
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
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Tablo 11. Sınıf Öğretmenlerinin E-Kitap Okumaya Yönelik Sosyal Medya Hesap Sayısı Değişkenine Göre
Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Boyutlar
Olumlu
Özellikler

Farklılıklar

Genel
Ortalama

Gruplar
1 hesap
2 hesap
3 hesap
4 hesap
5 ve üzeri
Toplam
1 hesap
2 hesap
3 hesap
4 hesap
5 ve üzeri
Toplam
1 hesap
2 hesap
3 hesap
4 hesap
5 ve üzeri
Toplam

N
8
29
45
16
8
107
8
29
45
16
8
107
8
29
45
16
8
107

̅
𝑿
3.80
3.85
3.84
3.24
3.20
3.70
3.43
3.46
3.51
3.40
3.10
3.44
3.67
3.72
3.72
3.29
3.16
3.61

Ss
1.16
.68
.78
1.09
1.14
.89
1.05
.98
1.01
1.07
1.25
1.01
.93
.64
.77
1.03
1.16
.83

Var. K.
G.arası
G.içi
Toplam

K.T.
7.060
76.264
83.324

sd
5
101
106

K.O.
1.412
.755

F

G.arası
G.içi
Toplam

1.238
107.626
108.864

5
101
106

.248
1.066

.232

.948

G.arası
G.içi
Toplam

4.178
68.456
72.634

5
101
106

.836
.678

1.233

.299

1.870

p
.106

Tablo 11’ e göre sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutumları ile sosyal medya hesap
sayısı değişkeni arasında ölçeğin genelinde (𝐹5−101 = 1.233; p>.05), “Olumlu Özellikler” boyutunda
(𝐹5−101 =1.870; p>.05) ve “Farklılıklar” boyutunda (𝐹5−101 =.232; p>.05) herhangi bir anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır.
5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeyleri incelenmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin orta düzeyde olduğu
görülmektedir. Dağtaş (2013)’ın öğretmenlerin basılı sayfa ve ekrandan okuma tercihleri ile eğitimde
elektronik metin kullanımına yönelik görüşlerinin incelendiği çalışmasında öğretmenlerin basılı
sayfadan okumayı tercih ettikleri ve elektronik metin kullanımına yönelik hem olumlu hem de olumsuz
görüşlere sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Maden (2012)’in ekran okuma türlerinin belirlenmesi
ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan
çalışmasında, adayların hem olumlu hem de olumsuz görüşe sahip olduğu bulunmuştur.
Sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp
farklılaşmadığı incelendiğinde “Olumlu Özellikler” boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmazken
“Farklılıklar” boyutunda anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucuna ulaşılmış olup genel ortalamaya
bakıldığında kadın sınıf öğretmenlerinin e- kitap okumaya yönelik tutumlarının erkek sınıf
öğretmenlerine göre daha pozitif olduğu belirlenmiştir. Gömleksiz (2004), geleceğin öğretmenlerinin
kitap okumaya ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma olduğunu ve bu farklılaşmanın
kız öğretmen adaylarının lehine olduğu sonucunu elde etmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeyleri yaş değişkenine göre
incelendiğinde “Farklılıklar” boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmazken “Olumlu Özellikler”
boyutunda anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir ve bu farklılığın 35-47 yaş arasında olan sınıf
öğretmenlerinin lehine olduğu söylenebilir. Yılmaz (2002)’ın Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin
okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine yaptığı bir araştırmada genç öğretmenlerin
daha çok kitap okuduğunu yaş yükseldikçe öğretmenlerin okuma alışkanlığı düzeylerinin düştüğü
sonucunu elde etmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeyleri mesleki kıdem yılı değişkenine
göre incelendiğinde “Farklılıklar” boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmazken “Olumlu Özellikler”
boyutunda anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir ve bu farklılığın mesleki kıdem yılı 1-10
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arasında olanların lehine olduğu söylenebilir. Yılmaz (2002)’ın çalışmasında mesleki deneyim arttıkça
öğretmenlerin okuma alışkanlığı düzeylerinin düşmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeyleri sosyal medya kullanım süreleri
değişkenine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı sonucu elde edilmiştir. Aydın
Yılmaz (2006)’ın sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığı çalışması bu sonucu destekler
niteliktedir.
Sınıf öğretmenlerinin e-kitap okumaya yönelik tutum düzeyleri sosyal medya hesap sayısı
değişkenine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı sonucu elde edilmiştir. Ancak
literatür incelendiğinde bu değişkene yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Araştırma
sonuçlarından yola çıkarak şunlar önerilebilir;


Geniş kapsamda sağlıklı sonuçların elde edilebileceği daha genellenebilir örneklemler
üzerinde çalışılabilir.



Gelişen teknoloji ile birlikte e-kitapların kullanım alanları kütüphanelerimize ve sınıflarımıza
kadar genişleyecektir bu sebeple sınıf öğretmenleri sınıf içinde kullanacağı yöntem ve
teknikleri bu değişime uygun olarak uyarlayabilmelidir.



Basılı sayfaların elektronik hale dönüşmeye başladığı günümüzde sınıf öğretmenlerinin
teknolojik becerileri edinmeleri, sınıflarda öğrencilere bu alanda rehberlik yapabilmeleri için
oldukça önemlidir. Bu konuyla ilgili olarak göreve başlamış sınıf öğretmenlerine hizmet içi
eğitim yoluyla uygulamaya yönelik çalışmalar yapılabilir.



Eğitim fakültelerinde de geleceğin sınıf öğretmenlerine teknolojik tabanlı derslerde ekrandan
okumayla ilgili çalışmaların etki alanı genişletilebilir.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
Yeterlik Algıları ile Merak Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, ssidekli@gmail.com
Esadiye PEKDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, esadiyepekdemir@gmail.com
Özet: Merak, tüm canlılarda var olan, bilmeye ve keşfetmeye yönelten önemli duygulardandır. Aynı
zamanda felsefi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temel güdülerinden biridir. Temelinde merak duygusu olan
ve birçok alanda da kendine yer bulan teknolojik gelişmeler eğitim alanını da etkilemiştir. Özellikle öğretmenler
için eğitim sürecinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri önemli yardımcılardandır. Bu anlamda mesleğe
başlamadan önce öğretmen adaylarının aldıkları eğitim süresi boyunca teknolojinin eğitimde kullanılması ile ilgili
bilgi ve becerileri kazanmış olmaları, aynı zamanda teknolojiye karşı olumlu tutuma sahip olmaları
beklenmektedir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) veya benzer teknolojilere
karşı yeterlilik algılarının, görüşlerinin ve sahip oldukları merak düzeylerinin ortaya çıkarılması eğitim aldıkları
süre boyunca teknolojiye ve öğrenme-öğretme etkinliklerine yönelik motivasyonlarını artırma ve ihtiyaçlarına
doğru cevap verebilme adına önemlidir. Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlik
algıları ve merak düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Aynı zamanda sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik
algılarını ve merak düzeylerini cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelemeyi amaçlamaktadır.
Araştırmanın örneklemini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören 81’i erkek 149’u kadın olmak üzere
toplam 230 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışma nicel bir araştırma olup korelasyonel araştırma deseni
benimsenmiştir. Araştırmada Şad ve Nalçacı (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği” ve Acun, Kapıkıran ve Kabasakal (2013) tarafından uyarlanan “Merak
ve Keşfetme Ölçeği II” kullanılmıştır. Araştırmanın önemli bulgularından biri BİT yeterlilik algısı ile merak düzeyi
arasındaki ilişkinin pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı olduğudur. Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik
algılarına bakıldığında bu algılarının yeterli düzeyde olduğu ve bu algının sadece sınıf düzeyine göre anlamlı
olarak farklılaştığı bulunmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının merak düzeylerine bakıldığında ortalama düzeyde
meraka sahip oldukları bulunmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının merak düzeylerinde cinsiyete göre erkekler
lehine anlamlı farklılık bulunurken sınıf düzeyi ve yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
Anahtar Sözcükler: Bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik algısı, merak, sınıf öğretmeni adayları

Examining the Relationship Between Primary School Teacher
Candidates' Information and Communication Technologies (ICT)
Competence Perceptions and Curiosity Levels
Abstract: Curiosity is one of the most important emotions in all living things that lead to know and explore. It is
also one of the main motives of philosophical, scientific and technological developments. Technological advances which
have a sense of curiosity and found its place in many areas also influenced the educational sciences. Especially the
information and communication technologies used in the education process for teachers are important assistants. In
this sense, this teacher candidates should have gained information and knowledge about planning in education during
the pre-service and they are expected to have a positive attitude towards technology. In this stuation, it is important
to reveal the perception, competence and curiosity levels of teacher candidates about ICT (information and
communication technologies) or similar technologies, to increase their motivation towards technology and learningteaching activities during their education and to respond correctly to their needs. The main purpose of this study is to
examine the relationship between ICT competence perceptions and curiosity levels of the teacher candidates. At the
same time, it is aimed to examine the ICT competency perceptions and curiosity levels of the pre-service teachers
according to gender, age and class level variables. The sample of the study consisted of 230 pre-service teachers (149
male and 81 female) studying at Muğla Sıtkı Koçman University. The study is a quantitative study and a correlational
research design is adopted. In the study, Information and Communication Technologies (ICT) Proficiency Perception
Scale for Teachers Candidates developed by Şad and Nalçacı (2015) and Curiosity and Exploration Inventory-II adapted
by Acun, Kapıkıran and Kabasakal (2013) were used. One of the important findings of the study is that the relationship
between ICT competence perception and level of curiosity is low in positive direction. When the ICT competency
perceptions of the primary school teachers were examined, it was found that these perceptions were at a sufficient
level and this perception differed significantly from the level of the classroom. It was found that the level of curiosity
of the pre-service teachers was found to have an average level of curiosity. While there was a significant difference in
the level of curiosity of the pre-service teachers according to gender, there was no significant difference according to
the class level and age.
Keywords: Information and communication technologies competence perception, curiosity, primary school
teacher candidates.
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1. Giriş
Birçok alanda kendine yer bulan teknolojik gelişmeler, bireylerin ve toplumların yaşayışını
değiştirmektedir. Hızla gelişen teknolojinin eğitim alanında da aktif olarak kullanılması eğitim sürecini
daha verimli ve etkili hale getirmesi bakımından oldukça önemlidir. Öğrenme ve öğretme sürecinde
öğretmen rehber rolündedir ve bu rolü üstlenen öğretmenin önemli yardımcılarından biri de bilgi ve
iletişim teknolojileridir (Yılmaz, Üredi ve Akbaşlı, 2015). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli
değişimi ve gelişimi eğitim sistemlerini değişime zorlamış ve dünya üzerinde birçok ülke kendi eğitim
politikalarını BİT üzerine kurmuştur (aktaran Şad ve Nalçacı, 2015). Teknolojinin eğitim sürecine
entegrasyonu ve öğrencilere BİT anlamında birtakım beceriler kazandırma sürecinde okullara ve
öğretmenlere önemli roller düşmektedir (Şad ve Nalçacı, 2015). Bu roller ve sahip olunması beklenen
gerekli yeterlilikler, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin temelini oluşturur (Odabaşı ve Kabakçı,
2007). Öğretmenlerin, öğretme-öğrenme sürecini geliştirmek amacıyla yeni pedagojileri ve öğrenme
araçlarını modellemeleri bakımından mesleki gelişimin sağlanması önerilmektedir (Afshari, Bakar,
Luan, Samah & Fooi, 2009). Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen öğretmenlik mesleği genel
yeterlilikleri kapsamında öğretmen adaylarının ‘bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik’ düzeyleri,
çağın getirdiği teknolojik gelişmelere ayak uydurma ve teknolojiyi eğitimle bütünleştirebilme
açısından önemlidir.
Konuyla ilgili yapılan araştırmalar göstermiştir ki teknolojinin eğitimle başarılı bir şekilde
bütünleştirilmesi öğretmenlerin teknolojiyi benimseme istekleri ve kullanım durumları ile ilişkilidir
(aktaran Tanık Önal, 2017). Bu nedenle öğretmen adayları aldıkları eğitim süresi boyunca teknolojinin
eğitimde kullanılması ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmış olmaları, aynı zamanda teknolojiye karşı
olumlu tutuma sahip olmaları beklenmektedir (Tanık Önal, 2017). Bu doğrultuda öğretmen adaylarının
BİT veya benzer teknolojilere karşı yeterlilik algılarının, görüşlerinin ve sahip oldukları merak
düzeylerinin ortaya çıkarılması eğitim aldıkları süre boyunca teknolojiye ve öğrenme-öğretme
etkinliklerine yönelik motivasyonlarını artırma ve ihtiyaçlarına doğru cevap verebilme adına
önemlidir.
Merak, tüm canlılarda var olan, bilmeye ve keşfetmeye yönelten önemli duygulardandır. Merak
bilimsel, felsefi, teknolojik gelişmelerin temel güdülerinden biridir (aktaran Kurtbaş, 2015). Aynı
zamanda merak, insan motivasyonunun güçlü bir yanıdır. İnsanlar meraklı olduklarında, bir eyleme
dikkatlerini yoğunlaştırırlar, bilgiyi daha derinlemesine işlerler ve daha iyi hatırlarlar, belirlenen
hedeflere ulaşıncaya kadar o yolda devam etmeleri daha olasıdır (aktaran; Kashdan, Gallagher, Silvia,
Winterstein, Breen, Terhar & Steger, 2009).
Literatürde merak kavramı farklı bağlamlarda ve farklı bakış açılarıyla tanımlanmıştır (Elmalı
Özsaray, 2016). Merak ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, meraklılığın şu etkinliklerle
tanımlandığı gözlenmektedir: Çevredeki yeni ya da gizemli olanların üzerine gitme; bireyin çevresi ya
da kendisi hakkında daha fazla öğrenmek için istekli olması; yeni deneyimler ve daha fazla bilgi için
araştırmada ısrarcı olma (Demirel ve Diker Coşkun, 2009).
Kişilik özelliği olarak merak ise soyut ve süreklidir. Merakın birey üzerindeki keşfetme, daha fazla
öğrenme ve bir şeye dikkati yoğunlaşmasını sağlama kısa erimli işlevleridir. Uzun erimli işlevleri ise
bilgi ve yeterlilik sağlamaktır. Bu doğrultuda genel anlamda merakı “yeni, zor ve belirsiz olayların
farkına varma, ortaya çıkarma, keşfetme isteği ve durumla başa çıkma potansiyeli” olarak tanımlamak
mümkündür (aktaran Acun, Kapıkıran ve Kabasakal, 2013).
Literatür incelendiğinde, BİT konusunda birçok araştırma olduğu, merakın ise BİT konusuna göre
daha az araştırma konusu olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının sahip olduğu
merak düzeyleri ile BİT yeterlilik algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlamıştır. Bu iki kavramı
ilişkilendiren bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ancak matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf
öğretmen adaylarının merak düzeyleri ile bilgisayar öz yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi inceleyen
(Çağırgan Gülten, Yaman, Deringöl ve Özsarı, 2011) bir çalışmaya rastlanmıştır.
1.1. Problem Cümlesi
Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik algıları merak düzeylerine göre
farklılaşmakta mıdır?
1.2. Amaç
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Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algıları ve merak düzeyleri
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Aynı zamanda sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algılarını ve
merak düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemeyi amaçlamaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaktadır.
1) Sınıf öğretmeni adaylarının merak düzeyleri cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyine göre farklılaşmakta
mıdır?
2) Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik algıları cinsiyet, yaş ve sınıf
düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
3) Sınıf öğretmeni adaylarının merak düzeyleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik algıları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1.3. Önem
Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinden mesleki anlamda yeterli bilgi ve donanıma sahip
olarak mezun olmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda öğretmen olarak eğitim sürecinde teknolojiyi
etkili kullanabilme de sahip olunması gereken yeterlilikler arasındadır. Özellikle sınıf öğretmenliği,
çok disiplinli bir alan olduğundan bu alanda yetişen öğretmenlerin eğitim sürecinde birçok farklı dersi
BİT ile bütünleştirebilmeleri ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek güncel kalmaları önemlidir. Bu
önem, karşılaşacağımız öğrenci profili ve onların istek ve ihtiyaçlarına onların dünyasına paralel olarak
cevap verebilmekten gelmektedir. Bu da öğretmen adaylarının BİT veya benzeri teknolojik
yeterliliklere sahip olmalarını zorunlu hale getirmektedir. Merak duygusu yüksek, keşfetmeye ve
bilmeye istekli öğretmen adayları öğrencilerine de bu anlamda yol gösterici konumda olmaktadır. Bu
doğrultuda merak eden öğretmen öğrencisinin de merak etmesini ve bu merakı yönlendirebilmesini
sağlamaktadır.
Bu çalışma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının merak düzeyleri ve BİT yeterlilik algıları
belirlenecek olup arasındaki ilişkiye bakılacaktır. Sınıf öğretmeni adaylarının genel anlamda merak
düzeylerine bakılarak, eğitim fakültelerindeki mevut müfredatta teknoloji eğitimine yönelik ders
içeriklerinin tekrar gözden geçirilmesinin ve öğretmen adaylarının merak ve keşfetme duygusunu
artıran etkinliklere, projelere vb. yer verilmesi ya da neler eklenip çıkarılabileceği üzerine düşünmeyi,
harekete geçmeyi sağlayabilecek olması açısından bu çalışmanın eğitim fakültelerindeki eğitim
sürecine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
2. Yöntem
Bu bölümde araştırma modeli, araştırma grubu/örneklem, veri toplama aracı, veri toplama süreci
ve veri analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algıları ve merak düzeyleri
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla araştırma, korelasyonel araştırma modelinde
gerçekleştirilmiştir.
2.2. Araştırma Grubu/Örneklem
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim
görmekte olan 230 sınıf öğretmeni adayı çalışmanın araştırma grubunu oluşturmaktadır. Veriler
araştırma grubundan 2018-2019 akademik yılı güz döneminde toplanmıştır. Araştırma grubunda yer
alan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, yaşlarına ve sınıf düzeylerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de
verilmiştir.
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Tablo 1
Çalışma Grubunda Yer Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarına İlişkin Bilgiler
Değişken
Grup
Frekans
Kadın
149
Erkek
81
Cinsiyet
Toplam
230
1.sınıf
61
2.sınıf
47
3.sınıf
69
Sınıf Düzeyi
4.sınıf
53
Toplam
230
18-19
52
20-21
137
Yaş
22 ve üstü
41
Toplam
230

Yüzde (%)
64,8
35,2
100
26,5
20,4
30
23
100
22,6
59,6
17,8
100

2.3. Veri Toplama Aracı
2.3.1. Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği:
Öğretmen adaylarının, MEB tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri kapsamında
tanımlanan bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik yeterliliklere ne düzeyde sahip olduklarına ilişkin
algılarının belirlenmesi amacıyla Şad ve Nalçacı (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları için
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek tek faktör ve 30
maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekte, ters puanlanan madde bulunmamaktadır.
Ölçekte yer alan maddeler için hesaplanan madde-toplam korelasyonları 0.488 ile 0.733 arasında
değişmektedir. Ölçek maddelerin iç tutarlılık açısından güvenirliği Cronbach Alpha ve Guttman TestYarılama formülleri kullanılarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha katsayısı 0.962 ve Guttman iki yarı
tutarlılık katsayısı 0.938 olarak hesaplanmıştır (Şad ve Nalçacı, 2015).
2.3.2. Merak ve Keşfetme Ölçeği II: Kashdan, Gallagher, Silvia, Winterstein, Breen, Terhar ve
Steger (2009) tarafından geliştirilen; Acun, Kapıkıran ve Kabasakal (2013) tarafından Türkçeye
uyarlanan “Merak ve Keşfetme Ölçeği II” kullanılmıştır. Ölçek, iki alt boyuttan (esneklik ve belirsizliği
kabul
etme)
ve
10
maddeden
oluşan
5’li
likert
tipi
bir
ölçektir.
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları bu alt boyutların (iki alt ölçeğin) birbiriyle yüksek düzeyde
ilişkili olduğunu göstermiştir (r = .85). Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .75 ile .86 arasında değişmekte
olduğu kaydedilmiştir. Ölçekte, ters puanlanan madde bulunmamaktadır (Acun, Kapıkıran ve
Kabasakal, 2013, s.76).
2.4. Veri Toplama Süreci
Ölçekler katılımcılara ders sırasında uygulanmıştır ve uygulama yaklaşık 12 dakika sürmüştür.
Ölçeklerin sağlıklı şekilde doldurulması için öğrencilere bu çalışmanın verilerinin bilimsel bir araştırma
amacıyla kullanılacağı ve gönüllü olarak doldurmanın önemli olduğu belirtilmiştir. Bu şekilde toplamda
251 sınıf öğretmeni adayı ölçekleri doldurmuştur.
Toplanan 251 sınıf öğretmeni adayının verileri düzgün girilip girilmediği kontrol edilmiş ve bu
şekilde sağlıklı şekilde cevap verilmemiş (eksik veri ya da tamamen aynı şıkların işaretlenmesi) 21 sınıf
öğretmeni adayının verileri araştırma verisine dahil edilmemiştir. Uygun olduğu düşünülen 230 sınıf
öğretmeni adayına ait veri sonuçları araştırma verisi olarak kullanılmıştır.
2.1. Veri Analizi
Araştırmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde, istatistiksel analizler için SPSS (21.
sürüm) programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalamanın yanı sıra,
gruplar arası puanların karşılaştırılması için parametrik ve non-parametrik testlerden yararlanılmıştır.
Araştırmanın hipotezleri test edilmeden önce normallik analizi (Test of Normality) yapılmıştır. Bu
bağlamda Shapiro-Wilk değerleri esas alınarak Merak ve Keşfetme II Ölçeği’nin ikinci alt boyutu olan
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“Belirsizliği Kabul Etme” puanı ile yapılan analizlerde non-parametrik testler, diğer puanlarla yapılan
analizlerde parametrik testler kullanılmıştır.
Normal dağılan gruplar için; ikili gruplar arası ortalama karşılaştırması için “bağımsız gruplar arası
t-testi”, ikiden fazla grupların karşılaştırmalarında ise “ANOVA testi” uygulanmıştır. Varyans analizi
sonrasında ortaya çıkan farkın hangi gruplar arasında oluştuğunu belirlemek amacıyla (PostHoc) Tukey
testi kullanılmıştır. Normal dağılmayan grup için; ikili gruplar arası ortalama karşılaştırması için
“Mann-Whitney U testi”, ikiden fazla grupların karşılaştırmalarında ise “Kruskal Wallis testi”
uygulanmıştır. Ölçeğin istatistiksel analizlerinde anlamlılık düzeyi “.05” olarak benimsenmiştir. Ayrıca
normal dağılım gösteren gruplar arası ilişkilerin belirlenmesi için basit regresyon analizi, normal
dağılamayan grup ile yapılacak ilişkisel analiz için “Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı” işlemi
kullanılmıştır. Son olarak sınıf öğretmeni adaylarının lise türü bilgileri, grup içindeki anormal
dağılımdan dolayı sağlıksız sonuç elde edileceğinden analizlere dahil edilmemiştir.
3. Bulgular
Bu bölümde katılımcıların BİT yeterlik algıları ve merak düzeyleri yöntem kısmında ifade edilen
veri toplama araçlarından elde edilen bulgular belirtilmiştir. Bu verileri temel alarak yapılan
istatistiksel çözümlemelerden elde edilen bulgular araştırmanın alt problemlerine göre sunulmuştur.
3.1. Betimsel İstatistikler
Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algı ve merak puanlarına ilişkin ortalama ve standart
sapma değerleri Tablo 2’de yer almaktadır. Merak ve Keşfetme II Ölçeği’nin alt boyutlarına ilişkin
ortalama ve standart sapma değerlerine ise Tablo 3’ de yer verilmiştir.
Tablo 2
Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algı ve merak puanlarına ilişkin ortalama ve standart
sapma değerleri
Ölçek
n
Ss
Merak ve Keşfetme Ölçeği
BİT Yeterlilik Algısı Ölçeği

230
230

3,13
3,70

,64377
,59423

Tablo 3
Sınıf öğretmeni adaylarının Merak ve Keşfetme II Ölçeği’nin alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları
ve
Merak ve Keşfetme Ölçeği
n
Ss
standart
1-Esneklik
230
3,45
,67568
sapma
2-Belirsizliği Kabul Etme
230
2,66
,82760
değerleri
Sınıf öğretmeni adayların BİT yeterlilik algı puan ortalamaları merak puan ortalamalarına göre
yüksektir. Sınıf öğretmeni adayları merak puan ortalamalarına göre orta düzeyde meraka sahipken,
BİT yeterlilik algı puan ortalamalarına göre yüksek düzeyde algıya sahiptirler (Tablo 2).
Sınıf öğretmeni adaylarının merak puan ortalamaları alt boyut bazında en yüksek puan esneklik
ortalamalarıdır. Sınıf öğretmeni adayları esneklik bakımından yüksek düzeye sahipken belirsizliği
kabul etme bakımından orta düzeye sahiptirler (Tablo 3).
3.2. İlişkisel İstatistikler
Bu bölümde birinci, ikinci ve üçüncü alt problemlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
3.2.1 Birinci alt probleme ilişkin bulgular
Merak ve Keşfetme II Ölçeği’nden elde edilen verilerin sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyet
değişkenine göre analizlerine Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 4
Merak ve Esneklik Puanlarının Cinsiyete göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan
T-testi Analizi Sonuçları
Puan
Grup
N
Ss
t
p
Merak genel ort.
Esneklik ort.

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

149
81
149
81

3,03
3,33
3,39
3,57

,62847
,63080
,68168
,65291

-3,415

,001

-1,925

,056

Tablo 5
“Belirsizliği kabul etme” Alt Boyut Puan Ortalamasının Cinsiyete göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Mann-Whitney Testi Sonucu
Puan
Grup
N
S.Ort.
S.Top.
Z
p
Kadın
149
102,48
15369,50
Belirsizliği Kabul Etme
-4,043
,000
Erkek
81
139,45
11295,50
Merak puan ortalamaları cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır (t= -3,415; p>,001). Bir
diğer ifade ile grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Söz konusu farklılık erkek öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. Ölçeğe ait esneklik alt
boyutu puan ortalamaları ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (Tablo 4).
Ölçeğe ait belirsizliği kabul etme alt boyut puan ortalamaları ise cinsiyete göre anlamlı olarak
(p>,000) farklılaşmaktadır. Gruplar arasında erkekler lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (Tablo 5).
Merak ve Keşfetme II Ölçeği’nden elde edilen verilerin sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeyi ve
yaş değişkenlerine göre analiz bulgularına Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 6
Merak ve Esneklik Puanlarının Sınıf Düzeyine göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere
Yapılan ANOVA Testi Sonuçları
DEĞERLER
ANOVA Sonuçları
Var.
Kareler
Kareler
Puan
Grup
N
Ss
F
p
Kaynağı
Top.
Ort.
1.sınıf
61
3,17
,66109
G.arası
1,646
,549
2.sınıf
47
3,05
,57438
Merak
genel
3.sınıf
69
3,06
,65842
G.içi
93,260
,413
1,329 ,266
ort.
4.sınıf
53
3,26
,65606
Toplam
94,906
Toplam
230
3,13
,64377
1.sınıf
61
3,50
,73722
G.arası
3,301
1,100
2.sınıf
47
3,30
,59179
Esneklik
3.sınıf
69
3,37
,70139
G.içi
101,247
,448
2,456 ,064
ort.
4.sınıf
53
3,63
,60567
Toplam
104,548
Toplam
230
3,45
,67568
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Tablo 7
Merak ve Esneklik Puanlarının Yaşa göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan
ANOVA Testi Sonuçları
DEĞERLER
ANOVA Sonuçları
Var.
Kareler
Kareler
Puan
Grup
N
Ss
F
p
Kay.
Top.
Ort.
18-19
52
3,16
,63982
G.arası
1,018
,509
Merak
20-21
137
3,09
,60995
G.içi
93,888
,414
genel
1,231
,294
22 ve üzeri
41
3,26
,74854
ort.
Toplam
94,906
Toplam
230
3,13
,64377
18-19
52
3,44
,69602
G.arası
,829
,415
20-21
137
3,41
,63307
G.içi
103,719
,457
Esneklik
,907
,405
ort.
22 ve üzeri
41
3,58
,78273
Toplam
104,548
Toplam
230
3,45
,67568
Tablo 8
“Belirsizliği Kabul Etme” Alt Boyut Puanının “Sınıf Düzeyi ve Yaş” Değişkenlerine Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal-Wallis Testi Sonuçları
Puan

Grup
N
S.Ort.
K.kare
Sd
p
1.sınıf
61
119,30
2.sınıf
47
117,19
3.sınıf
69
109,31
,891
3
,827
4.sınıf
53
117,68
Belirsizliği
Kabul
Toplam
230
Etme
18-19
52
123,24
20-21
137
110,45
1,970
2
,373
22 ve üzeri
41
122,55
Toplam
230
Esneklik alt boyutu ve merak puan ortalamaları sınıf düzeyi ve yaş gruplarına göre anlamlı olarak
farklılık göstermediği bulunmuştur. (Tablo 6 ve Tablo 7).
Belirsizliği kabul etme alt boyut puan ortalaması temel alındığında sınıf öğretmeni adaylarının
sınıf düzeyi ve yaş gruplarının sıralamalar ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır (Tablo 8).
3.2.2 İkinci alt probleme ilişkin bulgular
BİT Yeterlilik Algısı Ölçeği’nden elde edilen verilerin sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyet
değişkenine göre analiz bulgularına Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9
BİT Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan
T-testi Analiz Sonuçları
Puan

Grup

N

BİT genel ort.

Kadın
Erkek

149
81

3,69
3,72

Ss

t

p

,59965
,58732

-,369

,713

BİT yeterlilik algısı puan ortalamaları cinsiyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği
bulunmuştur (p<,713), (Tablo 9).
BİT Yeterlilik Algısı Ölçeği’nden elde edilen verilerin sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeyi, yaş
ve lise türü değişkenlerine göre analiz bulgularına Tablo 10’de verilmiştir.
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Tablo 10
BİT Puanlarının Sırasıyla “Sınıf Düzeyi, Yaş ve Lise Türü” Değişkenlerine Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan ANOVA Testi Sonuçları
DEĞERLER
Puan

Grup

N

BİT
genel
ort.

1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
Toplam
18-19
20-21
22 ve üzeri
Toplam

61
47
69
53
230
52
137
41
230

Ss
3,40
3,72
3,77
3,95
3,70
3,67
3,69
3,80
3,70

,68673
,60105
,42883
,52041
,59423
,66932
,58180
,53726
,59423

Var.
Kaynağı

ANOVA Sonuçları
Kareler
Kareler
Top.
Ort.

