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ÖNSÖZ 

Değeli Akademisyen ve Eğitimciler  

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen 1. Uluslararası 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2017)  24-26 Nisan 2017 

tarihlerinde Alanya’da yapılmıştır. Yeni kurulan bir eğitim derneği olarak 

uluslararası düzeyde sempozyum düzenlemenin büyük gurur ve heyecanını 

yaşıyoruz. 

Dernek olarak amacımız, eğitim alanındaki çalışma ve araştırmaları 

desteklemek, niteliğini yükseltmek, sonuçlarını alana aktarmak, öğrencilerin dil, 

zihinsel,  sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirmeye yardım etmek, eğitimci ve 

araştırmacılara sınırsız öğrenme ve geniş araştırma platformu oluşturmak, 

toplumda bilim okuryazarlığını geliştirme ve yaygınlaştırma çabalarına katkı 

sağlamaktır. Bu anlayışla düzenlediğimiz Sempozyumda; 

 Eğitim alanındaki bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, 

 Akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel ve 

sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak,  

 Eğitim kurumları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, 

 Eğitim alanında yeni bakış açıları ve çalışma alanlarına ortam 

oluşturmaktır. 

 Sempozyumda eğitim alanındaki güncel bilgilerin paylaşılması, tartışılması, özgün 

ve yeni fikirlere ulaşılması, ülkemizdeki çalışmalara katkı sağlanması açısından 

çeşitli alanlardaki bildirilere yer verilmiştir. Bildiri tam metinlerinin sıralaması ise 

alanlara ve alfabetik sıraya göre yapılmıştır. 

Eğitimin geleceğine ve geleceğin eğitimine katkı sağlama yönünden önemli 

olan bu Sempozyuma bildiri, panel, konferans gibi sunumlarla veya dinleyici olarak 

katılan ve bize destek veren tüm katılımcılara, Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Derneği  adına teşekkür eder, başarılar dilerim. 

  

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

SEAD Başkanı 
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Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ (SEAD Başkanı) 

Sayın Dekanlarım, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler, 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Sınırsız Eğitim 

ve Araştırma Sempozyumu’na hoş geldiniz der, hepinize saygılar sunarım.   

Sempozyuma ülkemizin çeşitli üniversitelerinden, Milli Eğitim Bakanlığından ve yurt 

dışından katılan değerli bilim insanlarına Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği adına teşekkür 

ederim.  

 Sempozyumu düzenleme amacımız; 

 Eğitim alanındaki bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, 

 Sorunları ortaya koymak, çözümler üretmek, 

 Yeni yöntem ve teknikleri paylaşmak,  

 Akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirmek, 

 Bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak,  

 Kişiler ve kurumlar arası iş birliğini geliştirmek, 

 Sınırsız eğitim ve araştırmaya dikkat çekmek,  

 Yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmak,  

 Eğitiminin geleceğine yön vermektir.  

Henüz yeni kurulan bir dernek olarak böyle bir sempozyum düzenlemenin büyük gurur ve 

heyecanını yaşıyoruz. Tüzüğümüzde de belirtildiği üzere, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğinin 

amacı, eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışma ve araştırmaları 

desteklemek, niteliğini yükseltmek, sonuçları uygulamaya aktarmak, her yaş ve düzeydeki 

öğrencilerin dil, zihinsel, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak, toplumda 

bilim okuryazarlığını geliştirme ve yaygınlaştırma çabalarını desteklemek, eğitimci ve 

araştırmacılara sınırsız öğrenme ve geniş araştırma platformu oluşturmaktır.  

Bu anlayışla düzenlediğimiz Sempozyumda önceliğimiz sınırsız eğitim ve araştırmaya 

dikkat çekmektir. Bilindiği gibi eğitim iki temel ögeden oluşmaktadır.Bunlar öğretme ve 

öğrenmedir. Tarih boyu hep öğretme üzerinde durulmuş, öğrencilere çeşitli bilgi ve davranışların 

nasıl öğretileceğine odaklanılmıştır. Oysa geleceğin eğitimi öğrenmeye yönelmektedir. 

Öğrenmeyi öğrenme ve öğrenme becerilerini geliştirme ön plana çıkmaktadır. Gelecekte bilginin 

hızla artmaya devam edeceği, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bireyin düşünme, anlama, 

sorgulama, öğrenme gibi becerilerini artıracağı tahmin edilmektedir. Bu süreçte eğitimin amacı, 

 Öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini üst düzeyde geliştirme, 

 Öğrenen bireyler yetiştirme, 

 Bilgi tüketme yerine bilgi üretme, 

 Kendi zihnini yönetme, 

becerilerine odaklanmaktadır. Bu becerileri geliştirmek için öğrencinin her yerde, her 

zaman ve her türlü araç gereçle öğrenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmakta, eğitimi 

katı kurallarla sınırlandırma yerine önündeki engelleri kaldırma ve sınırsız öğrenme giderek önem 

kazanmaktadır. Sınırsız öğrenmeye geçmeden önce öğrenme ve hayat boyu öğrenme kavramını 

kısaca açıklamakta yarar vardır.  
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Öğrenme Nedir? Öğrenme çoğu kaynakta “bireyin yaşantılar sonucu bilgi, beceri, 

davranış, tutum ve alışkanlıklarında meydana gelen uzun süreli değişmeler” olarak 

açıklanmaktadır. Öğrenme için sadece bilgi alma yeterli değildir. Alınan bilgilerin zihinde 

işlenmesi, öğrenilmesi, bunların bireyin bilgi, beceri, davranış ve tutumlarında kalıcı bir değişim 

sağlaması, bireyin sürekli öğrenerek kendini yaşam boyu geliştirmesi gerekmektedir. 

 Öğrenme değişmedir. Öğrenme değişmeyi getirmeli ancak bu değişmenin iyi, olumlu, 

yararlı ve etkili olması gerekmektedir. 

 Öğrenme ve değişme bireyin çabalarıyla olmalıdır. Öğrenme bireyin isteyerek, 

aktif çabalarıyla bir etkinliği deneyerek, çevresiyle etkileşerek gerçekleşmelidir.  

 Değişme önce zihinde başlamalıdır. Değişme önce bireyin bilgi ve becerilerinde 

olmalı ardından zihinsel süreçlerini kapsamalı, giderek tutum ve davranışlarına 

yansımalıdır. 

 Değişme kalıcı olmalıdır. Değişme öğrenme sonucu yeni bir duruma geçme işlemidir. 

Öğrenilenlerin hatırlanması ve sürekli uygulanması için değişmenin kalıcı olması 

gerekmektedir.  

Hayat Boyu Öğrenme Nedir? Hayat boyu öğrenme kavramı Avrupa Konseyi tarafından  

“bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla bireysel, toplumsal ve istihdama yönelik 

olarak hayat boyu yürütülen bütün öğrenme etkinlikleri” olarak tanımlanmıştır. Üç temel amaca 

yönelmektedir. Bunlar öğrenme fırsatları yaratarak bireyin kişisel gelişimini sağlama, toplumsal 

bütünleşmeyi gerçekleştirme ve ekonomik büyümeyi sağlama olarak sıralanmaktadır. Okul 

öncesinden emeklilik sonrasına kadar geniş bir sürece odaklanmaktadır. Hayat boyu öğrenmede 

iş yaşamının zorlayıcı koşullarına uyum sağlama, işi iyi yürütebilmek için gerekli becerileri 

kazanma amaçlı bir öğrenme merkeze alınmaktadır. Bir başka ifadeyle hayat boyu öğrenme 

kavramı özünde istihdam piyasasının zorlamasıyla ortaya çıkan bir öğrenme anlayışını 

içermektedir 

Sınırsız Öğrenme Nedir? Sınırsız kelimesi, “sınırı olmayan, sınırlanmamış, çok sayıda, 

çok geniş, çok büyük, sonsuz, sayılamaz” anlamındadır. Miktar, süre, yer ve alan yönüyle çokluk 

ve süreklilik vardır. Bu durum öğrenme için de geçerlidir. Sınırsız öğrenme, yaş, cinsiyet, meslek, 

eğitim düzeyi, yer, zaman, alan, araç gereç, materyal, süre vb. yönlerden toplumdaki herkesin 

her yerde, her zaman ve her türlü araç gereçle öğrenmesine denilmektedir. Sınırsız öğrenme 

hayat boyu öğrenme ve sürekli öğrenmeyi kapsamakta, ancak bunlardan daha geniş bir alana ve 

kitleye yönelmektedir. 

Sınırsız öğrenme yeni bir alan, tür ya da boyut değildir. Öğrenmenin sürekli ve sınırsız 

olması için önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan bir kavramdır. Sınırsız öğrenme bireyleri 

geliştirme, zihinlerini açma, yeniliklere uyum sağlama, örgün, yaygın ve algın eğitimin etkisini 

artırma, sosyal ve ekonomik gelişmeyi hızlandırma, sürekli öğrenen, araştıran, sorgulayan, sorun 

çözen ve kendini geliştiren bireyler yetiştirerek bilgi toplumunu oluşturma üzerinde 

durmaktadır. Günümüz koşulları ile değişen ve gelişen topluma uyum sağlamak nedeniyle bir 

zorunluluk olmaktadır. 

Sınırsız öğrenmeyi gerekli kılan çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bunlar öğrenmenin 

sınırsız olması, bilginin sürekli artması, gelişen ve değişen bilgi teknolojileri, bilgi sunumundaki 

çeşitlilik, bilgi toplumuna uyum sağlama gibi, sıralanmaktadır. 

Öğrenmenin Sınırsız Olması: Öğrenme insanların temel özelliği ve beynimizin sınırsız bir 

becerisidir. Bu beceri anne karnında başlamakta ve yaşam boyu sürmektedir. Öğrenme beyni 
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doğrudan geliştiren etkinliklerin başında gelmektedir. Öğrenme sırasında beynimiz aralıksız 

çalışmakta ve kendini geliştirmektedir. Bu süreçte çeşitli bilgileri işlemekte, anlamakta ve 

zihinde depolamaktadır. Öğrenen birey önceki durumdan farklı biri olmakta ve kendini 

geliştirmektedir. Sürekli öğrenen birey dil,  zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmekte, 

sorunlarını çözmekte, amacı doğrultusunda ilerlemekte ve geleceğine yön vermektedir.  

Bilginin Sınırsız Olması: Günümüzdeki gelişmeler bilgi üretimi, bilgiye ulaşma, bilgi 

tüketimi ve bilgi kaynaklarında önemli değişmelere neden olmaktadır. Son yıllarda bilgi birikimi 

hızla artmaktadır. Bilgi eskiden 100 yılda ikiye katlanıyordu. Şimdi 30 günde ikiye katlanıyor. 

Bilgi yağmuru, fırtınası derken bilgi tufanı başladı.  Bilgi sadece metinle değil, grafik, müzik, 

işitsel ve görsel olarak da hızla artmaktadır. Bu süreçte bilgisayarların önemli bir payı 

bulunmaktadır. Bilgisayarla bilginin üretilmesi ve yayılması çok hızlı olmaktadır. Bu durum 

sınırsız öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan bilgi tüketimi artmaktadır. Kaliforniya 

Üniversitesinde iki araştırmacı 2008 yılında insanların günlük ne kadar bilgi tükettiklerini 

araştırdı. Önce bireylerin dinleme ve okuma yoluyla günlük bilgi alma sürelerini belirlediler. 

Araştırma sonunda bir kişinin günde ortalama 12 saat bilgi aldığını yani bilgi tükettiğini buldular. 

Bu süre içinde insan zihnine 100.500 kelimenin girdiği yani insan zihninde günde 100.500 

kelimenin işlendiği ve tüketildiğini belirlediler. Bu sayının her yıl % 2.6 oranında arttığını da 

ortaya çıkardılar. Bu durum bireyleri sınırsız öğrenmeye zorlamaktadır. 

Araştırmacılar 2009 yılında öğrenme sürecinde kullanılan bilgi kaynaklarını incelendiler.  

TV, video izleme, bilgisayar, internet kullanma, oyun oynama, gazete, dergi, kitap okuma, cep 

telefonuyla konuşma, radyo dinleme, sinemaya gitme gibi 20 farklı bilgi kaynağı ele alındı. 

Tüketilen bilgilerin % 41’i televizyon, % 27’si bilgisayar, % 11’i radyo, % 9’ u basılı ürünler, çok 

azıda telefon, müzik ve bilgisayar oyunlarından alındığı saptandı. Basılı ürünlerin payı %26 dan % 

9 a düştüğü görüldü. Günümüzde kâğıt kitap gibi materyallerin basımı, dağıtımı ve kullanımı 

giderek azalmaktadır. “Kâğıt kitap öldü.” açıklaması yapılmaktadır. Kâğıt kitaptan okuma 

işleminin yerini ekran okuma almaktadır. Bilgisayar, TV, cep telefonu, tablet bilgisayar 

ekranından okuma artmakta, kalemin yerini klavye ve tuşlar almaktadır. 

Bilgi Sunumundaki Çeşitlilik: Eskiden bilgiler sözlü sunuluyordu. Sözlü iletişimde 

dinleyiciye saatte ortalama 9.000 kelime aktarılabilmektedir. Oysa okumada orta düzey okuyucu 

saatte 27.000 kelime okuyabilir. Hızlı okuma yöntemleri ile daha fazla bilgi alabilir. Günümüzde 

elektronik araçların ilerlemesiyle birlikte bilgi sunumu sözlü, yazılı ve görsel olarak 

çeşitlenmiştir. Renk, şekil ve görüntülerle bilgi sunumu daha etkili olmaya başlamıştır. 

Bilgi Toplumuna Uyum Sağlama: Bilgi çağında toplumların gelişmişlik düzeyleri bilgiye 

sahip olma ve bilgi teknolojilerini etkili kullanabilme ile doğrudan ilişkilidir.  Birey çağa uyum 

sağlamak, gelişmelerin gerisinde kalmamak için öğrenmeyi sürdürmek ve kendini geliştirmek 

zorundadır. Bu süreçte sınırsız öğrenme çok önemli olmaktadır.  

Sınırsız öğrenme için eğitimin niteliği artırılmalıdır. Son yıllarda bütün gelişmiş 

ülkelerde eğitimin niteliği artırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla önce eğitim harcamaları 

artırılmıştır. Ancak yapılan incelemeler bunun eğitimin iyileşmesine katkı sağlamadığı 

göstermiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde 1980 - 2005 yılları arasında eğitime ayrılan 

rakamı dolar olarak %  73 oranında artırılmış ancak öğrencilerin başarısında bir gelişme olmamış 

tam tersine %18 oranında düşme olmuştur. OECD ülkelerinde 1970-1994 yıllarında 24 yıl boyunca 

eğitime ayrılan pay artırılmıştır.  İngiltere’de öğrenci başına yapılan harcama %77 oranında 

artırılmış ancak öğrenci başarısı % 8 düzeyinde düşmüş, Fransa’da % 212 oranında artırılmış 

öğrenci başarısı % 7 düzeyinde düşmüş, Almanya’da % 108 oranında artarken öğrenci başarısı % 5 

düzeyinde düşmüş, Belçika’da ise  % 65 oranında artarken öğrenci başarısı % 5 düzeyinde 
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düşmüştür ( Barber ve Mourshed, 2007).  Singapur PISA araştırmalarında OECD nin 30 ülkesi ve 

uluslararası düzeyde en iyi sonuçlar alan bir ülkedir. Singapur’da ilkokul öğrencisine harcanan 

para normal vatandaşa harcanan para ile aynıdır. 

Dünyanın 25 farklı bölgesinde başarılı olan en iyi 10 eğitim sistemi incelenmiştir. Bu 

incelemede PISA da en başarılı ülkeler ele alınmıştır.  İnceleme sonunda eğitime ayrılan payın 

artırılması, sınıfta öğrenci sayısını azaltma, bazı kararları okul düzeyine bırakma, yeni 

programları uygulama, denetimi sıklaştırma, öğrencileri belirli aralıklarla değerlendirme gibi 

uygulamaların etkisi incelenmiştir. Bu çabaların eğitimin kalitesini artırmada belirgin bir katkısı 

olmadığı görülmüştür (Gauthier ve Tagne, 2014).   

Sınırsız öğrenme için öğretmenin niteliği artırılmalıdır. Günümüz araştırmaları 

başarılı eğitim sistemlerinin ortak özelliğinin nitelikli öğretmen olduğunu göstermektedir. Bu 

süreçte öğretmen seçimi ve eğitimi ilk sırayı almaktadır. Yine öğrencilerin başarıları arasındaki 

farklılıklarını açıklamada öğretmen niteliği birinci etken olmaktadır  (Barber ve Mourshed, 2007).   

Öğretmen niteliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkileri belirlemek için Amerika Birleşik 

Devletleri Tennessee Eyaletinde on yıl süren bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada biri üst 

düzeyde nitelikli diğeri az nitelikli iki öğretmenin sınıfındaki ortalama 8 yaşlarındaki öğrencilerin 

başarıları karşılaştırılmıştır. Başlangıçta eşit olan öğrenci grupları arasında fark üç yıl sonra 

artmış ve iki grup arasındaki fark 50 puana yükselmiştir. Nitelikli öğretmenin sınıfındaki 

öğrencilerin az nitelikli öğretmenin öğrencilerine göre ortalama 3 kat daha hızlı ilerledikleri 

ortaya çıkmıştır. Bütün incelemeler ilkokul birinci sınıftan itibaren az nitelikli öğretmenle 

yetişen öğrencilerin sonraki yıllarda bu eğitim açığını kapatma ve diğer gruptaki öğrencilerin 

düzeyine gelme şansını fazla bulamadıklarını göstermiştir (Gauthier ve Tagne, 2014). Böylece 

sınıf öğretmenin niteliğinin çok önemli olduğu, öğrencilerin okul başarılarını ve gelecekteki 

eğitimlerini doğrudan etkilediği ortaya çıkmıştır.  Bu konuya çoğu gelişmiş ülkede önem 

verilmekte, eğitimin kalitesi ve öğrenci başarısı için öğretmenlik mesleği geliştirilmeye 

çalışılmaktadır.   

Sayın Dekanlarım, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler, 

Sizlere aktardığım bilgilerde de açıkça görüldüğü üzere öğrenme insanların en önemli 

özelliği olmaktadır. Anne karnında başlamakta ve hayat boyu sürmektedir. Öğrenme bireyi 

değiştirmekte ve geliştirmektedir. Bu değişim önce zihinde başlamakta, giderek davranış ve 

tutumlara yansımaktadır. Bu nedenle eğitim sürecinde öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, sınırsız 

öğrenme becerilerini geliştirmeye önem verilmeli, nitelikli öğretmenlerle eğitimin kalitesi 

artırılmalıdır. Böylece sınırsız öğrenme becerileri gelişmiş, düşünen, anlayan, araştıran, 

sorgulayan kendine ve ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirilmelidir.   

Ülkemizdeki eğitim ve araştırma çalışmalarını geliştirme ve geleceğin nitelikli 

eğitimcilerini yetiştirme açısından büyük önem taşıyan bu uluslararası sempozyuma, yurt içi ve 

yurt dışından davetimizi kabul ederek gelen, bildiri, panel gibi sunumlarla veya dinleyici olarak 

katılan, bilgi ve görüşlerini bizimle paylaşan değerli bilim insanlarına teşekkür ederim. Ayrıca 

çeşitli üniversitelerden katılan ve bize destek veren eğitim fakültesi dekanlarına, bu 

sempozyumu düzenlemek için büyük bir özveriyle çalışan Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 

üyelerine teşekkür ederim. 

 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

SEAD Başkanı 
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Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK (SEAD Yönetim Kurulu Üyesi) 

Sayın Başkanım, Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Katılımcılar; 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Sınırsız 

Eğitim ve Araştırma Sempozyumu için 16 Ocak 2017 tarihinde duyuruya çıkıldığı günden itibaren 

206 bildiri başvurusu alınmıştır. Sempozyumda 62 kurumdan 239 akademisyen ve 182 Öğretmen 

ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinden oluşan 421 yazarın hazırladığı 196 bildiri kabul 

edilmiştir.  

Bildiri özetlerinin sisteme yüklenmesi sırasında yazarlara Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Derneği’nin ödül yönergesine uygun olarak ödül başvurusunda bulunup bulunmadığı sorulmuştur. 

168 bildiri sahibi ödül başvurusunda bulunmuştur. Bu bildiriler iki farklı hakem tarafından 

değerlendirilmiştir. Her bildiri; Başlığın çalışmayı yansıtması, Çalışmanın özgünlüğü, Çalışma 

amacının belirlenmesi, Çalışmanın bilimsel temelleri, Yöntem, Bulgular, yorum ve 

değerlendirme, Sonuç ve öneriler, Bilimsel alana katkısı, Uygulanabilirliği ve Türkçe dil kullanımı 

kriterlerine göre iki hakem tarafından 100 üzerinden değerlendirilmiştir. İki hakemin 

değerlendirmesi sonucunda ortalama puanı 70’in üzerinde olan bildiriler Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Derneğinin Ödül Yönergesine göre Ödül adayı bildiriler olarak Dernek Yönetim Kurulu 

tarafından oluşturulan Jüriye sunulmuştur. Bildiri birinci yazarlarına göre “Bildiri Ödülü” ve 

“Genç Katılımcı Ödülü” kategorilerinde verilecek ödüllerin sahiplerini Jürimiz Sempozyum 

süresince belirleyecektir. Kapanış Oturumunda düzenlenecek Ödül Töreninde Ödüller sahiplerini 

bulacaktır.  