G.arası

9,361

3,120

G.içi

71,501

,316

Toplam

80,862

G.arası

,436

,218

G.içi

80,427

,354

Toplam

80,862

F

p

9,863

,000

,615

,542

Sınıf öğretmeni adaylarının BİT puan ortalamaları, yaş değişkenine göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna karşın sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p>,000). Bu anlamlı farklılığın birinci sınıflar ile dördünce
sınıflar arasında olduğu Tukey testi sonucu bulunmuştur (Tablo 10).
3.2.3. Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular
Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algıları ortalaması ile Merak ve Keşfetme II Ölçeği’nden
elde edilen genel ortalama arasındaki ilişkinin incelemesi amacıyla yapılan analiz bulguları Tablo
11’de verilmiştir.
Tablo 11
BİT Yeterlilik Algısı ile Merak Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Doğrultusunda Yapılan Basit
Regresyon Analiz Sonucu
B’sız Değişken
B
Standart Hata
β
t
p
Merak Genel Ort.
,282
,056
,306
4,845
,000
R=,306
F=23,477

=,093
p=,000

Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algısı üzerinde etkisi olduğu düşünülen merak düzeyleri
değişkeninin, bu algıyı ne şekilde yordadığını ortaya koymaya yönelik yapılan basit regresyon analizi
sonucunda; merak değişkeni, sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algıları ile pozitif yönde ve
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki (R=,306,
=,093) sergilemiştir (F=23,477, p>,000). Söz konusu
değişken tek başına, BİT yeterlilik algısı üzerindeki değişimin %9’nu açıklamaktadır. Regresyon
katsayısının anlamlılık testi göz önüne alındığında (p>,000), yordayıcı değişkenin BİT yeterlilik algısı
üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu bulunmuştur (Tablo 11).
Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algılarının, Merak ve Keşfetme II Ölçeği’nin alt
boyutlarıyla ilişkisinin incelemesi amacıyla yapılan analizlerin bulguları Tablo 12 ve Tablo13’te
verilmiştir.
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Tablo 12
BİT Yeterlilik Algısı ile Esneklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Doğrultusunda Yapılan Basit
Regresyon Analizi Sonucu
B’sız Değişken
B
Standart Hata
β
t
p
Esneklik Alt
,299
,055
,340
5,453
,000
Boyut Ort.
R=,340
=,115
F=29,732
p=,000
Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algısı üzerinde etkisi olduğu düşünülen esneklik alt
boyutu değişkeninin sonuçları incelendiğinde de esneklik değişkeni, sınıf öğretmeni adaylarının BİT
yeterlilik algıları ile pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki (R=,340,
=,115) bulunmuştur
(F=29,732, p>,000). Söz konusu değişken tek başına, BİT yeterlilik algısı üzerindeki değişimin %11’ini
açıklamaktadır. Regresyon katsayısının anlamlılık testi göz önüne alındığında (p>,000), yordayıcı
değişkenin BİT yeterlilik algısı üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu bulunmuştur (Tablo 12).
Tablo 13
BİT Yeterlilik Algısı ile Belirsizliği Kabul Etme Alt Boyutuna Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere
Yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişken
N
r
Belirsizliği Kabul Etme
230
,152
Korelasyon 0.05 seviyesinde anlamlıdır (2-tailed).*

p
,021

Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algıları ile belirsizliği kabul etme alt boyutu arasında bir
ilişki olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon işlemi sonucunda,
algı ile alt boyut arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu bulunmuştur (r =
0,152, p>,021), (Tablo 13).
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algısı ile merak düzeyleri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algısı ile merak
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu anlamlı ilişkinin düşük düzeyde ve
pozitif yönlü olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının sahip olduğu merak düzeyi
tek başına, BİT yeterlilik algıları üzerindeki değişimin %9’nu açıkladığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara
göre sınıf öğretmeni adayının merak düzeyinin artması durumunda BİT yeterlilik algısının da bu
doğrultuda artması beklenebilir. Alan yazın incelendiğinde; Çağırgan Gülten, Yaman, Deringöl ve
Özsarı (2011) çalışmasında matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının merak
düzeyleri ile bilgisayar öz yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi incelemiştir ve öğretmen adaylarının
merak düzeylerini incelerken kullandıkları ölçek doğrultusunda derinlik ve genişlik olmak üzere iki
faktörlü yapıda incelenmişlerdir. Çalışmaları sonucunda öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlilik
inanç puanları ile merak puanları arasında pozitif yönlü bir bağlantı olduğunu bulmuşlardır. Çağıran
Gülten vd.’ nin (2011) ulaştıkları sonuç, araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Ayrıca Çağıran
Gülten vd. (2011) çalışmalarında merak düzeyini ölçmede farklı bir ölçek kullandıkları halde bu
araştırmanın sonuçlarıyla benzer sonuçlar elde etmeleri; merak düzeyinin farklı boyutlarıyla da BİT
teknolojileri arasında pozitif yönlü bir bağlantı olabileceğini göstermektedir.
Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algıları incelendiğinde; öğretmen adayları kendileri bilgi
ve iletişim teknolojilerini eğitim süreci ile bütünleştirebilmeleri açısında yeterli gördükleri
bulunmuştur. Özellikle “ders materyallerini kullanırken internetten yararlanabilme” konusunda
oldukça yeterli ve ders için çeşitli materyalleri bilgisayarda hazırlayabilme açısından kendilerini
yeterli hissettikleri ortaya çıkmıştır. Kendilerini kısmen en az yeterli hissettikleri konu ise okullarda
ya da sınıflardaki teknik donanımın (bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta vb.) bakımını yapabilme
olduğu görülmüştür. Şad ve Nalçacı (2015) öğretmen adayları için BİT yeterlilik algısı ölçeği geliştirme
çalışmasında bu sonuçlar ile örtüşen bulgular ortaya koymuştur. Aynı zamanda Yılmaz, Üredi ve Akbaşlı
(2015), yaptıkları çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının Word ve Powerpoint vb. yazılımları
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kullanmada iyi olduklarını ortaya koymaları çıkan sonuçları destekler niteliktedir. Ulaş ve Ozan (2010)
yaptıkları çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının internet temelli teknolojileri seyrek olarak
kullandıklarını ve bu teknolojilerin kullanımında istenilen yeterliğe sahip olmadıklarını ortaya
koymaları çıkan sonuçlar ile çelişir niteliktedir.
Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algıları cinsiyete göre incelendiğinde; gruplar arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonucu destekler nitelikte; alan yazındaki farklı
çalışmalarda da eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterlilik algılarının (Ulaş ve Ozan, 2010), BİT
yeterlilik algılarının (Şad ve Nalçacı, 2015) ve bilgisayar yeterlilikleri (Yılmaz, 2016) açısından
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya konmuştur. Buna karşın Menzi, Çalışkan ve Çetin
(2012), öğretmen adaylarının teknolojik yeterliliklerini inceledikleri çalışmalarında cinsiyete göre
erkek öğretmen adaylarının kadın adaylara göre teknoloji kullanımında daha yeterli olduğunu
bulmuşlardır.
Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algıları yaş ve sınıf düzeylerine göre incelendiğinde yaşa
göre algılarında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkarken; sınıf düzeyine göre algılarında anlamlı
bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf düzeyi ile ilgili ortaya çıkan sonuca göre anlamlı farklılık
birinci sınıf ile dördüncü sınıf grupları arasındadır. Bu doğrultuda öğretmen adaylarını sınıf düzeyi
olarak ilerledikçe BİT anlamında yeterlilik algılarının da arttığı ifade edilebilir. Ayrıca öğretmen
adayları mezun durumuna geldiklerinde bu algının birinci sınıftaki algılarına göre en yüksek seviyede
olduğu söylenebilir. Bu sonucu destekler nitelikte olan benzer çalışmalar vardır. Örneğin Menzi vd.
(2012), öğretmenlerin adaylarının sınıf düzeylerine baktıklarında 1. sınıftan 4. sınıfa doğru ilerledikçe
öğretmen adaylarının teknoloji yeterliliklerinin arttığını gözlemlediklerini ifade etmişlerdir. Buna
karşın Yılmaz vd. (2015), öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre eğitimde teknoloji kullanım
düzeyleri açısından anlamlı farklılık olmadığını saptamıştır.
Sınıf öğretmeni adaylarının merak düzeyleri incelendiğinde genel anlamda orta düzeyde meraka
sahip oldukları görülmüştür. Çağırgan Gülten vd. (2011) yaptıkları çalışma sonucunda öğretmen
adaylarının merak düzeyini genel ortalamanın üzerinde olarak bulmuşladır.
Araştırmada merak; bilgi ve yeni deneyim arama motivasyonunu ifade eden esneklik alt boyutu
ve günlük yaşamın yeni, belirsiz ve kestirilemez olanı keşfetme isteğini yansıtan, belirsizliği kabul
etme alt boyutu olmak üzere iki faktörlü yapı ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; esneklik
boyutuna ilişkin puan ortalamasının, belirsizliği kabul etmek boyutuna ilişkin puan ortalamasından
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca merak düzeyinin cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık gösterdiği fakat yaş ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.
Merakın sosyolojisi üzerine yaptığı çalışmasında Kurtbaş (2011), yaş büyüdükçe merak düzeyinin
azalmakta; yaş küçüldükçe merak düzeyinin artmakta olduğunu ortaya koymuştur.
Merak düzeyinin genel ortalamasına bakıldığında cinsiyete göre erkekler lehine anlamlı bir
farklılık olduğu görülmüştür. Bu durumda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha az meraklı
olduğu söylenebilir. Buna karşın esneklik boyutuna göre cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık
gözlenmezken; belirsizliği kabul etme boyutuna göre yine erkek öğrenciler lehine bir anlamlılık söz
konusu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre erkek öğrencilerin günlük yaşamın yeni, belirsiz ve
kestirilemez olanı keşfetme isteğinin kız öğrencilere göre daha fazla olduğu ifade edilebilir. Bu
sonuçları destekleyici ve bu sonuçlar ile çelişen araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin, Demirel ve Diker
Coşkun (2009) üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerini bazı değişkenlere göre araştırdıkları
çalışmada erkek öğrencilerin meraklılık düzeyini kız öğrencilere kıyasla daha yüksek bulmuşlardır.
Aynı zamanda Acun vd. (2013), erkeklerin genel merak düzeylerini kızlarınkinden yüksek olarak
bulmuşlardır. Bunlara karşın Çağırgan Gülten vd. (2011) ilköğretim öğretmen adaylarıyla yaptıkları
çalışmada ve Turan, Kömür, Aydoğan ve Demirel (2012) üniversite öğrencilerinin merak düzeylerini
araştırdıkları çalışmada merakı, genişlik ve derinlik olmak üzere iki faktörlü bir yapıyla
incelenmişlerdir. Sonuç olarak her iki çalışmada da kız öğrencilerin merak düzeyinin erkek öğrencilere
göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğunu bulunmuştur. Bu çelişkinin merak ile ilgili
araştırmalarda farklı ölçeklerin kullanılmasından ve merak konusunda geniş kapsamlı çok araştırma
olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu doğrultuda merak ile ilgili daha geniş araştırmalar
yapıldığında daha net sonuçlara ulaşılabileceği söylenebilir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
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 Öğretmen adaylarının BİT yeterlilik algısındaki değişimin başka hangi değişkenler tarafından
daha çok yordandığını incelemek için merak düzeyinin yanında farklı düzeylere ya da değişkenlere de
bakılarak araştırma yapılabilir.
 Sınıf öğretmeni adaylarının BİT yeterlilik algısı bu araştırma da yeterli düzeyde bulunmuştur.
Bu düzeyin artması için eğitim fakültelerindeki eğitim sürecinde hangi derslerin teknoloji
yeterliliklerini arttırmaya yönelik olduğu ve buna etki eden unsurlar araştırılabilir.
 Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adayları ortalama merak düzeyine sahip olduğu
bulunmuştur. Yaşam boyu öğrenme anlamında önemli görülen merak ve keşfetme duygularını
öğretmen adaylarında arttırmaya yönelik eğitim fakültelerindeki eğitim sürecinde ne gibi çalışmalar
yapılabileceği üzerinde düşünülebilir.
 Eğitim fakültelerinde sınıf öğretmeni adaylarına yönelik, BİT yeterliliklerini artıracak seminer,
çalıştay gibi farklı çalışmalara yer verilebilir.
 Merak düzeyiyle ilgili yapılacak araştırmalarda yüksek düzeyde ya da yeterli düzeyde merak
duygusuna sahip öğretmen adaylarının mesleğe başladıklarında bu duygularını sınıf içindeki
etkinliklerine nasıl yansıttıkları ya da öğretmen adayının mesleğe başladığında merak duygusuna sahip
öğrencilerini nasıl fark ettiği ve onlara nasıl rehberlik etiği araştırılabilir.
 Sınıf öğretmeni adayları ile yapılan bu çalışma, eğitim fakültelerindeki tüm alt programlara
uygulanıp daha kapsayıcı sonuçlar elde edilebilir.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Çocuk Kitaplarının Seçimi
Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜVEY AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, emelguveyaktay@mu.edu.tr
Yakup ORAK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, yakup.orak50@gmail.com
Burcu KARAKOYUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, burcukrkyn66@gmail.com
Özet: Çocuk kitapları okumaya yeni başlayan ve okumasını geliştirmek isteyen çocuklar için oldukça
önemlidir. Kitaplar sayesinde çocuklar okumalarının yanı sıra hayal güçlerini geliştirir, başka kişilerin yaşamlarını
ve duygularını öğrenebilirler. Aynı zamanda düşüncelerini doğru ifade edebilir hale gelebilirler. Çocuk kitaplarının
seçiminde ailelerin yanı sıra öğretmenlerin de rolü oldukça fazladır. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmanın
amacı geleceğin öğretmenleri olan ve ilkokulda çocuklara eğitim verecek olan sınıf öğretmeni adaylarının çocuk
kitapları seçerken hangi ölçütleri dikkate aldıklarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, sınıf öğretmeni
adaylarının çocuk kitapları seçimindeki ölçütlere verdikleri yanıtlar; cinsiyetlerine, akademik başarı
ortalamalarına ve okudukları kitap sayısına göre incelenmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmaya
bir devlet üniversitesinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları katılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde,
okul uygulamasına gitme koşuluna dikkat edilmiş ve bu nedenle sınıf öğretmenliği 3. ve 4. sınıflarda öğrenim
gören öğretmen adayları seçilmiştir. Araştırma verileri Yazıcı Okuyan’ın (2009) hazırlamış olduğu anketle
toplanmıştır. Anket kitap seçim ölçütleri iç yapı, dış yapı ve eğitsel özellikler olmak üzere üç bölümden
oluşmaktadır. Anket maddelerine verilen “evet”, “hayır”, “kısmen” yanıtlarına göre öğretmen adaylarının kitap
seçimlerinde dikkat ettikleri ölçütler belirlenmiştir. Araştırma verileri yüzde değerleriyle sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı, Çocuk kitapları, Sınıf öğretmeni, Öğretmen adayı

How Primary School Teacher Candidates Select Children’s Books
Abstract: Children’s books are very much necessary both for children who are just starting to learn how to
read as well as for children who want to improve their reading. Books develop children’s literacy skills, cultivate
their imaginations, teach them empathy, and enable them to become better communicators. The role of the
teacher thus in choosing children’s books is on par with that of parents. In this context, the aim of this study is
to analyze what criteria teacher candidates in primary education use when selecting children’s books. In doing
this, the research also looked at whether or not these criteria changed according to student’s gender, grade
point average, and the number of books they themselves read for pleasure. This study was conducted based on
the general survey model, and involved student teachers studying at a state university. Only students completing
their practicums, that is third and fourth year students, were selected to participate as the study’s sample. Data
was collected via a survey developed by Yazıcı Okuyan (2009). The survey was divided into three sections
according to the three main criteria for book selection, including physical appearance, content, and educational
value, and in which one could select from three possible answers per item, including ‘yes’, ‘no’, and ‘partially’.
The data was examined in terms of percentage.
Keywords: Children’s literature, Children’s books, Primary school teacher, Teacher candidate
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1. Giriş
Çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığının ve sevgisinin aşılanmasının en eğlenceli
ve etkili aracı çocuk kitaplarıdır. Erken yaşlardan itibaren çocukların ilgi ve meraklarına hitap eden
kitaplar ile etkileşime girmeleri, onların okumayı eğlenceli bir uğraş olarak görmelerini ve okumaya
yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayabilir (Güzelyurt ve Saraç, 2018).
Kitap okuma alışkanlığı, bireylerin yetişkinliğe daha sağlıklı biçimde geçmesini sağlayan
davranışlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle çocuğa özgü yapıtların hazırlanması, okuma
alışkanlığının kazanılmasında önemlidir (Demircan, 2006). Çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı
kazandırmak, çocuk edebiyatının temel işlevlerinden biridir. Çocuklara, yazınsal metinleri ve resim
iletilerini tanıma ve anlamaya yönelik, bilişsel ve duyuşsal alanda davranışlarını uygulayabileceği
olanaklar sunulmalıdır (Sever, 2010; akt. Körükçü, 2012). Çocuğun hayal dünyasına hitap eden, estetik
boyut taşıyan, kelime hazinesine uygun ve ana dilini geliştirebilecek nitelikte ola, ulusal ve evrensel
değerleri kapsayan, çocuğun psikososyal gelişimine katkı sağlayan, severek dinlediği ve okuduğu yazılı
ve sözlü edebiyat ürünlerine çocuk yazını adı verilmektedir (Temizyürek, 2003).
Çocuk yazınında önemli yeri olan çocuk kitaplarının en önemli işlevlerinden biri ise çocuğun dil
becerilerini geliştirmesine ve dile yönelik duyarlılık kazandırmasına yardımcı olmaktır. Yeni kavram
ve kelimeleri doğrudan öğrendiği kitaplar aracılığıyla çocuğun, dilin doğasına ve kurallarına yönelik
farkındalık kazanması mümkündür (Gönen, Katrancı, Uygun ve Uçuş, 2011). Sever (2008) çocuk
kitaplarının işlevlerini yerine getirebilmesi için hem dış yapı hem de iç yapı özelliklerine uygun olarak
hazırlanması gerektiğini belirtmektedir (Erbay ve Samur, 2010).
Bir çocuk kitabında bulunması gereken iç yapı ve dış yapı özellikleri çeşitli kaynaklardan
uyarlanarak dil ve üslup, konu, plan ve tema başlıkları altında ele alınırken; dış yapı özellikleri boyut,
harfler, kâğıt kapak ve cilt, resimler, sayfa düzeni ve künye bilgileri başlıkları altında
sınıflandırılabilir (Demircan, 2006). Okuma kültürü edindirebilmek için çocuklara sunulacak kitapların
seçiminde dikkatli olunması gerekmektedir (Mert, 2012). Çocuğun iyi bir kitaba ulaşmasında, çocuk
edebiyatı kültürünün ve okuma alışkanlığı kazanmış ebeveynlerin önemli rolü bulunmaktadır (Şirin,
2007; akt. Erbay ve Samur, 2010). Bunun yanı sıra öncelikle okulöncesi öğretmenleri olmak üzere diğer
öğretmenlerin çocuk edebiyatı konusundaki yeterliklerinin belirlenmesi ve sınıflarındaki çocukları
seviyelerine uygun metinler ve resimlenmiş kitapların kullanımına yöneltmelerinin sağlanması ve
okuma çalışmalarında çocuk edebiyatına ürünlerinden ne ölçüde yararlandıklarının belirlenmesi
oldukça önemlidir (Aytaş, 2003). Bu bağlamda öncelikle ailelerin ve sonrasında öğretmenlerin dikkat
etmesi gereken nokta, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada önemli rolü bulunan çocuk kitapları
ve çocuk edebiyatı ürünlerinin doğru seçimidir. Araştırma, ileride ilkokul çocuklarının öğretmenleri
olacak olan sınıf öğretmeni adaylarının, bu konudaki farkındalığını ortaya koymak açısından önemlidir.
Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının çocuk kitaplarının seçiminde dikkat ettikleri ölçütlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının;
 Cinsiyet değişkenine göre çocuk kitaplarının seçimine ilişkin verdikleri yanıtlar nelerdir?
 Not ortalamaları değişkenine göre çocuk kitaplarının seçimine ilişkin verdikleri yanıtlar
nelerdir?
 Bir ayda okunan kitap sayısı değişkenine göre çocuk kitaplarının seçimine ilişkin verdikleri
yanıtlar nelerdir?
2. Yöntem
Araştırma nicel araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir.
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Tarama modeli araştırmaya konu olan durumların
tanımlanmaya çalışıldığı ve var olan durumu olduğu haliyle betimlemenin amaçlandığı araştırma
modelidir (Karasar, 2007). Araştırma, sınıf öğretmen adaylarının çocuk kitaplarının seçiminde dikkat
ettikleri ölçütlere ilişkin görüşleri olduğu şekliyle sunulması bakımından tarama modelinde bir
çalışmadır.
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2.2. Çalışma Grubu
Araştırmaya bir devlet üniversitesinin Sınıf Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan
öğretmen adayları katılmıştır. Çocuk Edebiyatı dersini almış olma ve bir okul uygulamasına katılmış
olma ölçütleriyle belirlenen öğretmen adaylarından 66’sı 3. sınıfta; 73’ü 4. sınıflarda öğrenim
görmektedir. Araştırma verileri toplam 139 öğretmen adayının katılımıyla elde edilmiştir.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırma verileri Yazıcı-Okuyan (2009) tarafından hazırlanan kitap seçim ölçütlerinin yer aldığı
bir anket ile toplanmıştır. Anket, kişisel bilgiler bölümü dışında ‘dış yapı’, ‘iç yapı’ ve ‘eğitsel
özellikler’ olmak üzere üç başlıktan ve toplam 39 maddeden oluşmaktadır. İlk 13 madde dış yapı
ölçütlerine, 14-27. maddeler iç yapı ölçütlerine ve 28-39. maddeler eğitsel ölçütlere ilişkin
maddelerdir. Anket maddelerine verilen yanıtlar evet-kısmen-hayır şeklinde sınıflandırılmıştır.
2.4. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırma verilerinin analizinde verilen yanıtların yüzde değerlerine bakılmıştır. Araştırmaya
katılanların kişisel bilgileri ve maddelere verdikleri yanıtlar, SPSS 22 paket programından
yararlanılarak çapraz tablolarla elde edilen yüzde değerleriyle sunulmuştur.
3. Bulgular
Araştırmanın bulguları alt amaçlar doğrultusunda ele alınmış ve yorumlanmıştır. Buna göre
araştırmanın alt amacı olan cinsiyet değişkenine göre sınıf öğretmeni adaylarının çocuk kitaplarının
seçiminde dikkat ettikleri ölçütler ve ankete verdikleri yanıtlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1
Cinsiyet Değişkenine Göre Sınıf Öğretmeni Adaylarının Verdikleri Yanıtlar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

İç Yapı Ölçütleri

Dış Yapı Ölçütleri

10
11
12
13
14
15
16
17

Maddeler
Cinsiyete Göre
Kitaplarda nitelikli kâğıdın kullanılmış olmasına dikkat
ederim.
Kitapların cildinin sağlam olmasına dikkat ederim.
Kitaplarda sayfaların normal aralıklı satırlardan
oluşmasına dikkat ederim.
Kitaplarda sayfa kenarlarında boşluklar olmasına dikkat
ederim.
Kitapların büyüklüğünün kitaplık düzenlemesine uygun
olmasına dikkat ederim.
Resimli kitaplarda, sayfalarda resim-yazı uyumunun
sağlanmış olmasına dikkat ederim.
Kitapları belirlerken kitapta kullanılan resimlerin estetik
değerine dikkat ederim.
Kitaplarda kullanılan resimlerin konuya uygun olmasına
dikkat ederim.
Kitapların sayfalarının kolayca açılabilir olmasına dikkat
ederim.
Kitapların okuma saatinde bitirilebilecek nitelikte
olmasına dikkat ederim.
Kitapların dörtte üçünün yazı, dörtte birinin resim
olmasına dikkat ederim.
Kitapların sayfalarının okuma kolaylığı sağlamak
amacıyla tek sütundan oluşmasına dikkat ederim.
Kitaplarda kullanılan resimlerin görsel okumaya uygun
olmasına dikkat ederim.
Kitapların izleğinin (temasının) çocuğu belli bir ideolojik
güdümlülüğe yöneltmemesine dikkat ederim.
Kitapların izleğinin demokratik yaşam bilincini
oluşturmaya yönelik olmasına dikkat ederim.
Kitapların izleğinin ulusal ve evrensel değerleri
yansıtmasına dikkat ederim.

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

Evet
N
73
20
86
23
84
23
79
26
69
24
86
28
81
22
89
29
88
22
56
14
52
6
57
10
82
22
83
19
78
25
80
25
87

%
73,7
57,1
86,9
65,7
84,8
65,7
79,8
74,3
70,4
68,6
86,9
80
81,8
62,9
89,9
82,9
88,9
62,9
56,6
40
52,5
17,1
57,6
28,6
82,8
62,9
83,8
54,3
79,6
71,4
80,8
71,4
87,9
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Kısmen
N
%
24
24,2
13
37,1
13
13,1
11
31,4
12
12,1
12
34,3
18
18,2
9
25,7
21
21,4
9
25,7
12
12,1
6
17,1
18
18,2
13
37,1
9
9,1
6
17,1
9
9,1
13
37,1
34
34,3
17
48,6
34
34,3
21
60
36
36,4
24
68,6
16
16,2
11
31,4
2
15,2
12
34,3
18
18,4
8
22,9
16
16,2
8
22,9
9
9,1

Hayır
N
%
2
2
2
5,7
0
0
1
2,9
1
1
0
0
2
2
0
0
8
8,2
2
5,7
1
1
1
2,9
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
0
0
9
9,1
4
11,4
13
13,1
8
22,9
6
6,1
1
2,9
1
1
2
5,7
3
1
4
11,4
2
2
2
5,7
3
3
2
5,7
3
3

722

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Eğitsel Ölçütler

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Kitapların konusunun öğrencilerin yaşam becerilerini
geliştirmeye yönelik olmasına dikkat ederim.
Kitaplardaki baş kişinin (kahramanın) sorunlarını
demokratik yollarla çözüyor olmasına dikkat ederim.
Kitaplardaki kahramanların
fiziksel ve ruhsal özelliklerinin belirgin bir biçimde
çizilmiş olmasına dikkat ederim.
Kitaplardaki olayların anlatım sırasının kendi içinde
tutarlı olmasına (giriş, gelişme, sonuç) dikkat ederim.
Kitaplarda kullanılan dilin Türkçenin zengin anlatım
olanaklarını yansıtıyor olmasına dikkat ederim.
Kitaplarda sözcük, tümce ve anlam düzeyinde anlatım
bozukluğu bulunmamasına dikkat ederim.
Çocuk kitaplardaki anlatımda, kısa ve yalın tümcelerin
kullanılmış olmasına dikkat ederim.
Öğrencilerin sözcük dağarcıklarını geliştirmek için
kitaplarda yeni sözcüklerin kullanılmış olmasına dikkat
ederim.
Kitapların anlatımının açık ve anlaşılır olmasına dikkat
ederim.
Kitaplarda anlatılan olayların gereksiz ayrıntılardan
arındırılmış olmasına dikkat ederim.
Kitapların içeriğinin okulda izlenen programları
desteklemesine dikkat ederim.
Kitaplarda işlenen konunun öğrencilere doğa ve hayvan
sevgisini kazandırmaya yönelik olmasına dikkat ederim.
Kitaplarda işlenen konunun öğrencilerde çevre duyarlığı
geliştirmesine dikkat ederim.
Kitaplardaki iletinin örtük olmasına dikkat ederim.
Kitapların çocuğun dilsel becerilerini geliştirmesine
dikkat ederim.
Kitapların çocuğu kaderciliğe sürüklememesine dikkat
ederim.
Kitapların önyargılardan arındırılmış olmasına dikkat
ederim.
Kitapların çocuğun eleştiri yeteneğini geliştirmesine
dikkat ederim.
Kitapların evrensel ahlak kurallarına uygun olmasına
dikkat ederim.
Kitapların eğlenceli konular içermesine dikkat ederim.
Kitapların farklı yaşam biçimlerini yansıtıyor olmasına
dikkat ederim.
Kitaplarda anlatılan olaylarda, toplumda kadına ve
erkeğe aynı değer ve anlamın yüklenmiş olmasına dikkat
ederim.
Kitaplarda siyasal ve dinsel telkinlerin bulunmamasına
dikkat ederim.

Erkek

27

79,4

7

20,6

0

0

Kadın
Erkek
Kadın

81
16
70

81,8
45,7
70,7

16
17
28

16,2
48,6
28,3

2
2
1

2
5,7
1

Erkek

22

62,9

12

34,3

1

2,9

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

85
29
85
25
89
19
82
25
78

85,9
82,9
85,9
71,4
89,9
54,3
82,8
71,4
78,8

13
4
13
10
9
15
16
10
17

13,1
11,4
13,1
28,6
9,1
42,9
16,2
28,6
17,2

1
2
1
0
1
1
1
0
4

1
5,7
1
0
1
2,9
1
0
4

Erkek

22

62,9

11

31,4

2

5,7

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

89
25
86
24
70
24
74
29
82
25
64
15
86
23
79
18
88
28
88
27
84
27
78
23
90
24
89

89,9
71,4
86,9
68,6
70,7
68,6
74,7
82,9
82,8
71,4
64,6
42,9
86,9
65,7
79,8
51,4
89,8
84,8
88,9
77,1
84,8
79,4
78,6
67,6
90,9
70,6
89,9

10
9
12
11
25
11
25
4
15
9
30
17
13
9
14
13
10
5
11
8
15
6
20
9
8
9
8

10,1
25,7
12,1
31,4
25,3
31,4
25,3
11,4
15,2
25,7
30,3
48,6
13,1
25,7
14,1
37,1
10,2
15,2
11,1
22,9
15,2
17,6
20,2
26,5
8,1
26,5
8,1

0
1
1
0
4
0
0
2
2
1
5
3
0
3
6
4
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
2

0
2,9
1
0
4
0
0
5,7
2
2,9
5,1
8,6
0
8,6
6,1
11,4
0
0
0
0
0
2,9
1
5,9
1
2,9
2,9

Erkek

28

80

7

20

0

0

Kadın

85

85,9

12

12,1

2

2

Tablo 1’deki ölçütler ayrı ayrı incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre çocuk kitabı seçiminde
dış yapı ölçütleri ele alındığı zaman kadın ve erkek öğretmen adaylarının en çok kitaplarda kullanılan
resimlerin konuya uygunluğuna dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Buna karşın kadın ve erkek öğretmen
adaylarının dış yapı ölçütlerinde en çok resim ve yazı oranına, bir diğer ifadeyle bir kitabın dörtte
birinin resim olmasına dikkat etmedikleri belirlenmiştir.
Cinsiyet değişkenine göre çocuk kitabı seçiminde iç yapı ölçütleri ele alındığı zaman kadın
öğretmen adaylarının en çok anlatım bozukluğunun olmamasına ve anlatımın açık ve anlaşılır
olmasına, erkek öğretmen adaylarının ise anlatım sırasının tutarlı olmasına dikkat ettikleri ortaya
çıkmıştır. Kadın öğretmen adaylarının en çok kitapların ulusal ve evrensel değerleri yansıtmasına ve
konunun yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik olmasına ve erkek öğretmen adaylarının ise en çok
belirli bir ideolojiye yöneltmemesine dikkat etmedikleri belirlenmiştir.
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Cinsiyet değişkenine göre çocuk kitabı seçiminde eğitsel ölçütler ele alındığında, kadın öğretmen
adaylarının en çok kitapların farklı yaşam biçimlerini yansıtıyor olmasına dikkat ederken erkek
öğretmen adaylarının ise en çok ön yargıların olmamasına dikkat ettikleri görülmüştür. Buna karşın
kadın ve erkek öğretmen adaylarının en çok kitapların çocuğu kaderciliğe sürüklememesine dikkat
etmedikleri ortaya çıkmıştır.
Anketin verilen yanıtların tümü incelendiğinde öğretmen adaylarının en çok ‘evet’ yanıtını ve en
çok ‘hayır’ yanıtını verdikleri değerler Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2
Cinsiyet Değişkenine Göre Verilen Yanıtlar
Cinsiyet
Kadın

Evet
90 Kişi
%90,9

Madde
Madde 37: Kitapların farklı yaşam biçimlerini
yansıtıyor olmasına dikkat ederim.

Hayır
13 Kişi
%13,1

Madde
Madde 11: Kitapların dörtte üçünün
yazı, dörtte birinin resim olmasına
dikkat ederim.

Erkek

29 Kişi
%82,9

Madde 8: Kitaplarda kullanılan resimlerin
konuya uygun olmasına dikkat ederim.
Madde 20: Kitaplardaki olayların anlatım
sırasının kendi içinde tutarlı olmasına dikkat
ederim.
Madde 28: Kitaplarda işlenen konunun
öğrencilere doğa ve hayvan sevgisini
kazandırmaya yönelik olmasına dikkat
ederim.

8 Kişi
%22,9

Madde 11: Kitapların dörtte üçünün
yazı, dörtte birinin resim olmasına
dikkat ederim.

Tablo 2 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının çocuk kitapları seçiminde en fazla dikkat
ettikleri nokta kitapların farklı yaşam biçimlerini yansıtıyor olmasıdır. Erkek öğretmen adaylarının
çocuk kitapları seçiminde en fazla dikkat ettikleri noktalar ise resimlerin konuya uygunluğu, olayların
anlatım sırasının tutarlı olması ve doğa ve hayvan sevgisi kazandırmaya yönelik maddeler
belirlenmiştir. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının en çok dikkat etmedikleri konu ise çocuk
kitaplarındaki resim ve yazı oranıdır.
Araştırmanın bir başka alt amacı olan not ortalamaları değişkenine göre sınıf öğretmeni
adaylarının çocuk kitaplarının seçiminde dikkat ettikleri ölçütler ve ankete verdikleri yanıtlar Tablo
3’te gösterilmiştir.
Tablo 3
Not Ortalamaları Değişkenine Göre Sınıf Öğretmeni Adaylarının Verdikleri Yanıtlar
Maddeler
1-Kitaplarda nitelikli kâğıdın kullanılmış olmasına dikkat
ederim.

Dış Yapı Ölçütleri

2-Kitapların cildinin sağlam olmasına dikkat ederim.
3-Kitaplarda sayfaların normal aralıklı satırlardan oluşmasına
dikkat ederim.
4-Kitaplarda sayfa kenarlarında boşluklar olmasına dikkat
ederim.
5-Kitapların büyüklüğünün kitaplık düzenlemesine uygun
olmasına dikkat ederim.
6-Resimli kitaplarda, sayfalarda resim-yazı uyumunun
sağlanmış olmasına dikkat ederim.
7-Kitapları belirlerken kitapta kullanılan resimlerin estetik
değerine dikkat ederim.
8-Kitaplarda kullanılan resimlerin konuya uygun olmasına
dikkat ederim.
9-Kitapların sayfalarının kolayca açılabilir olmasına dikkat
ederim.
10-Kitapların okuma saatinde bitirilebilecek nitelikte olmasına
dikkat ederim.
11-Kitapların dörtte üçünün yazı, dörtte birinin resim olmasına
dikkat ederim.
12-Kitapların sayfalarının okuma kolaylığı sağlamak amacıyla
tek sütundan oluşmasına dikkat ederim.

3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü

Evet
N
43
41
51
49
52
46
52
42
47
37
59
45
51
43
61
48
55
45
32
30
23
29
34
30

61,4
77,4
72,9
92,5
74,3
86,8
74,3
79,2
67,1
71,2
84,3
84,9
72,9
81,1
87,1
90,6
78,6
84,9
45,7
56,6
32,9
54,7
48,6
56,6
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Kısmen

Hayır

24
11
18
4
17
5
17
10
17
11
10
7
19
10
9
4
15
6
32
16
32
19
31
21

3
1
1
0
1
0
1
1
6
4
1
1
0
0
0
1
0
2
6
7
15
5
5
2

34,3
20,8
25,7
7,5
24,3
9,4
24,3
18,9
24,3
21,2
14,3
13,2
27,1
18,9
12,9
7,5
21,4
11,3
45,7
30,6
45,7
35,8
44,3
39,6

4,3
1,9
1,4
0
1,4
0
1,4
1,9
8,6
7,7
1,4
1,9
0
0
0
1,6
0
3,8
8,6
13,2
21,4
9,4
7,1
3,8
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13-Kitaplarda kullanılan resimlerin görsel okumaya uygun
olmasına dikkat ederim.
14-Kitapların izleğinin (temasının) çocuğu belli bir ideolojik
güdümlülüğe yöneltmemesine dikkat ederim.
15-Kitapların izleğinin demokratik yaşam bilincini oluşturmaya
yönelik olmasına dikkat ederim.
16-Kitapların izleğinin ulusal ve evrensel değerleri
yansıtmasına dikkat ederim.
17-Kitapların konusunun öğrencilerin yaşam becerilerini
geliştirmeye yönelik olmasına dikkat ederim.
18-Kitaplardaki baş kişinin (kahramanın) sorunlarını
demokratik yollarla çözüyor olmasına dikkat ederim.
19-Kitaplardaki kahramanların fiziksel ve ruhsal özelliklerinin
belirgin bir biçimde çizilmiş olmasına dikkat ederim.
20-Kitaplardaki olayların anlatım sırasının kendi içinde tutarlı
olmasına (giriş, gelişme, sonuç) dikkat ederim.
21-Kitaplarda kullanılan dilin Türkçenin zengin anlatım
olanaklarını yansıtıyor olmasına dikkat ederim.
22-Kitaplarda sözcük, tümce ve anlam düzeyinde anlatım
bozukluğu bulunmamasına dikkat ederim.
23-Çocuk kitaplardaki anlatımda, kısa ve yalın tümcelerin
kullanılmış olmasına dikkat ederim.
24-Öğrencilerin sözcük dağarcıklarını geliştirmek için
kitaplarda yeni sözcüklerin kullanılmış olmasına dikkat ederim.
25-Kitapların anlatımının açık ve anlaşılır olmasına dikkat
ederim.
26-Kitaplarda anlatılan olayların gereksiz ayrıntılardan
arındırılmış olmasına dikkat ederim.
27-Kitapların içeriğinin okulda izlenen programları
desteklemesine dikkat ederim.
28-Kitaplarda işlenen konunun öğrencilere doğa ve hayvan
sevgisini kazandırmaya yönelik olmasına dikkat ederim.
29-Kitaplarda işlenen konunun öğrencilerde çevre duyarlığı
geliştirmesine dikkat ederim.
30-Kitaplardaki iletinin örtük olmasına dikkat ederim.
31-Kitapların
ederim.
32-Kitapların
ederim.
33-Kitapların
ederim.
34-Kitapların
ederim.
35-Kitapların
ederim.

çocuğun dilsel becerilerini geliştirmesine dikkat
çocuğu kaderciliğe sürüklememesine dikkat
önyargılardan arındırılmış olmasına dikkat
çocuğun eleştiri yeteneğini geliştirmesine dikkat
evrensel ahlak kurallarına uygun olmasına dikkat

Eğitsel Ölçütler

36-Kitapların eğlenceli konular içermesine dikkat ederim.
37-Kitapların farklı yaşam biçimlerini yansıtıyor olmasına
dikkat ederim.
38-Kitaplarda anlatılan olaylarda, toplumda kadına ve erkeğe
aynı değer ve anlamın yüklenmiş olmasına dikkat ederim.
39-Kitaplarda siyasal ve dinsel telkinlerin bulunmamasına
dikkat ederim.

3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü
3’ün altı
3 ve üstü

51
45
52
45
49
45
54
44
58
48
46
44
47
37
53
50
53
48
52
49
55
43
55
38
57
47
52
48
49
37
52
45
50
48
39
33
54
47
45
43
60
47
56
49
56
46
46
47
55
50
57
50
50
48

72,9
84,9
74,3
84,9
70
86,5
77,1
83
82,9
90,6
65,7
83
67,1
69,8
75,7
94,3
75,7
90,6
74,3
92,5
78,6
81,1
78,6
71,7
81,4
88,7
74,3
90,6
70
69,8
74,3
84,9
71,4
90,6
55,7
62,3
77,1
88,7
64,3
81,1
85,7
90,4
80
92,5
80
86,8
65,7
88,7
78,6
94,3
81,4
94,3
71,4
90,6

18
7
14
8
18
6
14
7
10
4
23
6
23
14
14
3
17
4
17
4
14
10
13
11
12
6
18
4
20
14
17
8
18
4
26
18
13
6
19
7
10
5
14
4
14
6
22
6
13
3
11
3
17
5

25,7
13,2
20
15,1
25,7
11,5
20
13,2
14,3
7,5
32,9
11,3
32,9
26,4
20
5,7
24,3
7,5
24,3
7,5
20
18,9
18,6
20,8
17,1
11,3
25,7
7,5
28,6
26,4
24,3
15,1
25,7
7,5
37,1
34
18,6
11,3
27,1
13,2
14,3
9,6
20
7,5
20
11,3
31,4
11,3
18,6
5,7
15,7
5,7
24,3
9,4

1
1
4
0
3
1
2
2
2
1
1
3
0
2
3
0
0
1
1
0
1
0
2
4
1
0
0
1
1
2
1
0
2
1
5
2
3
0
6
3
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
2
0
3
0

1,4
1,9
5,7
0
4,3
1,9
2,9
3,8
2,9
1,9
1,4
5,7
0
3,8
4,3
0
0
1,9
1,4
0
1,4
0
2,9
7,5
1,4
0
0
1,9
1,4
3,8
1,4
0
2,9
1,9
7,1
3,8
4,3
0
8,6
5,7
0
0
0
0
0
1,9
2,9
0
2,9
0
2,9
0
4,3
0

Tablo 3’teki ölçütler ayrı ayrı incelendiğinde, not ortalaması değişkenine göre çocuk kitabı
seçiminde dış yapı ölçütleri ele alındığı zaman not ortalaması 3’ün altında olan öğretmen adaylarının
en çok kitaplarda kullanılan resimlerin konuya uygunluğuna dikkat ettikleri görülmüştür. Not
ortalaması 3‘ün üzerinde olan öğretmen adaylarının ise kitapların cildinin sağlam olmasına dikkat
ettikleri belirlenmiştir. Not ortalaması 3’ün altında olan öğretmen adaylarının dikkat etmedikleri
ölçütler arasında en çok kitap büyüklüğü ve okuma saatine uygun kitap seçimine ilişkin ölçütler yer
almaktadır. Benzer biçimde not ortalaması 3 ve üstü olan öğretmen adayları ise en çok kitapların
okuma saatine uygun olmasına dikkat etmedikleri ortaya çıkmıştır.
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Not ortalaması değişkenine göre çocuk kitabı seçiminde iç yapı ölçütleri ele alındığı zaman not
ortalaması 3’ün altında olan öğretmen adaylarının en çok konunun öğrencilerin yaşam becerilerini
geliştirmeye yönelik olmasına, not ortalaması 3 ve üstü olan öğretmen adayları ise kitaptaki olayların
anlatım sırasının tutarlı olmasına dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Tablonun devamı incelendiğinde
not ortalaması 3’ün altında olan öğretmen adaylarının kitap temasının demokratik yaşam bilinci
oluşturmasına ve kitaplardaki olayların anlatım sırasının kendi içinde tutarlı olmasına dikkat
etmedikleri görülmektedir. Not ortalaması 3 ve üstü olan öğretmen adaylarının ise öğrencilerin sözcük
dağarcığını geliştirmek için kitaplarda yeni sözcük kullanılmasına dikkat etmedikleri belirlenmiştir.
Not ortalaması değişkenine göre çocuk kitabı seçiminde eğitsel ölçütler ele alındığı zaman not
ortalaması 3’ün altında olan öğretmen adaylarının en çok anlatılanların önyargılardan arınmış
olmasına; not ortalaması 3 ve üstünde olan öğretmen adaylarının ise kitapların farklı yaşam biçimlerini
yansıtıyor olmasına ve kadın ve erkeğe aynı değer yargısının verilmiş olmasına dikkat ettikleri ortaya
çıkmıştır. Not ortalaması 3’ün altında olan ve 3 ve üstünde olan öğretmen adaylarının kitapların
çocukları kaderciliğe sürüklememesine dikkat etmedikleri belirlenmiştir.
Anketin verilen yanıtların tümü incelendiğinde öğretmen adaylarının en çok ‘evet’ yanıtını ve en
çok ‘hayır’ yanıtını verdikleri değerler Tablo 4’te özetlenmiştir.
Tablo 4
Not Ortalaması Değişkenine Göre Verilen Yanıtlar
Not ortalaması
3’ün altı

Evet
61 Kişi
%87,1

Madde
Madde 8: Kitaplarda kullanılan resimlerin
konuya uygun olmasına dikkat ederim.

Hayır
13 Kişi
%21,4

3 ve üstü

50 Kişi
%94,3

Madde 20: Kitaplardaki olayların anlatım
sırasının kendi içinde tutarlı olmasına
dikkat ederim.
Madde 37: Kitapların farklı yaşam
biçimlerini yansıtıyor olmasına dikkat
ederim.
Madde 38: Kitaplarda anlatılan olaylarda
toplumda kadına ve erkeğe aynı değer ve
anlamın yüklenmiş olmasına dikkat
ederim.

7 Kişi
%13,2

Madde
Madde 11: Kitapların dörtte üçünün
yazı, dörtte birinin resim olmasına
dikkat ederim.
Madde 10: Kitapların okuma saatinde
bitirilecek nitelikte olmasına dikkat
ederim.

Tablo 4 incelendiğinde; not ortalaması 3’ün altında olan öğretmen adaylarının en fazla dikkat
ettikleri nokta resimlerin konuya uygunluğu olurken, en az dikkat ettikleri nokta kitaplardaki yazı ve
resim oranlarıdır.Not ortalaması 3 ve üstü olan öğretmen adaylarının ise çocuk kitaplarında en fazla
dikkat ettikleri noktalar; kitaplardaki olayların anlatım sırasının tutarlı olması, farklı yaşam biçimlerini
yansıtıyor olması ve anlatılan olaylarda kadın ve erkeğe aynı değerin yüklenmiş olmasıdır. Kitap
seçiminde en az dikkat ettikleri nokta ise kitapların okuma saatinde bitirilecek nitelikte olmasıdır.
Araştırmanın son alt amacı olan bir ayda okunan kitap sayısı değişkenine göre sınıf öğretmeni
adaylarının çocuk kitaplarının seçiminde dikkat ettikleri ölçütler ve ankete verdikleri yanıtlar Tablo
5’te gösterilmiştir.
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Tablo 5
Bir Ayda Okunan Kitap Sayısı Değişkenine Göre Verilen Yanıtlar
Maddeler

İç Yapı Ölçütleri

Dış Yapı Ölçütleri

Bir Ayda Okunan Kitap Sayısı
1

Kitaplarda nitelikli kâğıdın kullanılmış olmasına
dikkat ederim.

2

Kitapların cildinin sağlam olmasına dikkat ederim.

3

Kitaplarda sayfaların normal aralıklı satırlardan
oluşmasına dikkat ederim.

4

Kitaplarda sayfa kenarlarında boşluklar olmasına
dikkat ederim.

5

Kitapların büyüklüğünün kitaplık düzenlemesine
uygun olmasına dikkat ederim.

6

Resimli kitaplarda, sayfalarda resim-yazı
uyumunun sağlanmış olmasına dikkat ederim.

7

Kitapları belirlerken kitapta kullanılan resimlerin
estetik değerine dikkat ederim.

8

Kitaplarda kullanılan resimlerin konuya uygun
olmasına dikkat ederim.

9

Kitapların sayfalarının kolayca açılabilir olmasına
dikkat ederim.

10

Kitapların okuma saatinde bitirilebilecek nitelikte
olmasına dikkat ederim.

11

Kitapların dörtte üçünün yazı, dörtte birinin resim
olmasına dikkat ederim.

12

Kitapların sayfalarının okuma kolaylığı sağlamak
amacıyla tek sütundan oluşmasına dikkat ederim.

13

Kitaplarda kullanılan resimlerin görsel okumaya
uygun olmasına dikkat ederim.

14

Kitapların izleğinin (temasının) çocuğu belli bir
ideolojik güdümlülüğe yöneltmemesine dikkat
ederim.

15

Kitapların izleğinin demokratik yaşam bilincini
oluşturmaya yönelik olmasına dikkat ederim.

16

Kitapların izleğinin ulusal ve evrensel değerleri
yansıtmasına dikkat ederim.

17

Kitapların konusunun öğrencilerin yaşam
becerilerini geliştirmeye yönelik olmasına dikkat
ederim.

18

Kitaplardaki baş kişinin (kahramanın) sorunlarını
demokratik yollarla çözüyor olmasına dikkat
ederim.

19

Kitaplardaki kahramanların fiziksel ve ruhsal
özelliklerinin belirgin bir biçimde çizilmiş olmasına
dikkat ederim.

20

0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2
3+
0-1
2

EVET
N
%
39
62,9
32
80
21
70
49
79
25
87,5
23
76,7
49
79
32
80
25
83,3
46
74,2
34
85
24
80
39
62,9
30
75
23
79,3
51
82,3
34
85
27
90
47
75,8
29
72,5
25
83,3
53
85,5
38
95
25
83,3
48
77,4
34
83
26
86,7
30
48,4
21
52,5
18
60
25
40,3
18
45
14
46,7
30
48,4
20
50
16
53,3
43
69,4
34
85
25
83,3
45
72,6
29
72,5
27
90
47
75,8
28
71,8
26
86,7
47
75,8
30
75
26
86,7
54
87,1
33
82,5
26
89,7
45
72,6
27
67,5
24
80
45
72,6
26
65
19
63,3
52
83,9
35
87,5
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KISMEN
N
%
20 32,3
7
17,5
9
30
13 21
4
10
7
23,3
12 19,4
7
17,1
4
13,3
14 22,6
6
15
6
20
18 29
8
20
3
10,3
10 16,1
6
15
2
6,7
15 24,2
11 27,5
5
16,7
9
15,5
2
5
4
13,3
13 21
5
12,5
4
13,3
27 43,5
14 35
9
30
26 41,9
16 40
12 40
27 43,5
19 47,5
13 43,3
16 25,8
6
15
5
16,7
15 24,2
9
22,5
3
10
14 22,6
8
20,5
4
13,3
11 17,7
9
22,5
4
13,3
6
9,7
6
15
3
10
14 26,6
12 30
6
20
16 25,8
14 35
10 33,3
8
12,9
4
10

HAYIR
N %
3 4,8
1 2,5
0 0
0 0
1 2,5
0 0
1 1,6
0 0
0 0
2 3,2
0 0
0 0
5 8,1
2 5
3 10,3
1 1,6
0 0
1 3,3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 3,3
1 1,6
1 2,5
0 0
5 8,1
5 12,5
3 10
11 17,7
6 15
4 13,3
5 8,1
1 2,5
1 3,3
3 4,8
0 0
0 0
2 3,2
2 5
0 0
1 1,6
3 7,7
0 0
4 6,5
1 2,5
0 0
2 3,2
1 2,5
0 0
3 4,8
1 2,5
0 0
1 1,6
0 0
1 3,3
2 3,2
1 2,5
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Eğitsel Ölçütler

37

38

39

Kitaplardaki olayların anlatım sırasının kendi içinde
tutarlı olmasına (giriş, gelişme, sonuç) dikkat
ederim.
Kitaplarda kullanılan dilin Türkçenin zengin
anlatım olanaklarını yansıtıyor olmasına dikkat
ederim.

3+

0-1
2
3+
0-1
Kitaplarda sözcük, tümce ve anlam düzeyinde
2
anlatım bozukluğu bulunmamasına dikkat ederim.
3+
0-1
Çocuk kitaplardaki anlatımda, kısa ve yalın
2
tümcelerin kullanılmış olmasına dikkat ederim.
3+
0-1
Öğrencilerin sözcük dağarcıklarını geliştirmek için
kitaplarda yeni sözcüklerin kullanılmış olmasına
2
dikkat ederim.
3+
0-1
Kitapların anlatımının açık ve anlaşılır olmasına
2
dikkat ederim.
3+
0-1
Kitaplarda anlatılan olayların gereksiz
2
ayrıntılardan arındırılmış olmasına dikkat ederim.
3+
0-1
Kitapların içeriğinin okulda izlenen programları
2
desteklemesine dikkat ederim.
3+
0-1
Kitaplarda işlenen konunun öğrencilere doğa ve
hayvan sevgisini kazandırmaya yönelik olmasına
2
dikkat ederim.
3+
0-1
Kitaplarda işlenen konunun öğrencilerde çevre
2
duyarlığı geliştirmesine dikkat ederim.
3+
0-1
Kitaplardaki iletinin örtük olmasına dikkat ederim. 2
3+
0-1
Kitapların çocuğun dilsel becerilerini geliştirmesine
2
dikkat ederim.
3+
0-1
Kitapların çocuğu kaderciliğe sürüklememesine
2
dikkat ederim.
3+
0-1
Kitapların önyargılardan arındırılmış olmasına
2
dikkat ederim.
3+
0-1
Kitapların çocuğun eleştiri yeteneğini
2
geliştirmesine dikkat ederim.
3+
0-1
Kitapların evrensel ahlak kurallarına uygun
2
olmasına dikkat ederim.
3+
0-1
Kitapların eğlenceli konular içermesine dikkat
2
ederim.
3+
0-1
Kitapların farklı yaşam biçimlerini yansıtıyor
2
olmasına dikkat ederim.
3+
Kitaplarda anlatılan olaylarda, toplumda kadına ve 0-1
erkeğe aynı değer ve anlamın yüklenmiş olmasına
2
dikkat ederim.
3+
0-1
Kitaplarda siyasal ve dinsel telkinlerin
2
bulunmamasına dikkat ederim.
3+

25

83,3 5

16,7 0

0

49
33
27
49
34
24
48
31
26
46
31
22
50
35
27
52
30
26
42
28
22
47
30
24
51
31
24
36
22
20
52
30
26
42
28
25
52
35
27
52
35
27
48
35
26
44
31
24
54
33
26
52
36
27
48
32
24

79
82,5
90
79
85
80
77,4
77,5
86,7
74,2
77,5
73,3
80,6
87,5
90
83,9
75
86,7
67,7
70
73,3
75,8
75
80
82,3
77,5
80
58,1
55
66,7
83,9
75
86,7
67,7
70
83,3
86,7
89,7
90
83,9
87,5
90
78,7
87,5
86,7
72,1
77,5
80
88,5
82,5
86,7
83,9
90
90
77,4
80
80

19,4
17,5
10
17
15
16,7
21
22,5
13,3
19,4
20
23,3
19,4
10
10
16,1
22,5
13,3
32,3
27,5
16,7
24,2
22,5
16,7
16,1
17,5
20
77,1
37,5
30
14,5
20
13,3
19,4
25
16,7
13,3
10,3
10
16,1
12,5
10
19,7
12,5
13,3
24,6
22,5
16,7
9,8
17,5
10
5,5
10
6,7
19,4
17,5
3,3

1,6
0
0
1,6
0
3,3
1,6
0
0
6,5
2,5
3,3
0
2,5
0
0
2,5
0
0
2,5
10
0
2,5
3,3
1,6
5
0
4,8
7,5
3,3
1,6
5
0
12,9
5
0
0
0
0
0
0
0
1,6
0
0
3,3
0
3,3
1,6
0
3,3
1,6
0
3,3
3,2
2,5
6,7
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12
7
3
12
6
5
13
9
4
12
8
7
12
4
3
10
9
4
20
11
5
15
9
5
10
7
6
23
15
9
9
8
4
12
10
5
8
4
3
10
5
3
12
5
4
15
9
5
6
7
3
9
4
2
12
7
4

1
0
0
1
0
1
1
0
0
4
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
3
0
1
1
1
2
0
3
3
1
1
2
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
1
0
1
1
0
1
2
1
2
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Tablo 5 incelendiğinde bir ayda okunan kitap sayısı değişkenine göre çocuk kitabı seçiminde dış
yapı ölçütleri ele alındığında ayda 1 kitap ve altı ve ayda 2 kitap okuyan öğretmen adaylarının en çok
kitaplarda kullanılan resimlerin konuya uygunluğuna dikkat ettikleri; ayda 3 kitap ve üstü okuyan
öğretmen adaylarının ise en çok resimli kitaplardaki resim-yazı uyumuna dikkat ettikleri ortaya
çıkmıştır. Ayda bir kitap ve altı okuyan, 2 kitap okuyan, 3 kitap ve üstü okuyan öğretmen adaylarının
dikkat etmedikleri nokta ise kitapların dörtte birinin resim olması, bir başka ifadeyle kitaplardaki
resim ve yazı oranıdır.
Bir ayda okunan kitap sayısı değişkenine göre çocuk kitabı seçiminde iç yapı ölçütleri ele
alındığında ayda 1 kitap ve altı okuyan öğretmen adaylarının en çok kitaplardaki konunun öğrencilerin
yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik olmasına dikkat ettikleri, ayda 2 kitap okuyan öğretmen
adaylarının kitaplardaki olayların tutarlı olmasına ve anlatımın açık ve anlaşılır olmasına dikkat
ettikleri ve ayda 3 kitap ve üstü okuyan öğretmen adaylarının ise kitapların belirli bir ideoloji
aşılamamasına, Türkçenin zengin anlatımını yansıtıyor olmasına ve anlatımın açık ve anlaşılır olmasına
dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayda 1 kitap ve altı okuyan öğretmen adaylarının, ulusal ve evrensel
değerleri yansıtıyor olmasına ve sözcük dağarcığını geliştirmek için yeni sözcükler kullanılmasına ve
ayda 2 kitap okuyan öğretme adaylarının kitapların temasında demokratik yaşam bilincinin oluşmasına
dikkat etmedikleri; ayda 3 kitap ve üstü okuyan öğretmen adaylarının ise kahramanların özelliklerinin
belirtilmesine, anlatım bozukluğunun bulunmamasına ve sözcük dağarcığını geliştiriyor olmasına
dikkat etmedikleri ortaya çıkmıştır.
Bir ayda okunan kitap sayısı değişkenine göre çocuk kitabı seçiminde eğitsel ölçütler ele alındığı
zaman bir ayda 1 kitap ve altı okuyan öğretmen adaylarının en çok konuların farklı yaşam biçimlerini
yansıtıyor olmasına, ayda 2 kitap ve 3 kitap ve üstü okuyan öğretmen adaylarının kitaplardaki
olaylarda kadın ve erkeğe aynı değer yargısının verilmiş olmasına ve 3 kitap ve üstü okuyan öğretmen
adaylarının ise kitapların önyargılardan uzak olmasına, çocuğun eleştiri yeteneğini geliştirmesine ve
anlatılan olaylarda kadın ve erkeğe aynı değer yargısının verilmesine dikkat ettikleri görülmüştür.
Ayda 1 kitap ve altı okuyan öğretmen adaylarının dikkat etmedikleri nokta ise kitapların çocukları
kaderciliğe yönlendirmemesidir. Ayda 2 kitap okuyan öğretmen adayları, kitaplardaki mesajın örtük
olmasına dikkat etmedikleri ve ayda 3 kitap ve üstü okuyan öğretmen adaylarının ise kitapların
içeriğinin okuldaki programa uygunluğuna dikkat etmedikleri ortaya çıkmıştır.
Anketin verilen yanıtların tümü incelendiğinde öğretmen adaylarının en çok ‘evet’ yanıtını ve en
çok ‘hayır’ yanıtını verdikleri değerler Tablo 6’da özetlenmiştir.
Tablo 6
Bir Ayda Okunan Kitap Sayısı Değişkenine Göre Verilen Yanıtlar
Kitap sayısı
0-1

Evet
54 Kişi
%88,5

2

38 Kişi
%95,0

3+

27 Kişi
%90,0

Madde
Madde 17: Kitapların konusunun öğrencilerin yaşam
becerilerini geliştirmeye yönelik olmasına dikkat ederim.
Madde 37: Kitapların farklı yaşam biçimlerini yansıtıyor
olmasına dikkat ederim.
Madde 8: Kitaplarda kullanılan resimlerin konuya uygun
olmasına dikkat ederim.

Hayır
11
Kişi
%17,7

Madde
Madde 11: Kitapların dörtte üçünün
yazı, dörtte birinin resim olmasına
dikkat ederim.

6 Kişi
%15,0

Madde 6: Resimli kitaplardan sayfalarda resim-yazı
uyumunun sağlanmış olmasına dikkat ederim.
Madde 14: Kitapların temasının çocuğa belli bir ideolojik
güdümlülüğe yöneltmemesine dikkat ederim.
Madde 21: Kitaplarda kullanılan dilin, Türkçe’nin zengin
anlatım olanaklarını yansıtıyor olmasına dikkat ederim.
Madde 25: Kitapların anlatımının açık ve anlaşılır
olmasına dikkat ederim.
Madde 33: Kitapların önyargılardan arındırılmış olmasına
dikkat ederim.
Madde 34: Kitapların çocuğun eleştiri yeteneğini
geliştirmesine dikkat ederim.
Madde 38: Kitaplarda anlatılan olaylarda, toplumda
kadına ve erkeğe aynı değer ve anlamın yüklenmiş
olmasına dikkat ederim.

4 Kişi
%13,3

Madde 11: Kitapların dörtte üçünün
yazı, dörtte birinin resim olmasına
dikkat ederim.
Madde 11: Kitapların dörtte üçünün
yazı, dörtte birinin resim olmasına
dikkat ederim.
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Tablo 6 incelendiğinde bir ayda okudukları kitap sayısı 1 ve altında olan öğretmen adaylarının en
fazla dikkat ettikleri nokta çocukların yaşam becerilerini geliştiriyor olmasına ve kitapların farklı
yaşam biçimlerini yansıtıyor olmasına dikkat ettikleri, ayda 2 kitap okuyan öğretmen adaylarının ise
kitaplardaki resimlerin uygunluğuna dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayda 3 kitap ve üstü okuyan
öğretmen adayları ise en çok ve eşit oranda çocuk kitaplarında resim yazı uyumunu, kitap temasının
ideolojik bir görüşü yansıtmamasını, kitap dilinin Türkçenin anlatımını yansıtıyor olmasını, anlatımın
açık ve anlaşılır olmasını, çocuğun eleştiri yeteneğini geliştiriyor olmasını ve kitaptaki konuların kadın
ve erkeğe aynı değer yargısını vermesini önemsedikleri ve bu konulara dikkat ettikleri belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının tümünün dikkat etmedikleri nokta ise kitaptaki resimlerin dörtte bir oranında
olmasına yönelik yazı-resim oranı olarak belirlenmiştir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının görüşleri, cinsiyet değişkeni açısından
incelendiğinde öğretmen adaylarının; kitapların farklı yaşam biçimlerini yansıtıyor olmalarına,
kitaptaki resimlerin konuyla uyumlu olmasına, olayların anlatım sırasının tutarlı olmasına ve kitapların
doğa-hayvan sevgisi aşılamasına dikkat ettikleri buna karşın kitaplarda resim-yazı oranına dikkat
etmedikleri ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Çiftçi (2013) çalışmasında yaş seviyelerini dikkate
alarak resimli kitapların bu yaş seviyesinde öğrencilere çocuk edebiyatı ürünü olarak okutulması
gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 1. ve 2. sınıf öğrencilerinde masallar, hayvan öyküleri, resimli kitaplar
vb. içeriklere; 3. Sınıf öğrencilerinde masallar, gerçeğe yakın öyküler, çocuk dergileri vb. ürünlere ve
4.-5. sınıfta ise çocuk romanları, tarih öyküleri, gezi yazıları vb. içeriğin verilmesinin temel alındığını
açıklamıştır. Bu bağlamda araştırmada öğretmen adaylarının farklı yaşam biçimlerini yansıtan kitap
seçimi ve doğa-hayvan sevgisi aşılama amacı için çocuklara, hayvan öyküleri, gerçeğe yakın öyküler,
gezi yazıları ve çocuk romanları gibi içerik/türler sunulabilir. Gönen ve diğerleri (2011), ilköğretim
düzeyindeki kitaplar için resimlerin mutlaka metinle ilişkili olması gerektiğini belirtmiştir. Bu yönüyle
araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeninde en çok dikkat ettikleri ölçütlerden biri
olmuş ve görüşleri desteklenmiştir.
Araştırmada kadın ve erkek öğretmenlerin, bir çocuk kitabında resim-yazı oranına dikkat
etmedikleri ortaya çıkmıştır. Tanju (2010) resimli kitapların yalnızca 1. sınıf öğrencilerine değil daha
üst sınıftaki öğrencilere de uygun olduğunu ve onlar için de kullanılması gerektiğini çalışmasında
belirtmiştir. Bu yönüyle düşünüldüğünde, öğretmen adaylarının kitapların dörtte birinin resim, dörtte
üçünün yazı olmasına dikkat etmemelerinin nedenleri araştırılabilir. Bu sonuçla benzer olarak
öğretmen adaylarının araştırmada not değişkenine göre verdikleri yanıtlarında da resim-yazı oranına
dikkat etmediklerini; yine cinsiyet değişkenindeki sonuca benzer olarak öğretmen adaylarının
kitaplardaki resimlerin metinle ilişkisinin olmasına dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra
akademik başarısı yüksek olan öğretmen adayları, kitap seçiminde olayların anlatım sırasında kendi
içinde tutarlı olmasına, farklı yaşam biçimlerini yansıtmasına ve anlatılan olaylarda kadın ve erkeğe
aynı değerlerin atfedilmesine dikkat ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Vannicopulou ve Çiftçi-Yeşiltuna
(2004) çalışmalarında kitaplardaki metinlerde daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet tutumlarının
benimsenmesinin gerektiğini vurgulamıştır. Not ortalamasına göre görüşleri alınan öğretmen
adaylarının, kitapların seçiminde okuma saatinde bitirilecek nitelikte kitapların olmasına hiç dikkat
etmedikleri ortaya çıkmıştır. Gönen ve diğerleri (2011) de çalışmalarında kitap boyutlarının hep aynı
ölçülerde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu bağlamda araştırmadaki öğretmen adaylarının kitap
kalınlığı-okuma süresi vb. durumlara dikkat etmediklerini söylemek mümkündür.
Öğretmen adayları araştırmada kitapların, çocukların yaşam becerilerini geliştiriyor olmasına,
onlara farklı yaşam biçimleri sunuyor olmasına, resimlerin metinle uyumlu olmasına, anlatımın açık
ve anlaşılır olmasına, herhangi bir ideolojiyi aşılamamasına, Türkçenin anlatım zenginliğini yansıtıyor
olmasına, eleştiri yeteneklerini geliştirmesine ve kadın ile erkeğe aynı değerlerin verilmesine dikkat
ettikleri; diğer sonuçlarla benzer olarak yine kitaplardaki resim-yazı oranına dikkat etmedikleri ortaya
çıkmıştır. Sever (1995) çocuk kitaplarının yaşamın gerçekleriyle ilişkili olmasını ve çocuğun eleştiri
yeteneğini geliştirici nitelikte olması gerektiğini belirtmiştir. Temizyürek (2003) çalışmasında Türkçe
öğretiminde anlatma becerisinin geliştirilmesinde çocuk edebiyatı ürünlerine önem verilmesi
gerektiğini, bu ürünlerin çocuğun kelime hazinesini geliştirmesinin yanı sıra duygu ve düşüncelerini
ifade edebilecek konuşma becerisinin de geliştirilmesini destekleyeceğini belirtmiştir. Bu yönüyle
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araştırmadaki öğretmen adaylarının, kitap seçiminde çocukların Türkçenin etkili kullanımı ve eleştirel
gözle olaylara bakabilme konusunda uygun kitapları seçmeye dikkat ettikleri söylenebilir.
Sonuç olarak geleceğin öğretmenleri olacak ve ilkokul öğrencilerine rehberlik edecek öğretmen
adaylarının, çocuk kitaplarının seçiminde lisans öğrenimleri süresince nitelikli bir biçimde
yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca öğretmen adaylarının, günümüz çocuklarına okuma alışkanlığı ve
sevgisini kazandırabilecek edebi ürünlere ulaşabilmeleri için hem öğrenim yaşantılarında hem de
mesleki yaşantılarında güncel bilgilerle donanımlı hale getirilmeleri ve farklı okuma türleriyle çocuk
yazını ürünlerinden yararlanmaları önerilebilir.
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Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle İlkokulda Sağlıklı Beslenme
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Özet: Çocukların daha etkili öğrenmesinde, okulda ve sosyal yaşantılarında başarılı olabilmesinde
beslenme oldukça önemlidir. Düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren
çocuklara kazandırılması için öncelikle ailenin, daha sonrasında okul ve okuldaki öğretmenlerin etkisi
oldukça önemlidir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmada, ilkokulda sağlıklı beslenmenin sınıf
öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada; sınıf
öğretmenlerinin sağlıklı beslenmeyle ilgili sınıf içi uygulamalarının neler olduğu; ailelerin beslenme
saatleri için ne tür hazırlıklar yaptıkları ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre beslenme konusunda
yapılan hazırlıkların, çocukların derse olan dikkatlerini nasıl etkilediğini belirlemek amaçlanmıştır.
Betimsel modelde gerçekleştirilen araştırmanın katılımcılarını Muğla, Hatay ve Antep illerindeki
ilkokulların birinci sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Maksimum çeşitlilik
örneklemesine göre köy okulu, özel okul ve devlet okulu olmak üzere farklı okullardan seçilen 14
katılımcının görüşleri alınmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşme
formundaki soruların hazırlanmasında bir alan uzmanı ve bir öğretmenin görüşlerine başvurulmuş ve
sorulara son hali verilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmenler, kantin uygulaması ve sınıftaki beslenme saatlerine ilişkin yaptıkları
düzenlemeleri açıklamışlardır. Bunun yanı sıra bu uygulamaların devam edebilmesi için aileleri de
toplantı yaparak bilgilendirdiklerini ifade etmişlerdir. Özel okulda ve köy okulunda görev yapan
öğretmenlerin ise beslenme konusunda koşullara göre farklı etkinlikler planladıkları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: İlkokul, Beslenme, Sağlıklı beslenme, Sınıf Öğretmenliği

How Primary school teachers View Healthy Eating Habits in Primary
Schools
Abstract: Diet plays an important role in students learning effectively, and in their being both
scholastically as well as socially successful. The role first of parents, followed by school and teachers
in terms of having children develop regular healthy eating habits from an early age is extremely
important. In this context, the aim of this study was to look at how primary school teachers viewed
the role of healthy eating in primary school. Consequently, the study aimed assessing how teachers
ensured healthy eating in their classrooms, how families dealt with school meals for their children,
as well as both how teachers viewed how eating ought to be dealt with, and how they found certain
meal choices affected their students’ attention spans. This research was descriptive in nature and
featured first grade teachers working primary schools throughout the provinces of Muğla, Hatay, and
Gaziantep. The views of a sample of 14 participants from rural, private, and state schools in order to
provide maximum diversity were in gathered. Data collection was one using semi-structured
interviews, upon which both a field expert as well as a teacher were consulted when developing and
finalizing the interview forms. Qualitative analysis was used to evaluate the data. The results of
research revealed that teachers oversaw their students eating habits in school cafeterias, and that
they also oversaw when (at what times) their students ate as well. Teachers moreover shared this
information with families through parent-teacher meetings in order to ensure that these habits
continued at home. It was furthermore revealed that teachers of private and rural schools in particular
had planned different eating activities within the limits of their working conditions.
Keywords: Primary school, Eating, Healthy eating, Primary school teacher
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1. Giriş
Beslenme, bireylerin büyümelerini, gelişmelerini, hastalıklardan korunmalarını ve kaliteli yaşam
sürmelerini sağlayan temel bir gereksinimdir. Yeterli ve dengeli beslenme çeşitli faktörlere (yaş,
cinsiyet, hastalık, genetik vb.) göre enerji ve besin ögelerinin hepsini yeterli miktarda almak ve sağlığı
bozucu duruma getirmeden tüketmektir (Şanlıer, 2015). Bireyler yaşamlarını yeterli ve dengeli
beslenme ile sağlıklı bir şekilde devam ettirebilirler (Küçükkömürler, 2015).
Yeterli beslenme, organizmaya gerekli olan enerjinin sağlanması olarak tanımlanırken; dengeli
beslenme, bütün besin ögelerinin ihtiyaç duyulduğu kadar alınmasıdır (Özdoğan, 1991; akt. Sabbağ,
2003). Yaşamın tüm dönemlerinde önemli olan sağlıklı beslenme, anne karnında başlayan ve çocukları
ve dolayısıyla toplumları etkileyen bir unsur olmakla birlikte araştırmalar, ilk 7 yılda sağlıklı beslenen
çocukların, okul başarılarının daha yüksek olduğunu (Gökçay ve Garipağaoğlu, 2002) belirtmekte;
bunun yanı sıra araştırmalar, yetersiz ve dengesiz beslenen çocukların hem fiziksel hem de zihinsel
yönden geri kaldığını (Merdol, 1991) ortaya koymaktadır (Oğuz ve Önay-Derin, 2013).
Yetersiz ve dengesiz beslenme, insan sağlığını bozan en önemli etmenlerden biridir. Özellikle
büyüme çağındaki çocukların, yetersiz ve dengesiz beslenmeden en çok etkilenen grup olması
bakımından yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemlidir (Baysal, 1990; akt. Seçgen ve Morgil, 2000).
Ogden ve Carroll (2003), enerji alımı ve harcaması dengesinin bozulması ya da artan alım ile azalan
harcamanın gerçekleşmesiyle son yıllarda çocukluk çağında görülen obezitenin görüldüğünü
belirtmiştir (Yücesir, Altıncı, Akkoç, Keskin ve Kırandı, 2015). Türkiye Ulusal Hastalık Yükü Raporu’nda
(2004) hareketsiz yaşam nedeniyle yaşanan sağlık sorunlarına yapılan harcamaların ülke bütçelerini
zorlayacak duruma geldiği vurgulanmaktadır (Cengiz ve İnce, 2013). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı
tarafından obeziteyi önlemeye yönelik olarak Sağlıklı Beslenme ve Hayat Programı (2014-2017)
kapsamında hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Bu bağlamda okullarda obezite ile mücadelede için
yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amaçlanmıştır
(Akça, 2018).
Baysal (2004) yetersiz ve dengesiz beslenmenin nedenlerinden birinin, beslenme bilgisinden
yoksun olmak olduğunu belirtmektedir (Çekal, 2008). Çocukluk döneminde sağlıklı beslenme
alışkanlıklarının temelinin atılması nedeniyle bu çağlarda verilecek eğitim, çocuk için oldukça
önemlidir (Merdol, 1999; akt. Ünver ve Ünüsan, 2005). Morbidity ve Mortality Weekly Report MMWR
raporunda sağlıklı beslenmenin, çocuklukta ve ergenlik çağında bilişsel gelişimi ve sağlıklı gelişimi
desteklediği, birçok sağlık problemini önlediği (demir eksikliğine bağlı kansızlık, obezite, yeme
bozuklukları ve uzun vadede koroner kalp rahatsızlıkları, kanser ve felç) belirtilmiştir (Centers for
Disease Control and Prevention CDC, 1996).
Düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılması için
öncelikle ailenin, daha sonrasında okul ve okuldaki öğretmenlerin etkisi oldukça önemlidir. Bu nedenle
ilkokul çağının ilk basamağı olan birinci sınıftan itibaren beslenme alışkanlıklarının ve sağlıklı
beslenmeye ilişkin uygulamaların, öğretmenler ve aileler tarafından bilinçli bir şekilde çocuklara
kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmanın, öğretmenlerin sağlıklı beslenme
konusundaki uygulamalarının neler olduğunun belirlenmesi ve sorunların neler olduğunun tespit
edilmesi ileride yapılacak araştırmalar için kaynak olacağı öngörülmektedir. Ayrıca yapılan çalışma ile
ailelerin ve öğretmenlerin sağlıklı beslenmeye ilişkin farkındalıklarının artacağı umulmaktadır.
Araştırmada ilkokulda sağlıklı beslenmenin sınıf öğretmenlerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin;

görüşlerine

göre



Sağlıklı beslenmeye ilişkin tanımlamaları nelerdir?