 Bu süreçte emeği bulunan Dernek başkanımız sayın Prof. Dr. Firdevs Güneş başta olmak 

üzere, sempozyum bilim kuruluna, düzenleme kuruluna, hakem kuruluna, jüri üyelerine, dernek 

üyelerimize ve siz katılımcılara teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 

 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK 

SEAD Yönetim Kurulu Üyesi 
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Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARA (SEAD Sekreteri) 

Saygıdeğer Eğitimciler, 

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bilimin her alanında olduğu gibi eğitim 

alanında da etkisini göstermektedir. Sahip olunan bilgi miktarı ve türündeki değişimin yanı sıra 

bilgiyle başa çıkma yeteneklerinin önem kazanması eğitim alanında hızlı dönüşümlerin 

yaşanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte her kurum kendi olanakları ve işleyişi doğrultusunda 

gelişim göstererek bilgi çağının gereklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Eğitim kurumları 

birbirinden farklı yaş ve seviyede öğrencinin eğitim ihtiyacını karşılamak ve çağın gerektirdiği 

dönüşümleri gerçekleştirmek için çabalamak durumundadır. Ancak bürokrasi, kurum içi hiyerarşi 

gibi bazı etmenler gelişim süreci üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Çağın gerektirdiği değişime uyum sağlama yolunda yurt dışında yürütülen çalışmalar 

incelendiğinde eğitim alanında değişim ve dönüşüm faaliyetlerinin özel çalışma alanlarında 

uzmanlaşmış kişiler tarafından kurulan dernekler tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Bu 

doğrultuda eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışma ve araştırmaları 

desteklemek, niteliğini yükseltmek, elde edilen sonuçları uygulamaya aktarmak, her yaş ve 

düzeydeki öğrencilerin dil, zihinsel, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak, 

toplumda bilim okuryazarlığını geliştirme ve yaygınlaştırma çabalarını desteklemek amacıyla 

harekete geçilmiştir. Kurucu üyelerimizin gayretleri ile eğitimci ve araştırmacılara sınırsız 

öğrenme ve geniş bir araştırma platformu oluşturacak Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 4 Mart 

2016 tarihinde kurulmuştur. Derneğin şu ana kadar farklı üniversitelerde akademisyen olarak 

görev yapan 40’dan fazla üyesi bulunmaktadır. Belirlenen hedefler doğrultusunda ilk olarak 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi adında bilimsel bir derginin yayın hayatına başlaması için 

çalışmalar yürütülmüştür. Bugün TÜBİTAK tarafından oluşturulan Dergi Park ortamında 

yayınlanan ve hızla bilimsel yayın indekslerinde yer almaya başlayan bir dergi haline gelmiştir. 

İkinci hedef olarak eğitim alanında faaliyet gösteren öğretmen, öğrenci ve araştırmacıların bir 

araya gelmesini sağlayacak uluslararası bir sempozyum düzenleme fikri ortaya çıkmıştır. 24-26 

Nisan 2017 tarihinde Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu düzenlenmiş ve 

böylece 200’e yakın bildirinin sunulduğu bir bilgi şöleni gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki süreçte 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak yaygın eğitim faaliyetlerine hız vermek 
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İngilizce Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

gocak@aku.edu.tr 

Öğr. Semra AYDINLIK 
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semraaydinlik@gmail.com  

Özet 

İngilizce öğretiminde eğitsel oyunların olumlu-olumsuz taraflarını belirlemek, öğrencilerin derse katılım 

durumlarına etkilerini belirlemek ve eğitsel oyunun ders içerisinde kullanımına dair öğrencilerin görüşlerini 

belirlemek için 5. ve 6. sınıf öğrencileri ile İngilizce dersinde eğitsel oyun kullanılmıştır. Uygulamanın ardından 

odak grup görüşmesi tekniği ile yarı-yapılandırılmış sorularla ses kaydı yapılarak öğrencilerden veriler 

toplanmıştır. Ses kayıtları bilgisayar ortamında Excel tablosuna aktarılarak daha sistematik olarak incelenip her 

soru için kod ve temalar belirlenmiştir. Eş gözlemci uygulaması ile belirlenen kod ve temalar karşılaştırılmış ve 

uygulamanın güvenirliği %74,7 olarak ölçülmüştür. %70 ve üzerindeki değerlerin elde edilmesi durumunda 

uygulamada belirlenen kodlar ve temalar güvenilir kabul edilebilmektedir. Uygulama yapılmadan önce eğitsel 

oyunların derslerde kullanımı ve eylem araştırması ile ilgili literatür taranmıştır. Ardından uygulamanın 

yapılacağı ilk sınıf belirlenerek 1. eylem planı hazırlanmıştır. Sınıfta uygulama yapıldıktan sonra öğretmen 

günlüğüne ders sırasında karşılaşılan durumlar hakkında not alınmış ve öğretmen günlüğünden, ders içerisinde 

yapılan gözlemlerden ve öğrencilerden toplanan yanıtlardan yararlanılarak 2. eylem planı hazırlanmıştır. 6. 

sınıflarda yapılan ilk uygulamanın ardından sınıf içerisinde karşılaşılan problemler göz önünde bulundurularak 5. 

sınıflar için hazırlanan 2. eylem planına göre ders içi eğitsel oyun uygulaması yapılmıştır. Uygulama yapıldıktan 

sonra tekrar öğretmen günlüğüne gerekli notlar alınmıştır. Bu uygulama sonrasında da öğrencilerden odak grup 

görüşmesi ile ses kaydı yapılarak görüşleri alınmıştır. İngilizce dersi içerisinde kullanılan eğitsel oyun yöntemleri 

göz önüne alınarak karşılaşılan problemlere alternatif çözümler bulabilmek amacıyla 3. eylem planı 

hazırlanmıştır. Öğrencilerden toplanan veriler ışığında görüşmede sorulan sorular için belirlenen temaları 

destekleyecek nitelikte öğrencilerin cevaplarına bulgular kısmında yer verilmiştir. Son olarak toplanan veriler 

incelendikten sonra öğrencilerin genel olarak eğitsel oyunların eğlenceli, pekiştirici ve güdüleyici olduğunu 

düşündükleri ortaya çıkmıştır. Eğitsel oyunların derslerde daha çok kullanılmasını istediklerini ifade etmişlerdir.  

Anahtar Sözcükler: eğitsel oyun, yabancı dil öğretimi, öğrenci görüşleri  
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Educational Game Using in Teaching English 

Abstract 

In 5th and 6th grades English lesson, educational games were applied to detect positive-negative aspects 

of educational games, its effects of students’ participation in the lesson and students’ opinions about using 

educational games in teaching English. Data were collected through tape recording from students with semi-

structured interview questions in focus-group discussion after using educational games. Tape recording was 

transferred in Excel table and for the each question, the codes and themes were detected in a systematical way. 

Codes and themes detected with co-observer were compared and reliability of the application was measured as 

%74,7. If the reliability score is equal or above %70, detected codes and themes can be approved as reliable. 

Before the application in the classroom, literature about using educational games in teaching and action research 

was reviewed. After determining the first classroom for application, the action plan was prepared. Some notes 

were taken about the cases in the classroom after using educational games. Second action plan was prepared 

and necessary notes were taken in teacher diary after the first application. Educational game for the 5th graders 

was applied in accordance with the second action plan prepared in the view of problems encountered in the 6th 

graders’ lesson. After the application, necessary notes were taken in the teacher’s diary. Students’ opinions 

were collected through tape recordings in the focus group discussion. Third action plan was developed to find 

alternative solutions for the problems about using educational games in English lessons. In the light of data 

collected from students, their answers were included in the findings part of the study to support identified 

themes for the questions. All in all, students’ thoughts about educational games were motivational, enhancer 

and enjoyable. Students expressed that the educational games would have been used more in the classroom.  

Keywords: educational games, foreign language teaching, student opinions 
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1. Giriş 

Günümüzde İngilizce öğretimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça önemli 

görülmektedir. Eğitim alanında ve profesyonel iş sahasında İngilizce bilmek önemli bir şart olarak öne 

sürülmektedir. Buna dair Hursen ve Salaz (2016: 59) birçok ülkede kreş ve anaokullarında temel 

seviyede olmak üzere İngilizce öğretimine başlandığını belirtmektedirler. Haznedar (2010: 747) 

yaşadığımız çağın gerekliliklerine ayak uydurabilmek adına ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma 

yolunda ilerlemesi için yabancı dil öğretiminin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır. 4036 sayılı 

yasa ile yabancı dil öğretiminin ilköğretim kapsamına alındığını ancak ülkemizde hala istenilen 

seviyede İngilizce öğretiminin gerçekleştirilemediğini ifade etmiştir. Ülkemizde yabancı dil 

öğretiminde karşılaşılan problemleri duyuşsal sebeplere dayandırmakta mümkün olabilmektedir. 

Öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonlarının, tutumlarının ya da yabancı dil öğrenme 

özyeterliklerinin düşük olması gibi sebeplerle dil öğrenim sürecinden istenen ölçüde verim 

alınamayabilir. 

2. Yabancı Dil Öğretiminin Önemi  

Bu açıdan verimli bir şekilde İngilizce öğretebilmek adına çeşitli araştırmalar yapılmakta ve 

öğrencilerin aktif katılımının sağlanacağı yeni teknikler üzerinde çalışılmaktadır. Engin, Seven ve 

Turhan (2004: 109) mevcut yabancı dil öğretim sisteminin geliştirilmesini teknoloji temelli ve öğrenci 

katılımının sağlandığı yöntemlere dayandırmaktadır. Yaparak-yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği 

yöntemlerden biri ise ders içerisinde kullanılan eğitici oyunlardır. Eğitici oyunlar ile öğrencilerin derse 

karşı güdülenmesi sağlanabilir, motivasyonları artırılabilir ve aktif katılım oldukça üst seviyelere 

taşınabilir. Batdı (2012: 317) sınıfta kullanılan eğitici oyunlar yoluyla öğrencilerin daha hızlı ve kolay 

öğrenebildiğini dile getirmiştir. 

2.1.Eğitici Oyun Nedir? 

TDK’ya (16.01.2007) başvurulduğunda eğitici oyunun tanımı; “bireylerin zihinsel, toplumsal 

ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış eğitici ve öğretici nitelik taşıyan 

tiyatro eseri” şeklinde yapılmaktadır. Oyunlar yoluyla çocuklar hayal güçlerini kullanarak farklı bakış 

açıları geliştirebilir, duygularını yansıtmanın çeşitli yollarını keşfedebilir, sosyal, bilişsel, duyuşsal, 

gelişimsel ve daha birçok açıdan ilerleme kaydedebilirler (Gülsoy ve Uçgun, 2013: 945). Eğitici 

oyunların hangi durumlarda ve hangi zamanlarda kullanılabileceğine dair Kalfa (2014: 87) her yaş 

grubu için her zaman ve her durumda kullanılabilir demektedir. Ancak ders içerisinde kullanılacak 

eğitici bir oyunun taşıması gereken birtakım özellikler olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

Yararlanılan oyunun öğrenme açısından öğrenciler için verimli ve etkili olması açısından dikkat 

edilecek noktalar şu şekilde özetlenebilir (Bumpass, 1963: 22-27; akt. Engin vd., 2004: 111): 

-Oyunlar hareketli olmalıdır. 

-Heyecan unsurları içermeli ve rekabete dayalı olmalıdır.  

-Oyunlar birden çok öğrenciye hitap etmelidir. 

-Puan kazanmak ve gerektiğinde açıklama yapmak için kısa süreler yeterli olmalıdır. 

-Sınıf içinde öğrenilenleri destekler ve geliştirir nitelikte olmalıdır.  

-Oyunların içerisinde yeterli sayıda ve dikkat çekecek şekilde etkinlikler bulunmalıdır. 

Bunlara ek olarak; sınıf mevcudu, oyun için gerekli malzemelerin daha önceden temin 

edilmesi, öğretmenin oyunu uygulayabilecek seviyede bilgi sahibi olması ve sınıfın fiziki ortamı gibi 

temel unsurlarda göz önünde bulundurulmalıdır.  

Yılmaz (2014: 289) oyunun sadece eğlence amaçlı kullanılmadığını aynı zamanda kendi 

içerisinde ciddi bir etkinlik olduğunu dile getirmektedir. Dil öğretiminde oyunların kullanılmasında 
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temel amaç eğlenceli vakit geçirmekten ziyade geleneksel yöntemlerle bütünleşmiş olan ezberci 

eğitim yerine daha modern yöntemlere başvurmak olmalıdır. Eğitsel oyunlar yoluyla dilbilgisi kuralları 

ezberletilmekten ziyade sezdirilerek öğretilebilir. Bu açıdan yabancılara Türkçe geçmiş zaman 

yapısının öğretiminde eğitsel oyunların kullanımını özendirmek adına Yılmaz (2014: 5) kullanılabilecek 

bir oyun materyali geliştirmiş ve anlamlı bir bağlam oluşturmak için örnek metin sunmuştur. Hursen 

ve Salaz (2016: 59) anaokulu öğrencileri üzerinde oyun yoluyla kelime öğretiminin etkilerini 

araştırmışlardır ve elde ettikleri sonuçlara göre oyun yoluyla İngilizce kelime öğrenen deney grubu ve 

geleneksel yöntemlerin uygulandığı kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. 

Bulgulara göre eğitici oyunlar yoluyla İngilizce öğretmek geleneksel yöntemlere göre daha etkili 

olmaktadır. Darancık (2014: 106) ise eğitici oyunların yabancı dil eğitimine etkisini ele alırken LÜK 

eğitim setini incelemiş ve bu eğitim setinin farklı dersler açısından etkilerinden bahsetmiştir. 

Bahsedilen eğitim setinin oldukça basit ancak öğrencilerin dikkatini çekme konusunda etkili olduğunu 

vurgulamıştır. Batdı ve Semerci (2016: 495) ise dil öğrenirken iç motivasyonun oldukça önemli 

olduğunu ve bunu sağlayabilmek için sadece oyunların değil aynı zamanda şarkıların ve işbirlikçi 

öğrenme yöntemlerinin bir arada kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır.  

2.2. Araştırmanın Önemi 

Yaşadığımız çağda bireylerin kaliteli bir eğitim alabilmesi ve üst düzey pozisyonlarda iş sahibi 

olabilmeleri için en az bir yabancı dil biliyor olmaları gerekmektedir. Bu açıdan ülkemizde yabancı 

dil öğretiminde karşılaşılan problemlerle baş edebilmek adına çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. 

Yabancı dil öğretiminde başarıya ulaştıracak modern yöntemler ve uygulamalar üzerinde 

çalışılmaktadır. Geleneksel yöntemler terk edilirken yaparak yaşayarak öğrenmenin sağlandığı ve 

öğrencilerde dil öğrenme motivasyonu oluşturan eğitici oyunlar göz önüne çıkmaktadır. Eğlenceli ve 

rahat bir ortamda öğrenmeyi sağlayan ve tekrar yapmayı kolaylaştıran eğitici oyunlardan sadece dil 

derslerinde değil farklı derslerde de yararlanılmaktadır. Ancak bu çalışmada eğitici oyunların İngilizce 

öğretiminde kullanılması ve etkileri araştırılmaktadır. Eğitici oyunların yabancı dil derslerinde 

kullanımına dair literatür taraması yapıldığında teorik bilginin verildiği birçok araştırmaya 

ulaşılabilirken uygulamaya dayalı pek fazla araştırmaya rastlanamamıştır. Uygulama yapılan 

araştırmalarda ise genellikle eğitici oyun haricinde destekleyici bir etkinlik dahil edilmemiştir. Ancak 

yapılan bu araştırmada eğitici oyunun yanında şarkı ve rol oynama tekniğinden de yararlanılmıştır. Bu 

açıdan yapılan diğer araştırmalardan farklılaşmaktadır. Aynı zamanda araştırma yürütülürken 

öğrencilerin görüşlerine başvurulması ve uygulamaya dair öğretmen günlüklerinin tutulması da diğer 

çalışmalarla karşılaştırıldığında önemli bir farklılık olarak öne çıkmaktadır. Yapılan araştırmanın ve 

araştırma sonuçlarının alana katkı sağlaması ve farklı bir bakış açısı sunması ümit edilmektedir.  

2.3. Araştırmanın Amacı 

Yürütülen çalışmanın amacı, İngilizce dersi ortaokul beşinci sınıf “Hello!” ünitesinde ve altıncı 

sınıf “A Day In My City” ünitesinde eğitici oyun kullanımını değerlendirerek, eğitici oyun kullanımını 

iyileştirmesine, doğru kullanımına katkıda bulunmaktır.   

Araştırmanın çalışma sorusu ; “Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerine göre İngilizce 

öğretiminde uygulanan eğitsel oyunların olumlu ve olumsuz tarafları nelerdir? Eğitsel oyun kullanımı 

öğrencilerin İngilizce dersine karşı ilgilerini nasıl etkilemiştir?” olarak belirlenmiştir. 

Bu amaçla çalışma soruları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

1) Öğrencilere göre eğitsel oyunun olumlu tarafları nelerdir? 

2) Öğrencilere göre eğitsel oyunun olumsuz tarafları nelerdir? 

3) Öğrenciler eğitsel oyunun tekrar ders içerisinde kullanılmasını isterler mi? Neden? 

4) Öğrenciler yöntem uygulanırken herhangi bir sıkıntı yaşadılar mı? Anlayamadıkları bir 

kısım oldu mu?/ Nelerdir? 

5) Uygulanan yöntem öğrencilerin derse katılma durumunu nasıl etkiledi? 
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6) Eğitsel oyun yönteminin uygulayıcının ders içi motivasyonuna dair etkileri nelerdir? 

7) Materyal hazırlama konusunda eğitsel oyun kullanımı uygulayıcıya herhangi bir zorluk 

yaşatmış mıdır? Nelerdir? 

2.4. Sayıltılar 

1. Veri toplamak amacıyla yapılan odak grup görüşmelerinde öğrenciler sorulara samimi 

ve doğru bir şekilde cevap vermişlerdir. 

2. Öğrencilere sorulan görüşme soruları araştırma amaçlarına uygundur. 

2.5.Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1. Afyonkarahisar ilinde bulunan bir devlet okulundan on tane 5. sınıf, onbeş tane 6. 

sınıf öğrencisiyle, 

2. İngilizce dersi 5. sınıf “Hello!” ünitesi ve 6. sınıf “A Day In My City” ünitesiyle, 

3. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır.  

2.6. YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Yürütülen araştırmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Eylem 

araştırmasını Aksoy (2003: 477) uygulamayı iyileştirmek amacıyla planlanan, araştırmacıların 

doğrudan katılarak ilk elden bilgiye ulaşılan ve problemlerin çözümüne odaklanılan araştırmalar 

olarak tanımlamıştır. Yapılan araştırma ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrencilerine İngilizce öğretiminde 

farklı bir yöntem olarak eğitici oyun kullanılmış ve yabancı dil öğretimi alanında bir değişim ve 

gelişimin amaçlanması açısından eylem araştırmasına uygunluk göstermektedir. Ek olarak araştırmayı 

uygulayan kişi yönünden bakılacak olursa çalışan kişinin araştırmayı yönetmesi, araştırma planında 

zamanla değişiklik yapılması ve sonucunda herhangi bir şeyi ispatlama amacı taşımaması açısından 

eylem araştırması olduğunu desteklemektedir. Aynı zamanda elde edilen veriler eleştirel bir bakış 

açısıyla eylem planını geliştirmek için kullanılmıştır bu yönden de eylem araştırmasına uygunluk 

göstermektedir.  

2.7. Katılımcılar 

Katılımcılar yönünden yapılan araştırma grup eylem araştırması türüne dahil edilebilir. (Saban 

ve Ersoy, 2016: 13). Uygulanan araştırma, iki farklı seviyeden sınıf seçilerek bu sınıflardan 

öğrencilerle görüşmeler yapıldığı için grup eylem çalışması olarak ifade edilebilir.  

Bu araştırmada sırasıyla 5/A sınıfından uygulamaya katılan 7 erkek, 3 kız toplam 10 öğrenciyle 

6/A sınıfından ise 9 kız, 6 erkek toplam 15 öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Öğrencilerin yaş aralığı 9 

ve 11 arasında değişmektedir. Uygulama yapılan okul Afyonkarahisar ilinde Bolvadin ilçesinde yer alan 

bir imam hatip ortaokuludur. Genel itibariyle öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları orta düzeydedir 

ve anne-baba eğitim durumlarına bakıldığında lise ve dengi okullardan mezun oldukları 

görülmektedir. Öğrencilerin akademik başarı düzeyleri homojen olmamakla birlikte araştırmaya 

katılan öğrencilerin arasında İngilizce ders notları 90 ve üzerinde olan öğrencilerle birlikte 50 ve 

altında notlar alan öğrencilerde bulunmaktadır.  

Tablo 1  

Katılımcı Öğrencilerin Özellikleri 

Sınıf Erkek Öğrenci Sayısı Kız Öğrenci Sayısı TOPLAM 

5/A 7 3 10 

6/B 6 9 15 
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2.8. Verilerin Toplanması 

Yapılan araştırma iki aşamada incelenecek olursa; ilk kısımda eylem planlarının oluşturulması, 

uygulanması ve verilerin toplanması yer alırken ikinci kısımda ise uygulamalar sonrasında öğrenci 

görüşlerinin alınması ve öğretmen günlüklerinden yararlanılarak bulguların elde edilmesi yer alabilir. 