Sağlıklı beslenmeyle ilgili okul/sınıf uygulamaları nelerdir?



Ailelerin, sağlıklı beslenmeyi nasıl etkilediklerine ilişkin görüşleri nelerdir?



Beslenmenin, çocukların dersteki dikkatlerini nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri nelerdir?



Kantinin, çocukların beslenmesini nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri nelerdir?



Reklamların/medyanın çocukların beslenmesini nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri nelerdir?
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2. Yöntem
Araştırma temel nitel araştırmadır. Temel nitel araştırmalar tüm disiplin alanlarında ve uygulama
alanlarında kullanılabilir. Bu araştırmalarda veriler, görüşmeler, gözlemler ya da doküman analizi ile
toplanmaktadır (Merriam, 2013).
2.1. Katılımcılar
Araştırmaya Muğla, Hatay ve Gaziantep illerindeki ilkokulların birinci sınıflarında görev yapan
sınıf öğretmenleri katılmıştır. Öğretmenlerin belirlenmesinde köy okulunda, devlet okulunda ve özel
okulda görev yapan öğretmenler olması ölçütü belirlenmiş ve araştırma bu okullardaki 14 sınıf
öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1
Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler
Çalıştığı Okul Türü

Muğla
2
3
1

Köy okulu
Devlet okulu (Merkez okul)
Özel okul

Çalıştığı İl
Hatay
1
2
1

Gaziantep
1
1
2

2.2. Verilerin Toplanması
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla
toplanmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında ilgili alanyazın taraması yapılmış ve hazırlanan
sorular 1 sınıf öğretmenine yöneltilerek ön görüşme yapılmıştır. Ön görüşme doğrultusunda sorular
yeniden düzenlenmiş ve görüşme formuna son hali verilmiştir.
Verilerin toplanması, bizzat araştırmacılar tarafından öğretmenlerle önceden konuşarak onların
uygun oldukları saatlerde ve okulda, görüşmelerin kayıt edilebilmesi için sessiz bir sınıf ya da
kütüphane ortamında gerçekleştirilmiştir.
2.3. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırma verileri NVivo12 programıyla analiz edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz
tekniği ile çözümlenmiş ve temalar oluşturulmuştur. Temalar ilgili bir alan uzmanına gösterilerek
geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Temalar ve alt başlıklara ilişkin kodlamalar kontrol
edilerek, görüşler arasında uyuma bakılmıştır. Alan uzmanı temaları inceleyerek analize son halini
vermiştir.
Nitel araştırmalarda geçerlik yerine inandırıcılık ve transfer edilebilirlik; güvenirlik yerine de
tutarlık ve teyit edilebilirlik kavramları kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu bağlamda
yapılan araştırmada verilerin değerlendirilmesinde inandırıcılık kapsamında uzman incelemesine
başvurulmuştur. Bu süreçte araştırmacılar uzman ile görüşerek araştırma sürecini birlikte
değerlendirmiştir. Ayrıca uzman ilgili dokümanları inceleyerek araştırmacılara geri bildirimlerde
bulunmuştur.
Araştırmanın güvenirliği kapsamında tutarlık incelemesi yapılmıştır. Buna göre alan uzmanı,
araştırmacıların soruları sorma biçimleri ve sırası, analizlerdeki başlıkları belirlerken belli bir
tutarlıkta çözümleme yapıp yapmadıklarını ve kayıtları kontrol etmiştir.
3. Bulgular
Araştırmanın bulguları alt amaçlar doğrultusunda ele alınmış ve yorumlanmıştır.
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Sağlıklı
Beslenme

Tanımlamalar

Okul/Sınıf
uygulamaları

Aile

Çocuklara
Etkisi

Kantin

Medya ve
Reklamlar

Yemek

Bilgilendirme

Kantin

Şekil 1. Sağlıklı beslenmeye ilişkin temalar
Araştırma verileri Şekil 1’de belirtildiği gibi 6 tema altında toplanmıştır. Temalar, görüşme
soruları doğrultusunda belirlenmiş ve alt başlıkları tablolar halinde alıntılarla desteklenmiştir. Buna
göre öğretmenlere ilk olarak sağlıklı beslenmeyi nasıl tanımladıkları sorulmuştur. ‘Size göre sağlıklı
beslenme nedir?’ sorusuyla tanımlamalar alt başlığına ilişkin veriler elde edilmiştir. İlk soruya ilişkin
veriler Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2.
Tanımlamalar Teması
Tanımlamalar
Yaşamboyu olan
Küçük yaşlardan itibaren kazandırılan
Enerji ihtiyacını karşılayan
Gelişimleri için gerekli olan
Ailelerin önem vermesi gereken
Ekonomik duruma bağlı
Ders performansını etkileyen
Öğretmenlerin bir bölümü, sağlıklı beslenmenin yaşamboyu sürmesi gereken ve küçük yaşlardan
itibaren başlaması gereken bir durum olduğunu belirtmişlerdir. Tanımlamalara ilişkin Ö5: “Bu konuda
sadece çocukken değil hayat boyu sağlıklı beslenmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.” diyerek
sağlıklı beslenmenin yaşamboyu sürmesi gerektiğini belirtirken Ö4: “Açıkçası sağlıklı beslenmenin
herhangi bir gelişim döneminden başlamaması, aslında bebeklikten itibaren başlaması ve insanın
hayatı boyunca sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum.” şeklindeki görüşüyle sağlıklı beslenmenin çok
küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini belirtmiştir.
Öğretmenlerin bir kısmı sağlıklı beslenmeyle ilgili tanımlamalarında çocukların gelişim dönemleri
için gerekli olduğunu, “Büyüme çağları olduğu için dengeli ve düzenli beslenmeleri gerektiğini
düşünüyorum. ... (Ö10)” şeklinde ifade etmişlerdir. Bir başka öğretmen de birinci sınıf çağındaki
çocukları göz önüne aldığında “Dişlerimiz çıktığı için çiğneme süreci de çok iyi değil, meyvelerini ne
yapıyoruz, getirtiyoruz, doğranmış meyveleri yiyorlar çocuklar. (Ö11)” diyerek gelişim dönemlerinin
özelliklerine gerektirdiği durumlara dikkat ettiklerini vurgulamıştır.
Öğretmenler ayrıca sağlıklı beslenmeyi enerji ihtiyacını karşılama olarak nitelemektedir. Buna
ilişkin olarak Ö4: “Ben beslenmenin çocuğun genel enerji durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum
ayrıca çok kalorili beslendiklerini de düşünüyorum. Çok kalorili besleniyorlar… ama az hareket
ediyorlar. Burada biz dengesizlik söz konusu. Bugün çocuğun aşırı derecede hareketli olmasını
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istemesinin…sebebi bu. Bu enerjiyi atabilecek kadar aktiviteye sahip değil.” diyerek enerjinin
atılmamasının aynı zamanda fazla kalorili yiyecekler yemeleriyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bu
görüşü Ö9 “… Bir çocuk çok enerjili şeyler tüketmişse bitmiştir o ders. Hani çikolataydı, kajuydu,
cevizdi, … enerji veren çok fazla şey tükettiğinde enerjiden yerinde duramıyor. … Çok doğru
uzmanların söylediği, çocukların her yediği eğitime etki ediyor.” ifadesiyle desteklemiştir.
Tablo 3
Okul/Sınıf Uygulamaları Teması
Okul/Sınıf Uygulamaları
Yemek

Beslenme saati

Hazır gıda sınırlaması

Kahvaltı

Öğle yemeği

Teneffüs

Ara öğün
Bilgilendirme

Veli toplantıları

Veli-öğrenci bilgilendirmesi

Çocukları bilgilendirmek

Diyetisyen desteği
Yapılan Düzenlemeler

Denetimler

MEB uygulamaları

Yerli malı
Okul uygulamalarıyla ilgili görüşler ele alındığında beslenme saatine ilişkin görüşlerin yoğunlukta
olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerden Ö3: “Sınıfça kendimiz bir beslenme listesi hazırladık.
Çocuklara onları dağıttık. İçinde kuruyemişler falan da var. Atıştırmalık kesinlikle hazır gıdalar yok.
Sabah ilk teneffüs beslenme yapıyoruz. Onun haricinde bizim okulda kulüp çalışmaları olduğu için
akşam 17.00’a kadar burada kalıyorlar. Saat 15.00 gibi annelerimizin hazırladığı beslenmeleri
getiriyor.” şeklinde görüşünü belirterek sınıflarında bir beslenme listesi olduğunu ilk teneffüs saatini
beslenmeye ayırdıkları ve akşama doğru ayrı bir beslenme saati yaptıklarını ifade etmiştir. Bu görüşe
ek olarak Ö11: “Bizim etüt programız var yani kulüp adı altında 15.30-17.00 e kadar çalışmalarımız
devam ediyor. Çalışan aileler çocuklarını çünkü bırakmak zorundalar o yüzden o saat arasında da
mutlaka ailelere beslenme programı hazırlıyoruz. Ya aileler çocukların çantalarına koyuyorlar ya da
toplu beslenme kabul edilirse her gün bir anne görev alıyor. Çocuklara getirip o gün sağlıklı şeyler
yemesini sağlıyoruz.” diyerek aileleri de bu konuda görevlendirdiklerini ve sağlıklı beslenmeye dikkat
ettiklerini belirtmiştir.
Hazır gıdaların tüketilmemesine yönelik olarak Ö9: “… Yani ne olursa olsun sandviç bile olsa kendi
evinden yaptığını … Adı üstünde belli bir tarihe kadar verilmiş bir şeyi çocuğumuza tükettirmeye
çalışıyoruz.” şeklinde görüşünü belirterek paketli ürünlerin kullanımına değinmiştir. Paketli ve hazır
ürünlere ilişkin olarak bir başka öğretmen Ö1: “Paketli ürün geliyor. Şöyle yani kandillerde hayırlarda
velilerimiz özellikle hani hayır yapmak istiyorlar çocuklara. Uyarıyoruz paketli ürün getirmeyelim.
Kek, meyve suyu getirmeyelim. Onun yerine kendiniz evden poğaça … Ama işte bize soran ya da
sormadan direkt getirip bırakıp giden oluyor. Artık onları kırmamak adına da hani çantalarına
koyuyoruz. Bazen yemelerine izin veriyoruz. Ne kadar engelleyebiliyorsak.” diyerek velilerin bu
konuda bazen sınıf kurallarını bozduğunu ve tolerans göstermek zorunda kaldıklarını belirtmiştir.
Öğretmenler sağlıklı beslenme konusunda okul-sınıf uygulaması olarak kahvaltıya önem
verdiklerini vurgulamışlardır. Buna ilişkin olarak Ö3: “Özellikle sabah kahvaltısı çok önemli. Çocuklar
sabah kahvaltılarını yaparak geldiler mi dersi daha iyi dinliyorlar. …” şeklinde görüşünü belirtirken
Ö12: “Kahvaltıda mutlaka yumurta ve peynir olması gerek bana göre süt içmeleri gerekiyor.” diyerek
kahvaltının içeriğini belirtmiştir. Ö1: “Ama özellikle ilk teneffüsü 15 dakika uzun tutuyoruz. Sabah
kahvaltısı yine de yapamayan bir çocuk olursa burada hani ara teneffüste annesinin hazırladığı ya da
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yanına koyduğu yiyeceği koy yiyebilir diye. İlk teneffüsümüz 15 dakika diğerleri 10’ar dakika.”
diyerek ilk teneffüs saatini kahvaltıya ayırdıklarını ve teneffüsleri beslenme için kullandıklarını
belirtmiştir.
Yemek saatiyle ilgili öğretmenlerin bir kısmı ara öğün ve öğle yemeği olarak beslenme
uygulamalarını gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda görüş belirten öğretmenler öğle yemeği
veren okullarda yemekhanede çocukların düzenli olarak öğle yemeği yedikleri; yemekhanesi olmayan
okullarda ise ara öğün olarak velilerin çocuklarının yanına koydukları evde yapılan ancak hemen
yemeye hazır yiyecekler tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.
Öğretmenler okul uygulaması kapsamında en çok veli toplantısı yaptıklarını belirtmişlerdir.
Ö5: “… Çocukların ailelerini sene başında okul başlamadan hemen önce okula çağırıyorum. Onlara
müdür yardımcımız ile birlikte besinlerin öneminden sağlıklı beslenmeme durumunda neler
olabileceğinden bahsediyorum. … Ayrıca çocukların beslenmelerine koyması yasak olan besinleri
belirtiyorum ve kesinlikle o besinlerin getirilmesi yasak.” diyerek velileri sağlıklı beslenme konusunda
bilgilendirdiğini ve yasak olan yiyecek-içecekleri önceden belirttiklerini ifade etmiştir.
Öğretmenlerden Ö13: “İlk veli toplantımızda bunları dile getiriyoruz, onlara sağlıklı beslenmeyle
ilgili form, öneri ve öneriler veriyoruz ve bir beslenme listesi veriyoruz, örnek bir beslenme listesi…”
diyerek senenin başında önceden velileri sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirdikleri ve belirli bir
listeye uymaları gerektiğini vurguladıklarını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenlerden Ö10:
“Sınıfta … evde ne tür yemekler yediklerini soruyorum, genellikle çoğu annelerinin hazır besinler
almalarına, kola, cips gibi ürünlerin tüketimine izin vermediklerini söylüyorlar. Bazı velilerin de
ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum.” şeklinde görüşünü belirterek çocuklara sorarak velilerin
evdeki beslenme alışkanlıklarından ve uygulamalarından haberdar olmaya çalıştığını ifade etmiştir.
Öğretmenlerden Ö4: “Menünün dengeli bir şekilde oluşturulması için diyetisyenlerle hatta bir
velimizle hatta öğrencilerimizden bir temsilciyle hemen hemen her kesimden birilerinin kurulda
olmasını önemsedik. Hepsinden fikir alıp sağlıklı bir menü ortaya çıkarmak için her ay toplanıyoruz.”
diyerek yapılan toplantılarda diyetisyenlerden de destek aldıklarını belirtmiştir.
Okuldaki denetimlerle ilgili olarak Ö1: “Bizim okulun sağlıklı beslenme belgesi var. Beyaz bayrağa
da başvurduk.” diyerek okullarının denetimden geçtiğini vurgularken devamında “…Önceden aslında
devletimizin şeyi vardı üzüm ve süt bu sene onu başlatmadılar. Geçen senelerde ara öğünlerde üzüm
ve süt hatta meyve saati uygulamaları vardı. Sağlıklı beslenme adına bu sene böyle bir çalışma
yapılmadı. Belki seneye daha farklı bir çalışma olabilir.” diyerek de Millî Eğitim Bakanlığının
uygulamalarının devam etmesini istediğini vurgulamıştır.
Ö11
yerli
malı
uygulamaları
yaptıklarını belirterek sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye çalıştığını belirtmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenler, ailelerin sağlıklı beslenmede önemli rolü olduğunu
düşünmektedirler. Bu bağlamda görüşlerinde ailelerin sağlıklı beslenmeye verdikleri önemi ve neden
sağlıklı beslenme uygulamalarını yapamadıklarını belirten ifadeler kullanmışlardır. Buna ilişkin
belirlenen alt başlıklar Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4.
Aile Teması
Aile
Beslenme çantası
Çalışma yaşamları
Ailenin bilinçli olması
Ailenin tutumu
Evdeki beslenme düzeni
Ekonomik düzey
Eğitim durumları
Araştırmada sınıf öğretmenlerine ailelerin sağlıklı beslenme konusunda nasıl bir yaklaşım
sergilediklerine ve ilkokul öğrencilerinin evdeki beslenme düzenlerinin nasıl olduğuna ilişkin görüşleri
sorulmuştur. Bu görüşler doğrultusunda öğretmenler beslenme çantası konusuna vurgu yapmışlardır.
Buna ilişkin olarak öğretmenlerden Ö2: “Böyle meyve koyuyorlar …Aralarda meyve yiyorlar. Öğlen
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zaten yemeklerini burada yiyorlar. Onlar da evden getirdikleri yemekleri yiyorlar. Evde akşamdan
yemekleri hani ne varsa ya da aileleri ne koyduysa onları getiriyorlar. Bazen ya da kahvaltılık şeyler
getiriyorlar. ….” şeklinde görüş belirterek ailelerin evde çocuklarının beslenme çantalarına koydukları
besinlere değinmiştir. Bir başka öğretmen Ö6 ise: “Evden annelerinin düzenli olarak şeyde, paketli
üründe kabul etmiyorum ama evde ne yemek varsa yani bu illa iyi bir şey olacak veya çocuğumuzun
hep sevdiği şey olacak diye bir şey yok … Başta bir beslenme programı verdim ama şart koşmadım
hani çünkü her çocuk aynı şey yemiyor… çocuğunuz neyi yiyorsa çerez, meyve, işte ekmek arası
peynir, sandviç, köfte bu tarz şeyler getiriyorlar.” diyerek ailelere beslenme programı vererek
yönlendirdiği, hazır gıdalar yerine çok zorlayıcı olmasa da kendi çocuklarının yiyebileceği seçenekler
sunulabileceğini belirtmiştir.
Öğretmenler, ailelerin çalışma yaşamlarının çocukların beslenmelerini etkilediğini
düşünmektedirler. Buna ilişkin olarak bir öğretmen, annesi çalışmayan çocukların bir kısmında hazır
gıdaların çok tüketildiğini, çocuğa beslenme çantası hazırlanmadığını gözlemlediğini ve çalışmayan
velilerin bu konuda zamanlarını değerlendiremediğini belirtmiştir. Buna karşın bir başka öğretmen de
hem annesi hem babası çalışan çocukların beslenme çantalarının düzenli olarak hazırlandığını ve hazır
gıdalarla doldurulmadığını gözlemlediğini ifade etmiştir.
Ailelerin bilinçli olması konusunda
Ö4 “… çok fazla bir bilinçlenme hali olduğunu
düşünmüyorum.”; Ö9 “… zaten veliler bu konuda bilinçliler. Çocuğun her şeyini çok aşırıya kaçmadan
koymaya çalışıyorlar.” ve Ö11 “Bu konuda bilinçli velilerimiz var. … Mesela işte cipsi ben istediğim
zaman değil de bazen arada bir ailem izin veriyor diyen çocuklarımız var. Çocuklardan bize yansıyor.
Ya velilerimiz oldukça bu konu da bilinçli.” diyerek farklı görüşler sunmuşlardır. Burada okulların
farklı sosyo ekonomik koşullarda yer alması, velilerin sağlıklı beslenme konusundaki davranışlarını
etkilediğini söylenebilir.
Öğretmenler, ailelerin tutumuyla ilgili de çok sayıda görüş belirtmişlerdir. Ö6: “Sağlıklı beslenme
öğretmenlerin ve ailelerin çok önem vermesi gereken bir konu. Aile ve öğretmen işbirliği yaparsa bir
başarıya ulaşılabilir diye düşünüyorum.” diyerek bu tutumun sürekli ve öğretmenle iletişim ve işbirliği
içerisinde devam etmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenler, ailelerin alma dedikleri
şeylerin alınmadığı, bu konuda net olan ailelerde çocuğun sağlıksız ürünlere yönelmediği ve ailede bu
konuda kuralların olması gerektiği görüşündedirler.
Öğretmenler çocukların evdeki beslenme şekillerini ve düzenlerini çocukların kendi ağızlarından
duyduklarını belirtmişlerdir. Bu konuda Ö2: “Mesela bazı derslerde yemek tarifleri isteyen … şeyler
falan var … hani işte bugün işte öğretmenim pilav yaptık bugün, patates yaptık bugün, şu oldu bu
oldu, diyor ama çok böyle abur cuburla geçiştirildiğini düşünmüyorum.” diyerek ders sırasında evdeki
beslenme durumlarını aktardıklarını belirtmiştir.
Ailelerin ekonomik koşulları ve eğitim durumları, çocukların beslenmelerine yansıdığını
öğretmenlerden Ö7: “Doğru orantılı bir şekilde eğitim arttıkça sağlıklı beslenme de artıyor.” şeklinde
ifade ederken ekonomik durumla ilgili olarak: “Bana göre bununla ilgili genel bir uygulama
yapılmamalı, her çocuğun ekonomik düzeyi farklı buna ayak uydurmak oldukça zor. Ama daha çok
maddi durumdan kaynaklı sağlıksız beslendiklerini söyleyebiliriz.” diyerek her çocuğun koşuluna
uygun bir sağlıklı beslenme tarzı oluşturulabileceğini vurgulamıştır. Ö3: “… velilerimiz zaten genelde
üniversite mezunu bilinciler bence olumlu yönde etkiliyor.” diyerek eğitim durumunun artmasının
sağlıklı beslenmeye olumlu katkıları olduğunu belirtmiştir. Buna karşın Ö1: “Eğitim durumları
ilkokuldan liseye kadar hatta üniversite okumuş bile var ama iş çalışan yok içlerinde.” diyerek eğitim
durumundansa aile üyelerinin iş olanağına sahip olup olmamasının bir başka deyişle aslında maddi
durumun sağlıklı beslenmeyi olumsuz etkilediğini ifade etmek istemiştir. Ailelerin ekonomik
durumunun sağlıklı beslenmeye yansımalarını, yaşadığı coğrafi bölgeyle ilişkilendiren Ö8: “
Tabi
ki etkiliyor aslına bakacak olursanız, bence Antep kültüründe daha orta halli aileler çok daha sağlıklı
besleniyor. Maddi yönden çok iyi olan aileler genelde et ağırlıklı beslenirken, orta halli olanlar sebze
ve et dağılımını daha düzgün yapıyorlar." diyerek yöresel koşullarda bile dengeli beslenmenin çocuklar
için daha sağlıklı olduğunu vurgulamıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlere sağlıklı beslenmenin çocukların dersteki dikkatlerini ve
performanslarını nasıl etkilediği sorulmuştur. Ders dışında akranlarının ve yemek seçimlerinin de
çocukları etkilediğini belirtmişlerdir. Buna ilişkin alt başlıklar Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Tablo 5
Çocuklara Etkisi Teması
Çocuklara Etkisi
Derse dikkat verme
Akran etkileşimi
Yemek seçimi
Öğretmenler, beslenmedeki aksamaların çocukların dersteki performanslarını olumsuz
etkilediğine ilişkin çok sayıda görüş belirtmişlerdir. Bu görüşler arasında Ö5: “Kahvaltılarını yapıp
geliyor geneli. Ara sıra yapmadan gelenlerde şunu gözledim; dersin hemen bitmesini ve beslenme
saatinin gelmesini bekliyorlar. Bu durum onların derse olan dikkatini azaltmakla kalmayıp onların
okuma yazma sürecinde akranlarından geri kalmalarına yol açıyor.” yer alırken Ö12: “Şimdi sabah
kahvaltısını az yapan çocuk zaten saat 11.00 da acıktım demeye başlıyor. … acıktım diyor, acıkan bir
çocuğun dikkatini mümkün değil toparlayamazsınız, yani dikkati dağınık olur çünkü o an aklı yiyeceği
yemektedir.” diyerek çocuğun dikkatini, yemek yemeye verdiğini belirtmiştir. Bir başka öğretmen Ö3:
“Bence çocuk hani beslenmesini kahvaltısını yapmayınca mesela o dersi geçiremiyor ya da öğlen
karnını iyice doyuramıyorsa …” şeklinde görüşünü belirterek karnı aç olan ve beslenmeyen çocuğun
yalnızca dersin bitmesini beklediğini ifade etmiştir. Ö1: “Yani yemek yemeyen çocuk, ne zaman yemek
saati olsun da yemek yiyeyim deyip çünkü gözü saat üzerinde çünkü mide boş kafa da. Tamamen
teneffüste bir an önce ders bitsin, teneffüste getirdiği yanına bir şey koyduysa onu yemek taraftarı.”
diyerek çocukların beslenme anlayışlarında teneffüs arasında yanlarında getirdikleri herhangi bir şeyi
yemenin yer aldığını belirtmiştir. Bu bağlamda çocukların beslenmesinde yaşanan bir aksaklığın,
öğretmen görüşlerine göre onların derse dikkat vermelerini ve ders içi performanslarını olumsuz
etkilediği söylenebilir.
Öğretmenler çocukların sağlıklı beslenme ya da beslenmeme durumlarının, akranlarla
etkileşimiyle de gerçekleştiğini vurgulamışlardır. Buna ilişkin olarak Ö3: “Birbirlerinden de görüyorlar
mesela şey birisi değişik bir şekerleme aldıysa bütün sınıfta o bir hafta yayılabiliyor yani.” diyerek
özenmeyle birlikte çocukların zararlı gıdalar alabildiklerini belirtmiştir. Bir başka öğretmen Ö8: “…
bu sadece yiyecek konusunda değil her konuda etkileniyorlar. … Bir teneffüs bir çocuğun elindeki
yiyeceği veya kalemi diğer teneffüste 3-4 çocukta daha görmeniz mümkün.” diyerek özenme ve
akranlarından etkilenme durumunu açıklamıştır. Bu görüşe ek olarak Ö2: “… biri çerez getiriyor öbürü
de ertesi gün çerez getiriyor, o tarz şeyler getiriyor evet.” şeklinde görüş belirterek benzer
gözlemlerini dile getirmiştir.
Çocukların beslenmede seçim yaptıkları ve yemek ayırdıklarını gözlemleyen öğretmenlerden Ö4:
“Çocuklarımız çok ciddi anlamda direniyorlar. Örneğin bugün brokoli çorbası vardı başta neredeyse
hepsi önyargılı davrandılar ama süreç içerisinde hepsi alışıyorlar. Eğer alternatif sunmazsanız çocuk
illa ki o yemeğin tadına bakacak ve o alışkanlığı geliştirecek. Bu konuda çok ciddi dirençle
karşılaşıyoruz ama direnç de olsa biz uygulamalarımızdan vazgeçmiyoruz. Tekrar belirtiyorum eğer
evde de uygulamaların devamı sağlanırsa başarılı oluruz.” diyerek ailenin ve öğretmenin tutarlı
davranarak ve işbirliği içerisinde, dengeli beslenme adına çocuğa çok fazla yemek seçeneği
sunulmaması gerektiğini vurgulamıştır. Çocukların beslenme konusunda yemek seçmeleri ve yemek
istememeleri durumuna ilişkin Ö11: “Tabi çocuk almak istediği süreçte her türlü sağlıksız beslenmeye
her şekilde ulaşıyor. Çantasında cipsle gelen öğrencimde var yani.” diyerek kural koymaya durumunda
bunu kabul etmeyen ve benimsemeyen çocukların yine zararlı şeylerle beslendiklerini, bu beslenme
tarzının çocuğun kendi tutumuyla da ilgili olduğunu vurgulamıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlere kantinin çocukların beslenmesini nasıl etkilediği sorulmuştur.
Bu konudaki görüşler ürünler-kullanımı-denetimi ve erişim kolaylığı başlıkları altında toplanmış ve
Tablo 6’da belirtilmiştir.
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Tablo 6
Kantin Teması
Kantin
Kantinde bulunan ürünler
Kantin kullanımı
Alınan ürünler
Kantin denetimi
Erişim kolaylığı
Öğretmenler sıklıkla kantindeki ürünlere vurgu yapmışlardır. Buna ilişkin olarak Ö9:
“Kantinimizde diğer okullardaki kantinler gibi işte çikolatadır, ne bileyim hazır gıdalar, işte cipstir
hiçbir şekilde bulundurulmuyor. Millî Eğitim zaten bu gıdaları yasaklamıştı. Simit, poğaça ev yapımı
tarzında, zaten anlaştıkları bir şey var, pastane var, oradan her şey ev yapımı tarzında geliyor. Bir
de belli günlerde belli şeyler geliyor.” diyerek kantin ürünlerinin satışında sağlıklı seçimler yapıldığını
belirtirken Ö4: “Hiçbir surette cips, gazlı içecek, şekerli, çikolatalı yiyecekleri kantinimizde
barındırmıyoruz. Hatta ara ara meyve satışı, taze meyve suyu gibi seçenekler de sunuyoruz. Yakın
zamanda çerez gibi bir alternatifi de ekleme kararı aldık.” diyerek kantinde satılan ürünleri daha
sağlıklı hale getirmeye çalıştıklarını ve zararlı ürünlerin satışının yasaklandığını belirtmiştir. Ö14:
“Kantinde satılan ürünleri doğru bulmuyorum ben.” diyerek okul kantininin sağlıksız beslenmeyi
desteklediği görüşünü sunmuştur. Bu görüşe ek olarak bir başka öğretmen Ö8: “Hiç markasını
duymadığımız ürünler var, adı sanı hani duyduklarımız çok mu iyi? Hayır değil, ama bizim
kantinimizde hiç ismini duymadığım şeyler var. … hani evde yapılır, kabul edilebilir ama okulda olanı
ben kabul etmiyorum.” diyerek kantinde satılan ürünlerin markalı olmasının kısmen de olsa sağlıklı
olabileceğini belirtmiş ve evde yapılanın yine de kantinden daha sağlıklı olduğunu vurgulamıştır.
Öğretmenler sınıfta koydukları kurallar arasında kantin kullanımına görüşlerinde sıklıkla yer
vermişlerdir. Bu konuda her öğretmen kendi okul bölgesi ve koşulları doğrultusunda görüşlerini dile
getirmiştir. Öğretmenlerden Ö3: “Kantinde çok nadir çocuklar mesela haftada 1 gün harçlıklarını hani
bazı çocuklar istiyor alışveriş yapmayı, seviyorlar, bu yüzden haftada bir izin veriyorum ben, kendi
sınıfıma.” derken bir başka öğretmen Ö12: “Hayır kantine gidiş zaten yok, çünkü ara öğün var saat
15.00’da bir ara öğün var.” diyerek kantini kullanmadıklarını belirtmiştir. Buna karşın Ö14: “Her
teneffüste gidiyorlar” diyerek kantini, sınıfındaki çocukların ne kadar sık kullandıklarını belirtmiştir.
Ö5 ise okulda kantin olmadığı için çocukların alışverişlerini etraftaki market, bakkal tarzı yerlerde
yaptıklarını belirtmiş ve kantine ihtiyaç duymadıklarını ifade etmiştir.
Öğretmenler ne kadar engellemeye çalışsalar da çocukların kantinden zararlı ürünler aldıklarını
belirtmişlerdir. “Genellikle çubuk kraker tarzı şeyler alıyorlar şekerleme de bazı çocuklar alıyor.
(Ö3)”; “Kantinden patlamış mısırı çok tercih ediyorlar. Benim sağlıksız izlediklerim ekşi yüz diye bir
sakız var. Onu çok alıyorlar hani sağlıksız olarak onun dışında çikolata vs. gofret tarzında alıyorlar. …
(Ö11)” şeklinde görüşlerle çocukların abur cubur olarak nitelendiren ürünleri tercih ettikleri
belirlenmiştir.
Kantin denetimiyle ilgili yalnızca bir öğretmen (Ö11) denetimlerin olduğunu net bir şekilde ifade
etmiş ve zararlı ürünler tespit edildiğinde satışın hemen iptal edildiğini belirtmiştir. Erişim kolaylığı
açısından ise öğretmenlerden Ö2, okullarında kantin olmayışının çocukların zararlı ürünler almasını
engellediğini aksi durumda talan edebilecekleri derecede zararlı ürünler satın alacaklarını ifade
etmiştir.
Ürün alışverişlerinde akranlar dışında özenmeyi artırabilen medya ve reklamların, çocukların
sağlıklı beslenmelerini nasıl etkilediğine ilişkin öğretmenlerin görüşleri ele alındığında öğretmenlerin
televizyon ve reklamlara vurgu yaptığı görülmektedir.
Tablo 7
Medya/Reklamlar Teması
Medya/Reklamlar
Televizyon
Reklamlar
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Buna ilişkin olarak Ö1: “Bunda ben televizyonun ve medyanın çok fazla olumsuz etkisinin
olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar reklamlardan çok fazla etkileniyor. Gerçek yemekler yerine
oradaki, özellikle o çizgi film kanallarında, aralarda abur cubur reklamları çıkıyor. Çocuklar ister
istemez buna yöneliyorlar. …” diyerek özellikle televizyon aracılığıyla gösterilen reklamlardan
çocukların etkilendiğini ifade etmiştir. Öğretmenlerden Ö8: “Çocuklar genelde aldıkları ürüne değil o
ürünün reklamına bakarak alışveriş yapıyorlar. Mesela sürpriz yumurta gibi ürünler çocukların çok daha
fazla dikkatini çekmekte.” şeklindeki görüşüyle satın aldıkları sağlıksız bir ürüne vurgu yapmış ve
örnek göstermiştir. Bu ürün reklamıyla ilgili benzer görüşte olan bir başka öğretmen Ö10: “Çocuklar
reklamlardan çok etkileniyor. Mesela Salı günü market alışverişimiz vardı orada çocuklar reklamda şu
vardı öğretmenim, bunun içinden oyuncak çıkıyor gibi cümleler kurdular ve almak istediler.” şeklinde
görüşünü belirtmiştir. Ö9: “… Çok büyük etkisi, zaten reklamlar sattırmak amaçlı. … Müthiş derecede
etkiliyor reklam. O çocuğun o anda aklına gelmeyen şeyi aklına getiriyor.” diyerek reklamların,
çocukların ürüne karşı isteklerini artırarak canını özendirdiklerini vurgulamıştır.
5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma sonucunda öğretmenlerin sağlıklı beslenmeyi, küçük yaşlardan itibaren başlayan ve
yaşamboyu süren, çocukların enerji gereksinimini karşılayan şeklinde tanımlamalar yaptıkları ortaya
çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2019), beslenmeyi sağlığı korumak,
geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli
miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranış olarak
tanımlamaktadır. Bu tanım doğrultusunda, öğretmenlerin sağlıklı beslenmeyi literatürdeki ifadelere
uygun algıladıkları ve sağlıklı beslenmenin ne demek olduğunu bildiklerini söylemek mümkündür.
Ancak bilme durumunun uygulamaya ne kadar geçirildiğini belirleyici farklı çalışmalar düzenlenmesi
gerekmektedir. Sabbağ (2003) çalışmasında öğretmenlerin beslenme ile ilgili herhangi bir ders
almadıklarını belirtirken
Seçken ve Morgil (2000) çalışmalarında gençlerin beslenme konusunda
yeterli bilgiye sahip olmadığını ve gençleri yetiştirecek öğretmen adaylarının da beslenme konusunda
yeterli bilgi ve becerilerle donatılması gerektiğini belirtmiştir.
Öğretmenler, sağlıklı beslenmenin sınıftaki ve okuldaki uygulamalarına ilişkin olarak beslenme
saati ve yemek düzeni sağladıklarına, aileleri beslenme kuralları konusunda bilgilendirdiklerine ve
okulda bakanlık tarafından yapılan etkinliklere vurgu yapmışlardır. Öğretmenler özellikle kahvaltıya
önem verdiklerini ve kahvaltısız gelen çocukların ders içindeki performanslarının düştüğü görüşünde
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Özdoğan’ın (2006) çalışmasında da benzer sonuçlar bulunmuş ve
kahvaltısını yapan öğrencilerin derse katılımında artış olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada
öğretmenler, kahvaltı ya da yemek yeme durumlarının, çocukların dersteki performanslarını olumlu
etkilemesinin dışında, fazla enerjiden kaynaklı derse dikkat verme konusunda sorun oluşturduğunu
belirtmiştir. Bu konuya ilişkin olarak Yücesir ve diğerlerinin (2015) çalışmasında kız çocukların enerji
alımlarının ve enerji harcamalarının, erkek çocuklara oranla daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırmada öğretmenler, çocukların fazla enerji dolduklarını, kalorili beslendiklerini ve bunu
yakamadıkları için fazla hareketli olduklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda ele alındığında, fiziksel
aktivitelerden yararlanılması gerektiği söylenebilir. Tural-Büyük ve Topçu (2015) çalışmasında, fiziksel
aktivitelerin obezite gibi rahatsızlıkları engellediği ve bu tür sorunları çözmek için küçük yaşlardan
itibaren sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel etkinlik alışkanlığının çocuklara kazandırılması gerektiğini
belirtirken, Garipağaoğlu ve Özgüneş (2008) çalışmalarında okullarda çocukların hareket edebileceği
ve fiziksel etkinlikler yapabileceği ortamların hazırlanmasını önermiştir.
Araştırmada öğretmenler çocukların beslenmede kantini de kullandıklarını ifade etmiştir. Kantin
kullanımı, her okulun bulunduğu sosyo ekonomik koşullara göre değişiklik göstermekle birlikte çoğu
öğrencinin ürün satın aldığı yerler olarak belirtilmiştir. Kantin kullanımına ilişkin olarak Akça (2018)
çalışmasında ilkokul öğrencilerinin gelişme döneminden kaynaklı olarak yiyecek satın almak isteğini
yoğun olarak yaşadıklarını ve özellikle kahvaltı yapmadan gelen çocukların kantin gibi satış yerlerinden
yiyecek almayı tercih ettiklerini ve bu durumun aynı zamanda sağlıklı ürünlerinin satışının gerekliliğini
de oluşturduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda araştırmada öğretmenler, özellikle merkez okullarda ve
özel okullarda kantinde satılan ürünlerin denetimini yapıldığı ve zararlı olanların iptal edildiğine ilişkin
görüşlerini ifade etmişlerdir.
Araştırmada öğretmenlerin, genellikle çalışmayan annelerin çocuklarının kahvaltısız geldiğini ve
dengeli beslenmediklerini gözlemledikleri ortaya çıkmıştır. Vatan’ın (2010) çalışmasında aşırı
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beslenen ve obez çocukların annelerinin çalıştığı, buna karşın zayıf ve bakımsız çocukları ise
annelerinin çalışmayan anne grubunu oluşturduğu belirlenmiştir. Buna göre ailenin çalışma
durumunun, çalışma hayatının iyi planlamadığı durumlarda çocukları olumsuz yönde etkilediği
söylenebilir. Bunun yanı sıra çalışma durumu aynı zamanda ailenin ekonomik durumunun da göstergesi
olabileceği düşünülmelidir. Tural-Büyük ve Topçu (2015) çalışmalarında sosyo ekonomik düzeyi düşük
okullarda bodur ve zayıf öğrenci oranının daha fazla olduğu, gelir seviyesi yüksek olan ailelerin
çocuklarının olduğu okullarda ise şişman öğrenci oranının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırmada zenginlik dışında yörenin özelliklerine ilişkin sonuçlar da ortaya çıkmıştır. Araştırmada
bir öğretmen Antep yöresinin ete dayalı beslenme anlayışından kaynaklı olarak maddi açıdan zengin
ailelerin evlerinde et ağırlıklı beslenmenin yaygın olduğunu belirtmiş ve bu durumun farkında olmadan
sağlıksız (et-sebze oranı dengesiz) bir beslenme anlayışı ortaya çıkardığını ifade etmiştir. Bu bağlamda
düşünüldüğünde ailelerin ekonomik durumunun, onların eğitim durumları kadar çocukların sağlıklı
beslenmeleri konusunda etkili olduğu söylenebilir.
Öğretmenler araştırmada, reklamların ve medyanın sağlıklı beslenmeyi olumsuz etkilediğini ifade
etmişler, özellikle çocukların televizyonda gördükleri ve içinden hediye çıkan ürünleri ısrarla
istediklerini belirtmişlerdir. Günlü ve Önay-Derin (2012) çalışmalarında öğrencilerin televizyondaki
reklamları çoğunlukla beğendikleri, çikolata, cips, şeker, kek vb. ürünleri daha çok beğendikleri
ortaya çıkmıştır. Çocukların tüketici kimliği kazanmasında ilk karşılaştıkları sosyal ortam olan ailenin
önemli bir payı olmakla birlikte ebeveynlerle geçirilen zamanın çoğunda televizyon yer almakta ve
dolayısıyla çocuklar, televizyondaki reklamlara fazlaca maruz kalmaktadırlar (Asena, 2009; akt. Günlü
ve Önay-Derin, 2012). Reklamların çocuklar tarafından oldukça beğenildiğini, ilgi çekici ve eğlenceli
bulunduğuna dair bir başka çalışmada (Kurt ve Altun, 2014) öğrencilerin bir kısmının reklamları
beğenmelerine karşın zararlı oldukları için satın almadıkları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde, sağlıklı beslenme eğitimiyle reklamlara rağmen çocukların sağlıklı ürünler
almaları teşvik edilebilir.
Öğretmenler reklamlar kadar akranlarından da etkilenerek ürünler satın aldıklarını, birbirlerini
özendirdiklerini görüşlerinde dile getirmişlerdir. Küçükkömürler (2015) çalışmasında, okul çağındaki
çocukların para harcamasında medya, reklamlar, arkadaş çevresi ve ailenin etkili olduğunu, bunun
yanı sıra öğretmenin rehberliğinin de önemli olduğunu belirtmiştir. Bu doğrultuda öğretmenlere ve
öğretmen adaylarına aile-çevre-akran etkileşiminin dışında oldukça önemli sorumluluklar düştüğü
söylenebilir.
Sonuç olarak öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilen sağlıklı beslenme konusunun,
çocukluk çağından itibaren kazandırılması gereken bir yaşam biçimi olduğu, öğretmen-aile işbirliği
içerisinde toplumları oluşturan geleceğin bireyleri olan çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığının
kazandırılması gerektiği söylenebilir. Bu gereksinim doğrultusunda öncelikle öğretmen adayları ve
sonrasında görevdeki öğretmenlere, öğrencilerine örnek olmak adına düzenli, dengeli ve yeterli
beslenmenin nasıl olduğunu göstermeleri için eğitimler verilebilir. Bunun yanı sıra rol model olan
öğretmenlerin, aileler ile daha işbirliğine dayalı ve açıklayıcı uygulamalar yapmaları ve çocuğun
sınıftaki ve evdeki beslenmelerini doğru yönlendirmeleri sağlanabilir.
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Tam Gün Öğretim mi İkili Öğretim mi?
Dr. Öğr. Üyesi Sayım AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, sayimaktay@mu.edu.tr
Emel IŞIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, isikemel143@gmail.com
Elif GENÇSOY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, elifgencsoy@gmail.com
Özet: 2023 Eğitim Vizyonunda kaldırılması konusunda üstünde durulan ikili öğretim günümüzde
Türkiye’nin birçok yerinde zorunluluklardan dolayı uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
ilkokullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin tam gün ya da ikili öğretim biçiminde olmasının etkilerini
ve özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma 2018-2019 öğretim yılında Muğla
il merkezinde değişik ilkokullarda öğretmenlik yapan 21 ilkokul öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada nitel bir araştırma olup veri toplamak amacıyla açık uçlu anket kullanılmıştır. Anket
kişisel özellikler ile ilkokul öğretmenlerinin tam gün ve ikili öğretim konusundaki görüşlerini almayı
amaçlayan açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizi için RQDA yazılımından
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda hem tam gün öğretimin hem de ikili öğretimin avantaj ve
dezavantajları olduğu görülmüştür. Araştırmada, ikili öğretimin sabah çok erken ya da akşam çok geç
kalınması, kış zamanlarında zorlanılması, sabahçı öğrencilerin uykulu olması, öğlencilerin geç yatıp
geç kalkması, beslenme ve dinlenme zamanlarının az olması, okula ulaşım ve trafikte sorunlar
yaşanması gibi dezavantajları olduğu görülmüştür. Ancak, öğrencilerin okul dışında daha çok zaman
geçirmesinin olumlu olabileceği de düşünülmektedir. Tam gün öğretimde öğrencilerin tüm gün okulda
kalmasıyla dikkatlerinin azalması, öğle yemeklerinin sorun olabilmesi gibi dezavantajları
olabilmektedir. Ancak tam gün öğretimde öğrencilerin daha zinde olması, teneffüslerin yeterli olması,
beslenmeye yeterli zaman olması, öğle arasının olması, hem oyuna hem derslere zamanı kalması,
öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine daha uygun olması gibi olumlu yönler bulunmaktadır.
Ayrıca, tam gün uygulamasında dersin başlama saatinin ileri alınması gibi biçimlerde öneriler
gelmiştir.
Anahtar Sözcükler: 2023 Eğitim Vizyonu, Tam gün öğretim, İkili öğretim, ilkokul

Full Day or Double-Shift Schooling?
Abstract: Double-shift schooling is practiced today in many parts of Turkey because of necessity,
but with Turkish 2023 Education Vision, ministry of education is trying to remove it. The goal of this
study is to evaluate how full-day and double-shift schooling impacts primary school education, and in
doing so to put forward the characteristics of both. The research was conducted on a sample of 21
teachers working between 2018 and 2019 at various primary schools across the province of Muğla.
This study is qualitative in nature, and involved the use of an open-ended survey that looked at the
personal qualities of the teachers alongside their views on full day and double-shift schooling for
purposes of data collection. In order to analyze the data RQDA software was used. The results of study
reveal that both full day and double-shift schooling have their advantages as well as disadvantages.
Some of the disadvantages of double-shift schooling that were observed included having to get up
very early and/or arrive home very late, struggling during the winter months, morning students being
tired, afternoon students waking up and therefore showing up late, little time for proper eating and
relaxation, and issues with transportation and traffic. However, it is believed that one positive aspect
is that students get to spend more time out of school. Some of the disadvantages of full-day schooling
include students spending the whole day in school, their having lower attention spans as the day
progresses, and issues surrounding lunch. Despite that, many advantages were also found, including
students being more alert overall, recess time being adequate, there being lunch breaks, there being
time both for games and for lessons, and students developing better both mentally and physically.
Additionally, many full day teachers gave a number of suggestions, including that school start later
in the day.
Keywords: 2023 Education Vision, Full-day schooling, Double-shit schooling, Primary school
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1. Giriş
Türkiye’de normal koşullarda bir okulda tam gün boyunca eğitim-öğretim faaliyetleri
gerçekleştirilmekte iken bazı okulların fiziksel olanaklarının, derslik azlığı ya da öğrenci yoğunluğu
gibi nedenlerden dolayı aynı binada iki farklı öğretim yapılarak gereksinimler karşılanmaya
çalışılmaktadır. Dolayısıyla normal koşullarda bir gün içerisinde tek seferde yapılması gereken eğitim
ikiye çıkmaktadır. Böylece tam gün öğretim yerine iki öğretim yapılmakta ve ikili öğretim ortaya
çıkmaktadır.
Tam gün öğretim Türkiye’nin çoğunluk bölümünde uygulanırken, “Aynı okulda ayrı öğrenci
gruplarıyla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim ve öğretimdir” biçiminde tanımlanabilen (MEB,
2018a) ikili öğretim de Türkiye’nin birçok yerinde uygulanmaktadır. Eğitim olanakları Türkiye’de
bölgelere göre farklılıklar göstermekte olup (Koçberber ve Kazancı, 2010), zorunluluklardan dolayı
geçilmekte olan ikili öğretim köy okullarına oranla kent okullarında daha yaygındır (Erdoğan, 2004).
Hatta fiziksel olanaksızlıklar nedeniyle bazı okullarda laboratuvar, kütüphane ya da atölyeler
boşaltılarak sınıf amaçlı olarak kullanılabilmektedir (Özdemir, 1995). İkili öğretim uygulaması ve
kalabalık sınıflar eğitimin niteliğini olumsuz etkileyebilmektedir (DPT, 2000). Bu nedenle ikili öğretimi
sonlandırmak için Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni derslik yapım çalışmaları ile bu sorunun üstesinden
gelmeye çalıştığı görülmektedir (MEB, 2017; MEB, 2018b; MEB, 2019; TRT Haber, 2018).
Camuzcu (2007) yapmış olduğu çalışmada, normal öğretim yapan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ikili
öğretim yapan aynı sınıflardaki öğrencilerden akademik olarak daha başarılı olduğunu bulmuştur. Milli
Eğitim Bakanlığı Aralık 2017 verilerine göre, MEB (2017), 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilköğretim
düzeyinde %57.13 olan ikili öğretim oranı, 2017-2018 döneminde %43.04’e gerilemiştir ve
azalmaktadır. 2023 Eğitim Vizyonunda (2019) “İkili eğitim tümüyle kaldırılacaktır” biçimindeki Temel
Eğitim ilkesiyle ikili öğretimin ilerleyen yıllarda tümüyle kaldırılması yönünde adımlar atılacağı
öngörülmektedir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “İhtiyaç duyulan derslikler iki yıl içerisinde
tamamlanarak tekli eğitime geçilmesi hedeflenmektedir.” biçimindeki demeci ile (MEB, 2019) tekli
öğretime geçiş çalışmalarının yer aldığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin tam gün ya da ikili öğretim
biçiminde olmasının etkilerini ve özelliklerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır:
 İlkokul öğretmenleri tam gün öğretimi mi yoksa ikili öğretimi mi tercih etmektedir?
 Tam gün öğretimin avantajları nelerdir?
 Tam gün öğretimin olumsuz tarafları nelerdir?
 İkili öğretimin avantajları nelerdir?
 İkili öğretimin olumsuz tarafları nelerdir?
 Öğretmenlerin tam gün öğretim ve ikili öğretim konusundaki önerileri nelerdir?
2. Yöntem
İlkokullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin tam gün ya da ikili öğretim biçiminde olmasının
etkilerini ve özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, gözlem ve görüşme gibi veri toplama
yöntemlerinin kullanılabildiği (Tavşancıl ve Aslan, 2001; Yıldırım ve Şimşek, 2006) nitel bir çalışma
olup araştırmanın katılımcılarını belirlemek için ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın
katılımcılarını belirlerken mesleki yaşamlarında hem tam gün öğretim hem de ikili öğretim olarak
görev yapmış olan öğretmenler seçilmiştir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Muğla il merkezinde
değişik ilkokullarda öğretmenlik yapan 21 ilkokul öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
veriler açık uçlu anketler kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların farklı yerleşim yerlerinde
olmasından kaynaklanan ulaşım sorunları nedeniyle görüş alınacak sorular açık uçlu olarak yazılı
formatta oluşturulmuş ve katılımcılara ulaştırılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel
analiz tekniği kullanılmıştır. Açık uçlu anketlerden elde edilen nitel veriler bilgisayar üzerinde girilmiş
ve araştırma verileri betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma verilerinin analiz
edilmesi bağlamında nitel veri analizi için R paketi olan (Huang, 2016) RQDA yazılımından
yararlanılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan veriler temalar biçiminde ifade edilmiştir. Bu bağlamda,
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elde edilen veriler bağımsız bir araştırmacı ile aynı anda ayrı olarak analiz edilerek temalar
oluşturulmuştur. Kodlamalarda ortaya çıkan temalar konusunda görüş ayrılıkları belirlenmiştir. Miles
ve Huberman’ın (1994) formülü yoluyla (Güvenirlik = (Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x
100) elde edilen %81 güvenirlik puanının .70’ten büyük çıkması belirlenen temaların güvenilir olduğunu
göstermiştir.
3. Bulgular
İlkokullarda tam gün mü yoksa ikili öğretim mi yapmanın daha uygun olduğu konusundaki
araştırma bulguları bu bölümde araştırmanın amaçlarına uygun olarak verilmeye çalışılmıştır.
Tam gün öğretim mi ikili öğretim mi?

Resim 1. Öğretmenlerin tam gün öğretim ve ikili öğretim konusundaki tercihleri
Öğretmenlerin tam gün ve ikili öğretim konusundaki tercihleri incelendiğinde, tam gün ve ikili
öğretimi tercih edenlerin yanı sıra bazıları yeni düzenlemelerle tam gün ya da ikili olarak
yapılabileceğini bazıları da uygulamaya bağlı olarak tercih edilebileceğini ortaya koymuştur. Tam gün
ile ilgili olarak öğretmenler “Tam gün olmasını tercih ediyorum.” biçimindeki görüşleriyle tercihlerini
ifade etmiştir. Bir başka öğretmen ise, “İkili öğretimde öğrenci ders dışı etkinliklere zaman
ayırabiliyordu. Tam anlamıyla uygulanırsa tekli öğretimde de yeteneklere zaman ayrılabiliyor.
Uygulamaya bağlı olduğundan kararsızım.” biçimindeki görüşüyle tercih edilen eğitim sisteminin
uygulamaya bağlı olarak etkililiğinin değişebileceğini ifade etmiştir. Yeni düzenlemelerle tam gün
öğretimi tercih eden bir öğretmen ise tercihini “Tam günü tercih ediyorum ama bu şekilde değil.
Biraz daha farklılaştırılması gerekli diye düşünüyorum.” şeklinde görüşünü ifade etmiştir. İkili
öğretim ile ilgili öğretmenler, “İkili öğretimi tercih ediyorum.” biçiminde görüşlerini bildirmişlerdir.
Yeni düzenlemelerle ikili öğretim tercihini belirten bir başka öğretmen ise tercihini, “Yeni
düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek ikili öğretimi tercih ediyorum.” cümlesiyle ifade
etmiştir.
Tam gün öğretimin olumlu tarafları

Resim 2. Öğretmenlerin tam gün öğretimin olumlu tarafları hakkındaki görüşleri
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Öğretmenlerin tam gün öğretimin olumlu tarafları hakkındaki görüşleri incelendiğinde, çıkışta
egzersiz ve kurs için zaman kalması, beslenme saatinin yeterli olması, öğrencilerin daha zinde olduğu,
okul saatlerinin çalışan veliler için uygun olması, düzenli ve dengeli beslenme, teneffüslerin uzun
olması, çalışmalar için geniş zaman olması, yeteneklere zaman ayrılabilmesi, öğrencilerin yatma
kalkma saatlerine uygun olması, sabah akademik öğleden sonra beceri dersleri olması, öğle arası
olması, okuldan sonra derse ve oyuna zaman kalması, öğrencilerin arkadaşlarıyla daha güzel vakit
geçirmesi, daha sağlıklı eğitim öğretim, okula daha kolay gidiş-geliş, etkinliklerin tam güne yayılması
daha verimli, derslerin daha geç başlaması şeklinde ifadelerle tam gün öğretimin olumlu tarafları
hakkında ki görüşlerini ifade etmişlerdir.
Ders çıkışlarında yapılan kurs ve egzersizlerden bahseden bir öğretmen “Çıkışta egzersiz ve kurs
yapabilecek vakit kalıyor.” diyerek bu konudaki avantaja değinmiştir. Beslenme saatleriyle ilgili
olarak bir öğretmen “Tam gün öğretimde beslenme, oyun ve dinlenme saatleri yeterlidir.” şeklinde
bahsederken bir başka öğretmen ise “Tam gün eğitimde çocuklar uykularını almış olarak daha zinde
okula geliyorlar.” diyerek görüşlerini belirtmişlerdir. Veliler açısından tam gün öğretimin avantajını
dile getiren bir öğretmen “Çalışan veliler için sabah ve öğle saatleri uygun, sabah bırakıp öğlen yemeğe
çıkarabiliyorlar.” Biçiminde açıklamıştır. Öğretmenlerden bir diğeri “Sabah, öğle ve akşam öğünlerini
zamanında yiyebiliyorlar. Düzenli ve dengeli besleniyorlar.” diyerek tam gün öğretimin düzenli ve
dengeli beslenmeye olan katkısına değinmiştir. Öğretmenlerin birçoğu tam gün öğretimde teneffüs
sürelerinin avantajlarını şu şekilde belirtmişlerdir:
Bir öğretmen “Tam günde teneffüs araları daha uzun, öğrenci ve öğretmenin dinlenme süreleri
daha uzun.” diyerek görüş belirtirken bir başka öğretmen ise “Teneffüste ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşılayabiliyorlar. Oyun kurup oynayabiliyorlar.” ifadesini kullanmıştır. Bir diğer öğretmen de tam
gün öğretimde teneffüs sürelerinin avantajına “Daha uzun süre oyun oynama zamanı olduğu için
öğrenmeye daha hazır oluyorlar.” biçiminde değinmiştir.
Öğretmenlerden biri de “Tam gün öğretimin avantajı olarak daha geniş zaman içinde farklı
çalışmalar yapılabilir.” şeklinde görüş belirterek olumlu yönlerine bir başka bakış açısı kazandırmıştır.
“Tam anlamıyla uygulanırsa tekli öğretimde de yeteneklere zaman ayrılabiliyor.” diyen bir öğretmen
de tam gün öğretimin yetenekler açısından katkısını göz önünde bulundurmuştur. Öğrencilerin
uyanma saatlerine değinen bir öğretmen :
“İlkokullarda tam gün eğitimi tercih ederim çünkü daha verimli. Teneffüs süreleri daha uzun.
Öğrenciler daha geç uyanıyorlar. Bu durumlarda eğitim öğretimde verimi başarıyı arttırıyor.”
şeklinde görüş belirtmiştir.
Bir başka öğretmen ise “Öğleden sonra sosyal etkinlikler yaparak hem eğlenip hem de oyunla
öğrenme olanağı bulmaktadırlar.” şeklindeki ifadesiyle tam gün öğretimin bir başka avantajından
bahsetmiştir. Öğle arasının avantajını bir öğretmen şu şekilde ifade etmiştir: “Öğle arası dikkatlerini
tekrar canlandırmak için iyi oluyor.”. Öğrencilerin oyun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir
öğretmen de “Okuldan çıktıktan sonra öğrencilerin hem derslerine hem de oyunlarına zamanı
kalıyor.” İfadesiyle öğrencilerin oyun ihtiyaçlarını tam gün öğretimde daha rahat sağlanabileceği
biçiminde vurgulamıştır. Öğrencilerin sosyalleşmesine olan katkısını dile getiren bir başka öğretmen
“Çocuklar arkadaşlarıyla daha güzel vakit geçiriyorlar. Yarım gün olunca daha plansız oluyorlar. Her
çocuk etkinliklere yönlendirilemiyor. Okulda oldukları süreç onlar için daha verimli olabiliyor.”
biçimindeki görüşüyle sosyal katkısından bahsetmiştir. Daha sağlıklı bir eğitim öğretim açısından
incelendiğinde ise öğretmenlerden biri “Çocuklar arkadaşlarıyla daha güzel vakit geçiriyorlar. Yarım
gün olunca daha plansız oluyorlar. Her çocuk etkinliklere yönlendirilemiyor. Okulda oldukları süreç
onlar için daha verimli olabiliyor.” şeklinde görüş bildirirken bir başka öğretmen ise “Tam gün
eğitimde ise sabahtan ana dersleri işleyip öğleden sonra sosyal dersleri işlemek hem öğretmen hem
de öğrenci için daha iyi oluyor. Sanki ikili öğretimde ders zamanı daha yetersiz gibi geliyor. Ama tam
gün eğitimde gün daha verimli kullanılıyor.” şeklinde görüş ortaya koymuştur.
Öğrencilerin okula geliş-gidiş durumları incelendiğinde öğretmenler ,” Öğrenciler erken gelmek
veya geç çıkmak zorunda kalmıyorlar.” diyerek okula gidiş geliş saatlerinin tam gün öğretimde daha
avantajlı olduğunu ifade etmişlerdir. Bir başka öğretmen ise, “Yapılan etkinlikler tam güne yayıldığı
için daha verimli olduğunu düşünüyorum.” diyerek tam günün başka bir avantajını ortaya çıkarmıştır.
Derslerin daha geç başlaması da öğrenciler açısından avantaj sağlamaktadır.
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Resim 3. Öğretmenlerin tam gün öğretimin olumsuz tarafları hakkındaki görüşleri
Öğretmenlerin tam günün olumsuz tarafları hakkındaki görüşleri incelendiğinde, oyun için
zaman kalmaması, sosyal etkinliklere zaman kalmaması, hafta içi kursa katılmak isteyenler için yorucu
olması, okulda kalma süresinin uzun olması, öğle yemeğinin sorun olabilmesi, okulların etkinlik
alanlarının olmamasının verimsizlik oluşturabilmesi, okul bitiş saatinin çalışan veliler için sorun olması
şeklinde görüşler ortaya çıkarken tam gününün dezavantajı yok biçiminde ifadelere de yer verilmiştir.
Oyun için zaman kalmaması konusunu bir öğretmen “Oyun çağında olan çocukların oyun
oynamaya zamanları kalmamaktadır.” şeklinde değerlendirmiştir. Tam gün öğretimde sosyal
etkinliklere zaman kalmadığını ifade eden bir öğretmen “Öğrencilerin sosyal ve kültürel sportif
faaliyetlere zamanları kalmıyor. Öğrenciler akademik başarı kaygısıyla yeteneklerini geliştirecek
çalışmalara katılamamaktadır.” diyerek başka bir dezavantaja değinmiştir. Hafta içi derslerden sonra
kurslara katılan öğrencilere etkisi açısından incelendiğinde öğretmenlerden biri “Tam gün eğitimin
dezavantajları konusunda söylenebilecek en önemli şey ders sayılarının arttırılması ve kurslardır. Bu
süreçte özellikle öğleden sonra 7. Saatten itibaren öğrenci kursları bıktırıcı özellik taşımakta
öğrencilerin gün içi yorgunluğunu arttırmaktadır.” biçiminde açıklamıştır.
Okulda kalma süresinin uzun olmasını bir öğretmen “Öğle arası fazla yoruldukları için öğleden
sonraki derslere motivasyonun azalması.” şeklinde ifade ederken bir başka öğretmen de “Tam gün
öğretimin dezavantajı olarak okul ve ders sürelerinin uzun olması öğrencinin zamanın çoğunu okulda
geçirmesi olarak gösterilebilir.” diyerek okulda kalma süresini bir başka boyuttan ele almıştır. Tablo
da belirtilen ve bir başka dezavantajı olarak gösterilmiş olan öğle yemeğinin sorun olması konusunda
bir öğretmen, öğlen yemeğinin hijyenik olmayan yerlerde yenmesi ve çocukların öğle yemeğini
evlerinde yiyememesini bir sorun olarak ele almıştır. Öğretmenlerden biri okulda etkinlik alanlarının
dar olmasının ya da hiç olmamasının önemli bir dezavantaj teşkil ettiğini öne sürerek şu şekilde ifade
etmiştir: “Okullarda etkinlik alanları yoksa bütün gün okulda olmak verimsiz olabiliyor.” Tam gün
öğretimde okul bitiş saatinin de beraberinde olumsuzlukları getirdiğini vurgulayan bir öğretmen
görüşünü şu cümleleriyle desteklemiştir: “Öğle yemeği sorunu büyük sıkıntı yaratmaktadır. Çalışan
veliler 14.30-15.00’te eğitim öğretimin bitmesi dolayısıyla büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. 15.00’ten
17.30’a kadar çocukları bırakacakları yer sıkıntısı yaşamaktadırlar.”
Tüm bunların yanı sıra tam gün öğretimin dezavantajı olmadığını da savunan birçok öğretmen
olmuştur. Bir öğretmen “Hem ikili öğretimde hem de tam gün öğretimde çalışmış bir olarak tam gün
eğitimin bir dezavantajı olduğuna inanmıyorum.” şeklinde bir ifade kullanırken bir başka öğretmen
de şu ifadeyi kullanmıştır: “Tam gün uygulamasının dezavantajlı olduğunu düşünmüyorum.”
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Resim 4. Öğretmenlerin ikili öğretimin olumlu tarafları hakkındaki görüşleri
Öğretmenlerin ikili öğretimin olumlu tarafları hakkındaki görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin
sosyal etkinliklere daha çok zamanı kalması, öğrencilerin okul dışı akademik etkinliklere zaman
ayırması, öğrencilerin boş zamanının çok olması, öğretmenin kendisine zaman ayırabilmesi,
öğretmenin okula materyal hazırlamak için daha çok zamanı olması, ikili öğretimde daha çok
öğrencinin kabul edilebilmesi şeklinde görüşler ortaya çıkarken ikili öğretimi avantajı yok biçiminde
görüşlerde ortaya koyulmuştur.
İkili öğretimin olumlu tarafları incelendiğinde bir öğretmen sosyal etkinliklere ayrılan zamanı şu
ifadelerle ortaya koymuştur: “Çocuğun gelişimsel ve boş vakit ihtiyaçlarının karşılanmasının için daha
fazla zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ikili öğretim avantaj sağlamaktadır.”
Okul dışında oyun , etkinlik, kurs imkanı olan çocukların daha fazla zamanları kalıyor şeklinde bir
ifade kullanan öğretmen de öğrencilerin okul dışı akademik etkinliklere yeterli zamanları kaldığını
ifade etmiştir. Öğrencilerin boş zamanının ikili öğretimde fazlaca olduğunu savunan bir öğretmen
görüşünü şu ifadelerle açıklamıştır: “Öğrencilerin boş zamanın olması eğitim öğretim açısından
öğrencinin çalışma avantajı olabilir.”. İkili öğretimin avantajlarını öğrenci açısından değil de
öğretmen açısından değerlendiren bir öğretmen, “Bana göre ikili öğretimin öğrenciye değil öğretmene
avantajı daha fazla var. Çünkü günün yarısını kendi işleri için uğraşacağı için. Öğretmen olarak ben
isterim ama öğrencilerim açısından istemem.” cümleleriyle ikili öğretimin avantajlarını öğretmen
açısından değerlendirmiştir. Öğretmen açısından avantajını bir başka açıdan değinen bir öğretmen de
materyal hazırlama konusunu ele almıştır. “Okul için gerekli materyal hazırlamak için bol zamanı
var.” diyerek görüşünü destekleyen cümlelere yer vermiştir.
İkili öğretimde daha fazla öğrenci kabul edilebildiğinden dolayı bunu bir avantaj olarak gören bir
başka öğretmen de, “İkili öğretimde daha fazla öğrenci okula kabul edilebilir.” ifadesini kullanarak
görüşüne açıklık getirmiştir. Bunların tam aksine ikili öğretimin hiçbir avantajı olmadığını savunan
öğretmenlerde vardır. Bir öğretmen görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: “Bence ikili öğretimin avantajı
yok.”
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Resim 5. Öğretmenlerin ikili öğretimin olumsuz tarafları hakkındaki görüşleri
Öğretmenlerin ikili öğretimin olumsuz tarafları hakkındaki görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin
düzensiz uyuması, sınıfın paylaşılması, karanlıkta ulaşımın zor olması, öğrencinin okulda az kalması,
sabah öğrencilerin uykulu olması, öğrenciler arasında iletişimin olmaması, öğrencilerin okul
öncesi/sonrası boş zamanı değerlendirememeleri, kış aylarında günlerin daha kısa olması,
teneffüslerin kısa olması, eğitimin sıkıştırılmış olması, egzersiz ve kurs için zaman kalmaması,
beslenme süresinin az olması, sabahçı öğrencilerin derse geç kalması, eğitim-öğretimi verimsiz hale
getirmesi, oyun süresinin az olması, akşam okulun geç kapanması, sabah kahvaltı yapılamaması, sabah
okulun çok erken başlaması biçiminde görüşler ortaya koyulmuştur.
İkili öğretimin öğrencilerin uyku düzenine olan etkisini bir öğretmen “Öğrenci çok erken kalkıyor
veya geç uyanıyor. Uyuma düzeni bozuluyor.” şeklinde açıklamıştır. İkili öğretimde sınıfların
paylaşımlarında da sorunlar yaşanmaktadır diyen bir öğretmen “Aynı dersliği kullanan iki sınıf olduğu
için sınıf temizliği ve düzeni çok zor oluyor. Öğrenci sınıfı kendi sınıfıymış gibi benimsemiyor.”
biçimindeki görüşüyle bu sorunu ortaya koymuştur. İkili öğretimin ulaşıma etkisi incelendiğinde bir
öğretmen “Öğlenci olanlar için çıkış saatleri geç oluyor. Hele de evi uzakta olanlar için karanlıkta
ulaşım zor oluyor.” biçiminde görüşünü belirtmiştir. Öğrencilerin sabah erken kalkmasının bir sonucu
olarak uykulu bir şekilde derslere başlamalarını bir öğretmen “Sabahçı olanlar için öğleye kadar 6 saat
ders yapıldığı için 1. Dersler daha erken başlıyor. Öğrenciler uykulu olduğu için derslere kendilerini
vermiyorlar.” biçiminde açıklamıştır. İkili öğretimde okuyan öğrenciler okulda az bir zaman
kaldıklarından dolayı bu durum arkadaşlarıyla olan iletişimlerini de olumsuz etkilemektedir.
Öğrencilerin okuldan kalan zamanlarını değerlendirememeleri konusuna değinen bir öğretmen
“Çocuklar kalan vakti verimsiz geçirebiliyorlar( bilgisayar tablet başında…)” şeklindeki görüşüyle
ifade ederken bir başka öğretmen ise “İlkokullarda ikili öğretimin dezavantajı teneffüsü az olması,
beslenme, dinlenme ve oyun sürelerinin az olması, derslerde sıkıntıların fazla olması, okuldan önce
ve sonra boş zamanları değerlendirememeleridir.” biçiminde ifade etmiştir. Kış aylarında gündüzlerin
kısa olmasından kaynaklı oluşabilecek sorunlardan bahseden bir öğretmen “Bazı öğrencilerin eve
gitmesi gündüzlerin kısa olduğu kış günlerinde zor oluyor.” görüşünü ortaya koymuştur. Bir öğretmen
derslerin kısa bir zaman içerisinde çok fazla dersin işlenmesinin dezavantaj oluşturduğunu ifade
ederek “İkili öğretimin öğrenci bilgilerini sindirmeden alacağı sıkıştırılmış eğitimdir. Öğrenci yarım
günü okulda olmayacağı için bu durum sürecin amaca uygunluğunu etkileyebilir.” biçiminde görüşünü
açıklamıştır. Bir başka öğretmen ise “Kısa sürede altı ders yapmak öğrenci ve öğretmeni yoruyor.”
diyerek bu görüşü desteklemiştir. Teneffüs süreleri tam gün öğretimin aksine kısa olduğundan dolayı
bu durum ikili öğretimin dezavantajları arasında ele alınmıştır. Bu yüzden bir öğretmen öyle bir
yorumda bulunmuştur:
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“Derslerin işlenişi ve düzenlemeler planlanırken özellikle dinlenme süreleri çok azdır. Öğrenci
dinlenme sürelerinde çok hızlı davranmak zorundadır. Bir dersten diğer derse geçişte yapılan
hazırlıklarında hızlı olmak zorunda. Bu yüzden öğrenciler zorlanırlar.”
İkili öğretimin başka bir dezavantajı olarak bir öğretmen, egzersiz ve kurs için zaman kalmamasını
öne sürmüştür. Dezavantajlardan bir diğeri ise beslenme süresinin az olması gösterilmiştir. Bu durumu
da bir öğretmen , “ilkokullarda ikili öğretimin dezavantajı teneffüsü az olması, beslenme, dinlenme
ve oyun sürelerinin az olması, derslerde sıkıntıların fazla olması, okuldan önce ve sonra boş zamanları
değerlendirememeleridir.” diyerek görüşünü ortaya koymuştur. İkili öğretimde sabah derslerin erken
başlamasından kaynaklı olarak öğrencilerin okula geç geldiklerini belirten bir öğretmen “Sabahçı
olunca çok erken saatte derse başlanıyor. İlk ders öğrenciler tam gelmiyor. Gelenler de uyukluyor.”
Biçiminde görüşünü ifade etmiştir. Bir öğretmen “Eğitim- öğretim daha verimsiz hale geliyor.”
diyerek ikili öğretimin olumsuzluklarından bir diğerini belirtmiştir. Oyun süresinin az olması da
öğretmenler tarafından olumsuzluk olarak nitelendirilmiş ve öğretmenlerden biri bu durumu,
ilkokullarda ikili öğretimin dezavantajı teneffüsü az olması beslenme, dinlenme ve oyun sürelerinin
az olmasıdır cümlesiyle ifade etmiştir. “Sabahçı olan öğrenciler çok erken kalkmak zorunda kalıyor.
Uykusunu almadan ve kahvaltı yapmadan gelen öğrencilerimiz çok oluyor.”, şeklinde görüş belirten
bir öğretmen de öğrencilerin sabah kahvaltı etmeden gelmelerini olumsuzluk içerisinde ele almıştır.
Son olarak ikili öğretimde derslerin sabah erken başlamasının yarattığı sorunları ele alan bir öğretmen
görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Bir öğrenci çok erken okula gitmemeli bu yıl ilimizde iki öğrenci trafik kazası geçirip
yaşamlarını kaybettiler. Bu kaza o saatte okula gönderilen öğrencinin gün ağarmadan dikkatinin
dağılmasının bir sonucu olduğu ortadadır.”
Tam gün öğretim ve ikili öğretim konusunda değişik öneriler