Araştırmada öğrencilerden veri toplamak için katılımcılarla görüşme yapılmış ve araştırmacının 

gözlemlerinin yer aldığı öğretmen günlüklerine başvurulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden 

görüşme tekniğinin uygulandığı araştırmalar incelenerek literatür taraması yapılmıştır. Uygulama 

sonrasında öğrencilerden veri toplama amaçlı uygun görüşme soruları araştırılmıştır. Araştırmalar 

sonrasında uzman görüşüne başvurularak uygulamaya dair öğrencilerin görüşlerinin alınabileceği 

sorulardan oluşan bir taslak hazırlanmıştır. Hazırlanan sorulardan seçilen beş tane yarı yapılandırılmış 

açık uçlu soru araştırmada anlatılan eğitici oyun uygulaması sonrasında odak grup görüşmesi yapılarak 

öğrencilere sorulmuştur. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2016: 154) göre yarı 

yapılandırılmış görüşmeler hem sabit seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine 

gidebilmeyi birleştirir. Yapılan uygulamada soruların yarı yapılandırılmış olmasının temel sebepleri; 

öğrencilerin soruları anlamakta zorlandıklarında farklı bir kalıpla sorunun ifade edilerek öğrencilerin 

kafasının karışmasını engellemek ve öğrencilerin cevaplarına göre daha detaylı bir açıklama 

yapmalarını isteme fırsatı elde edebilmektir. Odak grup görüşmelerinde ise görüşme yapan kişi küçük 

bir gruptan (dört ile sekiz kişi arası), bir sorun hakkında düşünüp yorum yapmalarını ister. Odak grup 

görüşmelerinde düşünülen sorun hakkında çözüm bulmak ya da bir sonuca varmak gibi bir zorunluluk 

yoktur (Büyüköztürk, vd., 2016:154). Eğitici oyunlarla ilgili öğrencilerin görüşlerini almak için beş 

kişilik gruplar halinde odak grup görüşmesi yapılmıştır. Katılımcıların kendilerini rahat hissetmeleri 

ve rahatlıkla fikirlerini belirtebilmeleri amacıyla odak grup görüşmesi tercih edilmiştir. Öğrenci 

gruplarına sırasıyla aşağıda belirtilen görüşme soruları sorulmuş ve öğrencilerin sohbet havası 

içerisinde soruları yanıtlamaları sağlanmıştır. Görüşme sorularına verilen cevaplar araştırmacı 

tarafından ses kaydına alınmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplarda kimi zaman daha açıklayıcı 

olabilmelerini sağlamak için öğretmen öğrencilere sorular yöneltmiş ve cevapları hakkında detaylı 

açıklamalar istemiştir. Uygulama sonrasında araştırmacı tarafından ders içerisinde karşılaşılan 

problemler, öğrencilerin eğitsel oyun kullanımı ile ilgili olumlu tepkileri ve araştırmacının yaşadığı 

zorluklar öğretmen günlüklerine not edilmiştir. Nitel araştırmalarda yapılan gözlemlerin detaylıca 

anlatılması doğru yorumların yapılabilmesi için büyük olanak sağlar. Bu sebeple görüşme verileri 

dışında öğretmen günlüklerinden yararlanılması da verilerin analizi için önem taşımaktadır. 

Uygulayıcının tutmuş olduğu notlardan yararlanılarak uygulama süreci ve süreçte öğretmenin 

yaşadıkları da çalışmanın verileri arasına dahil edilmiştir. Bu verilerin daha sistematik bir şekilde 

aktarılmasını sağlamak için bulgular kısmında uygun çalışma soruları ile birlikte analizleri yapılmıştır.  

Tablo 2  

Görüşme Soruları 

Görüşme Soruları 

1. Eğitsel oyunun olumlu tarafları nelerdir? 

2. Eğitsel oyunun olumsuz tarafları nelerdir? 

3. Eğitsel oyunun tekrar kullanılmasını ister misiniz? Neden? 

4. Yöntem uygulanırken herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Anlayamadığınız bir kısım oldu mu? 

Zorlandığınız?/ Nedir? 

5. Uygulanan yöntem derse katılma durumunuzu nasıl etkiledi? 

 

2.9. Verilerin Analizi 

Görüşme esnasında ses kaydı alınmış ve ses kayıtları sonradan bilgisayar ortamında yazıya 

dökülerek betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analiz yapılırken öğrencilerin görüşleri incelenmiş, 

çeşitli temalar ve kodlar belirlenmiştir. Saban ve Ersoy (2016: 270-271) tema ve kod oluşturma süreci 
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için, veriler yönetilebilir bölümlere ayrılacağını ve her bir bölümün diğer bölümlerle benzerlik ve 

farklılıklar yönünden karşılaştırılacağını belirtmişlerdir. Doğaları gereği kavramsal olarak birbirine 

benzeyen veriler bir grup altında ele alınabilmektedir. Verilerin analizi sürecinde aşağıdaki süreç 

izlenmiştir: 

Tablo 3 

Verilerin Analiz Süreci Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Araştırmada öğrencilerin görüşleri ses kaydı ile alındıktan sonra öğrencilerin isimleri gizli 

tutulmak şartı ile Excel programında tüm cevaplar tek sayfada toplanmıştır. Cevaplardan elde edilen 

kodlar ve temalar belirlenmiştir. Tüm kodlamalar belirlendikten sonra bir kod listesi hazırlanmıştır.  

Öğretmen günlüklerinde yer alan veriler ise uygun çalışma soruları ile ilişkilendirilerek betimsel 

analiz yöntemi ile aktarılmışlardır. Uygulayıcının ders sürecinde yaşanılanları aktardığı günlüklerdeki 

bilgiler doğrudan aktarılmıştır. 

  

Odak grup görüşmesinde ses kaydı ile katılımcıların görüşlerinin alınması 

Verilerin düzenlenmesi ve bilgisayar ortamına Excel tablosu şeklinde aktarılması 

Excel tablosunda verilerin kodlanması ve kod listesinin hazırlanması 

Temaların araştırma sorularına göre organize edilmesi 

Temaların oluşturulması ve kodların temalara yerleştirilmesi 

Eş araştırmacılar tarafından temaların ve kodların incelenmesi 

Temalara göre verilerin açıklanması, yorumlanması, örneklendirilmesi ve bilimsel 
formatta rapor edilmesi 
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2.10. UYGULAMA 

Eylem Planı I 

Tablo 4 

1. Eylem Planı Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5  

Eylem Planı Zaman Akışı 

Giriş  “What are you doing?” şarkısının dinlenmesi ve öğrencilerle 

birlikte söylenmesi  

10 

dk 

Gelişme Rol yapma tekniği ve sessiz sinema oyunu 15 

dk 

Sonuç Yarışma 15 

dk 

Ders içi uygulama sırasında eğitsel oyun olarak öğrencilerin ellerine ‘Şimdiki Zaman (Present 

Continuous Tense)’ ve ‘Geniş Zaman (Present Simple Tense)’ cümlelerinin karışık bir şekilde yer aldığı 

bir torba verilir ve 30 saniyelik sürelerle öğrenciler birbirlerine karşı yarışırlar. İlk olarak torbadan bir 

cümle seçip sesli olarak cümleyi okuyup daha öncesinde üstlerinde ‘Present Continuous Tense 

(Şimdiki Zaman)’ ve ‘Present Simple Tense (Geniş Zaman)’ yazılan kutulardan doğru olana atarlar. Bu 

Dersin başlangıcında Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile ilgili şarkı dinleme ve 

eşlik etme 

 

Tüm sınıfça konu ile ilgili Action Verb’lerden (Hareket Bildiren Eylemler) oluşan rol yapma 

etkinliği 

 
Sessiz sinema oyunu (Tahtaya çıkan öğrenciler verilen fiillere uygun olarak hareketleriyle 

anlatmaya çalışır diğer öğrencilerde doğru cümleyi kurmaya çalışırlar.) 

 

Yarışma (Simple Present Tense/Geniş Zaman ve Present Continuous Tense/Şimdiki 

Zaman cümlelerini ayırt ederek doğru kutuya atma) 

 

Yarışmada 30 saniye süre içerisinde iki öğrenci birbirine karşı yarışır. 
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şekilde ikili öğrenci grupları 30 saniye süre içerisinde kutulara en çok doğru cümleyi atmaya çalışırlar. 

Yarışmanın sonunda ise doğru kutulara en çok cümleyi atan öğrenciler puan kazanırlar. 

2.11. Öğretmen Günlüğünün Analizi 

Uygulama sonrasında dersin analizi yapıldığında ve ders hakkında alınan notlara bakıldığında 

derste uygulanan aktiviteler için süre sıkıntısı yaşandığı söylenebilir. Şarkı dinlenildikten sonra rol 

yapma ve sessiz sinema oyunu dahil edilmeyip yarışma kısmına geçilebilirdi. Böylece ders içerisinde 

öğrenciler yarışmadaki cümle yapılarıyla daha çok alıştırma yapma  şansı elde edebilirlerdi. Yarışmada 

ise sınıfta bireysel yarışmak istemeyen ve heyecanlanan öğrenciler göz önüne alınarak gruplar halinde 

yarışmaları sağlanabilirdi. Bu şekilde öğrenciler aynı zamanda sosyal iletişim becerilerini geliştirebilir 

ve bir gruba ait olma duygusunu yaşama fırsatı bulabilirlerdi. 

Eylem Planı II 

Tablo 6 

2. Eylem Planı Şeması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7  

Eylem Planı-2  

2.12. Öğretmen Günlüğünün Analizi 

Uygulamanın yapıldığı ders göz önüne alındığında eğitici oyunun öğrencilerin dikkatini çekme 

ve motivasyonlarını artırma konusunda oldukça etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Derse karşı ilgisiz 

olan öğrencilerin bu etkinlik sayesinde derse katılmakta daha istekli oldukları görülmüştür. 

Yarışmanın ilk turlarında öğrencilerin ülke ve millet isimlerini ayırt etmekte zorlanırken birkaç turdan 

sonra daha dikkatli olmaya başladıkları ve ders sonunda birçok öğrencinin katılımının sağlandığı 

görülmüştür. Teneffüs zili çaldığında ise yarışmayan diğer öğrencilerin derse devam etmek istemeleri 

eğitici oyunun öğrencilerde pozitif bir ders atmosferi oluşturduğunu hissetmiştir. 

 

 

 

Giriş “What’s your nationality?” şarkısının dinlenmesi  10 dk 

Sonuç Yarışma 30 dk 

“What’s your nationality?” şarkısının dinlenmesi ve eşlik edilmesi 

Uygulanacak eğitsel oyunun ve kurallarının öğrencilere açıklanması 

Yarışma (Üzerinde “country/ nationality/ age” etiketlerinin yer aldığı kutulara daha önceden 

yazılan yaş, ülke ve milliyetle ilgili cümleleri en kısa sürede atmak için gruplar yarışır) 
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Eylem Planı III 

Farklı sınıflarda yapılan iki uygulama sonrasında karşılaşılan güçlükler ve yapılan gözlemlere 

dayanarak İngilizce dersinde eğitsel oyun kullanımına dair öneri niteliğinde yeni bir eylem planı 

oluşturulmuş. Daha önce uygulanan oyunda yarışan öğrenciler haricinde diğer öğrencilerin herhangi 

bir görevi olmamıştır. Bu sebeple yarışmacı öğrenciler dışındaki öğrenciler için zaman verimsiz 

geçmiştir. Bunu engellemek amacıyla oluşturulan 3. eylem planı aşamaları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 8  

3. Eylem Planı Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan yeni eylem planı ile eğitsel oyunda tüm öğrencilerin görev alması sağlanabilir. Ancak 

oyunda öğrencilerin katılımını uzun süreli sağlayabilmek için daha çok ve biraz daha zor cümlelere 

yer verilebilir. Aynı zamanda grupların motivasyonunu artırmak için yarışma sonunda grup üyelerine 

çeşitli ödüller verilebilir. 

2.13. Bulgular ve Yorumlar 

İngilizce öğretiminde eğitici oyunların kullanımına dair öğrenci görüşleri belirlenmiş ve yorum 

yapmak adına görüşmede sorulan sorular için belirlenen temalar üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

Bulgular çalışma sorularının sırasına göre sıralanmıştır. Çalışma sorularındaki ilk beş soru için veri 

toplama amaçlı odak grup görüşmesi yapılarak öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Son iki çalışma sorusu 

ise uygulayıcının gözlem ve yaşantılarıyla ilgili olarak öğretmen günlüklerinde yer alan verilere göre 

incelenmiştir. Odak grup görüşmesinde öğrenci cevapları ses kaydına alındıktan sonra veriler 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Her soru için verilen yanıtlar incelenirken ortak kelime ve kelime 

grupları belirlenmiş böylece kodlar oluşturulmuştur. Ortaya konulan kodlar sonrasında ortak bir tema 

belirlenerek aynı zamanda eş gözlemci yöntemi ile çalışmada ileri sürülen temaların güvenirlik 

değerleri ele alınmıştır. Böylece çalışmada yararlanılan veri toplama yollarından biri olan odak grup 

görüşmesi ile toplanan verilerin sistematik ve güvenilir bir şekilde ifade edilmesi sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu ile ilgili şarkı söylenip eşlik edilmesi 

Yarışmanın öğrencilere açıklanması 

Yarışma (Sınıf gruplara ayrılır her gruba aynı cümlelerin yazılı olduğu bir poşet verilir 

ve 3 kutu verilir cümleleri en kısa sürede doğru kutuya atan grup puanı kazanır) 
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Tablo 9 

Kod listesi ve temalar 

 1.Sorunun 

Kodları 

2.Sorunun 

Kodları 

3.Sorunun 

Kodları 

4.Sorunun 

Kodları 

5.Sorunun 

Kodları 

  
  
  
  
  
 B

e
li
rl

e
n
e
n
 

K
o
d
la

r 

-Olumlu 

-Akılda kalıcı 

-Eğlenceli 

-Kültürel 

oyunlar içeriyor 

-Pekiştiriyoruz 

-Zaman çabuk 

geçiyor 

-Kolay 

-Gürültülü 

-Koşarken 

düşülebilir 

-Bazıları 

şaşırabilir 

-Sınıfta 

karışıklık 

-Tartışmalar 

-Dersin akışı 

yavaş 

-Tekrar edilmeli 

-Daha iyi 

-Oynamalıyız  

 

 

 

 

-İlk 

anlaşılmadı 

-Örneklerle 

anlaşıldı 

-Utanma ve 

çekinme 

-Tartışmalar 

-Gürültü 

-Daha istekle 

katıldım 

-Daha çok 

katıldım 

-Daha az 

konuştum 

-Akılda 

kalıcıydı 

TEMA AKILDA KALICI GÜRÜLTÜ VE 

SINIFTA 

KARIŞIKLIK 

EĞİTİCİ OYUN 

TEKRAR 

KULLANILMALI 

OYUNU 

ANLAYAMAMA 

DERSE DAHA 

ÇOK 

KATILDIM 

Belirlenen kod ve temalara göre yorum yapılmadan önce araştırmanın güvenilirliğini artırmak 

için eş gözlemci uygulamasına başvurulmuştur. Araştırmanın güvenirliğini hesaplayabilmek amacıyla; 

Güvenirlik= Görüş Birliği / (Görüş Birliği+ Görüş Ayrılığı) x 100 formülü kullanılmıştır (Miles ve 

Huberman, 1994; akt. Ocak, G., Ocak, İ. ve Saban, 2013: 170). Verilen formüle göre araştırmanın 

güvenirliği sorular dikkate alındığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır. 

Tablo 10 

Araştırmacılar arası uyum    

TEMA Görüş 

Birliği 

Görüş 

Ayrılığı 

Ortalama 

Akılda kalıcı teması 

Gürültü ve sınıfta karışıklık 

teması 

Eğitici oyun tekrar 

kullanılmalı 

Oyunu anlayamama 

Daha çok katıldım derse 

7 

7 

5 

5 

8 

3 

2 

3 

1 

2 

 

 

%70 

%77,7 

%62,5 

%83,3 

%80 

ORTALAMA DEĞER   %74,7 

Sırası ile soru bazında güvenirlik değerleri birinci soru için %70, ikinci soru için %77,7, üçüncü 

soru için %62,5, dördüncü soru için %83,3 ve beşinci soru için %80 olarak elde edilmiştir. Miles ve 

Huberman’a göre (akt. Ocak vd., 2013: 171) ortalama değer %70’in üzerinde olduğunda katılımcıların 

yapmış olduğu kodlamalar güvenilir kabul edilmektedir. Tabloda ortalama değerin %74,7 olarak elde 

edildiği görülmektedir buna dayanarak yapılan kodlamaların ve araştırmanın güvenilir olduğu 

belirtilebilir.  

Belirlenen kodlara göre aşağıdaki temalar oluşturulmuştur: 

1.Akılda kalıcı teması: Öğrencilerin eğitsel oyunların olumlu yönleriyle ilgili görüşlerini temsil 

eder. Görüşme sorularında ilk soru ile ilişkilendirilmiştir. 

2.Gürültü ve sınıfta karışıklık teması: Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitsel oyunların 

olumsuz tarafları ile ilgili görüşlerini ifade eder. Görüşmede sorulan ikinci soru ile bağlantılıdır. 
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3.Eğitici oyun tekrar kullanılmalı teması: Bu tema öğrencilere eğitici oyunların tekrar 

kullanılmasını isteyip istemedikleri sorusunda elde edilen verilere göre oluşturulmuştur. Görüşme 

sorularından üçüncüsü ile ilişkilidir. 

4.Oyunu anlayamama teması: Eğitici oyun uygulanırken öğrencilerin yaşadıkları zorluklar 

hakkındaki görüşlerine göre oyunu anlayamama teması ortaya koyulmuştur. Görüşme sorularından 

dördüncüsü ile eşleştirilmiştir. 

5.Daha çok katıldım derse teması: Son olarak eğitici oyunun İngilizce dersine katılımlarına 

etkisi ile ilgili öğrencilerden alınan cevaplara göre bu tema oluşturulmuştur. Beşinci soruyla 

ilişkilendirilmiştir. 

2.14.Eğitsel Oyunun Olumlu Tarafları Nelerdir? 

Öğrencilere görüşme yapılırken sorulan bu sorunun ardından belirlenen kodlara göre elde 

edilen tema eğitici oyunların akılda kalıcı olduğu temasıdır. Odak grup görüşmesine katılan toplam 

25 öğrenciden 7 tanesi eğitici oyunların akılda kalıcı olduğunu  dile getirmiştir. Diğerleri ise ya bu 

temayı destekler nitelikte başka ifadeler kullanmışlar ya da arkadaşlarının bu ifadesine katılmışlardır. 

Birinci soru ile ilişkili olarak belirlenen kodlar için örnek verilecek olursa “eğlenceli, öğretici, 

pekiştirici, kolay” gibi kodlar eklenebilir. Belirlenen temayı ve kodları öğrencilerden alınan cevaplarla 

desteklemek için aşağıda öğrencilerin görüşlerinden alıntılar yapılacaktır. 

“Hocam daha akılda kalması birde derse eğlence katması. (Öğretmen: Eğlenceli ve akılda 

kalıcı.) Evet.” 5A.4 

“Yazılışını ve aklımızda kalması için oyunlar oynadık, etkinlikler yaptık bir sürü. Böyle 

yazılışlarını tam okuyabildik bazen yazılışlarında zorlanıyorduk hepimizde. Onun için etkinlikleri 

yapınca daha kolay oldu.” 5A.10 

“Aklımızda daha iyi kalıyor, arkadaşlarımızla oynadığımız için. Sınavda ve derslerde de daha 

rahat hatırlıyoruz.” 6A.13 

“Diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi olumlu yönleri var çoğunlukla. Bunlar; eğleniyoruz, 

tekrar ediyoruz, doğru yanlışı öğreniyoruz hocam. Hem mesela yeni kelimeler yazdığınızda o 

kelimeleri tekrar etmiş oluyoruz, aklımızda kalıyor. Bu şekilde iyi bir şey.” 6A.11 

“Dersleri pekiştiriyoruz. Sonra daha iyi oluyor. Yani onu tekrar ettiğimizde aklımıza daha iyi 

giriyor. (Öğretmen: Peki ben tahtada tekrar etsem?) Öyle de olabilir ama çalışma kağıdından tekrar 

ettikten sonra daha şey oluyor. (Öğretmen: Oyun olunca neden daha iyi?) Oyun olunca eğleniyoruz 

hem o yönden iyi.” 6A.5 

“Bir yandan eğleniyoruz hem de yaptığımız şeyleri tekrar etmiş gibi oluyor yani bence çok 

güzel. Ders içerisinde öğretmenimiz sorduğunda yani onu nasıl desem hocam, tekrarlıyoruz. Daha iyi 

oluyor bizim için daha iyi aklımızda kalıyor. Çalışma kağıdıyla tekrar ederken biraz durgun olabilir 

ama arkadaşlarla oynayınca daha güzel oluyor. Daha eğlenceli.” 6A.1 

Öğrencilerin görüşleri incelendiğinde en çok dile getirilen ifadeler “eğitici oyunların akılda 

kalıcı olması”, “eğlenceli” ve “pekiştirici” olması ifadeleridir. 6A.5 olarak kodlanan öğrencinin cevabı 

incelendiğinde öğrenci eğitici oyunlar yolu ile dersleri daha iyi pekiştirdiklerini ve öğrendiklerinin 

daha akılda kalıcı olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen geleneksel yönteme atıfta bulunarak eğitici 

oyun ve geleneksel metotla tahtada tekrar etmenin öğrenciler açısından farklı olup olmadığını sorması 

üzerine eğitici oyunun daha eğlenceli ve iyi olduğunu dile getirmiştir.  