Resim 6. Tam gün öğretim ve ikili öğretim konusunda değişik öneriler
Öğretmenlerin tam gün öğretim ve ikili öğretim konusundaki değişik önerileri incelendiğinde,
öğleden sonraki derslere(resim-müzik-beden) branş öğretmenler girmeli, okullarda çeşitli atölyeler
oluşturulmalı, tam gün için fiziki koşullar sağlanmalı, ilkokul öğleci, ortaokul sabahçı olabilir, tam gün
öğretimde başlama saati ileri alınmalı biçiminde görüşler ortaya koyulmuştur.
Bir öğretmen tam gün öğretimde farklı bir öneride bulunarak “Tam gün eğitim olmalı ama öğleden
sonraki derslere (resim-müzik-beden) branş öğretmenleri girmeli.” görüşünü belirtmiştir. Başka bir
öğretmen ise “Okullarda çeşitli atölyeler oluşturulmalı. Çocuklar bu atölyelerde el becerilerini
geliştirici çalışmalar yapılmalı.” şeklindeki görüşünü belirterek farklı bir öneri sunmuştur. Tam günü
tercih eden bir başka öğretmen okulların fiziki koşularına değinerek “Tam gün eğitimin her koşulda
tercih edeceğim ve ülke gerçekleriyle daha örtüşen bir sistem olduğunu düşünüyorum. Tabi ki
okullardaki koşulların özellikle fiziki durumun sağlanması gerekir diye düşünüyorum.” şeklindeki
önerisiyle farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. İkili öğretimi tercih eden bir öğretmen “İkili öğretimi
tercih ediyorum. İlkokul öğlenci ortaokul kademesi sabahçı olabilir.” diyerek görüşünü belirtmiştir.
“İlkokullarda tam gün uygulamasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hatta sabah derse başla
saatinin biraz daha ileri alınmasının verimliliği ve başarıyı artıracağını düşünüyorum.” biçimindeki
ifade de tam gün öğretimin farklı bir şekilde yapılması için bir diğer öneridir.
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

751

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
4. Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda öğretmenlerin deneyimlerine göre tam gün öğretim ikili öğretime göre çok
daha olumlu yönlere sahiptir. Ayrıca gerek tam gün öğretimin gerekse ikili öğretimin olumlu ve
olumsuz yönleri bulunmaktadır. Ancak, tam gün öğretimin olumsuz yönleri ikili öğretime kıyasla
oldukça düşüktür.
İkili öğretim, öğrencilerin aldığı eğitimin niteliğinin düşmesi, ulaşım sorunları olması, öğrencinin
okulda az kalması, öğrencilerin uykulu olması, eğitimin sıkıştırılmış olması, teneffüslerin kısa olması,
sabah kahvaltısının yapılamayabilmesi ve eğitimin sıkıştırılmış olması gibi birçok olumsuz özelliğe
sahiptir. Ancak, ikili öğretim öğrencilere sosyal etkinlikler için daha çok zaman kalması, daha çok
öğrencinin yararlanması, öğretmenin kendisine zaman ayırabilmesi ve öğretmenin materyal
hazırlamak için daha çok zamanı olması gibi avantajları da bulunmaktadır.
Tam gün öğretim ise çıkışta egzersiz ve kurs için zaman kalması, beslenme saatinin yeterli olması,
öğrencilerin daha zinde olması, öğrencilerin düzenli ve dengeli beslenmesi, teneffüslerin uzun olması,
etkinliklerin tam güne yayılması ve öğrencilerin akranlarıyla güzel vakit geçirmesi gibi birçok olumlu
yönü bulunmaktadır. Bu olumlu yönlerinin yanı sıra tam gün öğretim okul bitiş saatinin çalışan veliler
için sorun olması, sosyal etkinliklere zaman kalmaması, öğle yemeğinin sorun olabilmesi, okulda kalma
süresinin uzun olması ya da hafta içi kursa katılmak isteyenler için yorucu olması gibi birtakım olumsuz
taraflara da sahiptir.
Araştırmanın sonuçları bağlamında aşağıdaki öneriler getirilebilir:
 Araştırma sonuçları göz önüne alındığında, tam gün öğretime tamamen geçilmesi birçok yarar
sağlayacaktır.
 Tam gün öğretimin etkili olabilmesi için okulların etkinlik alanlarının iyileştirilmesi
gerekmektedir.
 Tam gün öğretimde okul bitiş saati konusunda sorun yaşayan çalışan veliler için çözüm yolları
gerekmektedir.
 Okullarda çeşitli konularda atölyeler oluşturulabilir.
 Tam gün öğretimdeki en uygun okula başlama saatinin belirlenmesi konusunda çalışmalar
yapılabilir.
 İkili öğretim yapan öğrenciler için sosyal ve akademik etkinlikler tasarlanabilir.
 İkili öğretim yapan öğretmenler için mesleki gelişim ya da akademik gelişim gibi olanaklar
sağlanabilir.
İkili öğretim yapan öğrencilerin okula gidiş ve dönüşleri bağlamında güvenlik vb. önlemler
alınabilir.
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İlkokullarda Teneffüs Süresi Ne Kadar Olmalı
Dr. Öğr. Üyesi Sayım AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, sayimaktay@gmail.com
Rumeysa ARAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, aratrumeysa35@gmail.com
Menekşe ATALAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, menekseatalay@gmail.com
Özet: 2023 Eğitim vizyonunda da odaklanılan teneffüs ilkokullarda önemli bir yere sahiptir. Bu
çalışmanın amacı, ilkokullarda teneffüs süresinin ne kadar olması gerektiğini ilkokul öğrencileri
bağlamında değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma 2018-2019 öğretim yılında Muğla il
merkezinde ilkokul 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 234 ilkokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada nicel bir araştırma olup veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket,
kişisel özellikler ve her bir teneffüs konusundaki görüşlere ilişkin maddeler olmak üzere iki bölümden
meydana gelmiştir. Araştırma sonucunda, ilkokul öğrencilerinin teneffüs konusunda farklı zamanlar
tercih ettiği görülmektedir. Ancak, ortalama olarak bakıldığında, öğrenciler birinci ve ikinci ders
saatleri arasında 27 dakika, ikinci ve üçüncü ders saatleri arasında 25 dakika, üçüncü ve dördüncü
ders saatleri arasında 26 dakika, beşinci ve altıncı ders saatleri arasında ise 28 dakika teneffüs tercih
etmektedir. Ayrıca ilkokul öğrencileri çoğunlukla birinci ders sonrası 21-30 dakika zaman süresini,
ikinci, üçüncü ve beşinci ders sonrası ise 20 dakika ve altı bir zaman süresini tercih etmektedir. Ayrıca
öğrencilerin neden ilgili zaman kadar teneffüs istedikleri de araştırılmıştır. Öğrencilerin teneffüs
sürelerini belirtirken belirtmiş oldukları nedenler beslenme, oyun (spor ve arkadaşlarıyla zaman
geçirme), ders çalışma, etkinlik yapma (kitap okuma, resim yapma, film izleme, dans etme), yalnızca
uzun olmasını ya da kısa olmasını isteme, genel İhtiyaçlar, şu anki süreden memnun olma ve dinlenme
gibi biçimlerde değişmektedir.
Anahtar Sözcükler: 2023 Eğitim Vizyonu, Teneffüs, İlkokul

How Long Should Recess Be in Primary School?
Abstract: Recess has an important place in primary schools, and therefore it was also focused in
Turkish 2023 Education Vision. The aim of this study is to evaluate how long primary school students
think recess should be. This research was conducted on a sample of 234 second, third, and fourth
grade students attending an primary school in the province of Muğla between 2018 and 2019. This
study is quantitative in nature, upon which a survey was used as the method of data collection. The
survey comprised of two parts aimed at obtaining the students personal characteristics, alongside
obtaining their views on how long they thought recess should be. What the study revealed is that it
appears that the students had different ideas about the length of recess. In general, they preferred
a 27 minute break between their first and second classes, a 25 minute break between their second
and third classes, a 26 minute break between their third and fourth classes, and a 28 minute break
between their fifth and sixth classes. Correspondingly, students preferred that the break after their
first class be between 21 – 30 minutes long, whereas the break after their second, third, and fifth
class be under 20 minutes long. Additionally, why the students made the choices they did were also
looked at. Among their answers included eating, games (sports, spending time with friends), studying,
activities (reading, painting/drawing, watching movies, dancing), general needs, and relaxation.
Keywords: 2023 Education Vision, Recess, Primary School
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1. Giriş
Teneffüs, öğrencilerin okul yaşamları süresince ders aralarında yer alan ve öğrencilerin dersteki
yorgunluklarını attıkları, beslenme etkinliklerini gerçekleştirdikleri, oyun vb. biçimlerde eğlendikleri,
temel ihtiyaçlarını giderdikleri ve psikolojik olarak da rahatladıkları bir dinlenme molasıdır.
Dolayısıyla öğrenciler hem derslerin vermiş olduğu yorgunluğu atmakta hem de sonraki dersler için
enerji toplamaktadır. Bu nedenle teneffüs tüm okullarda olduğu gibi ilkokul düzeyinde de önemli bir
yere sahiptir.
2019 Yılı 30827 sayılı resmi gazetede “Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan
okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.” (Resmi
Gazete, 2019) biçimindeki ifade ile normal eğitim yapan okullarda en az 15 dakika teneffüs olması
gerektiği belirtilmektedir. Böylece daha önce 10 dakika olan teneffüs süresi arttırılarak 15 dakikaya
çıkarılmıştır (Sabah Gazetesi, 2019). İlkokulda yapılandırılmamış fiziksel aktivite ve oyun için düzenli
olarak planlanmış periyodlar olarak da tanımlanan (Disease Control and Prevention, 2000)
teneffüslerin öğrencilerin yaşamında eğitim ve öğretim etkinlikleri bağlamında (Kıncal ve Genç, 2002)
ve öğrencilerin enerjilerini boşaltmalarını sağlamada (Yaman, 2006) önemli bir yer tuttuğu
düşünüldüğünde, teneffüs sürelerinin ideal olması önem arz etmektedir.
Teneffüs öğrencilerin gün içerisinde akranları ile kendilerinin söz sahibi olduğu oyunları
oynayabildiği az sayıdaki yer ve zamandan birisidir (Marron, 2008). Bunun yanı sıra, öğrenciler
teneffüslerdeki etkileşimli deneyimler yoluyla zekasal yapılar ve bilişsel bir anlayış
gerçekleştirmektedir (National Association of Early Childhood Specialists in State Departments of
Education, 2002). Sınıf içinde ya da dışında da olsa fark etmeksizin teneffüs sayesinde öğrenciler
sınıfta daha odaklı ve üretken olmaktadır (Jarrett ve diğerleri, 1998; Pellegrini, Huberty ve Jones,
1995). Yapılan çalışmalar öğretmenlerin bile teneffüs hakları olmadığı zaman içe kapanıklık,
yönetime katılmama, dinlenememe (Can ve Serençelik, 2017), ve hatta mesleki tükenmişlik (Akman,
Taşkın, Özden ve Çörtü, 2010) gibi sorunlar yaşadığı görülmektedir.
İlkokullarda teneffüs süresinin ne kadar olması gerektiğine ilişkin ulusal bir araştırmaya
rastlanmamıştır. Ancak, bazı araştırmalarda teneffüslerin daha uzun olması gerektiği konusunda
bulgulara rastlanmıştır. İbret, Bayraktar ve Kocaman (2011), öğrencilerin teneffüs sürelerinin kısa
olması nedeniyle yeteri kadar dinlenemediklerini, ihtiyaçlarını gideremediklerini ve derse geç
kaldıklarını bulmuştur. Memduhoğlu ve Taşdan (2008) teneffüslerin öğrencilerin gereksinimlerini
karşılayabilecekleri kadar uzun tutulması gerktiğini belirtmiştir. Ayrıca, bazı okulların fiziksel
olanakları nedeniyle de öğrencilerin teneffüsleri yeterince verimli kullanamamakta ve teneffüs
süreleri yetersiz gelebilmektedir (Gündoğdu, Saracaloğlu, Altın ve Üstündağ, 2015).
2023 Eğitim vizyonunda da “İlkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs
süreleri artırılacaktır” biçimindeki görüş ve “İlkokullarda teneffüs ve serbest etkinlik saatleri yeniden
düzenlenecektir” biçimindeki Temel Eğitim ilkesinden (2023 Eğitim Vizyonu, 2019) ilkokullardaki
teneffüs sürelerinin iyileştirilmesi gerektiği ve bu teneffüs sürelerinde düzenlemelerin yapılacağı
öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda teneffüs süresinin ne kadar olması gerektiğini
ilkokul öğrencileri bağlamında değerlendirmektir.
2. Yöntem
İlkokullarda teneffüs süresinin ne kadar olması gerektiğini ilkokul öğrencilerinin tercihleri
bağlamında belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nicel bir çalışmadır ve araştırmanın modeli olarak nicel
araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli belirlenmiştir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında
bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Muğla il merkezi ve ilçelerdeki normal öğretim yapan
müstakil ya da birleştirilmiş sınıflı ilkokul 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 234 ilkokul öğrencisi ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ön uygulamasında birinci sınıfların anketleri okuyup anlamada ve
yanıtlamada sorunlar yaşanması nedeniyle 2. sınıf ve üstü öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir.
Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin özellikleri Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Katılımcıların özellikleri
Grup türü
Cinsiyet
Erkek
Kız
Sınıf
2
3
4

f

%

115
118

49.4
50.6

91
79
60

39.6
34.3
26.1

Tablo 1’de görüldüğü gibi ilkokul öğrencilerinin kız ve erkek oranı neredeyse eşit olup ikinci
sınıflar %40, üçüncü sınıflar %34, 4. sınıflar ise %26’lık bir dilimi oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplamak için; araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan anket kullanılmıştır. Anket, kişisel
özellikler ve her bir teneffüs konusundaki görüşlere ilişkin kapalı ve açık uçlu maddeler olmak üzere
iki bölümden meydana gelmiştir. Ankette öğrencilerin her bir teneffüs için tercih ettikleri teneffüs
süresini ve tercih nedenlerini girebilecekleri bir alan yer almaktadır. Araştırmanın verileri SPSS paket
programı ile analiz edilmiş ve analizlerde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Ayrıca, anket yoluyla elde
edilen açık uçlu sorular da, kategorilere dönüştürülerek SPSS ortamına girilmesi yoluyla (Pallant, 2003)
analize katılmış ve analiz edilmiştir. Sonrasında araştırmanın bulguları amaçlarına uygun olarak
sistematik bir biçimde sunulmuştur.
3. Bulgular
İlkokulda her bir teneffüsün ne kadar olması gerektiğine ilişkin bulgular bu bölümde sunulmuştur.
1. ve 2. ders arasındaki teneffüs süresi
Birinci teneffüsün ne kadar olması gerektiğine ilişkin bulgular Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Öğrencilerin 1. ve 2. ders arasındaki teneffüse ilişkin süre tercihleri
Teneffüs süresi
20 dakika ve altı
21-30 dakika arası
31 dakika ve üstü

f
90
92
51

%
38.6
39.5
21.9

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin çoğunlukla 21-30 dakika teneffüs istedikleri görülmektedir.
Ancak, 20 dakika ve altı teneffüs isteyenler de hemen hemen aynı çoğunluğa sahiptir. Dolayısıyla,
öğrencilerin ilk teneffüs için 30 dakika ve altında bir süre tercih ettikleri söylenebilir. Bunun yanında
öğrencilerin teneffüs tercihlerinin aritmetik ortalamasına bakıldığında (x̄=27.49) öğrencilerin yarım
saate yakın bir süreyi tercih ettikleri görülmektedir. Bu nedenle tercih edilen ideal teneffüs süresinin
25-30 dakika olarak söylenmesi olasıdır.
Tablo 3. 1. ve 2. ders arasındaki teneffüs süresi nedenleri
Teneffüs süresi tercih nedenleri
Beslenme
Oyun
Ders Çalışma
Etkinlik yapma (Kitap okuma, resim yapma, film izleme, dans etme)
Genel ihtiyaçlar
Dinlenme

f
71
95
11
4
21
6

Öğrencilerin birinci teneffüs boyutunda süre tercihi nedenlerine bakıldığında, en çok oyun ve
beslenmenin yer aldığı görülmektedir. Bunu, genel ihtiyaçlar ve ders çalışma izlemektedir. İkinci
teneffüsün ne kadar olması gerektiğine ilişkin bulgular ise aşağıdadır.
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2. ve 3. ders arasındaki teneffüs süresi
Tablo 4. 2. ve 3. ders arasındaki teneffüs süresi
Teneffüs süresi
20 dakika ve altı
21-30 dakika arası
31 dakika ve üstü

f
119
63
52

%
50.9
26.9
22.2

Öğrencilerin 2. ve 3. ders arasındaki yani ikinci teneffüs süresi konusundaki süre tercihlerine
bakıldığında, yarısı gibi bir öğrencinin 20 dakika ve altında teneffüs tercih ettikleri görülmüştür. Bunu
21-30 dakika tercih eden %27’lik bir kısım takip etmektedir. Ayrıca teneffüs tercihlerinin aritmetik
ortalamasına (x̄=24.64) bakıldığında öğrencilerin 25 dakika gibi bir süreyi tercih ettikleri görülmüştür.
Dolayısıyla birinci teneffüsten daha az bir süreyi tercih ederken çok fazla bir düşüş olmadığı
görülmüştür. Ancak, 20 dakika ve altı bir süre tercih edenlerin çoğunluğu göz önüne alındığında, 20
dakika ve altında bir sürenin uygun olduğu görülmektedir.
Tablo 5. 2. ve 3. ders arasındaki teneffüs süresi nedenleri
Teneffüs süresi
Beslenme
Oyun
Ders çalışma
Etkinlik yapma (kitap okuma, resim yapma, film izleme, dans etme)
Genel ihtiyaçlar
Dinlenme

f
29
102
19
8
28
17

Öğrencilerin ikinci teneffüsteki süre tercih nedenlerine bakıldığında, en çok oyun oynamayı ön
plana aldıkları görülmektedir. Ayrıca, beslenme, genel ihtiyaçlar, ders çalışma ve dinlenme gibi
gereksinimler de öğrencilerin belirttikleri nedenler arasındadır. Öğrencilerin üçüncü teneffüs
konusundaki görüşleri Tablo 6’da yer almaktadır.
3. ve 4. ders arasındaki teneffüs süresi
Tablo 6. 3. ve 4. ders arasındaki teneffüs süresi
Teneffüs süresi
20 dakika ve altı
21-30 dakika arası
31 dakika ve üstü

f
114
62
58

%
48.7
26.5
24.8

Öğrencilerin üçüncü teneffüsün ne kadar olması gerektiği konusundaki tercihleri incelendiğinde,
ikinci teneffüse benzer biçimde yarıya yakın bir oranının 20 dakika ve altında bir zaman dilimini tercih
ettiği görülmektedir. Bunu %26’lık bir oranla 21-30 dakika izlemektedir. Teneffüs tercihlerinin
aritmetik ortalamasına (x̄=26.37) bakıldığında teneffüs tercih ortalamasının 26 dakika olduğu
görülmektedir. Ancak 20 dakika ve altı isteyenlerin yine yarıya yakın bir oran olması nedeniyle uygun
teneffüs zamanının 20 dakika ve altı olduğu söylenebilir.
Tablo 7. 3. ve 4. ders arasındaki teneffüs süresi nedenleri
Teneffüs süresi
Beslenme
Oyun
Ders Çalışma
Etkinlik yapma (kitap okuma, film izleme, resim yapma, dans etme)
Genel ihtiyaçlar
Dinlenme

f
18
88
14
8
15
15

Öğrencilerin üçüncü teneffüs konusunda süre tercih nedenleri incelendiğinde oyunun yine önemli
bir yer tuttuğu görülmektedir. Bunu beslenme, genel ihtiyaçlar ve dinlenme izlemektedir.
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Öğrencilerin son teneffüs olan 5. ve altıncı ders arasındaki teneffüs süresine ilişkin süre tercihleri ise
aşağıdadır.
5. ve 6. ders arasındaki teneffüs süresi
Tablo 8. 5. ve 6. ders arasındaki teneffüs süresi
Teneffüs süresi
20 dakika ve altı
21-30 dakika arası
31 dakika ve üstü

f
107
55
72

%
45.7
23.5
30.8

Öğrencilerin son teneffüse ilişkin süre tercihleri incelendiğinde, %48 gibi yarıya yakın bir oranının
yine 20 dakika ve altında bir teneffüs süresi tercih ettiği görülmektedir. Bunu %31 oranında 31 dakika
ve üstü bir süre tercihi izlemektedir. Son teneffüs tercihlerinin aritmetik ortalamasına (x̄= 28.04)
bakıldığında öğrencilerin 28 dakikalık bir süre tercih ettikleri görülmektedir. Ancak, yine yarıya yakın
oranda bir öğrenci miktarının 20 dakika ve altında teneffüs süresi tercih ettiği görülmektedir.
Tablo 9. 5. ve 6. ders arasındaki teneffüs süresi
Teneffüs süresi
Beslenme
Oyun
Ders Çalışma
Etkinlik yapma (Kitap okuma, resim yapma, film izleme, dans etme)
Genel ihtiyaçlar
Dinlenme

f
15
87
18
12
10
11

Öğrencilerin son teneffüse ilişkin süre tercih nedenlerine bakıldığında, en çok yine oyun
nedeniyle tercihlerin yapıldığı görülmektedir. Bunu, ders çalışma, beslenme ve etkinlik yapma
izlemektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
İlkokullarda teneffüs süresinin ne kadar olması gerektiğine yönelik bu araştırmada, yalnızca ilk
teneffüs için 21-30 dakika isteyenler çoğunlukta iken diğer teneffüslerde 20 dakika ve altında isteyen
öğrenciler belirgin bir farkla çoğunluktadır. Dolayısıyla ilk teneffüs öğrencilere daha fazla zaman
sağlanması önerilebilir. Ancak, tüm öğrencilerin teneffüs tercih ortalamaları üzerinden
düşünüldüğünde, tüm teneffüsler için 25-28 dakika gibi bir aralıkta teneffüs tercihi yapıldığı
görülmektedir. Bu nedenle teneffüs süreleri belirlenirken tüm öğrenci türlerinin de isteği göz önünde
bulundurularak 20 dakika ve üzerinde bir teneffüs tercihi yapılabilir.
Öğrencilerin teneffüs süresi boyutunda nedenleri incelendiğinde, ilk teneffüs öğrenciler oyun ve
beslenmeye önemli bir yer ayırırken, diğer teneffüslerde oyun hala en önemli yeri tutarken diğer
nedenler beslenme, genel ihtiyaçlar, etkinlik yapma, dinlenme gibi biçimlerde değişebilmektedir.
Dolayısıyla öğrencilerin teneffüslerde oyun oynama, beslenme, resim vb. etkinlikler yapabilme, genel
ihtiyaçlarını giderebilme ve dinlenme gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri fiziksel alanların
öğrenci sayısına uygun ve yeterli olmasının teneffüslerin yeterliliği açısından önemli olduğu
söylenebilir.
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Türk Dili Öğretiminde Edebi Metinlerin Önemi: Mehmet Akif Ersoy,
Orhan Veli ve Attila İlhan
Doç. Dr. Galina MİSKİNİENE
Vilnius Üniversitesi, Litvanya

galina.miskiniene@flf.vu.lt
Özet: 2001 yılından itibaren Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde “Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil
(Türkçe)” isimli yeni bir program başlatılmıştır. Programda sunulması planlanan dersler, öğrencilerin sadece
Türkçe’yi daha iyi öğrenmelerini değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültürü, tarihi ve dini inançları hakkında geniş
bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler, Tanzimat
dönemini ve çağdaş edebiyat eğilimlerini kapsayan Türk Edebiyatı dersini almak zorundadır. Mehmet Akif Ersoy,
bütün eserlerini Türk toplumuna gerçeği göstermek için kaleme alan idealist bir şairdir. Mehmet Akif’in yaşadığı
dönem, Osmanlı Devleti’nin yıkılmaya başladığı ve Cumhuriyet’in kurulduğu bir zaman dilimine denk gelir. Bu
dönemin öneminin anlaşılması için öğrencilerin onun mirasını yakından tanıması gerekmektedir. Orhan Veli, Melih
Cevdet ve Oktay Rifat, eski Türk nazmının yapısını ve dilini değiştirmek amacıyla ‘Garip’ hareketini kurmuşlardır.
Ve özellikle Türk şiirine Orhan Veli sayesinde sokağın konuşma dili girmiştir. Çağdaş Türk edebiyatının en önemli
isimlerinden biri de Attila İlhan’dır. Eserleri sayesinde öğrenciler, klasik ve çağdaş şiirlerin özellikleriyle tanışma
fırsatını bulmaktadır. Bu özellikler Attila İlhan’ın Duvar ve Sisler Bulvarı adlı en önemli şiir kitaplarında ustaca
temsil edilmektedir.
Bu bildirimizde, Türk edebiyatının bu üç ünlü isminin şiirlerine dayanarak onların edebi metinlerindeki
tarihi, edebi ve kültürel değerlerin Türkçe öğretim süreci içindeki kullanımını açıklamaya çalışacağız. Şiirlerin ve
eserlerin özelliklerini açıklayarak Litvan edebiyatıyla benzerliklerini tespit etmeye çalışacağız.
Anahtar Sözcükler: Litvanya, ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’ Öğretim Programı, Edebiyat,
Öğretim, Akif, Veli, Attila