2.15.Eğitsel Oyunun Olumsuz Tarafları Nelerdir? 

Katılımcılara eğitsel oyunların olumsuz taraflarının neler olduğu sorulduğunda öğrencilerden 

alınan cevaplara göre oluşturulan genel tema “gürültü ve sınıfta karışıklık” teması olarak 
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belirlenmiştir. Bunun yanı sıra belirlenen kodlar “dersin yavaş ilerlemesi, yarışmada şaşırılabilir” 

şeklinde ifade edilmiştir. Eğitsel oyunun olumsuz tarafları hakkında öğrencilerden alınan cevaplar 

aşağıda örnek olarak verilmiştir. 

“Hocam biraz daha sessizlik olsaydı daha iyi olurdu. (Öğretmen: Gürültü oldu yani sınıfta. 

Peki o gürültüyü nasıl yok edebilirdik?)” 6A.4 

“Hocam mesela siz bir kişiye söz verdiniz hocam, onun söylemesi gerek ama herkes karıştığı 

için hocam bazı değişik sesler falan çıkıyor ortaya. Onun için olumsuz. (Öğretmen: Karışıklık oluyor. 

Peki sizce bunu nasıl önleyebiliriz?)” 6A.9 

“Hocam sınıfta karışıklıklar oldu arkadaşlarımız yarışırken.  Onları desteklemeye çalışırken 

bağıranlar oldu o yüzden. (Öğretmen: Evet destekleme sıkıntısı da vardı. Peki sizce o gün bireysel 

yarıştık ya grup yarışması yapsaydık daha çok gürültü olur muydu yoksa daha az mı olurdu?) Hocam 

bence gruplar daha iyi. Gruplar birbiriyle yarışırken diğer grubun kazanmaması için sessiz söylemeye 

çalışıyorlar. O yüzden de hocam daha az gürültü olurdu.” 6A.14 

“Hocam oyun oynarken çok gürültü çıkıyor çünkü hocam herkes bir ağızdan konuştuğu için 

rahatsız olabiliyoruz. (Öğretmen: Peki bunu nasıl engelleyebiliriz?) Herkes sorumluluklarını bilecek 

üzerine düşen görevleri. Kim oynuyorsa o ses çıkaracak oynamayanlar sessiz olacak.” 5A.2 

Öğrencilerden alınan cevaplara göre genellikle öğrencilerin gürültü ve sınıfta karışıklık 

çıkmasından rahatsız oldukları sonucuna ulaşılabilir. 

2.16.Eğitsel Oyunun Tekrar Kullanılmasını İster Misiniz? Neden? 

Odak grup görüşmesi yapılırken öğrencilere yönlendirilen eğitsel oyunun tekrar kullanılmasını 

ister misiniz sorusuna öğrencilerin neredeyse tamamından tekrar kullanılmasını isterim cevabı 

alınmıştır. Kelime çalışmalarında ya da derslerin son dakikalarında eğitsel oyunlarla pekiştirmeler 

yapılabileceği teklifinde bulunmuşlardır. Aşağıda öğrencilerin cevaplarından alıntılar yapılmıştır. 

“Evet çünkü hocam daha eğlenceli olduğu için. Birde aklımızda daha çok kaldığı için.” 5A.4 

“Hocam hem dersleri iyi öğrenmek için hem de daha da kelimeleri pekiştirmek için 

oynayabiliriz.” 5A.9 

“Bence de evet hocam çok iyi oluyor öyle. Aklımızda kalıyor öğrendiklerimiz.” 6A.15 

“Evet hocam çünkü bazen bazı arkadaşlarımız İngilizce dersi deyince ofluyorlar o yüzden 

eğlenceli olunca hocam herkes derse daha çok katılıyor daha seviyorlar dersi.” 6A.14 

“Hocam bence de tekrarlanmasını isterim. Çünkü hocam iyi oluyor. Adı üzerinde eğitsel oyun, 

hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Herkesin açısından daha iyi oluyor eğitsel oyun.” 6A.11 

“Hocam dersimiz olduğunda dersimiz bitince mesela 10-15 dakika kalınca kelimeleri oyun 

oynarsak kelimeleri tekrar etmiş oluruz hem de aklımızda daha iyi kalır. (Öğretmen: Oyun oynamayı 

o zaman tekrar istiyorsun?) Evet hocam.” 6A.10 

“Hocam isteriz az öncede dediğim gibi hocam, bazıları dinlemiyor dersleri ama oyunlarda 

mesela birinci turda kaybetti diyelim hocam ikinci turda kazanmak için çok çalışıyoruz. Konular 

aklımıza daha iyi giriyor hocam.” 6A.9 

“Bende isterdim hocam hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz hem aklımızda kalıyor hocam. 

Ezberliyoruz böyle olmasını isterdim.” 6A.8 

“İsterim. (Öğretmen: Neden?) Çok eğlenceli geçiyor çünkü daha iyi oluyor bizim için de.” 6A.6 

Öğrencilerin üçüncü soruya dair cevapları ele alındığında birçok öğrenci bu soruya olumlu 

cevap vererek eğitsel oyunların derslerde daha fazla dahil edilmesini gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Tema olarak bu soru için “eğitici oyunlar tekrar kullanılmalıdır” olarak belirlenmiştir. 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  32 

 

2.17.Yöntem Uygulanırken Herhangi Bir Sıkıntı Yaşadınız Mı? Anlayamadığınız Bir Kısım 

Oldu mu? Zorlandığınız?/ Nedir? 

Uygulama ile ilgili öğrencilere sorulan dördüncü soru ise öğrencilerin yöntemin uygulanışına 

dair herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarıdır. Bununla ilgili olarak öğrencilerin görüşleri alındıktan 

sonra sınıfta gürültü olduğu, oyunun kurallarını anlayamadıkları ve utandıkları gibi kodlar 

belirlenmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden alıntılar ise şu şekildedir: 

“Kurulurken bende anlamamıştım siz anlatırken de anlamadım ama arkadaşlarımız örnek 

gösterince anladım hocam. Başka sorunumda olmadı.” 5A.10 

“Hocam ilk önce hazırlarken hiçbir şey anlamadım ondan sonra gösterdiğinizde anladım birde 

arkadaşlarımızda oynadığında hocam daha da çok anladım.” 5A.9 

“İlk önce siz anlatınca sınıfta birazcık sesli olduğu için ilk önce biraz anlamadım. Sonra sınıfta 

sessizlik olunca anladım hocam.” 5A.7 

“Örnek yapa yapa aklımızda daha çok kaldı ilk başta anlamamıştık hocam sonra yaptık.” 5A.4 

“Herkes ilk anlamamıştır bence yani daha bilmiyorduk. Sonra gösterince daha iyi anladık. 

(Öğretmen: Sonra herhangi bir sıkıntı kalmadı?) Kalmadı.” 5A.1 

“Uzun olan oyunlarda hocam karışabiliyor bazı arkadaşlarımız anlamıyor hocam. Ama hocam 

anlayan arkadaşlarımız yaptığında görerek anlayabiliyoruz oyunları. Hocam biraz heyecanlandık ama 

yinede yaparken eğlendik hem de gösteri yapmış gibi.” 6A.11 

“İlk başta biraz kafam karıştı ama sonra anladım hocam. (Öğretmen: Nasıl anladın peki?) 

Arkadaşlarım yaparken bende gördüm nasıl yapacağımı anladım. Hocam biraz heyecanlandık ve yanlış 

yapacağımızdan korktuğumuz için biraz çekindik. (Öğretmen: Peki neden yanlış yapmaktan korktun? 

Yani yanlış yapsan ne olurdu?) Kelimeleri çıkartamayacağımız için falan hocam.  (Öğretmen: Tamam 

kelimeleri yanlış çıkarttığında arkadaşların sana gülüyor muydu ya da ben sana kızıyor muydum?) Hayır 

hocam sadece yanlış yapmak istemediğim için.” 6A.13 

“Evet hocam benimde ilk başta kafam karışmıştı siz tahtaya yazınca ama sonradan örneklerle 

oyunla yapınca daha çok anlamış oldum. Ben biraz heyecanlandım o yüzden çıkmak istemedim yani 

yanlış yaparsam arkadaşlarımın önünde rezil olma gibi bir durum aklıma geldi. (Öğretmen: Sonra?) 

Sonradan hocam biraz heyecanım gitti, diğer arkadaşlarım yapınca.” 6A.14 

Bu soruyla ilgili öğrencilerin cevapları incelendiğinde en çok öğrenciler oyunun nasıl 

oynanılacağını anlayamadıkları için problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

2.18.Uygulanan Yöntem Derse Katılma Durumunuzu Nasıl Etkiledi?  

Son soruda ise öğrencilere uygulanan tekniğin derse katılımlarını nasıl etkilediği sorulmuştur. 

Öğrencilerden toplanan veriye göre eğitsel oyunların dahil edildiği derslerde öğrenciler daha aktif bir 

şekilde derse katılmakta ve daha istekli olmaktadırlar. Bununla ilgili öğrenci görüşleri aşağıda örnek 

olarak verilmiştir. 

“Önceden ben pek fazla katılmıyordum hocam ama şimdi böyle eğlenceli olunca 

arkadaşlarımın katıldığını gördüm. Bende eğlenceli olduğunu fark ettim hocam bende birazcık 

katılmaya başladım.” 6A.14 

“Eğlenceli olduğu için herkes katılmak istedi ve herkes cevaplamak istedi. Daha iyi oldu. 

(Öğretmen: Senin katılımını peki nasıl etkiledi?) Benim katılımımı da daha iyi etkiledi. Daha çok 

katıldım derse eğlenceli olduğu için.” 6A.13 
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“Fazla etkilemedi hocam ama oyunla daha iyi derse katıldım. (Öğretmen: Neden?) Normalde 

anlamadığımda kalkıp söylemeye utanıyordum ama oyun oynayarak siz daha iyi anlattınız, orda hep 

beraber arkadaşlarımızla. O zaman kalkıp utanma gibi bir derdim olmadı.” 6A.12 

“Hocam biraz fazla etkiledi çünkü eğitsel oyunda biraz daha iyi anlıyoruz, kafamız karışmıyor. 

Ama mesela tahtada anlattığınızda bazen karıştırabiliyoruz, bazen anlayamıyoruz, tekrar etmenizi 

istiyoruz. O yüzden eğitsel oyun daha iyi hocam.” 6A.11 

“Hocam ben önceden de derse katılıyordum ama şimdi derse katılmak daha eğlenceli geliyor. 

Daha çok katılıyorum hocam, seviyorum hocam.” 6A.7 

“Evet hocam daha çok katılıyorum bende. Eğlenceli olduğu için.” 6A.6 

“Hocam ben önceden de katılıyordum ama oyunlar oynayınca hem daha iyi anlamaya başladım 

o yüzden daha iyi oldu benim içinde. (Öğretmen: Senin içinde daha çok katıldın yani?) Evet.” 6A.5 

“Önceden hocam birazcık katılıyordum ama eğitsel oyunlarla daha çok katılıyorum. 

(Öğretmen: Daha çok katılma isteği duydun peki neden?) Hocam önceden derslerde bazıları durgun 

oluyordu ama eğitsel oyunda durgun değil. (Öğretmen: Daha hareketli geçiyor sende o yüzden 

katılmak istedin?) Evet.” 6A.3 

“Hocam benim katılmamı daha çok etkiledi. Neden diye sorarsanız çünkü bir öğretmen 

anlatınca hocam diğer gün öğretmen tekrar soruyordu aklımdan gidiyordu. Yani hocam 

hatırlamıyordum oyunda hep tekrarlayınca o aklımızda kaldığı için daha da eğlenceli ve iyi anlamaya 

başladım. (Öğretmen: Daha çok katıldın sende.)                                  Hocam zaten çocuklar oyunu 

çok sevdikleri için bize ne oyun olursa oynarız hocam. O yüzden hoşumuza gitti.” 5A.2 

“"Hello!" ünitesi benim için çok güzeldi hocam. Diğer zamanlar derse katılmıyordum hocam 

ülkelere geçince katılmaya başladım hocam. (Öğretmen: Peki neden?) Hocam çünkü ünite çok 

eğlenceli olduğu için. (Öğretmen: Sadece ünite eğlenceli olduğu için mi yoksa ders işleyişi de etkili 

oldu mu?) Oldu hocam hem de çok fazla. Hocam derse katılmaya başladım. Eskiden çok konuşuyordum 

hocam. Biraz çenemi kapattım hocam bu şekilde. (Öğretmen: Sonra derse katıldın?) Evet hocam. Biz 

kendimiz istekli olarak katılıyorduk. (Peki neden istekliydiniz?)” 5A.3 

“Oyunlar oynayınca daha böyle canımız istiyor daha istekli oluyoruz her şeyi yapmaya. Birde 

böyle normal anlatınca arkadaşımın söylediği gibi yarına ya da ertesi günü söylediğinizde hocam geri 

unutuyoruz. Ama bu bazen başka derslerimizde oynadığımız için yani İngilizce derslerinde başka 

günlerde oynadığımız için bu eğlenceli olunca aklımızda kalıyor.” 5A.10 

2.19.Eğitsel oyun yönteminin uygulayıcının ders içi motivasyonuna dair etkileri nelerdir? 

Tutulan öğretmen günlüklerinde ve öğrencilerle yapılan ses kayıtlarından elde edilen 

cevaplara göre ders içerisinde eğitsel oyun kullanımının öğrencileri olumlu yönde motive ettiği dile 

getirilmiştir. Ancak eğitsel oyunların uygulayıcı ya da öğretmenleri ne yönde etkilediğinden 

bahsedilmemiştir. Aynı zamanda literatürde yapılan çalışmalarda bununla ilgili herhangi bir araştırma 

görülmemektedir. Yürütülen çalışmada eğitsel oyunların öğrenciler üzerindeki etkisinin yanında 

uygulayıcı üzerinde ne tür etkiler gösterdiği incelenmiştir. Bu açıdan uygulayıcının ders içerisinde 

gözlemlerinden ve yaşadıklarından bahsettiği öğretmen günlüklerine başvurulmaktadır. Eğitsel 

oyunlarda birçok öğrencinin de odak grup görüşmelerinde vurguladığı gibi aktif bir ders süreci 

yaşanmaktadır. Öğrencilerin aktif olmasının yanında uygulayıcı/öğretmen de enerjik ve aktif olmalı 

ve böylece öğrencilerin dikkatlerini çekebilmeyi başarmalıdır. Öğretmenler sınıf içerisinde 

öğrencilerle birlikte aktif ve eğlenceli bir ders geçirdiklerinde yaptıkları işten keyif alabilir ve bu 

durum performanslarını olumlu yönde etkileyebilir. Yapılan çalışmada eğitsel oyun uygulamaları ile 

öğrencilerin derse karşı daha ilgili ve istekli hale gelmeleri aynı zamanda uygulayıcıyı da olumlu yönde 

motive etmiştir. Belirtilen sebepler doğrultusunda öğretmenler açısından verimli ve pozitif bir sınıf 

atmosferi oluşturmak amacıyla eğitsel oyunlar derse dahil edilebilir. Ancak bu süreçte literatürde 
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birçok çalışmada karşılaşılan bir husus göz ardı edilmemelidir. Eğitsel oyunların etkili olabilmesi için 

öğretmenlerin bu konuda belirli bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmenler 

uygulanacak eğitsel oyunla hangi hedeflere ulaşabileceklerini, bu eğitsel oyunun hangi yaş grubuna 

ve derse uygun olduğunu, gereken materyallerin nasıl hazırlanacağını ve oyunun yönetiminin nasıl 

olması gerektiğini iyi bilmelidirler. Tüm bunlara dikkat edilmediğinde eğitsel oyunun hedeflerine 

ulaşılması güç olacaktır. 

2.20.Materyal hazırlama konusunda eğitsel oyun kullanımı uygulayıcıya herhangi bir 

zorluk yaşatmış mıdır? Nelerdir? 

İngilizce öğretiminde eğitsel oyun kullanımında materyal hazırlamanın ya da uygun materyal 

kullanımının önemine dair yapılan diğer çalışmalarda çeşitli ifadeler yer almaktadır. Yabancı dil 

öğretiminde uygulanan eğitsel oyunlar için tasarlanan özel eğitim setlerinin varlığından bahsetmek 

mümkündür (Darancık, 2014: 106). Bu açıdan kullanılacak olan eğitsel oyun materyalleri oldukça 

önem taşımaktadır. Materyaller dersin amacına, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına ve uygulanacak 

ortama uyumlu olmalıdır. Aynı zamanda ders süresinin verimli geçirilebilmesi için materyaller 

önceden hazırlanmalıdır. Öğretmen ders içerisinde materyal hazırlamaya çalışırsa vakit kaybı olacağı 

gibi aynı zamanda kalitesiz materyaller ortaya çıkacaktır. Öğrencilerin seviyesine uygun olmayan ya 

da dersin hedefleriyle örtüşmeyen materyaller istenilen ölçüde yararlı olmayacaktır.  

Uygulama sırasında karşılaşılan zorluklardan biri materyal tasarlama ve hazırlama kısmı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dersin konusuna, amacına uygun ve aynı zamanda öğrencilere uygun materyal 

hazırlamak vakit alıcı ve yorucu bir süreç olmuştur. Öncelikle dersin konusuna uygun eğitsel oyunlara 

dair bir literatür taraması yapılmış bunun ardından oyun içerisinde kullanılabilecek materyaller 

planlanmıştır. Yürütülen eylem araştırmasında iki farklı seviyedeki sınıfta aynı eğitsel oyun 

kullanılarak öğrencilerin görüşleri alınmış ve gözlemler yoluyla eğitsel oyunların etkisi araştırılmıştır. 

Bu amaçla iki sınıfta da konuya uygun olarak hazırlanan benzer materyaller kullanılmıştır. Yapılan 

diğer çalışmalarda özellikle tasarlanmış olan materyallerin oldukça az olduğu dikkat çekmektedir. 

Ortaya konulan bu materyallerden ise açıklayıcı bir şekilde bahsedilmemiş olması benzer 

çalışmalardan yararlanılmasını engellemiştir.  

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

İngilizce öğretiminde eğitici oyunların kullanımının olumlu ve olumsuz taraflarına, 

öğrencilerin derse katılımlarına etkisine dair öğrencilerin görüşleri ve alanda eğitici oyunların 

İngilizce öğretiminde etkileri ile ilgili araştırmalar karşılaştırılarak ele alınacaktır. İlk olarak odak 

grup görüşmesinde sorulan sorulardan eğitici oyunların olumlu yönleri ile ilgili fikirlerini kısaca 

özetleyecek olursak; eğlenceli, akılda kalıcı, pekiştirici, kolay öğrenilir şeklinde ana başlıklar 

belirleyebiliriz. Eğitici oyunların eğlenceli ortamlar oluşturduğu konusunu destekler nitelikte Batdı 

(2012: 322) öğrencilerin bu tür etkinliklerle sınıf içerisinde kaygı düzeylerinin azaltılabileceğini ve 

hatırlamanın daha üst düzeylerde gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Darancık’ın (2014: 103) 

yürüttüğü araştırmada da İngilizce okuma derslerinde yapılan farklı etkinliklerle ilgili olarak farklı 

etkinliklerle monotonluk yok edilebilir ve daha eğlenceli dersler yapılabilir sonucuna ulaşılmaktadır. 

Aynı zamanda derslerde öğrencilerin daha etkin katılımını sağlamak ve öğrenilenlerin daha akılda 

kalıcı olabilmesi için eğitici oyun gibi farklı etkinliklerden yararlanılabilir. 5A.8 olarak kodlanan 

öğrencinin ilk soruya ilişkin şu cevabı da öğrencilerin genel olarak eğitici oyunları eğlenceli 

bulduklarına örnek olabilir “Hocam biz çocuğuz oyun oynamayı severiz hocam eğitimde almak 

zorundayız. Hocam hem eğitimle oynadık daha iyi oldu bizim için.”. Öğretmen günlüklerinde yer alan 

notlardan faydalanılacak olursa 5. sınıflarda yapılan eğitsel oyun uygulaması sonrasında teneffüs zili 

çalmasına rağmen öğrenciler oyuna devam etmek istedikleri belirtilmiştir. Bu ifadeden anlaşılacağı 

üzere öğrencilerin eğitsel oyun kullanımı ile derse karşı daha fazla motivasyon sağladıkları ve 

etkinliklere eğlenerek katıldıkları gözlenebilmiştir. 
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Batdı (2016: 294) eğitici oyunların ders içerisinde kolay ve etkili öğrenme sağladığını ifade 

etmiştir. Bunun ise motivasyonla olabileceğini, eğitsel oyunlarında da öğrencilerde motivasyon 

sağladığını dile getirmiştir. İngilizce öğretiminde eğitsel oyun kullanımına dair yapılan bu çalışmada 

da öğrencilere uygulama sonrasında eğitsel oyunun derse katılımlarını nasıl etkilediği sorulmuş ve 

çoğunlukla öğrenciler “derse daha istekle katıldık” cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin cevaplarından 

“Oyunlar oynayınca daha böyle canımız istiyor daha istekli oluyoruz her şeyi yapmaya. Birde böyle 

normal anlatınca arkadaşımın söylediği gibi yarına ya da ertesi günü söylediğinizde hocam geri 

unutuyoruz. Ama bu bazen başka derslerimizde oynadığımız için yani İngilizce derslerinde başka 

günlerde oynadığımız için bu eğlenceli olunca aklımızda kalıyor.” 5A.10 örnek olarak gösterilebilir. 

Başka bir öğrenciden alınan “Önceden hocam birazcık katılıyordum ama eğitsel oyunlarla daha çok 

katılıyorum. (Öğretmen: Daha çok katılma isteği duydun peki neden?) Hocam önceden derslerde 

bazıları durgun oluyordu ama eğitsel oyunda durgun değil. (Öğretmen: Daha hareketli geçiyor sende 

o yüzden katılmak istedin?) Evet.” 6B.3 cevabında da öğrencinin belirtmiş olduğu üzere dersler eğitici 

oyunlarla daha hareketli geçtiği için öğrencilerin katılma isteği de artmış bulunmaktadır. Dil 

öğretiminde güdülenmenin öneminden bahseden Coşkun (2008: 76) dil öğrenen kişinin çeşitli 

zorluklarla karşılaşabileceğini ancak bunlara rağmen sebatla öğrenmeye devam etmesi gerektiğini 

dile getirmiştir. Yapılan odak görüşmesinde bir öğrencinin cevabı eğitici oyunların güdülenmeyi 

sağladığı konusuyla birebir benzerlik göstermektedir. Belirtilen öğrenci “Hocam isteriz az öncede 

dediğim gibi hocam, bazıları dinlemiyor dersleri ama oyunlarda mesela birinci turda kaybetti diyelim 

hocam ikinci turda kazanmak için çok çalışıyoruz. Konular aklımıza daha iyi giriyor hocam.” 6A.9 

cevabı ile oyunlarda kaybettiğinde dahi güdülenme sayesinde daha sonraki etkinlikler için daha fazla 

çalıştığını dile getirmiştir. Öğretmen günlüklerinde normalde derslere katılmayan öğrencilerinde 

eğitsel oyun kullanılan derse katılmak için parmak kaldırdıkları, oyuna katılan bazı öğrencilerin ise 

herkes tahtaya çıktıktan sonra tekrar yarışabilmek için izin istedikleri belirtilmiştir. Bu notlara 

dayanarak eğitsel oyun kullanımı öğrencilerin derse güdülenmesini sağlamanın yanında aynı zamanda 

öğrencilerin derse daha çok katılmak istemelerini sağlamıştır. 

Öğrenci katılımının üst düzeylerde olması ile öğrenilenlerin pekişme seviyesinin arttığını Engin 

vd. (2004: 109) belirtmektedirler. Yapılan bu uygulama sonucunda ilk görüşme sorusuyla ilgili olarak 

öğrencilerden alınan yanıtlara göre eğitsel oyunların pekiştirici ve akılda kalıcı olduğu sonucuna da 

ulaşılmıştır. Bununla ilgili olarak öğrenciler “…Oyun olunca herkes sevdiği için derse de katılıyorlar 

hocam. Böylelikle işte daha iyi pekiştiriyoruz konuları hocam. Daha fazla bilgimiz oluyor.” 6B.9 ya da 

“Diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi olumlu yönleri var çoğunlukla. Bunlar; eğleniyoruz, tekrar 

ediyoruz, doğru yanlışı öğreniyoruz hocam. Hem mesela yeni kelimeler yazdığınızda o kelimeleri 

tekrar etmiş oluyoruz, aklımızda kalıyor. Bu şekilde iyi bir şey.” 6B.11 gibi cevaplar vermişlerdir. 

Uygulamanın yapıldığı derslerden sonra konuyla ilgili alıştırma yaparken ya da sorular sorulduğunda 

öğrencilerin konuyu hatırladıkları ve doğru yanıtlar verdikleri görülmüştür. Konuyu hatırlamalarında 

eğitsel oyunun olumlu bir etki yapıp yapmadığı sorulduğunda ise öğrencilerden çoğunlukla eğitsel 

oyun uygulaması ile daha kalıcı öğrenme sağladıkları cevabı alınmıştır.  

Yılmaz (2014: 289) eğitsel oyunlar ile öğrenilenlerin davranışa dönüştürülebildiğini, tekrar 

etme fırsatı sunularak pekiştirildiğini ifade etmiştir. Gülsoy ve Uçgun (2013: 949) ve Tosuncuoğlu 

(2013: 145) eğitsel oyunların öğrencilerin kelime öğrenmesine etki edip etmediğini araştırmışlardır 

ve sonuç olarak uygulama yapılan deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı 

bir farklılık elde edilmiştir. Geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında eğitsel oyunlar daha öğretici 

kabul edilmiştir. Belirtilen sonuçla bu araştırmada öğrencilere sorulan “Eğitsel oyunların tekrar 

kullanılmasını ister misiniz?” sorusuna alınan cevaplar ilişkilendirilebilir. Öğrenciler daha iyi ve daha 

çok öğrendiklerine inandıkları için eğitsel oyunların daha fazla kullanılması gerektiğini dile 

getirmişlerdir. 

Ancak tüm bu olumlu yönlerin yanında eğitsel oyunların birtakım zorluklar taşıdığı 

unutulmamalıdır. Eğitsel oyunların planlanması ve derse entegre edilmesi kimi zaman oldukça zor 
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olabilir bu sebeple öğretmenlerin planlanma sürecini iyi yönetmeleri gerekmektedir. Kullanacakları 

yöntemi belirlerken öğrencilerin seviyelerini, yaşını, sınıf ortamını ve materyalleri, dersin konusunu 

ve süreyi hesaplamalı aynı zamanda eğitsel oyun hakkında yeterince bilgi sahibi olmalıdırlar. Derste 

kullanılacak eğitici oyun önceden planlanıp materyallerde hazır olarak derse gidilmelidir. Hursen ve 

Salaz’ın (2016: 61) belirttiği gibi eğitsel oyunların sınıfta etkili bir şekilde kullanılabilmesi için 

öğretmenlerin üst düzey sınıf yönetme becerilerine sahip olması gerekmektedir. Oyunun kuralları 

kesin bir şekilde öğrencilere belirtilmelidir. Aksi taktirde sınıfta karışıklık ve kaos ortamı oluşur ve 

hedeflenen başarı elde edilemez. Ek olarak materyal hazırlama süreci de kimi zaman uygulayıcının 

zorluk yaşamasına sebep olabilir. Sınıf içerisinde uygulanacak olan eğitsel oyunlar için çeşitli 

materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Daha kaliteli ve derse uygun olan materyaller öğrenciler üzerinde 

olumlu etkiler oluşturacaktır. Bu amaçla öğretmenler materyal hazırlama sürecine önem 

vermelidirler. 

NASIL YAPTIM? 

İngilizce dersleri sürecinde öğrencilerin kelime ve dilbilgisi eksikliklerinden de kaynaklanan 

derse karşı büyük bir önyargıya sahip olduklarını fark ettim. Ders içi etkinliklerde İngilizce dilbilgisi 

kurallarına uygun cümle kurmakta zorlandıklarını ve kelime bilgilerinin yetersiz olduğunu tespit 

ettim. Bunun üzerine literatürde yer alan öğrencilerin İngilizce dersine karşı motivasyonlarını 

etkileyen çeşitli etkenleri inceleyip aynı zamanda ders içerisinde nasıl bir iyileştirme yapabileceğimi 

araştırdım. Ardından öğrencilerin derste aktif olabilecekleri ve motivasyonlarını olumlu yönde 

etkileyebilecek ders içi aktivitelerinin neler olabileceğini taradım. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına 

göre en uygun seçeneklerden birinin ders içerisinde uygulanan eğitsel oyunlar olduğuna karar verip 

6. sınıflarda “Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)- Present Simple Tense (Geniş Zaman)” 

cümlelerinin ayırt edilmesine dair bir eylem planı hazırladım. Hazırladığım eylem planı uygulaması 

sırasında kendi gözlemlerimi kısaca ders içerisinde not aldım ve uygulamanın ardından öğrencilere 

deneyimleriyle ilgili çeşitli sorular yönelttim. Ardından kendi ders içi notlarıma ve öğrencilerden 

aldığım cevaplara göre 5. sınıflarda “Nationalities/ Countries/ Ages (Milletler, Ülkeler, Yaş)” ile ilgili 

cümleleri ayırabilmelerine dair yeni bir eylem planı hazırladım. İlk uygulamamda aktivitelerin yoğun 

olması sebebiyle süre problemi yaşamıştım bunu düzeltebilmek adına ikinci eylem planında aktivite 

sayısını azalttım. Aynı zamanda öğrencilerin oyun sürecini daha iyi anlamaları için örnek uygulama 

yaparak süreci başlattım. 5. sınıflarda yaptığım uygulama sırasında da çeşitli derse dair gözlemlerimi 

not aldım ve uygulama sonunda öğrencilerden görüşlerini alarak yapılan eğitsel oyunun ne kadar 

verimli olduğunu tekrar değerlendirdim. Belirlenen eksiklikleri gidermek adına alanında uzman başka 

bir ortaokulda görevde olan İngilizce öğretmeni ile görüştüm. Ardından her iki uygulamada yaşanan 

problemleri belirleyerek bu problemlere çözüm önerisinde yeni bir eylem planı oluşturdum.  

Eğitsel oyun kullanımına dair ise öğrenci görüşlerine göre genel olarak eğitsel oyunun motive 

edici, pekiştirici ve kalıcı öğrenme sağlayıcı özelliği olduğu vurgulandı. Ancak uygulama sırasında 

sınıfta gürültü ve kaos oluşabileceği ve öğrencilerin bireysel yarışmalarda heyecanlandığını fark 

ettim. Öğrenciler eğitsel oyunların derslerde sık sık uygulanması gerektiğini belirttiler. Kendi açımdan 

ise eğitsel oyun kullanımı ders sürecindeki motivasyonumu olumlu yönde etkiledi ancak materyal 

hazırlama sürecinde çeşitli zorluklar yaşamama sebep oldu. Dersi planlamak ve buna uygun materyal 

hazırlamak yaşadığım temel problem oldu.  
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Özet 

Türklerin ekonomik ve sosyal hayat düzeninde önemli rol oynadığı bilinen Ahilik, Anadolu’da Selçuklular 
devrinde ortaya çıkan, Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında etkili olan önemli bir yaygın eğitim kurumudur. Ahilik; 
küçük esnafı, usta ve çırakları içine alan, onların mesleklerini doğruluk, dürüstlük prensiplerine uygun olarak 
yapmalarını ve ayrıca eğitim görmelerini hedefleyen ve sanatta mükemmellik, yaşayışta dürüstlük, insana 
hizmette olgunluk ve fazilet düsturuyla çalışan zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile 
devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak “sosyal adaleti” gerçekleştirmeyi ilke edinen bir teşkilattır. 

Bu çalışmada Öğretmen adaylarının ahilik ile ilgili sahip oldukları zihinsel imgelerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  Çalışma var olan durumun olduğu gibi ortaya konulmasının amaçlandığı, betimsel bir çalışma 
olup nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. 

Veriler  “Ahilikle İlgili Metaforları Belirleme Formu” ile elde edilmiştir.  Araştırmanın örneklem grubu  
Ahi Evran Üniversitesi  Eğitim Fakültesinin tüm bölümlerindeki üçüncü sınıflarında okuyan ve amaçsal örnekleme 
yöntemlerinden benzeşik  örnekleme yoluyla belirlenmiş olan 250 öğretmen adayından oluşturulmuştur.  

Araştırma sonuçlandığında elde edilecek bulguların ışığında oluşturulacak önerilerin, öğretmen 
adaylarına ahiliğin içerdiği değerleri özümsemiş, hayatına transfer edebilmiş bireylerin yetiştirilmesi konusunda 
yol gösterici olacağına inanılmaktadır.    

Anahtar Sözcükler: Ahilik, değer, ahilik değerleri, öğretmen adayı, metafor. 
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Mental Implications of Teacher Candidates' Values 

(Ahi Evran University Example) 

Abstract 

Akhism, known to play an important role in the economic and social life order of the Turks, is an 
important non-formal education institution that emerged during the Seljuk period in Anatolia and influential in 
the first years of the Ottoman Empire. Ahi; Small tradesmen, craftsmen and apprentices, aiming their professions 
in accordance with the principles of honesty and honesty, and also aiming at education, and working with the 
principles of art perfection, honesty in life, maturity and virtue in human service, rich and poor, producers and 
consumers, Social justice "by establishing good and strong relations between the state and the state. 

In this study, it is aimed to determine the mental images of teacher candidates about ahilik. The study 
is a descriptive study aimed at presenting the situation as it is, and it is a case study in which qualitative data 
collection techniques are used. 

The data were obtained by "Formation of Metaphors Related to Ahilik". The sample group of the study 
was formed from 216 teacher candidates who attended third grade in all departments of the Ahi University of 
Education School of Education and were identified through analogous sampling from objective sampling methods. 

It is believed that the proposals that will be made in the light of the findings that will be obtained when 
the research is concluded will guide the candidates to educate the candidates who can assimilate the values of 
the religion and transfer them to their lives. 

Keywords: Akhism, value, ahilik values, teacher candidate, metaphor.  
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1. Giriş 

Türklerin ekonomik ve sosyal hayat düzenlerinin oluşturulmasında önemli rol oynadığı bilinen 
Ahilik, Anadolu’da Selçuklular devrinde ortaya çıkmış, Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında etkili olmuş 
önemli bir yaygın eğitim kurumudur. Ahilik; küçük esnafı, usta ve çırakları içine alan, onların 
mesleklerini doğruluk, dürüstlük prensiplerine uygun olarak yapmalarını ve ayrıca eğitim görmelerini 
hedefleyen (Şimşek, 2002: 18) ve sanatta mükemmellik, yaşayışta dürüstlük, insana hizmette olgunluk 
ve fazilet düsturuyla çalışan (Çalışkan ve İkiz, 1993) zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile 
sermaye, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak “sosyal adaleti” gerçekleştirmeyi ilke 
edinen (Gülerman ve Taştekil, 1993:4) bir teşkilattır (Akt: Şahin, 2014: 175).  

Ahilik teşkilatının en önemli amacı yardımlaşma, dayanışma, paylaşma fikrinin 
oluşturulmasıdır. Bu bağlamda halkı kendi yapısı ve kendi düşünce sistemi içinde şekillendirmek, 
benimsediği kuralları halka öğretmek, sosyal tabakalaşmayı dengede tutmak, halkı eğitim öğretim 
yoluyla üretici kılmak ve iyi eğitilmiş bireyler haline getirmektir. Ahiler toplumda adaleti, ahlakî 
yapılanmayı ve sosyal dengeyi sağlamışlardır (Temel, 2007). Ahiliğin değerleri içerisinde başta iyi 
huyluluk ve güzel ahlâk olmakla birlikte; gözü, gönlü ve kalbi tok olmak; dürüst olmak gibi birçok 
madde sıralanabilir (Sarıkaya, 2011a). 

Ahilik teşkilatı belirli bir iş, ahlak ve hiyerarşi disiplini içinde topluma hizmeti ve çalışmayı 
ibadet olarak gören kişilerden oluşan ve bu vasıfları haiz kişileri yetiştiren bir teşkilattır. Ahilik, 
binlerce yıldan beri süregelen kadim Türk medeniyetinin, İslam kültürüyle uyum içerisinde 
kaynaşmasından doğmuş bir kültür kuruluşudur (Akça, 2003). 

Ahiler, Türk toplumunun yerleşik hayata intibak edebilmelerini sağlamada önemli rol 
oynamışlardır. Eski inançlarla, yeni din ve inançlar, Orta Asya’dan getirilen göçebe kültürü ile Anadolu 
ve Orta Doğu’daki yerleşik kültürler arasında kalan Türk milletini kendine mahsus yeni bir kültür ve 
medeniyet sentezine ulaştırmada öncü ve rehber olmuşlardır (Yeni Türk Ansiklopedisi, s. 43; Akt: 
Temel, 2007). 

Ahi teşkilatında meslek öğretiminin, her şeyden önce doğruluk dürüstlük prensipleri içinde, 
teşkilat tarafından konulan kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Mesleki hiyerarşide usta, 
çırak, kalfa arasındaki ahlaki prensiplere uygunluk teşkilatlanmanın temelini oluşturmaktadır. 
Üreticiden tüketiciye giden kaliteli bir ürün ortaya çıkarmada mesleki kurallara uymak önem 
taşımaktadır (Temel, 2007). Ticaret ahlakı, esnafın birlik ve beraberliğinden yola çıkarak doğruluk ve 
dürüstlük ilkesi ile toplumsal düzenin oluşturulmasında güven esasına dayalı oluşturulmalıdır. Böylece 
toplum birlik ve bütünlük içinde saygı ve sevgi ile birbirine kenetlenebilir. 

Bugün insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek 
ahlâkına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı olma, şefkatli davranma, cömert ve güler yüzlü 
olma gibi ilkeleri yaşama geçirme yönünden çeşitli etkinlikler düzenleyen bir takım kurum ve 
kuruluşların, temelde Ahilik teşkilatını örnek aldığı söylenebilir (Aslanderen, 2016). 

Ahilik aynı zamanda bir eğitim ocağıydı. Bayram (2012) Ahi Birliklerinin kendi gayelerine ve 
İslâm prensiplerine uygun olarak kurdukları ve geliştirdikleri eğitim sistemlerinin karakteristik 
özelliklerini şöyle sıralamaktadır:  

a) İnsan bir bütün olarak ele alınır, ona sadece meslekî bilgi değil, ahlâkî ve içtimâî bilgiler 
de birlikte verilir.  

b) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir.  

c) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir.  

d) Köylere kadar varan geniş bir teşkilât kurulmuştur.  

e) Sistem, ahilik prensiplerine uymayı taahhüt eden herkese açıktır.  

f) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.  

g) Eğitimden herkes ücretsiz olarak faydalanır 

Meslek teşkilatı ve yaygın eğitim kurumu olarak ciddi anlamdaki ilk mesleki eğitim kurumu 
olma özelliğini gösteren Ahilik kurumunun faaliyet alanı, sadece mesleki saha ile ilgili olmayıp dinî, 
ahlakî, toplumsal, kültürel ve siyasi fonksiyonlar da bünyesinde barındırmıştır (Kızıler, 2015). 
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Durak ve Yücel (2010)’un aktardığına göre Ahilikte  eğitimin temel amaçları; “dürüst, namuslu 
üretken insanlar yetiştirmek, meslek ve sanat becerisi olan vatandaşlar yetiştirmek, vatan savunması, 
otorite boşluğunun doldurulması için askeri güç kullanmak, kültür ve sanat erbabı yetiştirmek” 
(Şimşek,a.g.e., s.162) şeklinde ifade edilmiştir. 

Ahiliğin temel felsefesinden hareketle, bir değerler sistemi ve uygulanan bir yaşam biçimi 
sunması bakımından Türk tarihinin insanlığa sağladığı önemli bir katkı olduğu söylenebilir 
(Aslanderen, 2016). 

Ahilik teşkilatı, toplumsal düzeni oluşturmada ahilik prensiplerini göz önünde 
bulundurmuştur. Bu prensiplere bakıldığında mesleki değerler ön plana çıkmaktadır. Teknolojinin 
gelişmesi ve değişmesi toplumu da etkilemektedir. Bu etkileşim sonucu insanların toplumun temel 
değerlerine olan tutumu değişmiştir. Türk gelenek görenekleri ve İslam dini ile harmanlanmış Ahilik 
teşkilatı temelinde değerler sistemini barındıran bir yapıya sahiptir. Ahiliğin merkezi olan Kırşehir’de 
Ahi Evran Üniversitesi öğretmen adaylarının eğitim gördükleri üniversitenin adı ile ilişkili bilgiye sahip 
olmaları ve mevcut durumu ortaya çıkarması açısından çalışma önem taşımaktadır. Ahilik, birlik ve 
bütünlüğü gerektirir. Toplumu bir arada tutacak değerlere sahip çıkılması bakımından da çalışma 
önem arz etmektedir. Bu değerlere sahip çıkmak adına çalışmanın alan uzmanlarına ve Bakanlığın 
yapacağı projelere yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmalara bakıldığında; Akman (2006), Anadol (1991), Bayram (2001), Ceylan 
(2012), Çağatay (1989), Demir (2004), Ekinci (1990), Gelici (2007), Gökbel (2006), Günay (2003), 
Köksal (2006), Uçma (2011)’nın çalışmalarına rastlanılmaktadır. 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının, Ahilik değerleriyle ilgili zihinsel imgelerinin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

• Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralama nasıldır? 

• Öğretmen adaylarının ahilikle ilgili en çok tercih ettikleri değer cinsiyetlerine göre 
farklılaşmakta mıdır? 

• Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralamaları Ahilik ile ilgili 
önceden bilgi sahibi olma durumlarına göre anlamlı fark göstermekte midir? 

2. Yöntem ve Bulgular 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının, ahilik değerlerine yükledikleri anlamların önem sırasının 
belirlenmeye çalışıldığı bir durum çalışmasıdır. 

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde okuyan öğrencilerdir.  
Araştırmanın örneklem grubu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin tüm bölümlerindeki üçüncü 
sınıflarında okuyan ve amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yoluyla belirlenmiş 
olan 216 öğretmen adayından oluşturulmuştur.  

Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan öğretmen adaylarının okudukları bölümlere göre 
dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo1 
Görüşlerine başvurulan öğretmen adaylarının okudukları bölüme göre dağılımları 

Bölüm f % 

Matematik öğretmenliği 37 17,1 
Okul Öncesi öğretmenliği 

Sınıf öğretmenliği 
31 
30 

14,4 
13,9 

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği 29 13,4 
Türkçe öğretmenliği 25 11,6 

Sosyal Bilgiler öğretmenliği 25 11,6 
Fen Bilgisi öğretmenliği 22 10,2 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma 17 7,9 

Toplam 
216 100 
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Tablo 1’e göre görüşlerine başvurulan öğretmen adaylarının okudukları bölüme göre 
dağılımlarına bakıldığında; matematik öğretmenliği bölümünde %17,1 oranıyla 37; okul öncesi 
öğretmenliği bölümünde %14,4 oranıyla 31; sınıf öğretmenliği bölümünde %13,9 oranıyla 30; Bilgisayar 
ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünde %13,4 oranıyla 29; Türkçe öğretmenliği ve sosyal 
bilgiler öğretmenliği bölümlerinde %11,6 oranlarıyla 25’er katılımcı; Fen bilgisi öğretmenliği 
bölümünde %10,2 oranıyla 22 ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde %7,9 oranıyla 17 
katılımcıdan oluşan 216 öğretmen adayı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ahilik değerleriyle ilgili zihinsel imgelerini 
belirlemek amacıyla öğretmen adaylarına “Ahilikle İlgili Metaforları Belirleme Formu”  uygulanmış ve 
veriler bu şekilde elde edilmiştir. Formun hazırlanması sürecinde Eğitim Fakültesinde öğrenci olan 
216 öğretmen adayına  “Ahilik sizin için ne ifade ediyor, belirtiniz.” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 
Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplardan en sık tekrar edilen değerler uzman görüşüne sunulmuş ve 
formda kullanılmak üzere 26 değer belirlenmiştir. Formda yer alan değerler şunlardır;  
“vatanseverlik, adalet, misafirperverlik, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik,   sorumluluk, güven, 
paylaşma, dayanışma, çalışkanlık, iyilik, kardeşlik, merhamet, hoşgörü, sevgi, saygı, duyarlılık, sabır, 
estetik, barış, bağımsızlık, üretme, kahramanlık, dindarlık, güzel ahlak”.  

Öğretmen adaylarından formda verilen 26 değerden kendilerine göre Ahiliğe yükledikleri 
anlamlarla ilişkilendirilebilecek 5 değeri seçip 1’den 5’e doğru önem sırasına koymaları istenmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırma için gerekli veriler örneklem gurubuna uygulanan “Ahilikle İlgili Metaforları 
Belirleme Formu”  yoluyla elde edilen veriler SPSS 23.0 (Statistical Package For Social Science) 
programına girilerek, çözümlenmiştir. Verilerin tekrar edilme sıklıkları belirlenerek, araştırma alt 
problemleri ile ilgili testten alınan puanlarla ilgili frekans, yüzde değerleri hesaplanmıştır. 

2.4. Bulgular ve Yorum 

Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, Ahilik ile ilgili ders alma,  kitap okuma, 
seminer/konferansa katılma durumlarına göre dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo2 
Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, Ahilik ile ilgili ders alma,  kitap okuma, seminer/konferansa 
katılma durumlarına göre dağılımları 

Değişkenler Alt Boyutlar f % 

Cinsiyet 
Kız 168 77,8 

Erkek 48 22,2 
Toplam 216 100,0 

Ahilik ile ilgili ders alma 
durumları 

Evet 52 24,1 
Hayır 164 75,9 

Toplam 216 100,0 

Ahilik ile ilgili kitap 
okuma durumları 

Evet 103 47,7 
Hayır 113 52,3 

Toplam 216 100,0 

Ahilik ile ilgili 
seminer/konferansa katılma 

durumları 

Evet 75 34,7 
Hayır 141 65,3 

Toplam 216 100,0 

Tablo 2 incelendiğinde; öğretmen adaylarının cinsiyetlerine; Ahilik ile ilgili ders alma, kitap 
okuma, seminer/konferansa katılma durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında; araştırmaya katılan 
216 katılımcının 168’i kız(%77,8) ve 48’i erkek(%22,2) öğrencilerden oluşmaktadır. Ahilik ile ilgili ders 
alma durumlarına bakıldığında; katılımcıların 52’si evet(%24,1) ve 164’ü hayır(%75,9) ifadesini 
kullanmıştır. Ahilik ile ilgili kitap okuma durumlarına bakıldığında; katılımcıların 103’ü evet(%47,7) 
ve 113’ü hayır(%52,3) olarak görüş belirtmişlerdir. Ahilik ile ilgili seminer/konferansa katılma 
durumlarına bakıldığında ise katılımcıların 75’i evet(%34,7) ve 141’i hayır(%65,3) şekinde görüşlerini 
ifade etmiştir. 
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“Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralama nasıldır?” Sorusuna 
İlişkin Bulgular 

“Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralama nasıldır?” sorusuna 
öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo3 
Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralamalarına ilişkin bulguları 

Değer önem sırası 1 2 3 4 5 Toplam 

Değerler f % f % f % f % f % f % 

Dürüstlük 20 9,3 28 13,0 17 7,9 22 10,2 15 6,9 102 47,3 
Adalet 23 10,6 15 6,9 18 8,3 15 6,9 23 10,6 94 43,3 

Vatanseverlik 51 23,6 12 5,6 8 3,7 3 1,4 10 4,6 84 38,9 
Güzel ahlak 11 5,1 24 11,1 16 7,4 20 9,3 11 5,1 82 38,0 

Yardımseverlik 14 6,5 13 6,0 18 8,3 15 6,9 11 5,1 71 32,8 
Güven 21 9,7 15 6,9 10 4,6 11 5,1 11 5,1 68 31,4 

Doğruluk 8 3,7 18 8,3 15 6,9 10 4,6 7 3,2 58 26,7 
Kardeşlik 9 4,2 14 6,5 9 4,2 12 5,6 11 5,1 55 25,6 

Dayanışma 9 4,2 7 3,2 12 5,6 13 6,0 13 6,0 54 25,0 
Hoşgörü 7 3,2 7 3,2 10 4,6 15 6,9 12 5,6 51 23,5 

Saygı 6 2,8 8 3,7 12 5,6 10 4,6 15 6,9 51 23,6 
Paylaşma 5 2,3 13 6,0 12 5,6 8 3,7 6 2,8 44 20,4 

Çalışkanlık 3 1,4 2 ,9 9 4,2 8 3,7 12 5,6 34 15,8 
Dindarlık 10 4,6 5 2,3 4 1,9 6 2,8 9 4,2 34 15,8 

Sevgi 2 ,9 4 1,9 12 5,6 11 5,1 4 1,9 33 15,4 
Merhamet 3 1,4 3 1,4 8 3,7 5 2,3 9 4,2 28 13,0 
Bağımsızlık 2 ,9 5 2,3 5 2,3 7 3,2 7 3,2 26 11,9 

Misafirperverlik 3 1,4 3 1,4 4 1,9 5 2,3 6 2,8 21 9,8 
Barış 3 1,4 5 2,3 2 ,9 3 1,4 6 2,8 19 8,8 

Üretme _ _ 3 1,4 4 1,9 3 1,4 6 2,8 16 7,5 
İyilik _ _ 4 1,9 2 ,9 5 2,3 3 1,4 14 6,5 
Sabır 3 1,4 2 ,9 1 ,5 4 1,9 4 1,9 14 6,6 

Sorumluluk 2 0,9 4 1,9 4 1,9 1 ,5 2 ,9 13 6,1 
Duyarlılık 1 ,5 1 ,5 4 1,9 2 ,9 3 1,4 11 5,2 

Kahramanlık _ _ 1 ,5 _ _ 2 ,9 _ _ 3 1,4 

Tablo 3 incelendiğinde 1. önem derecesinde % 23,6 oranıyla “vatanseverlik” değeri; 2. önem 
derecesinde %13 oranıyla “dürüstlük” değeri; 3. önem derecesinde % 8,3 oranlarıyla “adalet” ve 
“yardımseverlik” değerleri; 4. önem derecesinde %1 0,2 oranıyla “dürüstlük” değeri ve 5. önem 
derecesinde %10,6 oranıyla “adalet” değeri ilk sırada görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ise 
“dürüstlük” değeri %47,3 ile ilk sıradadır. Bu değeri sırası ile “adalet” % 43,3; “vatanseverlik” % 38,9; 
“güzel ahlak” % 38,0 ve yardımseverlik % 32,8 değerleri takip etmektedir. Genel olarak son 5 değere 
bakıldığında ise “iyilik”  %6,5 ; “sabır” % 6,6; “sorumluluk” % 6,1; “duyarlılık” % 5,2 değerleri yer 
alırken  “kahramanlık” değeri % 1,4 ile son sırada görülmektedir. 

“Öğretmen adaylarının ahilikle ilgili en çok tercih ettikleri değer cinsiyetlerine göre 
farklılaşmakta mıdır?” Sorusuna İlişkin Bulgular 

“Öğretmen adaylarının ahilikle ilgili en çok tercih ettikleri değer cinsiyetlerine göre 
farklılaşmakta mıdır?” sorusuna öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 4’te 
verilmiştir. 
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Tablo4 

Öğretmen adaylarının ahilikle ilgili en çok tercih ettikleri değerin cinsiyete ilişkin bulguları 

Cinsiyet                               Kız*                                                                  
Erkek** 

Değer önem 
sırası 

Değer f % Değer f % 

1 vatanseverlik 42 36,2 vatanseverlik 9 20,9 

2 dürüstlük 21 18,1 vatanseverlik(7) ve 
dürüstlük(7) 

14 32,5 

3 adalet 16 13,7 doğruluk 7 16,2 
4 güzel ahlak 17 14,6 dürüstlük 8 18,6 
5 adalet 20 17,2 yardımseverlik 5 11,6 

Tablo 4’e göre kız öğretmen adaylarının tercih ettikleri değerlere bakıldığında; 1. Önem 
derecesinde “vatanseverlik” değeri % 36,2; 2. Önem derecesinde “dürüstlük” değeri %18,1; 3. Önem 
derecesinde “adalet” değeri %13,7; 4. Önem derecesinde “güzel ahlak” değeri %14,6 ve 5. Önem 
derecesinde “adalet” değeri %17,2 oranıyla ilk sırada yer almaktadır.  

Erkek öğretmen adaylarının tercih ettikleri değerlere bakıldığında ise; 1. Önem derecesinde 
“vatanseverlik” değeri %20,9; 2. Önem derecesinde “vatanseverlik ve dürüstlük” değerleri %32,5; 3. 
Önem derecesinde “doğruluk” değeri %16,2; 4. Önem derecesinde “dürüstlük” değeri %18,6 ve 5. 
Öncelik derecesinde “yardımseverlik” değerinin %11,6 oranına sahip olduğu görülmektedir. 

“Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralamaları Ahilik ile ilgili 
önceden bilgi sahibi olma durumlarına göre anlamlı fark göstermekte midir?” Sorusuna İlişkin 
Bulgular 

“Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralamaları Ahilik ile ilgili 
önceden bilgi sahibi olma durumlarına göre anlamlı fark göstermekte midir?” sorusuna öğretmen 
adaylarının verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo5 

Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralamalarının Ahilik ile ilgili önceden 
bilgi sahibi olma durumlarına ilişkin bulguları 

Ahilik ile ilgili bilgi sahibi olma Ahilik ile ilgili bilgi sahibi olmama 

Değer sıralaması f % Değer sıralaması f % 

1. vatanseverlik 38 30,6 1. vatanseverlik 13 20,9 

2.  dürüstlük(19) ve güzel 
ahlak(19) 

38 30,6 
2. doğruluk(9) ve 

dürüstlük(9) 
18 29,0 

3. yardımseverlik 15 12,0 3. dürüstlük(8) ve sevgi(8) 16 25,8 

4. dürüstlük 16 12,9 4. güzel ahlak 8 12,9 

5. adalet 17 13,7 5. saygı 7 11,2 

Tablo 5’e göre öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralamalarının Ahilik 
ile ilgili önceden bilgi sahibi olma durumlarına bakıldığında; 1. Öncelikli değer “vatanseverlik” %30,6; 
2. Öncelikli değerler “dürüstlük ve güzel ahlak” %30,6; 3. Öncelikli değer “yardımseverlik” %12,0; 4. 
Öncelikli değer “dürüstlük” %12,9 ve 5. Öncelikli değer “adalet” %13,7 olarak belirten katılımcıların 
Ahilik ile ilgili bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Ahilik ile ilgili bilgi sahibi olmayanlara bakıldığında 
ise 1. Öncelikli değer olarak “vatanseverlik” %20,9; 2. Öncelikli değerler “doğruluk ve dürüstlük” 
%29,0; 3. Öncelikli değerler “dürüstlük ve sevgi” %25,8; 4. Öncelikli değer “güzel ahlak” %12,9 ve 5. 
Öncelikli değer olarak “saygı” %11,2 değerini ifade etmişlerdir. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada değer öncelik derecesi açısından yapılan sıralamada, her bir öncelik derecesi kendi 
içinde sıralanmıştır. Bu sıralamada her öncelik derecesinde en çok tercih edilen değer göz önünde 
bulundurulmuştur. 
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Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralamada; öğretmen adaylarının 
en çok ifade ettiği değerler; dürüstlük, adalet, vatanseverlik, güzel ahlak ve yardımseverlik olarak 
saptanmıştır. Bunun aksine öğretmen adaylarının en az ifade ettiği değerler ise iyilik, sabır, 
sorumluluk, duyarlılık ve kahramanlık şeklinde olduğu bulunmuştur.  

Öğretmen adaylarının ahilikle ilgili en çok tercih ettikleri değer cinsiyetlerine göre 
farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma kız ve erkek öğretmen adayları tarafından karşılaştırıldığında; kız 
öğretmen adaylarının değer öncelik sırasına göre en çok tercih ettiği değerler; vatanseverlik, 
dürüstlük, adalet, güzel ahlak, adalet değerleridir. Erkek öğretmen adaylarının değer öncelik sırasına 
göre en çok tercih ettiği değerler ise; vatanseverlik, dürüstlük ve vatanseverlik, doğruluk, dürüstlük, 
yardımseverlik değerleridir. 

Öğretmen adaylarının ahiliğe yükledikleri değerlerle ilgili sıralamaları Ahilik ile ilgili önceden 
bilgi sahibi olma (kitap okuma, ders alma, seminer/konferansa katılma) durumlarına göre fark 
göstermektedir. Ahilik ile ilgili bilgi sahibi olan ve olmayan öğretmen adayları kıyaslandığında; ahilik 
ile ilgili bilgi sahibi olanların değer öncelik sırasına göre en çok tercih ettiği değerler; vatanseverlik, 
dürüstlük ve güzel ahlak, yardımseverlik, dürüstlük, adalet değerleri olarak özetlenmektedir. Ahilik 
ile ilgili bilgi sahibi olmayanların değer öncelik sırasına göre en çok tercih ettiği değerler ise; 
vatanseverlik, doğruluk ve dürüstlük, sevgi ve dürüstlük, güzel ahlak, saygı değerleri ön plana 
çıkmaktadır. 

Bu sonuçlara göre; değer eğitiminin kişilik gelişimindeki etkisi düşünüldüğünde küçük yaştan 
başlanarak bu eğitim verilebilir. Gelecek kuşakların eğitimcisi olacak olan öğretmen adaylarının bu 
eğitimi Ahilik değerleriyle ilişkilendirerek ulusal değerlerden evrensel değerlere doğru vermesi 
mümkün olabilir. Bunu için Ahilik ile ilgili seçmeli ders olarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite 
düzeyinde okutulabilir. Çünkü ahilik özünde insanı barındırır ve eğitimin nihai amaçlarından iyi insan, 
iyi vatandaş yetişmesi için temel adımlar atılmış olur.  
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Özet 

 

 Öğrenme insanların en önemli özelliğidir. Bu özellik anne karnında başlamakta ve hayat boyu 

sürmektedir. Hayat boyu öğrenme, bireysel, toplumsal ve istihdama yönelik hayat boyu sürdürülen bütün 

öğrenme etkinliklerini kapsamaktadır. Uygulamada yetişkin eğitimi, sürekli eğitim, mesleki eğitim ve öz 

yönelimli öğrenme olmak üzere dört eğitim alanına yönelmektedir. Sürekli öğrenme genç ve yetişkinlere 

yaşamları boyunca sunulan öğrenme etkinliklerini içermektedir. Sınırsız öğrenme ise öğrenmenin sürekli ve 

sınırsız olmasına, önündeki engellerin kaldırılmasına odaklanmaktadır. Sınırsız öğrenme hayat boyu öğrenme ile 

sürekli öğrenmeden farklıdır. Sınırsız öğrenme, yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, yer, zaman, alan, araç 

gereç, materyal, süre vb. yönlerden toplumdaki herkesin her yerde, her zaman ve her türlü araç gereçle 

öğrenmesine denilmektedir. Sınırsız öğrenme yeni bir alan, tür ya da boyut değildir. Öğrenmenin sürekli ve 

sınırsız olması için önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan bir kavramdır.  Sınırsız öğrenme gelişen teknolojiyle 

birlikte hızla yayılmakta, bireylerin zihinlerini açma, kapasitesini sonuna kadar geliştirme, sosyal ve ekonomik 

gelişme ile yeniliklere uyum sağlama becerilerine katkı sağlamaktadır. Bireyin sürekli öğrenerek kendini yaşam 

boyu geliştirmesi üzerinde durulmaktadır. Öğrenme değişme, değişme de öğrenme ile sonuçlanmaktadır. Bu 

işlemlerin sürekliliği ise sınırsız öğrenme ve gelişmeyi getirmektedir. Böylece bireyin sürekli öğrenmesi, kendini 

geliştirmesi ve geleceğine yön vermesi beklenmektedir.  

Anahtar kelimeler: hayat boyu öğrenme, sürekli öğrenme, sınırsız öğrenme  
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From Lifelong learning to Limitless Learning 

 
           Abstract 

 

 Learning is the most important feature of people. This feature begins before the birth and continues 

for life.  Lifelong learning is all learning activities aimed at individual, social and employment throughout life. 

In practice, it is directed towards four areas of education: adult education, continuing education, vocational 

education and self-directed learning. Continuous learning includes learning activities offered to young and adult 

people throughout their lives. Limitless learning focuses on continuous and limitless learning and lifting obstacles 

in front of the learning. Limitless learning is different from continuous learning and lifelong learning. The 

limitless learning is said that everyone in the society learns everywhere, every time and with all kinds of tools 

regarding the age, gender, occupation, level of education, place, time, area, equipment, material and duration. 

The limitless learning is not a new area, type or dimension. It is the concept which aimed to remove barriers in 

front of learning to be continuous and limitless. Limitless learning is rapidly spreading with developing 

technology. It contributes to opening the minds of individuals, developing the capacity of individuals until the 

end, adapting to social and economic development and innovation ability of individuals. It is emphasized that 

the individuals need to develop themselves through constant learning. Learning results in change and change 

results in learning. The continuity of these cycle leads to limitless learning and development. Thus, it is expected 

that the individual will constantly learn, develop and guide the future. 

 

Keywords: Lifelong learning, Continuous learning, Limitless learning, 
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1. Giriş 

Dünyamızda bilim, teknoloji, ekonomi gibi her alanda hızlı değişmeler ve gelişmeler 
yaşanmaktadır. Bu gelişmeler bireyi sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye zorlamaktadır. Bu 
durum eğitimin önemini giderek artırmakta, herkese, her yerde ve her koşulda sürekli verilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Böylece eğitim alanında yeni düşünceler, kavramlar, alanlar ve uygulamalar 
gündeme gelmektedir. Bunlardan biri de sınırsız öğrenme olmaktadır. Hayat boyu öğrenme ve sürekli 
öğrenmeden farklı olan bu kavram son yıllarda giderek yayılmaktadır. 

Eğitim iki temel boyuttan oluşmaktadır. Bunlar öğretme ve öğrenmedir. Tarih boyu hep 
öğretme üzerinde durulmuş, öğrencilere çeşitli bilgi ve davranışların nasıl öğretileceğine 
odaklanılmıştır. Oysa geleceğin eğitimi öğrenmeye yönelmektedir. Öğrenmeyi öğrenme ve öğrenme 
becerilerini geliştirme ön plana çıkmaktadır. Gelecekte bilginin hızla artmaya devam edeceği, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bireyin düşünme, anlama, sorgulama, öğrenme gibi becerilerini 
artıracağı tahmin edilmektedir. Ayrıca öğrenme hızının on katına çıkacağı, gelecekteki öğrencilerin 
günümüz öğrencilerinden daha akıllı olacakları iddia edilmektedir. Diğer taraftan eğitim araç ve 
gereçleri hızla değişmekte, yazı tahtalarının yerini akıllı tahta, kâğıt kitapların yerini e-kitap ve 
materyaller almakta, kalem yerine tuşlarla yazma, kitap yerine ekran okuma ve ekranik düşünme 
yayılmaktadır. Bu süreçte eğitimin amacı, 

 Öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini üst düzeyde geliştirme, 

 Öğrenen bireyler yetiştirme, 

 Bilgi tüketme yerine bilgi üretme, 

 Kendi zihnini yönetme, 

gibi becerilere odaklanmaktadır. Bu becerileri geliştirmek için eğitim sürecinde öğrencinin 
kendine aktarılanları ezberleme yerine, araştırarak, inceleyerek, sorgulayarak öğrenmesine ağırlık 
verilmektedir (Güneş,2016). Böylece öğrenci merkezli eğitim anlayışı yayılmakta, öğrencinin her 
yerde, her zaman ve her türlü araç gereçle öğrenmesine yönelik çalışmalar artmakta, eğitimi katı 
kurallarla sınırlandırma yerine önündeki engelleri kaldırma ve sınırsız öğrenme giderek önem 
kazanmaktadır.  