Importance of Literature in Teaching Turkish: Akif Ersoy, Orhan Veli
and Attila İlhan
Abstract: In 2001 in Department of Philology at Vilnius University started new program "Lithuanian Philology
and foreign (Turkish) language". In this program students were supposed to be provided not only with good
language skills, but also with a wider and comprehensive knowledge about Turkish culture, history and religion.
Moreover, starting from the 3rd year students must to complete course of Turkish literature, beginning with
period of Tanzimat and finishing with contemporary literature tendencies. Mehmet Akif Ersoy – poet, idealist, in
all his work he wanted to show the truth to the Turkish society. Mehmet Akif lived during the beginning of
Ottoman Empire collapse and rise of the Republic. In order to understand better the reason and importance of
this transition period, students must to get to know the personality and piece of work of this poet. Orhan Veli
together with Melih Cevdet and Oktay Rifat established “Garip” (Weird) movement, which has changed the old
structure and language of Turkish poetry. Since then spoken – street – language has been used. Thanks to O. Veli
changes happened in novels, essays, articles and translations. One of the most important names in modern period
literature is Attila Ilhan. Indeed, through his works students have great opportunity to have a look at features of
classical and contemporary poetry, which are nicely presented in the most significant Attila Ilhan's poetry
collections "Wall" and "Boulevard of Fog".
In this presentation, by choosing three most important names in Turkish literature, we are going to reveal
their importance to not only Turkish history, literature and culture, but to show as well how their works are
presented to students, who decide to choose Turkish as a second non-native language. To reveal peculiarities
of their works we use analogical tendencies in native literature, in this case Lithuanian.
Keywords: Lithuania, Lithuanian Philology and Foreign (Turkish) Language, Literature, Teaching, Turkish,
Akif, Veli, Attila
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1. Giriş
Litvanya Büyük Düklüğü, 13. yüzyılda kurulmuş, 16. yüzyıl sonlarına kadar da bağımsız bir devlet
olarak varlığını sürdürmüştür. Bu süreçte, Doğu Avrupa’daki Altınordu Devleti ile önemli ilişkiler
kurmuş ve ayrıca Kırım Hanlığı’yla da ilişkileri iyi tutmaya özen göstermiştir. İlk ilişkilerin Kırım hanlığı
üzerinden geliştiği söylenebilir. 15. yüzyılda Kırım Osmanlı İmparatorluğu’na bağlandığı için ilişkiler,
sınır olması bakımından, Osmanlı ile de başlamış olur. Altınordu Devleti yıkılınca bölgede en güçlü
devlet olarak Litvanya Büyük Düklüğü görülür. Timur, Altınordu Devleti’ni yenince Tatarlar, Litvanya
Düklüğü’ne sığınırlar. Ve karşılıklı olarak siyasi, askeri yardımlaşmalar başlar. Mesela Litvanya’nın
Polonya ile yaptığı savaşlarda, Tatarlar önemli faydalar sağlamıştır. Ayrıca, ünlü Grunwald (1410)
savaşına katılmış ve savaş taktikleriyle göz doldurmuşlardır. Litvanya Büyük Düklüğü, 1572 yılına kadar
da Baltık’tan Karadeniz’e kadar uzanan Doğu Avrupa’nın en güçlü devleti olarak varlık gösterir.
Osmanlı İmparatorluğu ile Litvanya Büyük Düklüğü arasındaki diplomatik ilişkiler, XV. ve XVI.
yüzyıllarda kendini göstermeye başlar. Sonrasında Litvanya’nın 1918’de bağımsızlığını kazanması
1923’te de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ilişkiler tekrar gelişir. 1930’da iki ülke arasında
Dostluk Antlaşması imzalanır ve temsilcilikler açılır. 1931 Yılında ise Litvanya, Türkiye’ye elçi
gönderir. Mustafa Kemal Atatürk’le Litvanya Cumhurbaşkanı Antanas Smetona arasında
mektuplaşmalar olduğu da bilinmektedir1.
Türkiye, 1990 yılında Litvanya’nın egemenliğini geri kazanmasını ilk tanıyan ülkeler arasındaydı.
Vilnius Üniversitesi ise, 1991 yılında seçmeli ders olarak Türkçeyi öğrencilerine sunan ilk
üniversitelerden biri olmuştur. O zamanki Slav Filolojisi Bölümünün başkanı Prof. Valerijus
Çekmonas’ın çabaları sayesinde Filoloji Fakültesi’nde Türkçe dersleri vermek üzere St. Petersburg
Üniversitesi’nden Fatima Eloyeva davet edilmiştir. Litvanya’daki Türkiye Büyükelçiliği’nin aracılığıyla
1993 yılında Vilnius Üniversitesi’ne Türkiye’den ilk okutman gelmiştir. Haziran 1997’de ise Türkçe
Öğretim Merkezi açılmıştır
Öncesinde seçmeli ders olarak verilen Türkçe dersinin yanında, 2000–2001 akademik yılında
Sırpça ve Hırvatça bölümlerinde okuyan öğrenciler için “İkinci Dil olarak Türkçe” isimli yıllık program
uygulanmaya başlamıştır. Aynı yıl “Litvanca Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)” isimli lisans eğitim
programı onaylanmıştır. Adı geçen programa yeni öğrenciler dört yılda bir kabul edilmektedir. 2008’de
Vilnius Üniversitesi Doğubilimler Merkezi’nin sunduğu “Asya Araştırmaları Türkoloji” isimli programına
öğrenci kabulü onaylanmıştır.
İki programda da öğrencilerin sırasıyla 108 ve 122 saatlik “Türk Edebiyatı” dersini almaları
önerilmektedir.
Diğer kültürlerin özellikleri ile en iyi tanışma fırsatını edebiyat sayesinde yakalayabilmekteyiz.
Edebiyatın yardımıyla coğrafî mesafelere, etnik ve kültürel farklılıklara rağmen diğer ülkelerdeki
okuyucular, farklılıklarıyla ve benzerlikleriyle birbirini ve birçok temas noktasını bulabilmektedirler.
Bu bildirimizde, Türk edebiyatının üç ünlü ismi olan Mehmet Akif Ersoy, Orhan Veli, Attila İlhan’ın
şiirlerine dayanarak onların edebi metinlerindeki tarihi, edebi ve kültürel değerlerin Türkçe öğretim
süreci içindeki kullanımını açıklamaya çalışacağız. Şiirlerin ve eserlerin özelliklerini açıklayarak Litvan
edebiyatıyla benzerliklerini tespit etmeye çalışacağız.
Türk Edebiyatı dersi
Hem “Litvanca Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)” hem de “Asya Araştırmaları Türkoloji” isimli
lisans eğitim programları öğrencilerinin Türk edebiyatı ile tanışma fırsatını bulmalarına rağmen,
öngörülen yetersiz saat sayısından dolayı iki programda da bu tanışma imkanı oldukça sınırlı
kalmaktadır. Dolayısıyla öğretim elemanları Osmanlı edebiyatında ve kültüründe ayrı bir rol oynayan
İranlı şiirlerin etkisinde gelişen Türk şiirinin oluşumunun çok erken dönemlerine detaylı olarak
değinememektedirler. Fakat elbette öğretim elemanları öğrencilerine Türk edebiyatının hazinelerini
en geniş bir şekilde tanıtmak üzere materyalleri seçmelidirler. Aynı zamanda, Litvan okuyucularının
Sovyet dönemindeki tercümeler (Rusçadan) sayesinde bazı yazarların eserleriyle tanışma imkânına
sahip olduklarını unutmamalıyız. Genellikle bu eserler Türk edebiyatının Realizm akımına ait
1

Miškinienė, Galina. ‘Lietuvos ir Turkijos istoriniai ryšiai: Mustafos Kemalio Atatiurko ir Lietuvos Prezidento Antano Smetonos
laiškai’. Parlamento studijos Nr. 12, 2012, p. 36–50.
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yazarların sosyal eşitsizlik, zor kader yükünü taşıyan köylüler ve işçilerin hikâyeler, özgürlük için ve
zulüme karşı mücadele gibi konuları irdeleyen düzyazı ve şiir kitaplarıdır. Bu yazarlar arasında Reşat
Nuri Güntekin, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Aziz Nesin, Nazım Hikmet gibi isimleri görebiliriz. Fakat
tabii ki sadece bu yazarların eserleri okuyucuyu “uzak” bir edebiyatla tam anlamıyla tanıştırma
konusunda yetersiz kalacaktır.
Öğrencilere önerilen Türk Edebiyatı ders programı, Tanzimat döneminin edebiyatı ile
başlamaktadır. Tanzimat temsilcilerinin birinci (Ziya Paşa, İbrahim Şinasi, Namık Kemal) ve ikinci
kuşakları (Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Şemsettin Sami, Muallim Naci, Abdulhak
Hamid Tarhan, Samipaşazade Sezai)’dir. Ardından gelen yeni kuşak edebiyatçıları Recaizade Mahmut
Ekrem tarafından 1896 yılından itibaren çıkarılan Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmıştır. Bu
dergide Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Halit Ziya Uşaklıgil gibi isimler eserlerini yayınlamaktaydı.
“Yeni edebiyat yazarlarına” karşı çıkanlar ise, Türk edebiyatının bağımsız temsilcileri olarak tanınan
Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmed Rasim idi. “Jön Türklerin” ihtilali (1908) ile beraber Milli Edebiyat
ortaya çıkmıştır. Bu dönemin en parlak temsilcileri arasında Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp,
Ömer Seyfettin, Mehmet Akif Ersoy gibi isimler yer almaktadır. İhtilali takip eden yılı, Türk
edebiyatının yükseliş yılı olarak adlandırabiliriz. Genç ve yetenekli şairler grubu (Orhan Seyfi Orhon,
Faruk Nafız Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy), çağdaş şiirde halk
dili ve halk edebiyatının şekillerinin benimsenmesi adına zafer kazandılar.
Sonradan Birinci Dünya Savaşı dönemi (1915–1919), yeni isimleri ve yeni konuları getirmiştir. Bu
dönemdeki en önemli edebiyatçılar arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Refik
Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin gibi isimleri sayabiliriz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından (29 Ekim 1923) sonra Cumhuriyet döneminde düzyazı
gelişmeye başlamıştır. Realizm ilk akımının belirtilerini Nabizade Nazım ve Ebubekir Hazım
Tepeyran’ın eserlerinde buluruz. Realizm akımına mensup yazarlar arasında Sabahattin Ali, Memduh
Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Halikarnas Balıkçısı ve tabii ki Türk edebiyatının “üç en önemli
realisti” olan Kemal Tahir Demir, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal’i görüyoruz. Her bahsedilen yazarın
Realizm ile olan ilişkisinin farklı olduğunu belirtmeliyiz.
1940–1954 yıllar arasında köylerdeki ortaokul ağı olan Köy Enstitüleri kurulmuştur. Bu eğitim
reformunun sayesinde adı geçen okulların mezunları Türkiye’nin seçkin tabakasını oluşturdular.
Tanınan müzisyen, siyaset adamı ve sanatçılar arasında eserlerinde köy ile alakalı konuları irdeleyen
Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Mehmet Başaran, Şevket Yücel gibi yazarları unutmamalıyız. Anadolu
hakkında yazanlar ise Kemal Bilbaşar, Necati Cumalı, Yılmaz Güney idi.
Mizahı eserlerinde geliştiren Aziz Nesin, Haldun Taner, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü idi. 50’li Yıllarda
düzyazıdaki “bunalım” kendini hayal kırıklığı ve ilgisizlikle belli eder. Bu konuda Oktay Akbal, Ferit
Edgü, Erdal Öz, Demirtaş Ceyhun, Leyla Erbil, Orhan Duru eserleri dikkat çekmektedir.
Cumhuriyet döneminde şiir de yenilenmekte, yeni akım ve eğilimler ortaya çıkmaktadır. Ahmet
Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar bu
dönemde önde gelen en önemli isimler arasındadır.
40’lı yıllarda üç şair (Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat) tarafından hazırlanan
Garip isimli kitap karşımıza çıkmaktadır. Adı geçen kitabın girişinde Manifesto sunularak böylece
kitabın ismini (“Garip”) alan Türk şiirinin strüktürü ve dilini değiştiren yeni bir edebî hareket
başlatılmıştır. Diğer yandan şiirlerde “sanat için sanat” eğilimine dönüş de ilan edilmektedir. “İkinci
Yeni”nin en önemli isimleri arasında İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar yer almaktadır.
Çağdaş Türk edebiyatı ve eğilimlerinden bahsettiğimiz zaman Orhan Pamuk, Nedim Gürsel, Elif
Şafak, Ayşe Kulin gibi yazarların eserleri dikkat çekmektedir. Çağdaş şairler arasında ise Fazıl Hüsnü
Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı, Osman Ziya Saba, Ümit Yaşar Oğuzcan, Attila İlhan kayda değer
isimlerdir.
Edebiyatı kullanarak yeni bir kültürü sunduğumuzda ilk olarak kendi (milli) kültür ve edebiyat ile
olan temas noktalarını bulmalıyız. Bu amaçları gerçekleştirmek için farklı yöntemlere başvurabiliriz.
Bu yöntemlerinden biri ise kendi literatüründe benzer akım ve eğilimlerin bulunmasıdır. Bu
yöntemleri, Mehmet Akif Ersoy, Orhan Veli, Attila İlhan’ın eserlerine dayanarak açıklamaya
çalışacağız.
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Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri
Mehmet Akif Ersoy, 1873–1936 yılları arasında yaşamış çok önemli bir Türk şairidir. Türk milli
marşının yazarıdır. Bütün eserlerini Türk toplumuna gerçeği göstermek için kaleme alan idealist bir
şairdir. Mehmet Akif’in yaşadığı dönem, Osmanlı Devleti’nin yıkılmaya başladığı ve Cumhuriyet’in
kurulduğu bir zaman dilimine denk gelir. Toplumda çözülme, panik ve umutsuzluk vardır. Mehmet
Akif’in milli edebiyat kadrosu içerisinde düşünülmesini gerekir. ‘İstiklal Marşı’nı yazan, son derece
sağlam gözlemleri ile yerli hayatının izlerini şiire taşıyan, milli edebiyatının bizim kabul etmediği aruz
veznini sokakta konuşulan Türkçesiyle birleştirerek ona adeta milli bir kimlik kazandıran şair,
Safahat’ta toplanan şiirlerinde bize biz yapan değerleri dile getirmiştir’ .
Dolayısıyla edebiyat sürecindeki yazarın konumunu, şahsiyetini ve genel edebiyat bağlamındaki
eserlerinin yerini belirlemek için, çok önemli bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir:
– Yazarın biyografisini en geniş ve detaylı şeklinde sunmalıyız. Bu konuda M. Orhan Okay-M.
Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanan İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti, karakter ve
seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen İslâmcılık akımının önemli şahsiyeti adlı makale yararlı
bir kaynak olarak kullanılabilmektedir.
– Yazarın eserlerinin tanımıdır. Genel edebiyat bağlamındaki yeri, irdelediği konular, dil ifadeleri,
yeniliği ve özelliği yazarı sunduğumuz zaman değinilmesi gereken en önemli noktalardır. Bu dönemin
kötü koşullarını onun “Safahat” adli şiir kitabında görebiliriz. Türk Milleti’nin yaşadığı bütün talihsiz
olaylar, yaşayış unsurları bu kitapta detaylarıyla şiir aracılığıyla anlatılmıştır. Bu kitap yedi bölümden
oluşmaktadır. Altıncı bölümün adı “Asım”dır. Bu bölüm; 2500 dizeden oluşmaktadır. “Asım”, Mehmet
Akif’in gençlik idealinin adıdır. Türk gençliğini Asım’ın nesli olarak adlandırmış ve sembolize etmiştir.
Bu bölümde Asım’ın ve dolayısıyla Asım’ın neslinin özelliklerini sıralar.
Mehmet Akif, Türk gençliğinde şu özellikleri görmek ister. Güçlü bir beden yapısı, inançlı bir ruh
yapısı, eğitim ve öğretim, bilim, çalışkanlık, ümit ve azim, dindarlık, ahlak ve vatan sevgisi.
Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, sedalı kafiyesi, özel tonu ve alışılmamış yapı unsurları ile
karakterize edilmektedir.
– İçeriğin daha iyi anlaşılması açısından, şiir örneklerinin öğrencinin diline (bu durumda
Litvancaya) çevrilmesi gerekmektedir.
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal,
Kahraman ırkıma bir gül… Ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Nebijok, neišnyks aušrose besiplaikstanti
raudona vėliava;
Virš nemarios gimtinės rūkstanti paskutinioji
liepsna.
Ji mano šalies žvaigždė, šviesulys;
Ji– tai aš, ji mano tėvynės tiktai.
Nenugręžk, prašau, veido, o drovusis pusmėnuli!
Šypsokis mano didvyriškai tautai! Kokia ši jėga,
kokia šlovė!
Tau nėra pralietas mūsų kraujas vėliau,
teisybė...
Teisingumas, tiesą garbinanti mano tauta
nusipelniusi laisvės!

– İncelenmesi ve kendi edebiyatının (bu durumda Litvan edebiyatının) benzer akımı ile
karşılaştırılması, yabancı kültüre kendi kültürünün gözüyle bakma fırsatı tanıyacaktır. Diğer yandan
bunun böyle bir kıyaslama incelenen eserlerin özellikleri anlamamızda yardımcı olabilir.
İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de, Litvan Milli Marşı ise 1919 yılında resmi olarak kabul edildi. Söz ve
müziği 1898 yılında Dr. Vincas Kudirka tarafından yazılan, 1905 yılında başkent Vilnius'ta tanıtılan, ve
1919 yılında da Litvanya'nın ulusal marşı olarak kabul edilen marştır. 1950 yılında, Litvanya, Sovyetler
Birliği'nin bir parçasıyken yerine başka bir marş kullanılmış, fakat Litvanya'nın bağımsızlığını
kazanmasıyla milli marş tekrar Tautiška giesmė olmuştur.
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Vincas Kudirka ‘Litvanya milli marşı’ (1898)
Litvanya, bizim Vatanımız,
Sen, kahramanlar ülkesi,
Geçmişinden kuvvet alsınlar
Senin oğulların.
Çocukların sadece
Erdem yollarından yürüsün,
Senin yararına
Ve insanların hayrına çalışsın.
Litvanya'da güneş,
Karanlıkları kaldırsın,
Hem aydınlık, hem doğruluk,
Adımlarımıza eşlik etsin.
Litvanya sevgisi
Yüreklerimizde yansın,
Litvanya adına
Birliktelik çiçek açsın! (Tercüme: Skaiste Kıvcı)
Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan gençlik konusuna dönerken yine Litvan Edebiyatına
göz atmamız gerekmektedir. Vincas Kudirka, yazdığı ‘Labora’ (Ltince - Çalışkanlık) adlı şiiri sözleriyle
Mehmet Ersoy gibi Litvan gençliğine de yol göstermiştir.
Vincas Kudirka ‘Labora’ (latince - Çalışkanlık)
Ey kardeşim!
Gençken serp tohumu toprağa.
Bırakma onu bedeninden yoksun!
İş işten geçtiği için ihtiyarlığında,
bedenin ruhunu taşımayınca,
gençken ekmediğini biçemezsin.
İçindeki hırsın ateşi,
kurutmasın toprağı.
Onu her zaman sevgi ile sula!
Zengin da olsan, fakir de,
sadece ve sadece onurunla yaşa.
Çalış ki
içindeki ateş seni yakmadan,
ışığı ile aydınlat yolunu!
Eğer ki halen ideallerinin peşindeysen,
o zaman ideallerine ulaşmak için uğraş
ama sadece onurunla uğraş.
Ey kardeşim, hızlı ol!
Çünkü sonra, azıcık altın kırıntısı
ve bir lokma ekmek için
unutacaksın ideallerini.
Her günün bir sayfa, hayatın bir kitaptır.
Onu dikkatle oku ki
ruhun seninle ölüp çürümesin.
Bedenin yok olup gitse de,
ruhunun ışığı aydınlatsın
senden geri kalanı.
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Yorulmuşsan zor işin ardından,
kalmamışsa dizlerinde seni taşıyacak takatin,
Sakın üzülme!
O zaman bak arkandan gelen gençlere
ki ruhun onlar kadar güçlü,
onlar kadar umutla dolsun… (Tercüme: Nuri Sağlam ve Yustina Sidoroviç)
Mehmet Akif, idealindeki Türk gençliğinin, sağlıklı olmak için sporla uğraşan, vatan sevgisini ve
bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan, ahlak, eğitim ve öğretime önem veren, ümitsizliğe kapılmayıp
azimli ve çalışkan olan, dindar olup, ancak Müslümanlığı doğru anlayan, her türlü ayrılıktan kaçınan
birlikte hareket etmeye önem veren, taklitçiliğe özenmeyen bir gençlik olduğunu söyleyebiliriz.
Mehmet Akif’in bu ideali aslında Türk gençliği kadar Litvan gençliği için de tüm dünya gençliği için de
geçerlidir. İnançlı, dinini doğru yaşayan, bedenen ve ruhen sağlıklı, çalışkan, üretken bir gençlik bütün
toplumların özlemidir.
Vilnius Üniversitesi Bölüm öğrencilerimizle 2015 yılından başlayarak her sene Mehmet Akif
Ersoy’la ilgili şiir programı düzenliyoruz. ‘Milli Ses Mehmet Akif’, ‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 95. Yıl
Dönümü Kutlama Etkinliği’, ‘Mehmet Akif ve Gençlik’, ‘Mehmet Akif Ersoy ile Litvanya ve Türkiye
tarihi etkinlik programı’ başlıklı faaliyetlerimiz daha çok etkili olup öğretim sürecine yardımcı
olmaktadır.
Orhan Veli’nin hayatı ve eserleri
Garip adlı şiir kitabına (1941) imza atan üç şair Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat I. Yeni
(Garip) Şiir Hareketine yol açmışlardır. Bu hareket eski Türk nazmının yapısını ve dilini değiştirdi.
Bundan sonra şiirlerinde halk dilini de yansıtmaya başlamışlardır. O. Veli sayesinde hikâye, deneme,
makale ve tercüme alanında değişikler olmuştur. O, yeni formları kullanarak şiirini olgunlaştırır.
Vezin, kafiye atılmış, edebiyatında metaforların, karşılaştırmaların ve hiperboliklerin daha az
kullanıldığı bir şiir tarzına yönelmişti. Bu şair nazmı ve konuşma dilini bir araya getirmiştir.
O. Veli’nin ‘Varlık’ dergisinde yayınladığı beş makalesi daha sonra birleştirilerek 1941 yılında
çıkarılan ‘Garip’ kitabının önsözünde ‘Garip’ hareketinin poetikası olarak yayınlanmıştır. Bu kitap Türk
edebiyatının yıkıcı ve yapıcı temel taşı sayılmaktadır. O. Veli keskin bir eleştiri almış ve hatta şiirdeki
yenilikçi fikirler için hor görülmüştür. Bu Türk şair, Baudelaire, Verlaine, Rimaudas gibi Fransız
şairlerden etkilenmiştir. Asım Bezirci, Orhan Veli’nin şiirlerinin tümünü 1951 tarihinde bir kitabına
topladı.
Eski ile yeni arasında ses yükü, imge yapısı ve söyleyiş biçimi açısından şiiri daha iyi anlamak
amacıyla yine tercüme metodu kullanmaktayız.
Aš klausausi Stambulo (İstanbul’u Dinliyorum, 1 Mayıs 1947)
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis,
Tik vėjelis lengvas pučia,
Lengvai, lengvai plevena
Medžių lapai.
Toli, labai toli
Nesustodami skamba vandens pardavėjų varpeliai.
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis,
Kai staiga aukštai danguje
Pralekia klykiančių paukščių būrys.
Kol žvejai traukia tinklus
Ir moterys kojomis vandenį taško,
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis.
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis,
Dengtas turgus gaivus ir ramus,
Machmutpaša šurmuliuoja.
Kur balandžių kiemai kupini
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Ir kūjų dūžiai dunksi dokuose,
Pavasario vėjas neša prakaito kvapą.
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis.
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis,
O valčių prieplaukos vaizdas,
Skendįs migloje, maną galvą svaigina.
Pietų vėjai, tiek siautėję, nurimo.
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis.
Einant grindiniu gražuolei –
Dainos, plepalai, keiksmai.
Iškrito jai kažkas iš rankos, –
Tikriausiai rožė.
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis
Aš klausausi Stambulo užmerktom akimis.
Plazda sijonas lyg paukštis
Ar įkaitusi tavo kakta, – nežinau,
Ar tavo lūpos sudrėkę, – nežinau.
Virš pistacijų pakilo mėnulis sidabrinis,
Man kalba tavosios plakimas širdies.
Aš klausausi Stambulo.
Negaliu paaiškinti (Anlatamıyorum, Nisan 1940)
Jei aš verkčiau, ar išgirsi šį garsą
Mano eilėse?
Ar galėsi paliesti ranka
Mano ašaras?
Dar prieš patiriant šį skausmą
Aš nežinojau,
Kad tavo dainos buvo tokios gražios,
O žodžiai jų tokie bejėgiai.
Yra tokia vieta, – žinau aš,
Kur viską pasakyti galima,
Aš netoliese, aš jaučiu ją,
Tik negaliu paaiškinti. (Vytautas Miškinis tarafından şiirlerin Edebi işlenmesidir)
Öğrencilerimiz şairin hayatı ve eserleriyle bu şekilde tanıştıktan sonra kendi edebiyatlara farklı
bir gözle bakar ve dolayısıyla benzer süreçleri aramaya çalışırlar. Garip hareketinin geleneğe karşı
çıkışı, kübizm, fütürizm, dadaizm ve gerçeküstücülük izleri taşımasını lisans konusu olarak da
verebiliriz. Çalışmada, Batı Avrupa'da doğmuş bir kültürel akım olan avangart anlayışın Doğu geleneği
bağlamında nasıl olgunlaştığını ve şairin şiirinde belirlemeyi amaçlamaktadır. Böyle bir çalışma 2018
yılında 4. Sınıf öğrencisi Mariya Sulaberidzė tarafından yapılmıştır. Ayni zamanda Orhan Veli’nin
şiirlerini Litvancaya da tercüme etmiştir.
Attila İlhan’ın hayatı ve eserleri
Attila İlhan, çağdaş Türk şiirinin önemli temsilcilerindendir. Modern ile gelenekseli
birleştirmedeki ustalığını yalnızca şiirlerinde değil romanlarında da göstermiştir. Attila İlhan
şiirlerinde, Namık Kemal, Nazım Hikmet gibi yenilikçi şairlerin yanında Divan şairlerinden de
beslenmiştir. Attila İlhan’ın en fazla etkilendiği şairlerinden biri Tevfik Fikret’tir. İlk kitabi Duvar
(1948), şairin kendisinin de belirttiği gibi „günlük ve ömürlük yaşantımızın problemlerini hemen daima
hürriyet ve saadet ideallerinin ışığı altında ele alan, toplumcu bir gerçekliğin yanısıra bir de gelecek
iyi günlerin iyimser romantizmini taşıyan“ bir eserdir. Şiirlerinde başlangıcından beri görülen
isyankâr, delişmen hava bir serüven ihtirası ile zenginleşmiştir. Attila İlhan, 1954’te yayımladığı Sisler
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Bulvarı kitabıyla birlikte toplumcu özden çok, bireysel duygulanımları öne alan şiirlere ağırlık verir.
Özellikle Paris’e gidişinden sonraki şiirlerini anlamak için hayatını ayrıntıları ile bilmek gerekir.
Attila İlhan’ın hayatı ve Eserlerinin özelliklerini Edebiyat derslerinde Litvan öğrencilerimize nasıl
anlatabileceğimizi Galina Mişkiniene’nin ‘Litvanya’da Attila İlhan’ın şiir mirasına bir bakış’ adlı
makalesinde daha detaylı bulabiliriz .
Dolayısıyla, şairin yazdığı konulara dayanarak kendi edebiyatımızdaki benzerlikleri bulmaya
çalışacağız. İlk önce aynı kuşak temsilciler arasında arayacak ve edebiyatta aktif oldukları dönemlere
dikkat çekeceğiz.
Litvan edebiyatındaki ilk aşk şairi olarak Antanas Vienažindys (1841–1892) olarak söyleyebiliriz,
çünkü kendisi tüm şiirlerini Sibirya’ya sürgün edilen ve hayatta bir daha göremediği sevgilisi Veronika
için yazmıştı. Attila İlhan ile karşılaştırmamızda Sigitas Geda (1943–2008) da uygundur, özellikle en
son kitaplarından Siuita Virginijai [Virginya’ya bir Süit] adlı kitabı. Fakat maalesef bu kitap en iyi
eserleri arasına girmiyor. Litvanya’da düzenlenen “Poezijos pavasaris” [Şiir Baharı] etkinliği için S.
Geda tarafından yapılan Nazım Hikmet’e ait şiirlerin çevirileri (1978), Litvanca olarak yayınlanmış
çağdaş Türk şiirin ilk örnekleriydi. Antanas Jonynas da (tüm eserleri ile) gerçek aşk şairi olarak
adlandırabilir. Aşk şiirleri Kornelijus Platelis’in eserlerinde de karşımıza çıkmaktadır (mesela
Prakalbos upei [Nehirle Konuşmalar] adlı kitabı).
Dolayısıyla kültürel farklılıklar fazla görünse de metin kıyaslama metodu çağdaş (ve diğer) Litvan
şiiri ile Türk şiirinin benzerlik bulma şansını artırmaktadır. Bu da çağdaş Türk şairlerinin tanıtmamızı
ve eserlerini incelememizi kolaylaştırmaktadır.
Sonuç
Bu bildirimizde, Türk edebiyatının üç ünlü isminin şiirlerine dayanarak onların edebi
metinlerindeki tarihi, edebi ve kültürel değerlerin Türkçe öğretim süreci içindeki kullanımını
açıklamaya çalıştık.
Üzerinde yazdıkları hangi konuları alsak, bu konuların denginin sadece Türk edebiyatında değil,
aynı zamanda diğer halkların edebiyatında da bulunduğunu görmekteyiz. Bu makalede bahsedilen
metin kıyaslama olanakları, yeni araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi için izin vermektedir, bu
araştırmalar ise ilk bakışta çok uzak kültürleri ve edebiyatları yakınlaştırabilmektedir.
Diğer taraftan ise Türk Dilinde yazılmış olan metinlerin Ana dile (Litvancaya) çevirisi bu
metinlerin daha iyi anlaşılması ve analiz edilmesine yardımcı olabilecektir. Böylece hazırlanan
metinler, öğrencilere metinlerin yapısını ve içindekileri daha net şekilde gösterecektir.
KAYNAKLAR
Argunşan, Hülya. ‘Mehmet Akif’. Yeni Türk Edebiyatı. El Kitabı (1839–2000). Editör Ramazan
Korkmaz. Ankara 2005, s. 209–211.
Miškinienė, Galina. ‘Lietuvos ir Turkijos istoriniai ryšiai: Mustafos Kemalio Atatiurko ir Lietuvos
Prezidento Antano Smetonos laiškai’. Parlamento studijos Nr. 12, 2012, p. 36–50.
Mişkiniene, Galina. ‘Litvanya’da Attila İlhan’ın şiir mirasına bir bakış’. Güncel Sanat. Kültür,
sanat, edebiyat dergisi. Yıl 9. Sayı 52. Adana 2018, s. 42–45.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. Devirler /İsimler / Eserler / Terimler. İstanbul: Dergah
yayınları, 1981.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

767

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokulda Temel Matematik Dersi İle İlgili
Görüşleri
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
aysunnuketelci@hotmail.com
Özet: Sınıf öğretmeni, bireylerin matematik öğretiminde önemli bir role sahiptir. Matematik dersine olumlu tutum
geliştirmede de öğretmenin rolü göz önüne alındığında sınıf öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Sınıf öğretmeni
adaylarının matematikteki yeterlikleri ve becerileri büyük önem taşımaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının aldıkları
eğitimde matematik dersinden elde edecekleri kazanımlar sınıf öğretmeni adaylarının matematikteki yeterliklerini ve
becerilerini belirlemektedir. Lisans programları 2018 yılında güncellenerek matematik dersi kapsamında birinci ve ikinci
yarıyılda okutulan Temel Matematik dersi yerine birinci yarıyılda İlkokulda Temel Matematik dersi olarak değişmiştir.
Bu çalışma, güncellenen ve 2018-2019 öğretim yılında uygulamaya başlanan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında yer
alan İlkokulda Temel Matematik Dersi ile ilgili sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır. Çalışma grubu İlkokulda Temel Matematik Dersini almış 25 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışma
nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada araştırmacı
tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan sorular kullanılmıştır. Eski programdaki Temel Matematik Dersi ve
güncellenen programdaki İlkokulda Temel Matematik Dersinin içeriklerini içeren bir tablo sınıf öğretmeni adayına
verilmiştir. Öğretmen adayının ortaöğretimde gördüğü önceki programda yer alan matematik konuları ile ilgili
bilgilendirme yapılmıştır. Güncellenen programın benzerlik ve farklılıklarını, olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya
çıkaracak açık uçlu sorulara sınıf öğretmeni adaylarının verdikleri cevaplardan elde edilen veriler, içerik analizi
yöntemiyle değerlendirilecektir. Sınıf öğretmeni adaylarının İlkokulda Temel Matematik Dersi ile ilgili beklirttikleri
görüşlerden İlkolda Temel Matematik Dersinin amaçlarını tam oalrak kavrayamadıklarını, ders içeriklerinde bulunan
konuların ilkokul matematik öğretim programındaki yerini tam olarak anlayamadıklarını göstermektedir. Sınıf öğretmeni
adayları ders içeriğinin azalması ilkokul programı ile uygunluğu gibi konularda olumlu görüş ve ders saatinin az olması,
sadece bir dönem olması gibi konularda olumsuz görüş belirtmişlerdir. Sınfı öğretmeni adayları ders içeriklerinin ilkokul
matematik programı ile tamamen uyumlu olması ve İlkokulda Temel Matematik dersinin sayısının ve haftalık ders saati
sayısının arttırılması gibi önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar Sözcükler: İlkokulda temel matematik dersi, Sınıf öğretmeni adayı, Matematik.