Bilindiği gibi öğrenme, örgün eğitimle bitmemekte, hayat boyu sürmektedir. Hayat boyu 
öğrenme, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yürütülen bütün öğrenme 
etkinliklerini içermektedir. Okul öncesinden emeklilik sonrasına kadar geniş bir alanı ve süreci 
içermektedir. Hayat boyu öğrenme üç temel amaca yönelmektedir. Bunlar bireyin kişisel gelişimini 
sağlamak, toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bu amaçla 
yetişkin eğitimi, sürekli eğitim, mesleki eğitim ve öz yönelimli öğrenmeye gibi alanlarda çalışmalar 
yapılmaktadır. Böylece insanların sürekli yeni bilgi ve beceriler kazanmalarına, hem kendilerini 
geliştirmelerine hem de toplumla bütünleşmelerine çalışılmaktadır. 

Sınırsız öğrenme son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte gündeme gelen bir kavramdır. 
Sınırsız öğrenme yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, yer, zaman, alan, araç gereç, materyal, süre 
vb. yönlerden toplumdaki herkesin her yerde, her zaman ve her türlü araç gereçle öğrenmesini 
içermektedir. Öğrenmenin sürekliliğini ve sınırsızlığını vurgulayan bir kavramdır. Sınırsız öğrenme 
bireylerin zihinlerini açma, yeniliklere uyum sağlamalarını kolaylaştırma, bireysel, sosyal ve 
ekonomik gelişmeyi hızlandırma, sürekli öğrenen, araştıran, sorgulayan, sorun çözen bireyler 
yetiştirerek geleceğin bilgi toplumunu oluşturma üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sınırsız öğrenme hayat 
boyu öğrenmeden farklıdır. Hayat boyu öğrenme, okul öncesinden emeklilik sonrasına kadar bütün 
öğrenme etkinliklerini kapsamakta, bunları diploma, sertifika veya katılım belgesiyle 
belgelendirmekte ve değerlendirmektedir. Sınırsız öğrenme, öğrenmenin önündeki engelleri 
kaldırmaya, istenilen her yer, koşul ve zamanda öğrenmeyi sürdürmeye çalışmaktadır. Sınırsız 
öğrenme çocuk, genç, yaşlı bütün topluma yönelmekte, öğrenmenin niteliğini artırmaya ve bireylerin 
sürekli gelişimine odaklanmaktadır. Sınırsız öğrenme ile öğrenme kavramına yeni anlam ve boyutlar 
yüklenmektedir. Bunlar aşağıda verilmektedir. 

2.Öğrenme 

Öğrenme Türkçe sözlüklerde bilgi edinme, belleme, yetenek ve beceri kazanma, haber alma, 
keşfetme, bilgilere uyum sağlama, özümleme, yeni becerileri yapılandırma, bilinenin ötesine geçme, 
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bilinmeyene doğru gitme, düşünme ve tutum biçimlerini değiştirme gibi çeşitli anlamlarda 
kullanılmaktadır. Eğitim Terimleri Sözlüğünde öğrenme; 

1. Belli bilgi, beceri ve anlayışlar edinme, 

2. Kavramsal düzenlemeler yapma süreci, 

3. Alıştırma ve uygulamaların sürekli olan etkilerine verilen ad, 

4. Tepki ve davranışlarda yaşantıların oluşturduğu değişme, olarak dört maddede 
sıralanmaktadır (Eğitim Terimleri Sözlüğü, 1974). 

Çeşitli kaynaklarda ise “öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu bilgi, beceri, davranış, tutum ve 
alışkanlıklarında meydana gelen uzun süreli değişmeler” olarak açıklanmaktadır. Görüldüğü gibi bu 
açıklamalarda öğrenme kavramının dört boyutuna vurgu yapılmaktadır. Birincisi çeşitli bilgi ve 
beceriler edinme, ikincisi bunları yaşantılar sonucunda kazanma, üçüncüsü zihinde kavramsal 
düzenlemeler yapma, dördüncüsü de tutum ve davranışlarda değişme olmaktadır. Yapılandırıcı 
yaklaşıma göre öğrenmenin gerçekleşmesi için sadece bilgi alma yeterli değildir. Alınan bilgilerin 
zihinde işlenmesi, bunların bireyin bilgi, beceri, davranış ve tutumlarında kalıcı bir değişime neden 
olması gerekmektedir. Böylece bireyin sürekli öğrenerek kendini yaşam boyu geliştirmesi üzerinde 
durulmaktadır (Güneş,2014). 

Öğrenme dinamik bir süreçtir. İnsanlar çevre ile etkileşimleri sonucu beş duyu organıyla 
dışarıdan gelen bilgileri almaktadırlar. Alınan bilgiler zihinde işlenerek yeni anlamlar oluşturulmakta 
ve böylece sürekli yeni bilgi ve beceriler öğrenilmektedir. Birey çevresinden kendisine ulaşan verileri 
incelemekte, değerlendirmekte ve bunun sonucuna göre hareket etmektedir. Bir konuyu öğrenen 
insan önceki durumdan farklı biri olmaktadır. Yani öğrenme bireyin çeşitli yönlerden değişmesini 
getirmektedir. Bu değişim önce zihinde başlamakta ardından davranış ve tutumlara doğru 
ilerlemektedir. Bu süreç aşağıda sırayla açıklanmaktadır. 

 Öğrenme değişmedir. Öğrenme değişmeyi getirmeli ancak bu değişmenin iyi, olumlu, 
yararlı ve etkili olması gerekmektedir. 

 Öğrenme ve değişme bireyin çabalarıyla olmalıdır. Öğrenme bireyin isteyerek, aktif 
çabalarıyla bir etkinliği deneyerek, çevresiyle etkileşerek gerçekleşmelidir.  

 Değişme önce zihinde başlamalıdır. Değişme önce bireyin bilgi ve becerilerinde olmalı 
ardından zihinsel süreçlerini kapsamalı, giderek tutum ve davranışlarına yansımalıdır. 

 Değişme kalıcı olmalıdır. Değişme öğrenme sonucu yeni bir duruma geçme işlemidir. 
Öğrenilenlerin hatırlanması ve sürekli uygulanması için değişmenin kalıcı olması 
gerekmektedir(Güneş,2015,b). 

Görüldüğü gibi günümüzde öğrenme değişme ile ilişkili bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Öğrenme değişme, değişme de öğrenme ile sonuçlanmaktadır. Bu işlemlerin sürekliliği 
ise hayat boyu öğrenme, sürekli öğrenme, sınırsız öğrenme gibi kavramlarla açıklanmaktadır. Bunların 
ortak ve farklı yönleri aşağıda verilmektedir. 

2.1.Hayat Boyu Öğrenme 

İnsanlar yaşamı boyunca öğrenirler. Bu doğal bir süreçtir. Doğumdan ölüme kadar yeni 
bilgiler, deneyimler ve beceriler kazanırlar. Öğrenme evde, okulda, işyerinde, üniversitede, çeşitli 
eğitim kurumlarında hayat boyu devam eder. Bazı öğrenmeler eğitim kurumlarında resmi eğitim 
programlarıyla gerçekleşir. Bazı öğrenmeler ise arkadaşlarla konuşmalarla, televizyon izleyerek, dergi 
veya kitap karıştırarak, internette gezinirken, proje yaparken vb. gerçekleşir. Böylece insanlar hayat 
boyu yeni bilgi ve beceriler öğrenirler. Ancak hayat boyu öğrenme kavramı sadece bu anlamları 
içermemektedir. Bu kavramla öğrenme sürecine ekonomik ve politik ihtiyaçlardan kaynaklanan yeni 
bir boyut eklenmiştir. Bir başka ifadeyle hayat boyu öğrenme kavramıyla bireyler, eğitim kurumları 
ve toplum için ekonomik ve politik amaçlı yeni bir öğrenme anlayışı ortaya atılmıştır. Bu yeni anlayışta 
öğrenme kavramına iş yaşamının zorlayıcı koşullarına uyum sağlama, işi yürütebilme ve gerekli 
becerileri kazanma amaçlı bir öğrenme boyutu eklenmiştir. Kısaca hayat boyu öğrenme kavramı 
özünde istihdam piyasasının zorlamasıyla ortaya çıkan yeni bir öğrenme anlayışını içermektedir 
(Alheit ve  Dausien, 2005).  

Avrupa Konseyi hayat boyu öğrenme kavramını “bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek 
amacıyla bireysel, toplumsal ve istihdama yönelik olarak hayat boyu yürütülen bütün öğrenme 
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etkinlikleri” olarak tanımlamıştır (Conseil de Europe,1970). Okul öncesinden emeklilik sonrasına 
kadar geniş bir sürece yönelen hayat boyu öğrenme, bilgi, beceri ve yetkinliklerin hayat boyu 
geliştirilmesi ve güncellenmesini gerektirmektedir. Bu süreçte üç temel amaca yönelmektedir. 
Bunlar, öğrenme fırsatları yaratarak bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamak, toplumsal bütünleşmeyi 
gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bu amaçlar bireysel, toplumsal ve ekonomik 
olarak üç alanda ele alınmaktadır.  

 Bireysel boyutta hayat boyu öğrenme, bireylerin bilgi çağı toplumunun gereklerine 
uyum sağlamasına, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılmasına, kendini 
geliştirmesine ve geleceğine yön vermesine odaklanmaktadır.  

 Toplumsal boyutta hayat boyu öğrenme, sosyal gelişme ve demokratik anlayış 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

 Ekonomik boyutta ise hayat boyu öğrenme, ekonomik gelişme, kalkınma ve istihdama 
yönelik öğrenmeleri içermektedir.  

Böylece hayat boyu öğrenme ile üç ana işlev yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Birincisi, 
kişisel gelişme ve kendini gerçekleştirme için hayat boyu öğrenme, ikincisi, sosyal ve demokratik 
anlayış için hayat boyu öğrenme, üçüncüsü ise ekonomik gelişme için hayat boyu öğrenme, 
olmaktadır.  

Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler bazı meslekleri ortadan kaldırmakta, yeni 
meslekler yaratmakta veya işlerin yapılış şeklini değiştirmektedir. Bireyin iş yaşamındaki yenilik ve 
değişime uyum sağlaması için sürekli öğrenmesi ve uzmanlaşması gerekmektedir.  Bunun için hayat 
boyu öğrenme, sürekli öğrenen, öğrenmeyi öğrenen veya nasıl öğreneceğini öğrenen insanlardan 
oluşan bir toplumu hedeflemektedir. Bu amaçla genel olarak dört eğitim alanına yönelmektedir. 
Bunlar yetişkin eğitimi, sürekli eğitim, mesleki eğitim ve öz yönelimli öğrenmedir. Bunlar aynı 
zamanda hayat boyu öğrenmenin alt alanları ya da bileşenleri olmaktadır. 

Hayat boyu öğrenme eğitim sisteminin yapısına bağlı olarak örgün, yaygın ve algın olmak 
üzere üç alanda yürütülmektedir. Bunlar örgün öğrenme, yaygın öğrenme ve algın öğrenme olarak 
adlandırılmaktadır. 

1.Örgün Eğitim ve Öğrenme: Örgün eğitim, ilk, orta, yüksek öğretim gibi düzeylere ayrılan, 
her düzeyde kurumlaşmış, hiyerarşik bir sıra içinde, birinin diğerine hazırladığı ya da üzerinde yer 
aldığı bir eğitim biçimidir. Örgün eğitim, sadece eğitim öğretim görevi ile donatılmıştır. İyi belirlenmiş 
eğitim modelleri ve yöntemleri ile tamamen yapılaşmış kurumlar aracılığıyla, oldukça yaygın bir 
şekilde hizmet vermektedir. Örgün eğitim, öğrencilerini gelecekte sürdürecekleri yaşama 
hazırlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için öğrencileri düzeylerine göre ayırmakta, sınıflamakta, 
yönlendirmekte, diploma vermekte, bir meslek sahibi yaparak toplumda yer edinmelerini 
sağlamaktadır. Genellikle zorunlu ve uzun sürelidir. 

2.Yaygın Eğitim ve Öğrenme: Örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı ve sistemli olarak 
yürütülen bir eğitim biçimidir. Amacı örgün eğitimden yararlanamayanlara ikinci bir şans vermek, bir 
mesleğe hazırlamak, çeşitli nedenlerle eğitimden yoksun kalanlara, kalkınma programları 
çerçevesinde geniş bir eğitim yelpazesi sunmak, yararlı ve kaliteli bilgiler vermektir. Yaygın eğitim, 
örgün eğitim sistemi dışında yürütülmekte, onun boş bıraktığı alanları tamamlamakta, ancak örgün 
eğitim gibi düzeylere ayrılmamakta ve birbirini izleyen hiyerarşik bir yapıya sahip bulunmamaktadır. 
Örgün eğitim kadar resmi ve kurumlaşmış da değildir. Yaygın eğitim, sadece eğitim kurumları 
aracılığıyla yürütülmemekte, ekonomik, politik, sosyal amaçlı çeşitli kurumlar tarafından da yaygın 
eğitim hizmeti verilmektedir. Örneğin tarım, sağlık, köy işleri, adalet gibi bakanlıklar, fabrikalar, 
sendikalar, kooperatifler, dinî ve gönüllü kuruluşlar da yaygın eğitim çalışmaları yapmaktadırlar. 
Eğitim sonunda öğrencilere genellikle sertifika verilmekte, eğitim yer, süre ve uygulamaları daha 
esnek yürütülmektedir.  

Algın Eğitim ve Öğrenme: Algın eğitim, geleneksel eğitim kurumları ile değil bütün sosyal 
kurumlar aracılığıyla yürütülen, çeşitli bilgi ve beceriler kazandırılan bir eğitim biçimidir. Birey, hem 
kendi gözlem ve deneyimleri ile hem de televizyon, radyo, gazete gibi kitle iletişim araçları ya da 
çevresindeki eş, aile, arkadaş grupları, çalışma ekipleri, seminer, sempozyum, toplantı gibi çeşitli 
kişilerle kurduğu iletişim sonucu bu eğitimi kazanmaktadır. Algın eğitim, nesilden nesile değerlerin, 
yeteneklerin ve kültür normlarının geçmesini sağlamaktadır. Öğrenme süreci, bir çeşit karşılıklı 
etkileşim süreci olduğundan, birey ve çevresi arasında sürekli etkileşim olmaktadır. Bu süreçte birey, 
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yeni değerleri ve yetenekleri öğrenirken öğrenci olduğunun farkında olmamaktadır. Çağdaş 
toplumlarda, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte algın eğitim, medya, bilgisayar, internet ve halkı 
bilgilendiren kurumlar aracılığıyla hızla yayılmaktadır. Ancak algın eğitim, örgün ve yaygın eğitimin 
alternatifi değildir (Güneş, 2014;Güneş,2017). 

Görüldüğü gibi hayat boyu öğrenme, okul öncesinden emeklilik sonrasına kadar geniş bir 
sürece odaklanmaktadır. Bu süreçte ekonomik, sosyal ve politik amaçlı gerçekleştirilen örgün, yaygın 
ve algın bütün öğrenme çeşitlerini kapsamaktadır. Bu öğrenmeleri diploma, sertifika veya katılım 
belgesiyle belgelendirmekte ve değerlendirmektedir. Böylece bireylerin kişisel gelişimini sağlamayı, 
toplumsal bütünleşme ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.  

2.2.Sürekli Öğrenme 

Sürekli eğitim, dünyamızda 1970-1980’li yıllarda UNESCO ve OECD başta olmak üzere çeşitli 
kurumlar, eğitimci ve eğitim politikacıları arasında ön plana çıkan bir kavram olmuştur. Bunun nedeni 
toplumsal ve ekonomik yaşamda eğitim sisteminin bireylere kazandıramadığı bazı niteliklerin farkına 
varılması ve sanayileşme çağından bilgi çağına geçilirken eğitimin bazı yönlerden yetersiz kalması 
olmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin alt alanı ya da bileşeni olan sürekli eğitim; 

 Okul ya da üniversite öğrenimini bitiren ya da belli bir öğrenim basamağından ayrılan 
gençler ile yetişkinlere yaşamları boyunca sürekli olarak öğrenme ve yetişme 
olanakları sağlanmasını öngören eğitim anlayışı, 

 

 Özel nitelikte okullar, eğitim merkezleri, yüksek okullar ve üniversitelerin, 
geleneksel ya da akademik programlar yerine esnek programlar uygulayarak 
yetişkinlere sağladığı eğitim, 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte okul yaşamını sonlandırmış genç ve yetişkinlere tam 
veya yarı zamanlı verilen eğitim, çalışanların iş yaşamları boyunca becerilerini geliştirmeleri için 
verilen eğitim ile önceden edinilmiş bilgileri geliştiren her tür öğrenme etkinliklerini içermektedir. 
Bu etkinliklerle öğrenmeye de sürekli öğrenme denilmektedir (Güneş,2017). 

Görüldüğü gibi sürekli eğitim,  hayat boyu öğrenmenin tamamlayıcı bir alt alanı ya da bileşeni 
olmakta, ancak genç ve yetişkinlere yönelmesi nedeniyle hayat boyu öğrenmeden hedef kitle yönüyle 
ayrılmaktadır. Hayat boyu öğrenme bütün topluma yönelirken sürekli öğrenme toplumdaki belirli bir 
kesimi, daha çok iktisaden faal nüfusu içermektedir. Diğer taraftan sürekli eğitim ve sürekli öğrenme 
bazen birlikte ya da birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysa biri öğretim diğeri öğrenme olmak üzere 
eğitimin iki farklı boyutunu oluşturmakta, ancak her ikisi de bireye ve bireyin gelişimine 
odaklanmaktadır. Sürekli eğitim kavramı ile birlikte mesleki gelişim, uzmanlaşma, personel gelişimi 
gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bunlar daha çok kurumları ilgilendiren ve personel eğitimine 
yönelik kavramlar olmaktadır. 

3.Sınırsız Öğrenme Nedir? 

Sınırsız kelimesi, Güncel Türkçe Sözlükte “sınırı olmayan, sınırlanmamış, çok sayıda, çok 
geniş, çok büyük, sonsuz, sayılamaz” olarak açıklanmaktadır. Yani miktar, süre, yer ve alan yönüyle 
çokluk ve süreklilik vurgulanmaktadır. Bu özellikler öğrenme için de geçerli olmaktadır. Sınırsız 
öğrenme, yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, yer, zaman, alan, araç gereç, materyal, süre vb. 
yönlerden toplumdaki herkesin her yerde, her zaman ve her türlü araç gereçle öğrenmesine 
denilmektedir. Sınırsız öğrenme yeni bir alan, tür ya da boyut değildir. Öğrenmenin sürekli ve sınırsız 
olması için önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan bir kavramdır. Sınırsız öğrenme bireylerin 
kapasitesini sonuna kadar geliştirme, zihinlerini açma, yeniliklere uyum sağlamayı kolaylaştırma, 
örgün, yaygın ve algın eğitimin etkisini artırma, sosyal ve ekonomik gelişmeyi hızlandırma, sürekli 
öğrenen, araştıran, sorgulayan, sorun çözen ve kendini geliştiren bireyler yetiştirerek geleceğin bilgi 
toplumunu oluşturma üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için öğrenme sürecini, ortamı 
ve koşulları iyileştirmeye ağırlık verilmektedir.  

Sınırsız öğrenme kavramı, iç boyut yönüyle öğrenme, dış boyut yönüyle hayat boyu öğrenme 
kavramı ile ilişkilidir. Her ikisi de aynı hedef kitleye yönelmekte ancak amaçlarında farklılıklar 
bulunmaktadır. Sınırsız öğrenmede öğrenmenin sürekliliği ile sınırsızlığı üzerinde durulmakta ve 
öğrenmenin önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmaktadır. Sınırsız öğrenmeyle örgün, yaygın ve algın 
eğitimin etkisini artırma, bireylerin kapasitesini sonuna kadar geliştirme, zihinleri açma, yeniliklere 
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uyum sağlamayı kolaylaştırma, sürekli öğrenen, araştıran, sorgulayan, sorun çözen ve kendini 
geliştiren bireyler yetiştirerek geleceğin toplumunu oluşturma hedeflenmektedir. 

Sınırsız öğrenme ile sürekli öğrenme arasında da bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar hedef 
kitle ve içerik yönüyle karşımıza çıkmaktadır. Sürekli öğrenme genç ve yetişkinlere yönelik hayat boyu 
öğrenme olanaklarını içermekte oysa sınırsız öğrenme toplumun tümüne yönelmektedir. Sınırsız 
öğrenme bütün eğitim alanlarını kapsamakta oysa sürekli öğrenme daha çok mesleki eğitimle sınırlı 
kalmaktadır. Sınırsız öğrenmede öğrenmenin sürekliliği ile sınırsızlığına vurgu yapılarak öğrenmenin 
önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmaktadır. Sınırsız öğrenme hem hayat boyu öğrenme hem de 
sürekli öğrenmeyi kapsamakta, ancak bunlardan daha geniş bir alana ve kitleye yönelmektedir. 
Sınırsız öğrenmede eğitimin bütün yöntem, teknik, araç ve gereçlerinden yararlanılmaktadır.  