Primary School Teacher Candidates’ Views on Elementary
Mathematics in Primary School Course
Abstract: The primary school teacher has an important role in the teaching of mathematics. Considering the role
of the teacher in developing a positive attitude to mathematics, primary school teachers have a great role. The
qualifications and skills of primary school teachers in mathematics are of great importance.The achievements of the
primary school teacher candidates in the mathematics course in their education determine their competences and skills
in mathematics. The undergraduate programs were updated in 2018 and replaced with the Elementary Mathematics in
Primary School course in the first semester instead of the Elementary Mathematics course taught in the first and second
semesters. This study was carried out in order to reveal the opinions of primary school teacher candidates about the
Elementary Mathematics in Primary School course in Primary School Teaching Program which was updated and
implemented in 2018-2019 academic year. This study group consisted of 25 primary school teacher candidates who had
taken the Elementary Mathematics in Primary School course. This study was conducted using a case study pattern which
is one of the qualitative research methods. In the study, questions were developed using open-ended questions
developed by the researcher. A table containing the contents of the Elementary Mathematics Course in the old program
and the Elementary Mathematics in Primary School Course in the updated program has been given to the Primary School
Teacher Candidates. Information about the mathematics subjects in the previous program which the teacher candidate
had seen in secondary education was informed. The data obtained from the answers of the primary school teacher
candidates to the open-ended questions that will reveal the similarities and differences, positive and negative aspects
of the updated program will be evaluated by content analysis method. From the opinions of the Primary School Teacher
Candidates about Elementary Mathematics in Primary School Course, they showed that they could not fully comprehend
the objectives of Elementary Mathematics in Primary School Course and they could not fully understand the place of
the subjects in the course content in the primary school mathematics curriculum. Primary School Teacher Candidates
expressed a positive opinion on issues such as decrease in course content and compliance with the primary school
curriculum, and a negative opinion on issues such as short hours and only one semester. Primary School Teacher
Candidates suggested that the course content should be fully compatible with the elementary school mathematics
program and that the number of basic mathematics courses and the number of weekly lessons should be increased.
Keywords: Elementary mathematics in primary school course, primary school teacher candidates, mathematics.
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1.Giriş
İlkokul dönemi bireylerin gelecek yaşamında gerekli olan tüm bilgi ve becerileri kazandığı için
bireylerin eğitiminde önemli bir role sahiptir. Matematik eğitimin temellerinin atıldığı bir dönem
olması nedeniyle matematik eğitimi açısından da önemli bir dönemdir. Bu bağlamda, bu önemli
dönemde sınıf öğretmenlerine matematik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasında ve matematik
dersine karşı olumlu tutum geliştirmede büyük görev düşmektedir (Kandemir, 2004, Kandemir, 2006;
Doruk ve Kaplan, 2013). Temel matematiksel becerilerin ilkokulda kazandırıldığı düşünüldüğünde esas
sorumluluğun sınıf öğretmenlerine düştüğü söylenebilir. (İskenderoğlu, Uzuner, 2017). İlkokuldaki
matematik başarısı ve matematiğe karşı tutumu daha sonraki eğitim kademelerindeki matematik
başarısını ve matematiğe karşı tutumunu da etkileyecektir.
Etkili bir öğretim için öğretmenlerin kuvvetli bir alan bilgisine sahip olması (Hacıömeroğlu ve
Şahin Taşkın, 2012; Tanışlı, 2013) ve sahip oldukları bilgiyi öğrencilere nasıl ve hangi yollarla
ulaştırabileceği yolları iyi bilmeleri gerekmektedir (Gürbüz, Erdem ve Gülburnu, 2013; Shulman, 1986;
Baki vd. 2018). Matematik dersini seven ve temel anlamda kavramları bilen bir öğretmen ise bu dersi
anlatırken kendini rahat hissedecek, akıcı bir ders ortamı oluşturabilecek ve öğrencisinin de olumlu
tutum geliştirmesine yardımcı olabilecektir (Doğan, 2000). Öğretmen adayı açısından önemli olan
konu, öğretmen olduğu zaman vereceği bu derse göre gerekli bilgi düzeyine, kavramları ifade ederken
kendine olan güvene, konu sunumunda alternatif yaklaşımlara ve soru kurma üretkenliğine sahip
olmasıdır (Kandemir, 2006). Öğretmen adaylarında matematik dersindeki kavramları bilirlerse
matematiğe karşı olumlu tutum geliştirecekler bu da onların matematik öğrenmesini ve öğretmesini
olumlu yönde etkileyecektir.
Sınıf Öğretmenliği Programında sınıf öğretmeni adayları, lisans eğitimleri boyunca birinci sınıfta
aşağıda içerikleri verilen ikişer saatlik Temel Matematik I ve Temel Matematik II derslerini
almaktadırlar (YÖK, 2007). Temel Matematik I dersinin içerikleri Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Sınıf Öğretmenliği Programı Temel Matematik I dersi içerikleri
Şekil 1’deki Sınıf Öğretmenliği Programı Temel Matematik I dersi dört yıllık Sınıf Öğretmenliği
Programının birinci sınıfının birinci yarıyılında görülmekteydi.

Şekil 2. Sınıf Öğretmenliği Programı Temel Matematik II dersi içerikleri
Şekil 2’deki Sınıf Öğretmenliği Programı Temel Matematik II dersi dört yıllık Sınıf Öğretmenliği
Programının birinci sınıfının ikinci yarıyılında görülmekteydi.
Lisans programları 2018 yılında güncellenerek Sınıf Öğretmenliği Programında matematik dersi
kapsamında birinci sınıfın birinci ve ikinci yarıyılda okutulan Temel Matematik I ve Temel Matematik
II dersi yerine birinci sınıfın birinci yarıyılda okutulan aşağıda ders içerikleri verilen 3 saatlik İlkokulda
Temel Matematik dersi olarak değiştirilmiştir (YÖK, 2018).
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Şekil 3. Sınıf Öğretmenliği Programı İlkokulda Temel Matematik dersi içerikleri
Şekil 3’de görüldüğü gibi İlkokulda Temel Matematik dersi içeriklerinde pek çok konu ders
içeriklerinden çıkarılmıştır. İlkokulda Temel Matematik dersi içeriklerinin Temel Matematik Ders
İçeriklerinden farkı sınıf öğretmeninin okulda öğreteceği konulardan oluştuğu biçiminde açıklanabilir.
Sınıf öğretmeni adaylarının matematikteki yeterlikleri ve becerileri büyük önem taşımaktadır.
Sınıf öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimde matematik dersinden elde edecekleri kazanımlar sınıf
öğretmeni adaylarının matematikteki yeterliklerini ve becerilerini belirlemektedir. Bu çalışma,
güncellenen ve 2018-2019 öğretim yılında uygulamaya başlanan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında
yer alan İlkokulda Temel Matematik Dersi ile ilgili sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini ortaya
koymak amacıyla yapılmıştır.
2.Yöntem
Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analiz
yöntemleri açıklanmaktadır.
2.1.Araştırma Deseni
Araştırma nitel araştırma yöntemlerden durum desenine uygun olarak yapılandırılmıştır. Yin
(1984) durum desenini çağdaş bir fenomeni, fenomen ile bağlam arasındaki ilişki açık değil ise birden
fazla kaynak kullanarak gerçek yaşam bağlamında açıklama süreci olarak tanımlamaktadır.
2.2. Çalışma Grubu
Çalışma grubu İlkokulda Temel Matematik Dersini almış çalışmaya gönüllü katılmış 25 sınıf
öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi oluşturulurken kolay ulaşılabilir örneklem
modeli esas alınmıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Çalışmanın verileri sınıf öğretmeni adaylarına yapılan bilgilendirmeden sonra araştırmacı
tarafından sınıf öğretmeni adaylarına sorulan aşağıdaki açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan
oluşmaktadır.
1. İlkokulda Temel Matematik Dersinde yapılan değişikliklerle ilgili olumlu düşünceleriniz
nelerdir? Ayrıntılı açıklayınız.
2.İlkokulda Temel Matematik Dersinde yapılan değişikliklerle ilgili olumsuz düşünceleriniz
nelerdir? Ayrıntılı açıklayınız.
3. İlkokulda Temel Matematik Dersi ile ilgili önerileriniz nelerdir?
2.4. Veri Toplama Süreci
Temel Matematik Dersi ve güncellenen programdaki İlkokulda Temel Matematik Dersinin
içeriklerini içeren bir tablo sınıf öğretmeni adayına verilmiştir. Öğretmen adayının ortaöğretimde
gördüğü önceki programda yer alan matematik konuları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel içerik analizi çok
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farklı veri türlerinin analizinde kullanılan analiz öncesinde verilerin yazılı metne dönüştürülmesini
gerektirmektedir (Patton, 2002). Bu kapsamda içerik analizi öncesi tüm formdaki bilgiler bilgisayar
ortamına aktarılmış araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Elde edilen kodlar temalara dönüştürülerek
tablo haline getirilmiştir.
3.Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde sınıf öğretmeni adaylarının 2018-2019 öğretim yılında uygulamaya başlanan Sınıf
Öğretmenliği Lisans Programında yer alan İlkokulda Temel Matematik Dersi ile ilgili görüşlerini ortaya
koymak amacıyla yöneltilen açık uçlu sorulara verdikleri cevapların istatistiklerine yer verilmiştir.
Sınıf öğretmeni adaylarının İlkokulda Temel Matematik Dersinde yapılan değişikliklerle ilgili olumlu
düşüncelerine ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İlkokulda Temel Matematik Dersinde yapılan değişikliklerle ilgili olumlu düşünceler
Cevaplar
Konuların azalması
İlkokul programına uygun konuların olması
Çocuklara nasıl öğretileceğinin olması
Daha detaylı ders işleme imkanının olması
Düşünmeye yönelik konuların olması
Güncel bilgilerin olması
Konuların daha iyi anlaşılma imkanının olması
Konular çok kısıtlı
Yaş grubuna uygun somut konuların olması
Görüş belirtmeyenler

Öğretmen adayları
1,4,7,8,10,11,13,15,24,25
18,20,21,23
6,9,12
16,17
9
19
22
3
5
2
TOPLAM

f
10
4
3
2
1
1
1
1
1
1
25

Tablo 1 incelendiğinde sınıf öğretmeni adayları konuların azalması (10 kişi), ilkokul programına
uygun konular olması (4 kişi), çocuklara nasıl öğretileceğinin olması (3 kişi) ve daha detaylı dersi
işleme imkanı olması (2 kişi) İlkokulda Temel Matematik dersinde yapılan değişikliklerin olumlu
yönlerinden bazıları olarak öne çıkmaktadır.
Sınıf öğretmeni adaylarının İlkokulda Temel Matematik Dersinde yapılan değişikliklerle ilgili
olumsuz düşüncelerine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. İlkokulda Temel Matematik Dersinde yapılan değişikliklerle ilgili olumsuz düşünceler
Cevaplar
Ders saatinin az olması
Detaylı öğrenememe
Bazı konular eklenmeli
Matematiğin doğası ve felsefesi anlatılmalı
Sadece bir dönem olması
Bazı konular gereksiz
Sürekli değişmesi
Matematik ve geometrinin ayrılması
Görüş belirtmeyenler

Öğretmen adayları
4,10,15,23
6,13,16,22
1,2,14
3
11
18
19
21
5,7,8,9,12,17,20,24,25
TOPLAM

f
4
4
3
1
1
1
1
1
9
25

Tablo 2 incelendiğinde sınıf öğretmeni adayları ders saatlerinin az olması (4 kişi), detaylı
öğrenememe (4 kişi) ve bazı konular eklenmeli (3 kişi) İlkokulda Temel Matematik dersinde yapılan
değişikliklerin olumsuz yönlerinden bazıları olarak öne çıkmaktadır.
Sınıf öğretmeni adaylarının İlkokulda Temel Matematik Dersinde yapılan değişikliklerle ilgili
önerilerine ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. İlkokulda Temel Matematik Dersinde yapılan değişikliklerle ilgili öneriler
Öneriler
Uygulamaya yönelik konu
Nasıl öğretileceği konusu üzerinde durulmalı
Öğretmen daha fazla bilgiye sahip olmalı
Etkinlikler ile pekiştirilmeli
İki dönem ders
Bazı konular çıkarılmalı
Sadece ilkokul konuları olsun
Defter tutulmalı
Sürekli değişmemeli
Bazı konular eklenmeli
Bahar döneminde de açılmalı
Konudan sonra somut örnekler verilmeli
Matematik ve kullanım alanları ile ilgili konular
Görüş belirtmeyenler

Öğretmen Adayları
1,12,13,23
6,9,18
2,11
5,7
10,15
24,25
4
16
19
20
22
17
3
8,14,21
TOPLAM

f
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
25

Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının İlkokulda Temel Matematik dersi hakkında sınıf
öğretmeni adayları uygulamaya yönelik konu (4 kişi), nasıl öğretileceği konusu üzerinde durulmalı (4
kişi), öğretmen daha fazla bilgiye sahip olmalı (2 kişi), etkinlikler ile pekiştirilmeli (2 kişi) ve iki
dönem ders (2 kişi), bazı konular çıkarılmalı (3 kişi) gibi önerilerde bulunmaktadırlar.
4.Sonuç ve Öneriler
2018-2019 öğretim yılında uygulamaya başlanan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında yer alan
Temel Matematik I ve Temel Matematik II dersi İlkokulda Temel Matematik Dersi olarak
değiştirilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının bu değişiklik ile ilgili öne çıkan olumlu görüşleri arasında
ders içeriklerinde konuların azalması, ders içeriklerinin ilkokul programına uygunluğu, çocuklara nasıl
öğretileceğinin olması, daha detaylı ders işleme olanağının olması ve güncel bilgilerin eklenmesi
yönündedir. Ders içerikleri incelendiğinde konular azalmış, güncel konular eklenmiş ve ilkokul
programına uygunluğu dikkate alınmıştır. Öğrencilerin konuyu ya da konu ile ilgili kuralları ezberlemek
(Kandemir, 2006) yerine kavramlar oluşturularak ve kavramlar arası geçişler günlük hayat ile
bağdaştırılarak oluşturulabilir. Bunların yapılabilmesi için ders içerikleri, haftalık ders saati ile uyumlu
değildir. Konuların içerikleri oldukça yoğundur. İlkokulda Temel Matematik Dersi içeriğinde nasıl
anlatılacağının olmaması sınıf öğretmeni adaylarının İlkokulda Temel Matematik dersinin amacını
anlamadığını ortaya koymaktadır. Ders ile ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığını ya da sınıf
öğretmeni adayları tarafından anlaşılamadığını göstermektedir. Eğitim Fakültesine gelen öğretmen
adaylarının en çok kaygılandıkları konulardan biri öğrencilerinin seviyesine uygun nasıl ders
anlatacaklarıdır. Öğretmen adaylarının alandaki temel eksiklikleri giderilmeden etkili bir öğretim
yapmalarının mümkün olamayacağının (Hacıömeroğlu ve Şahin Taşkın, 2012; Tanışlı, 2013) ve alan
bilgisinin önemi sınıf öğretmeni adaylarına anlatılması bu sorunu ortadan kaldırabilir.
Sınıf öğretmeni adaylarının İlkokulda Temel Matematik Dersi ile ilgili öne çıkan olumsuz görüşleri
arasında ders saatinin az olması, daha detaylı öğrenme olanağının bulunmaması, sürekli değişmesi,
sadece bir dönem olması ve bazı konuların eklenmesi, gereksiz konuların çıkarılması yönündedir. Sınıf
öğretmeni adaylarının belirttiği gibi bu kadar geniş içeriğe sahip bir dersin bu kadar sürede anlatılması
mümkün olamayacaktır. Sınıf öğretmeni adayları birinci sınıfın ilk döneminde İlkokulda Temel
Matematik dersinden sonra üçüncü sınıfın beşinci ve altıncı yarıyılında Matematik Öğretimi I ve
Matematik Öğretimi II dersini alacaktır. Dersin sayısı arttırılarak ders saati arttırılabilir.
Sınıf öğretmeni adaylarının İlkokulda Temel Matematik dersi ile ilgili önerileri arasında
uygulamaya yönelik konuların eklenebileceği, nasıl öğretileceği ile ilgili çalışmaların yapılması, sadece
ilkokul konularının olması ve konuların bazılarının çıkarılması ve bazılarının eklenmesi öne çıkanlar
arasındadır. Sınıf öğretmeni adayları dersin nasıl öğretileceğinin bu dersin kazanımları arasında
olduğunu düşünmektedirler. Bu yanılgı, dersin kazanımları hakkında bilgilendirme yapılarak
giderilebilir. İlkokul matematiği ile İlkokulda Temel Matematik ders içerikleri karşılaştırıldığında üst
düzey kavram ve konuları içermektedir. Sınıf öğretmeni adayı öğretmen olduğu zaman vereceği bu
derse göre gerekli bilgi düzeyine, kavramları ifade ederken kendine olan güvene, konu sunumunda
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alternatif yaklaşımlara ve soru kurma üretkenliğine sahip olması gerekmektedir (Kandemir, 2006).
Sınıf öğretmeni adaylarına İlkokulda Temel Matematik dersinin amacı kazandırılarak bu problemler
çözülebilir.
Bu çalışma, İlkokulda Matematik Dersini veren öğretim elemanlarının görüşlerine de
başvurulabilir. Dersin amacını kazandırma ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Alan dersinin kavratılmasının
alan bilgisi öğretimindeki önemi üzerinde durulabilir. Sınıf öğretmenlerinin matematiğe karşı olumlu
tutum geliştirmelerine yardımcı çalışmalar yapılabilir. Matematiğe karşı geliştirilecek olumlu tutum
derse ve dersin öğretimine katkı sağlayacaktır. Ders içeriğindeki konular tekrar gözden geçirilebilir.
Dersin sayısı ve ders saati arttırılabilir.
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Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Bir Geometri Problemini
Anlama Becerilerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
aysunnuketelci@hotmail.com
Özet: Geometri, öğrenciler için matematiğin anlaşılması zor alanlarından biridir. Geometri, günlük hayatta
pek çok uygulama alanı olması açısından problem çözme becerisini geliştirmek için çeşitli uygulama alanları
yaratmaktadır. Problem çözme becerisi, güncellenen programlar ile önemi gittikçe artan bir konudur. Problem
çözmenin ilk ve en önemli basamağı problemi anlamadır. Öğrenci problemi anlama aşamasını geçmediği durumda
problemi çözememe ya da yanlış çözme durumları ile karşı karşıya kalır. Bu durumda öğrencinin geometriye karşı
olumlu tutum geliştirmesi mümkün olmayacaktır. Problem çözme becerisi, ilkokul yıllarında sınıf öğretmenleri
tarafından kazandırılmaktadır. İlkokulda kazandırılan problem çözme becerisi ortaokul yıllarında geliştirilerek
derinlemesine incelenmesi öğrencinin geometride gelişmesinde önemli bir dönemdir. Bu bağlamda ortaokul
matematik öğretmen adaylarının problem çözmede problemi anlama becerileri önem kazanmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmen adaylarının problem çözmedeki anlama durumlarını ortaya
çıkarmaktır. Çalışma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Bu çalışmanın
verileri ortaokul matematik öğretmeni adaylarının geometri problemini anlama becerilerini ortaya koymak için
46 ortaokul matematik öğretmeni adayına Matematiğin Temelleri Dersi kapsamında derste sorulmuş bir geometri
probleminden oluşmaktadır. Sorunun değerlendirilmesi içerik analizi ile yapılmıştır. Veri analizi süreci devam
etmekte olup nihai sonuçlar sempozyumda sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ortaokul matematik öğretmen adayı, Geometri, Problemi anlama.

Investigation of The Skills of Middle School Mathematics Teacher
Candidates to Understand a Geometry Problem
Abstract: Geometry is one of the hardest areas of mathematics for students to understand. Geometry
creates various fields of application in order to improve the ability of problem solving in terms of having many
applications in daily life. Problem solving is an increasingly important issue with updated programs. The first and
most important step of problem solving is understanding the problem. If the student does not exceed the problem
understanding stage, he / she is not able to solve the problem or faces the problem of wrong solving. In this
case, the student will not be able to develop a positive attitude towards geometry. Problem solving skills are
acquired by primary school teachers during primary school years. The problem-solving skills gained in primary
school are developed in the middle school years and the in-depth examination is an important period in the
development of the student's geometry. In this context, middle school mathematics teacher candidates' problem
understanding skills gain importance in problem solving. The aim of this study is to reveal the understanding
problem status of middle school mathematics teacher candidates in problem solving. The study was a qualitative
study and the data were collected by document analysis technique. The data of this study consisted of a geometry
problem which was asked in the context of the Foundations of Mathematics Course for 46 middle school
mathematics teacher candidates in order to demonstrate their ability to understand the geometry problem of
middle school mathematics teacher candidates. The evaluation of the problem was made by content analysis.
The data analysis process is ongoing and final results will be presented at the symposium.

Keywords: Middle school mathematics teacher candidates, Geometry, Understanding problem.
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1.Giriş
Öğrenciler tarafından sevilmeyen bir ders olan matematiğin anlaşılması zor alanlarından biri
geometridir. Öğrencilerin geometri dersini zor olarak düşünmelerinin sebepleri arasında dersin soyut
olmasının yanında (Doğan, Güner, 2012) öğrencilerin uzamsal yeteneğe sahip olmamaları etkilidir.
Günlük yaşamla kolaylıkla ilişki kurması (Öksüz, 2010) ve öğrencinin yakın çevresinde yer alan kavram
ve şekilleri kapsaması açısından (Fidan ve Türnüklü, 2010) geometri, günlük hayatta pek çok uygulama
alanı bulmakta ve problem çözme becerisini geliştirmek için çeşitli uygulama alanları yaratmaktadır.
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, Karp ve Bay-Williams, 2012). Yükseklik kavramını kavrayamayan bir öğrenci, yükseklik kavramı
ile ilişkili (alan ve hacim hesaplamaları gibi) daha sonraki öğrenilecek konularda da problem
yaşayabilmektedir (Gürefe, Gültekin, 2016). Öğrencilerin alan, çevre ve hacim gibi kavramların
anlamlarını bilmeden ve mantığını anlamadan, ezbere öğrenilen formüller ile sonuca ulaşmaya
çalıştıkları görülmektedir (Chappell ve Thompson 1999).
Alana ait dilin doğru kullanılabilmesi için matematikle ilgili kavram ve bilgilerin iyi bilinmesi
gereklidir (Gültekin, Es 2018). Derslerde anadilin iyi kullanılmasının yanı sıra kendisine özgü bir dili
olan matematiğin aracılığıyla iletişim kurabilmek de dersin geleceği için mühimdir (Pazarbaşı, Es,
2015). Geometri konularında tanımlar, kavramlar ve semboller oldukça fazladır. Matematik
öğretmenleri, geometrik kavramları, tanımları ve düşünceleri öğrenciye aktarırken alan dilini doğru
bir şekilde kullanmalıdır. Dilin yerinde, zamanında ve etkili kullanımı öğrenciyi öğrenmeye teşvik eder
(Gültekin, Es 2018). Alanyazında matematiksel dil kullanımı konusunda yapılmış çeşitli çalışmalara
(Yeşildere, 2015) rastlanırken geometri ve geometrik kavramlar üzerine yapılan az sayıda çalışmaya
rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının matematiksel alan dilini yeterli şekilde kullanamadıklarını
(Yeşildere, 2007; Gürefe, 2017; Zeybek ve Açıl, 2018) ve öğretmenlerin geometrinin bazı alt öğrenme
alanlarında yeterlilik durumlarını (Gürbüz, 2008) belirleyen çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Problem çözme becerisi, güncellenen programlar ile önemi gittikçe artan bir konudur.
Öğrencilerin matematik öğrenmelerinde problem çözme becerisinin önemli rol oynamasının
sebeplerinden biri de öğrencinin kazanması gereken diğer becerileri de içinde bulundurmasıdır (Baki,
2015; Korkmaz ve Gür, 2006). Bu nedenle de pek çok çalışma yapılmaktadır. Problem çözme, çözümün
bilinmediği bir problem ile karşılaşıldığında ne yapılacağını bilmek olarak tanımlanabilir (Altun, 2000).
Polya (1997) problem çözmenin problemi anlama, plan hazırlama, planı uygulama ve geriye bakma
olmak üzere dört aşamadan oluştuğunu belirtmektedir. Problem çözmenin ilk ve en önemli basamağı
problemi anlamadır. Birey anlaşılmayan bir problem için bir çözüm öneremez, herhangi bir strateji
tespit edip bunu uygulayamaz (Altun, 2016). Öğrenci problemi anlama aşamasını geçemediği durumda
problemi çözememe ya da yanlış çözme durumları ile karşı karşıya kalır. Bu durumda öğrencinin
matematiğe ve dolayısıyla geometriye karşı olumsuz tutum geliştirir (Cankoy ve Darbaz, 2010).
Öğrenciler problemi anlamak yerine işlem yaparak hızlıca sonuca ulaşma eğilimindedirler.
Problem çözme becerisi, ilkokul yıllarında sınıf öğretmenleri tarafından kazandırılmaktadır.
İlkokulda kazandırılan problem çözme becerisi ortaokul yıllarında geliştirilerek derinlemesine
incelenmesi öğrencinin geometrik düşüncesinin gelişmesinde önemli bir dönemdir. İlköğretimde
geometri öğretiminin öneminin sonraki dönemlere oranla daha fazla olmasının sebebi, ilk eleştirel
gözlemlerin yapıldığı, sezgilerin oluştuğu, kavram ve bilgilerin kazanıldığı dönem olmasıdır (Develi ve
Orbay, 2003). Öğretmenlik mesleğinin etkili şekilde yapılabilmesi için öğretmenin alanındaki konulara
hâkim olması, öğrencilerinin nerelerde zorlandığını bilmesi ve ne tür köprülerle öğrencilerin bu
zorlukların üstesinden gelebileceğine yardımcı olması gereklidir (Shulman, 1986). Bu bağlamda
matematik öğretmenlerinin ve matematik öğretmen adaylarının yetiştirilmesi ve ortaokul matematik
öğretmen adaylarının problem çözmede problemi anlama becerileri önem kazanmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemini çözmedeki geometri
problemini anlama durumlarını ortaya çıkarmaktır.
2.Yöntem
Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri
açıklanmaktadır.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

775

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
2.1.Araştırma Deseni
Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır.
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsamaktadır. Doküman incelemesi, bir araştırma problemi hakkında belirli
zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak tarafından ve
değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini olanaklı kılmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2002). İçerik analizi genellikle çok sayıdaki metin içeriklerinin ortak yönlerini
ortaya çıkarmak amacıyla, önemli olan anlamların yapılandırılmasına ve sınıflandırılmasına yönelik,
nitelden nicele doğru genelleştirmeyi sağlayan bir yorum biçimidir (Gökçe, 2006).
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırma Ege bölgesinde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin matematik öğretmenliği
programında okuyan 46 ortaokul matematik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının geometri problemini anlama becerilerini ortaya
koymak için 46 ortaokul matematik öğretmeni adayına Matematiğin Temelleri Dersi kapsamında bir
geometri problemi derste sorulmuştur.
“Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu 10 br ve hipotenüse ait yüksekliğin uzunluğu 6
br. dir. Bu üçgenin alanını hesaplayınız.”
Matematik öğretmen adaylarının geometri problemine verdikleri cevaplar çalışmanın verilerini
oluşturmaktadır.
2.4. Verilerin Analizi
Doküman incelemesi ile elde edilen verilerin toplandığı bu nitel çalışmada verilerin
çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Sorulara verilen
cevaplar gruplara ayrılara kategorize edilmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemini anlama becerilerini
ortaya koymak için Matematiğin Temelleri Dersinde sorulan geometri problemine verdiği cevapların
istatistiklerine yer verilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında geometri problemine verilen cevapların
frekanslarına ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Geometri problemine verilen cevapların frekansları
Cevaplar
Öğretmen adayları
30
2,4,5,6,7,12,13,14,15,18,19,22,23,24,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,
24
1,7,20,21,25,27
30 ve 24
8,9,26,40
61/2
3
60
11
Cevap bulamayanlar
10,16
Doğru cevaplayanlar
TOPLAM

f
32
6
4
1
1
2
0
46

Tablo 1’deki geometri problemine verilen cevaplara ilişkin bulgular incelendiğinde soruyu doğru
cevaplayanların olmadığı, yanlış cevaplayanların 42 kişi ve 2 kişinin ise herhangi bir sonuca
ulaşamadığı görülmektedir.
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemine verilen cevaplardan sorunun
cevabını 24 sonucunu bulan ortaokul matematik öğretmen adaylarından ÖA1’in çözümü Şekil 1 de
verilmiştir.
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Şekil 1. Problemin sonucunu 24 bulan matematik öğretmen adaylarından (ÖA1) birinin çözümü
Geometri problemine verilen cevaplardan sorunun cevabını 24 sonucunu bulan ortaokul
matematik öğretmen adaylarından ÖA4’ün çözümü incelendiğinde öğretmen adayının hipotenüse ait
yüksekliği bir dik üçgenin dik kenarlarından biri olarak anlamaktadır.
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemine verilen cevaplardan sorunun
cevabını 30 sonucunu bulan ortaokul matematik öğretmen adaylarından ÖA4’ün çözümü Şekil 2’de
verilmiştir.

Şekil 2. Problemin sonucunu 30 bulan matematik öğretmen adaylarından (ÖA4) birinin çözümü
Geometri problemine verilen cevaplardan sorunun cevabını 30 sonucunu bulan ortaokul
matematik öğretmen adaylarından ÖA4’ün çözümü incelendiğinde öğretmen adayının hipotenüse ait
yüksekliği doğru anladığı fakat böyle bir üçgenin çizilemeyeceğini fark edemedikleri görülmektedir.
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemine verilen cevaplardan sorunun
cevabını 61/2 sonucunu bulan ortaokul matematik öğretmen adaylarından ÖA3’ün çözümü Şekil 3’de
verilmiştir.

Şekil 3. Problemin sonucunu 61/2 bulan matematik öğretmen adaylarından (ÖA3) birinin çözümü
Geometri problemine verilen cevaplardan sorunun cevabını 61/2 sonucunu bulan ortaokul
matematik öğretmen adaylarından ÖA3’ün çözümü incelendiğinde öğretmen adayının hipotenüse ait
yüksekliği doğru anladığı fakat üçgeni ikizkenar üçgen olarak düşündükleri görülmektedir.
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemine verilen cevaplardan sorunun
cevabını 60 sonucunu bulan ortaokul matematik öğretmen adaylarından ÖA11’in çözümü Şekil 4’de
verilmiştir.
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Şekil 4. Problemin sonucunu 60 bulan matematik öğretmen adaylarından (ÖA11) birinin çözümü
Geometri problemine verilen cevaplardan sorunun cevabını 60 sonucunu bulan ortaokul
matematik öğretmen adaylarından ÖA11’in çözümü incelendiğinde öğretmen adayının hipotenüse ait
yüksekliği doğru anladığı fakat üçgenin alan bağıntısını tam olarak hatırlayamadığı görülmektedir.
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemine verilen cevaplardan sorunun
cevabını bulamayan ortaokul matematik öğretmen adaylarından ÖA16’nın çözümü Şekil 5’de
verilmiştir.

Şekil 5. Problemin sonucunu bulamayan matematik öğretmen adaylarından (ÖA16) birinin
çözümü
Geometri problemine verilen cevaplardan sorunun cevabını bulamayan ortaokul matematik
öğretmen adaylarından ÖA16’nın çözümü incelendiğinde öğretmen adayının problemi anlamadığı
sonuca ulaşmak için ihtiyacı olanları belirleyemediği görülmektedir.
4.Sonuç ve Öneriler
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemini çözmedeki geometri problemini
anlama durumlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada ortaokul matematik öğretmen
adaylarının geometri problemini çözmede istenilen seviyede olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Alan
yazında eğitim kademelerinden seçilen örneklemlerle yapılan birçok çalışma öğrencilerin ve öğretmen
adaylarının geometrideki konulara yönelik kavramsal bilgiye yeterince sahip olmadıklarını
göstermektedir (Ergün, 2010; Türnüklü, Gündoğdu-Alaylı, ve Akkaş, 2013; Cansız-Aktaş ve Aktaş, 2011,
2012; Ergün, 2010; Karakuş ve Erşen, 2016; Toluk, Olkun ve Durmuş, 2002).
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının geometri problemine verdikleri cevaplardan
matematik alanına ait matematik dilini tam ve doğru bir şekilde anlamadıkları dolayısıyla
kullanamadıkları görülmektedir. Geometrinin temel iki kavramı yükseklik ve buna bağlı olarak alan
kavramını tam olarak anlayamadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Öğrenci geometri sorusu çözümünde
zaman kaybı olduğunu düşünerek gerekli açıklamaları yapmaktan kaçınmaktadır. Bu da matematik
alan bilgisinin yeterli olmadığı ve matematiksel alan dili konusunda yeterli düzeyde olamadığının bir
göstergesi olarak ela alınabilir. Alan yazında matematik öğretmen adaylarının matematik dilini
kullanmada istenen düzeyde olmadığı ile ilgili çalışmalar mevcuttur (Yeşildere, 2007, Doğan ve Güner
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2012; Yeşildere 2017; Pazarbaşı, 2015). Doğan ve Güner’in (2012) çalışmasında matematik dilini
kullanma becerileri ile ilköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bakıldığında
1.sınıfta okumakta olan matematik öğretmen adaylarının okunan ve yazılı olarak verilen matematiksel
ifadeleri anlayabilme ve kullanabilme düzeylerinin diğer sınıflara göre en düşük düzeyde olduğu
görülmektedir. Çalışmaya katılan 1.sınıfta okuyan matematik öğretmen adaylarının matematiksel alan
dilini kullanmada yaşadıkları sorunların sebebi olarak üniversiteden önce ortaöğretim kurumlarından
yeni geçmeleri, süregelen eğitim sisteminin yansımaları, daha önce matematiksel kavramları tam
olarak anlayamamaları, matematiksel dile çok ihtiyaç duymamaları, matematiksel dilinin gerekliliğini
algılayamamaları sayılabilir. Matematik öğretmen adaylarının gerek üniversite yaşamı gerekse meslek
yaşamında bu konu ile ilgili yaşayacağı sorunlar öncelikle matematik öğretmen adaylarının matematik
alan dilini kullanmada gerekli olan matematik alan bilgisi konusunda eksikliklerini giderebileceği
ortamlar oluşturularak çözülebilir ya da geliştirilebilir.
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının çizilemeyen bir üçgenin alanını bulmaya çalışması
cetvel ve pergel yardımıyla çizim yapmanın önemini ortaya koymaktadır. Akuysal (2007) geometrik
şekillerin derslerde sürekli olarak aynı görünüşte çizilmesi ve özelliklerinin ezberletilmesi öğrencilerin
bunları ilk öğrendikleri hali ile hatırladıklarını ve daha sonra öğrendikleri geometrik kavramlarla
ilişkilendiremediklerini ifade etmiştir. Bunun yanında geometri probleminin şeklinin çizilerek
öğrenciye verilmesi öğrencinin problem çözmenin en önemli ve ilk basamağı olan problemi anlama
basamağını uygun biçimde geçmesine yardımcı olabilir.
Öğretmenlerin matematiksel dili doğru kullanmaları alan bilgisine sahip olmalarına bağlıdır.
Öğretmenler kavramlar oluşurken, kavramın gelecekte kullanımında ve kavramlar arası geçişleri
sağlamada öğrencilerin zorluk yaşayacakları hususları göz önüne alarak öğretimi planlayabilirler.
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