3.1.Sınırsız Öğrenmeyi Gerekli Kılan Nedenler 

Günümüzde değişen ve gelişen çağa uyum sağlayabilmek için bireyin dil, zihinsel ve sosyal 
becerilerle, üst düzeyde öğrenme, düşünme, anlama, araştırma, sorgulama, sorun çözme gibi 
becerileri geliştirmesini gerektirmektedir.  Bu durum sınırsız öğrenmeyi ön plana çıkarmaktadır. 
Sınırsız öğrenmeyi gerekli kılan nedenler ise şöyle sıralanmaktadır: 

1. Öğrenmenin sınırsız olması, 
2. Bilginin sürekli artması, 
3. Gelişen ve değişen bilgi teknolojileri, 
4. Bilgi sunumundaki çeşitlilik, 
5. Bilgi toplumuna uyum sağlama. 

Öğrenmenin Sınırsız Olması: Öğrenme insanların temel özelliği ve beynimizin sınırsız bir 
becerisidir. Bu beceri anne karnında başlamakta ve yaşam boyu sürmektedir. Öğrenme beyni 
doğrudan geliştiren etkinliklerin başında gelmektedir. Her organ gibi beynimizi de geliştirmek için 
çalıştırmak gerekmektedir. Beyin öğrenme sırasında aralıksız çalışmakta, kendini yapılandırmakta, 
geliştirmekte ve nöronlar arasında bağlantılar kurmaktadır. Bu süreçte bilgileri işlenmekte, 
anlaşılmakta ve zihinde depolanmaktadır. Öğrenen birey önceki durumdan farklı biri olmakta, çeşitli 
yönlerden değişmektedir. Bu değişim önce zihinde başlamakta ardından davranış ve tutumlara 
yansımakta, zamanla kalıcı olmaktadır. Sürekli öğrenen birey dil,  zihinsel ve sosyal becerilerini 
geliştirmekte, sorunlarını çözmekte, amacı doğrultusunda ilerlemekte ve geleceğine yön 
vermektedir.  

İnsanlar öğrenmeden yaşayamaz. Öğrenen beyin mutlu beyindir (Dehaene, 2008). Ancak 
öğrenme karmaşık, esnek, bireysel, kontrolü zor bir süreçtir. Öğrenme mutlu olma, bilgilenme, 
kendine güven duyma, gelişme, zihnini besleme, başarılı olma vb. kaynağıdır. Aynı zamanda enerji 
ve zaman harcama, sıkıntı çekme, çabalama, risk alma, odaklanma gibi zorlukları da vardır. Diğer 
taraftan çocuk, aile ve öğretmenler açısından bazen başarısızlıkla sonuçlanma, acı çekme, gerilim 
yaşama ve stres kaynağı da olmaktadır (Perrenoud, 2004). Kısaca öğrenme olumlu ve olumsuz çeşitli 
yönleri içermektedir. 

Bilginin Sınırsız Olması: Günümüzde bilgi önemli bir güçtür. Bu güce ulaşmanın yolu ise onu 
alma, öğrenme, kullanma ve yeni bilgiler üretmedir. Türk Dil Kurumu Güncel Sözlükte bilgi; 

 İnsan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad, 

 Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek,  

 Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeyler, 

 İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, bilişim vb,  

olarak açıklanmaktadır. Kısaca bilgi gerçek, olgu ve ilkelerin tümü, öğrenilen ve öğretilen 
malumat,  düşünce ürünü,  bilim vb. olmaktadır. Bilimsel bilgi ise gözlem, deney, uygulama, veri 
toplama, hipotezleri belirleme ve test etme gibi bilimsel yöntemlerle üretilen bilgilerdir.  

Çağımızdaki hızlı gelişmeler ve bilimsel ilerlemeler her alanda bilgi üretimini ve bilgi 
birikimini getirmektedir. Eskiden bilgi birikimi yüzlerce yılda iki katına çıkarken, günümüzde her yıl 
ikiye katlanmaktadır. Bu sürenin giderek altı veya üç aya düşeceği de belirtilmektedir.  Bu süreçte 
bilgisayarların önemli bir payı olmakta, bilgisayar aracılığıyla bilginin üretilmesi, yayılması ve 
paylaşılması çok hızlı olmaktadır. Uluslararası düzeyde bilgi yığılması hızla artmakta ve dev bilgi 
kaynakları oluşmaktadır. Kitaplar, dergiler, videolar, Web siteleri, arama motorları derken 
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dünyamızda bilgi tufanı başlamıştır. Örneğin Avrupa kütüphanesi Europeana’da 32 dilde 150 milyon 
kaynak ve 48  ulusal kütüphane dokumanı bulunmaktadır (Bélisle, 2011). Amazon’daki kitap sayısı 4 
milyonu geçmekte, çevrimiçi blog sayısı 60 milyonun üzerinde ve çok sayıda kişiyle bilgi paylaşımı 
yapılmaktadır. Wikipedia’ya giriş sayısı 4 milyon, YouTube üzerindeki video sayısı ise 6,1 milyonun 
üzerinde bulunmaktadır. Çağdaş insanın bu bilgilere ulaşması, yenilikleri izlemesi, topluma aktif 
olarak katılması, uyum sağlaması, kendini geliştirmesi ve mesleğinde ilerlemesi için bilgilerini 
güncellemesi gerekmektedir. Bu durum sınırsız öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. 

Günümüzde bilgi alma süreci ve hızı da değişmektedir. Eskiden bir bilgiyi araştırmak veya bir 
sorunun cevabını bulmak için ortalama 10 saat kitap okumak gerekiyordu. Günümüzde ise bilgiye 10 
dakika içinde ulaşılmaktadır. Bilgisayarın arama motorları ile bilgi arama hızlı ve seri bir şekilde 
gerçekleşmekte, 10 saat yerine 10 dakikada aranan bilgi bulunmaktadır (Frey, 2012). Bu süreçte 
okuyucu asıl kaynağa doğrudan ulaşmakta,  ana kaynaktaki gerçek bilgiyle ilişki kurmakta, bilgiden 
işlevsel olarak yararlanmaktadır. Bilgiye ulaşma ve öğrenme süreci kısalmaktadır. 

 Bilgi tüketiminde de benzer gelişmeler yaşanmaktadır. Kaliforniya Üniversitesinden iki 
araştırmacı 2008 yılında ABD’de yaşayan insanların günlük ne kadar bilgi tükettiklerini araştırdılar. 
Bu amaçla önce bireylerin izleme, dinleme ve okuma yoluyla günlük bilgi alma sürelerini belirlediler. 
Ardından alınan bilgileri kelime düzeyine indirgeyip kelimeleri saydılar. Araştırma sonunda bir kişinin 
günde ortalama 11. 8 saat bilgi tükettiğini, bu süre içinde zihnine 100.500 kelime girdiğini, yani günlük 
100.500 kelime tükettiğini saptadılar (Frey, 2012). Daha sonraki çalışmalarda ise bu sayının her yıl % 
2.6 oranında arttığını, yani bilgi tüketiminin giderek arttığını belirlediler. Bu durum giderek bireyleri 
sınırsız öğrenmeye zorlamaktadır. 

Amerikalı tüketicilerin bilgileri hangi kaynaklardan aldıkları konusu da araştırılmıştır.  
Kaliforniya San Diego Üniversitesi bu konuda 2009 yılında  "Amerikan Tüketicileri Ne Kadar Bilgi 
Tüketiyor?”  raporu" yayınlamıştır. Bu rapora göre önce Ne Kadar Bilgi? Projesi hazırlanmış ve bu 
proje çerçevesinde Amerikalı tüketicilerin 2008 yılında  iş saatleri dışında evde ve dışarıda tükettikleri 
bilgi miktarları ölçülmüştür. Bunun için iş yeri dışında gerçekleşen TV, video izleme, bilgisayar, 
internet kullanma, oyun oynama, gazete, dergi, kitap okuma, cep telefonuyla konuşma, radyo 
dinleme, sinemaya gitme gibi 20 farklı bilgi kaynağı araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonunda 
günlük tüketilen bilgilerin % 41’inin televizyondan, % 27’sinin bilgisayardan, % 11’inin radyodan, % 9’ 
unun basılı ürünlerden, çok azıda telefon, müzik  ve bilgisayar oyunlarından alındığı  saptanmıştır 
(Report, 2009). Günlük tüketilen bilgilerin sadece % 9’u basılı ürünlerden alınmaktadır. Oysa   1960’ 
lı yıllarda basılı ürünlerin payı % 26 oranında gerçekleşiyordu. Bu durum 1980 yılında % 12’ye 2008 
yılında ise % 9’a düşmüştür. Bu düşmenin gelecekte de süreceği, bilgi tüketiminde basılı ürünlerin 
payının çok azalacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan bilgisayar devriminin 1981 yılında ciddi bir 
şekilde başlaması, bir bilgi kaynağı olarak evlere girmesi bilgi tüketiminin % 27 ‘ye yükselmesini 
getirmiştir (Güneş,2016). 

Görüldüğü gibi günümüzde sadece bilgi üretiminde değil bilgiyi alma, paylaşma, kullanma ve 
tüketmede de sınırsız fırsatlar söz konusu olmaktadır. Bu durum öğrenmede yeni ve etkili teknolojileri 
gündeme getirmektedir. 

 Gelişen ve Değişen Bilgi Teknolojileri: Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri hızla 
gelişmektedir. Bu süreç eğitimde kullanılan araç ve gereçlerin değişmesine neden olmaktadır. Bu 
gelişmeler ders kitap ve materyallerini etkilemekte, kâğıt kitap-materyallerin basımı, dağıtımı ve 
kullanımı giderek azalmaktadır. Bu durum “Kâğıt kitap öldü.” şeklinde açıklanmaktadır. Böylece kâğıt 
kitaptan okuma işleminin yerini ekran okuma almaktadır. Özellikle çocuk ve gençlerde ekran okuma 
alışkanlığı giderek yayılmaktadır.  Ekran okuma bilgisayar, TV, cep telefonu ve tablet bilgisayar 
ekranından okumaya denilmektedir. Bu araçlar artık sınıflarda ders araçları olarak yer almaktadır. Bu 
araçlar yazma becerilerini de etkilemekte, öğrenciler kalem yerine klavye kullanmayı tercih 
etmektedir. Özellikle bilgisayar, internet, cep telefonu derken klavye ve tuşlarla ekrana yazma hızla 
yayılmakta, kalemin yerini giderek klavye ve tuşlar almaktadır. Bu gelişmeler gelecekte teknolojinin 
hızla ilerleyeceği, bireylerin yeni teknolojilerle sınırsız öğrenmeye zorlanacaklarını göstermektedir.  

Bilgi Sunumundaki Çeşitlilik: Eskiden bilgiler sözlü olarak sunuluyordu. İnsanlar arasında 
bilgi aktarma işlemi konuşma yoluyla yapılıyordu. Ardından yazı bulundu. İlk yazı hiyegrolif tamamen 
resimlerden oluşmaktaydı. Bu resimler bir kelimeyi simgelemekteydi. Daha sonraları heceyi ve 
harfleri simgeleyen yazılar geliştirildi. Günümüzde ise elektronik araçlar kullanılmaktadır.  Sözlü 
iletişimde bilgiler ses telleri aracılığıyla sunulmakta, alıcı ise bunları kulağıyla dinleyerek almaktadır. 
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Bu işlem bilgi aktarımında bazı sınırlılıkları getirmektedir. Örneğin bir konferans, kaset, radyo, film 
ve televizyon aracılığıyla sözlü bilgi aktarmada dinleyiciye saatte ortalama 9.000 kelime 
aktarılabilmektedir. Oysa basılı ürünlerle bilgi aktarma daha hızlı olmaktadır. Örneğin orta düzey bir 
okuyucu saatte 27.000 kelime okuyabilmektedir. Eğer bu okuyucu seçmeli okuma yöntemlerini 
uygularsa okuma hızını üç katına çıkarabilir ve bilgileri daha hızlı alabilir. Bu süreç günümüzde hızla 
gelişen elektronik araçlarla daha hızlanmış, bilgi sunumu sözlü, yazılı ve görsel olarak çeşitlenmiş, 
renk, şekil ve görüntüler eklenmiş, görüntüler canlandırılmıştır. Bu durum sınırsız öğrenmeyi 
kolaylaştırıcı olmakta ve insanlara yeni yükler getirmektedir. 

Bilgi Toplumuna Uyum Sağlama: Bilgi çağında toplumların gelişmişlik düzeyleri bilgiye sahip 
olmak ve bilgi teknolojilerini etkili kullanabilmek ile doğrudan ilişkilidir.  Böyle bir çağa uyum 
sağlamak, gelişmelerin gerisinde kalmamak için bireyin öğrenmeyi sürdürmesi ve kendini geliştirmesi 
gerekmektedir. Bu süreçte bilgi teknolojilerinden olabildiğince faydalanmak, düşünme, anlama, 
sorgulama, araştırma, sorun çözme gibi 21 yüzyılın becerilerini geliştirmek önemli olmaktadır. 
Bilindiği gibi 21. yüzyılda gereksinim duyulan becerilerin başında bilgi edinme, araştırma ve eleştirel 
düşünme becerisi gelmektedir. Bunlar öğrenmeyi sürdürmek, bilinçli kararlar vermek, bilgiyi yeni 
durumlara uygulamak, kendini geliştirmek ve dünyamızdaki hızlı gelişmelere uyum sağlamak için 
gerekli olan temel becerilerdir. Bu becerilerin kendiliğinden gelişmesi beklenemez. Önce bilgiye 
ulaşma ve paylaşma becerileri, ardından okuma, anlama, düşünme, sorgulama, iletişim gibi 
becerilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu durum sınırsız öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. 

3.2.Sınırsız Öğrenmenin Yararları 

Sınırsız öğrenmenin çeşitli yararları vardır. Bunlar bireysel, toplumsal ve iş yaşamına yönelik 
olmak üzere gruplanmaktadır. Bireysel yararlardan önemli görülen öğrenmeyi öğrenme, becerileri 
geliştirme, çok yönlü düşünme, zihinsel etkileşim ve çatışma, zihinsel yapıları değiştirme aşağıda 
açıklanmaktadır. 

Öğrenmeyi Öğrenme: Öğrenmeyi öğrenme bireyin öğrenme bilgi ve becerilerine sahip olması, 
bunları uygulamaya koyması, öğrenme sürecini yönetmesi ve değerlendirmesi olarak açıklanmaktadır 
(Holec,1990).Öğrenmeyi öğrenme becerisi ise bireyin öğrenmenin peşine düşmesi, öğrenmek için ısrar 
etmesi, ortam ve koşulları iyi kullanma becerisi olmaktadır. Ancak bu bilgi ve beceriler doğuştan 
gelen beceriler değil öğrenilen becerilerdir.  Bireyin öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında 
olmasını, bunun için çeşitli zorluklara katlanmasını ve başa çıkmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda 
yeni bilgi ve beceriler kazanma, kendine uyarlama ve bundan yararlanmayı ifade etmektedir. 
Öğrenmeyi öğrenen birey kendi bilgilerini zihninde oluşturur ve yapılandırır. Kendi gelişimi için 
sorumluluk alır, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir. Bu süreçte eğitimle ilgili yeni buluşları, fikirleri, 
yaklaşımları ve teknolojileri dikkate alması, öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmesi, ayrıca yakın 
çevresinin gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir. Sınırsız öğrenme giderek bireyin kendine 
güvenini artırmakta, kendi gelişiminden kendisinin sorumluluk hissetmesini ve aktif rol almasını 
sağlamaktadır. Kısaca sınırsız öğrenme, öğrenmeyi öğrenme bilgi ve becerilerini geliştirmeye 
doğrudan katkı sağlamaktadır. 

Becerileri Geliştirme: Günümüz eğitim yaklaşımları öğrencinin davranışlarıyla değil zihniyle 
ilgilenmektedir. Zihin yapısını geliştirmek için öğrencinin düşünme, anlama, sorun çözme, sorgulama, 
analiz, sentez yapma gibi çeşitli zihinsel becerilere sahip olması gerekmektedir. Öğrencinin bu 
becerileri geliştirerek öğrenmeyi sürdürmesi öngörülmektedir. Giderek bireyin kapasitesini sonuna 
kadar geliştirmesi, bilgiye ulaşması, kullanması, toplum yaşamına aktif olarak katılması, bağımsız 
olması, yaşamına ve geleceğine yön vermesi beklenmektedir. Bu süreçte dil, zihinsel ve sosyal 
becerileri üzerinde durulmaktadır. Bu konuda OECD tarafından bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir.“Günümüzün karmaşık dünyasında yaşamak, topluma aktif olarak katılmak için 
gerekli beceriler nelerdir? Bu becerileri saptamak, tanımlamak ve yaşam boyu geliştirmek için neler 
yapılmalıdır? Bu becerileri geliştirecek bir eğitim nasıl düzenlenmelidir? Yaşamın zorlukları ve 
gerekleri konusunda gençleri yetiştirmek için hangi öğretim süreçleri uygulanmalıdır? Bunlar nasıl 
değerlendirilmelidir?” gibi sorulardan hareketle altı yıl süren bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonunda 
geleceğin insanına öğretilecek anahtar beceriler belirlenmiştir. Bunlar zihinsel, bireysel sosyal ve 
zihinsel bağımsızlık becerileri olarak aşağıda sıralanmıştır. 

Zihinsel Beceriler: OECD ‘ye üye ülkeler, bütün anahtar becerilerin merkezine zihinsel 
becerilerin yerleştirilmesini gerektiğini ve bunun zorunlu olduğunu belirtmişlerdir. Anahtar 
becerilerin kalbi düşünme ve sorgulamadır. Düşünme ve sorgulama karmaşık zihinsel süreçleri 
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etkilemekte, harekete geçirmekte ve geliştirmektedir. Düşünme ve sorgulama üst düzey öğrenme 
becerilerini geliştirmektedir. Bir başka ifadeyle düşünme süreçleri üzerinde düşünme, sorgulama, 
anlama, zihnini yönetme gibi beceriler bilginin zihinde üst düzeyde yapılandırılmasını getirmektedir. 
Anahtar becerileri geliştirmek için bireylere sadece bu becerileri nasıl geliştireceklerini öğretmek 
yeterli değildir. Düşünme ve sorgulama becerilerini sosyal ilişkilerde, duygu ve düşünceleri oluşturma, 
bilgi ve deneyimleri yapılandırma sürecinde kullanmaları sağlanmalıdır. Bireyler işlerinde ve 
sorumluklarında farklı bakış açıları oluşturmaları, seçmeleri, bağımsız olarak karar vermeleri, sosyal 
baskılar karşısında bağımsız kalabilmeleri için bu becerilerini geliştirerek belirli bir sosyal olgunluğa 
ulaşmalıdırlar.   

 Bireysel Beceriler: Zihinsel becerilerden sonra dil becerileri gelmektedir. Bireysel becerilerin 
merkezini dil becerileri oluşturmaktadır. Bireylerin dil ve zihinsel becerilerini kullanarak hem 
kendilerini hem de sosyal becerilerini geliştirmesi üzerinde durulmaktadır. Bireysel beceriler olarak 
iletişim becerileri, bunları kullanarak bilgiye ulaşma ve kullanma, aynı zamanda bilgi teknolojilerini 
kullanma becerilerine ağırlık verilmiştir. Bu beceriler, dili  etkili  kullanma becerisi,(iletişim becerisi), 
etkileşimsel olarak bilgiye ulaşma ve kullanma becerisi, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi 
şeklinde sıralanmıştır. 

Sosyal Beceriler:  Bireylerin dil ve zihinsel becerileriyle birlikte geliştirmesi zorunlu 
görülen sosyal beceriler de belirlenmiştir. Bunlar başkalarıyla iyi ilişkiler kurma becerisi, işbirliği 
yapma becerisi, çatışmaları çözme ve yönetme becerisi olarak belirlenmiştir. 

Zihinsel Bağımsızlık Becerileri: Giderek karmaşıklaşan dünyada bireyin bağımsız önem 
taşımaktadır. Dil, zihinsel ve sosyal becerilerin yanında bireyin bağımsız davranma becerilerini de 
geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için karar verme becerisi, amaçlarını seçme ve gerçekleştirme 
becerisi, ihtiyaçlarını, ilgilerini, haklarını ifade etme ve savunma becerileri, belirlenmiştir 
(OCDE,2005;Güneş 2014).Bu becerilerin geliştirilmesi sınırsız öğrenme ile daha kolay olmaktadır. 

Çok Yönlü Düşünme: Günümüzde değişen ve gelişen çağa uyum sağlama, öğrenme, 
düşünmeyi öğrenme, düşünme becerilerini geliştirme ve çok yönlü düşünme gerekmektedir.  Çok 
yönlü düşünme zihinsel süreçleri harekete geçirmekte ve bireyin etkili öğrenmesini sağlamaktadır. 
Bilindiği gibi uzun yıllar öğrencilere tek yönlü düşünme öğretilmiştir. Tek yönlü düşünme bilinen, 
alışılmış, doğrusal ve kontrol edilebilen bir düşünme biçimidir. Bu düşünme biçimi, ayrıntılı ve üst 
düzey düşünmeyi sınırlandırmakta, düşünme süreçlerini ve becerilerini geliştirmeyi engellemektedir. 
Zaten tek yönlü düşünme hızla değişen, çok kültürlü, çok merkezli ve küreselleşen bir dünyada 
geleceği görebilmek için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bireylere çok yönlü düşünme becerilerinin 
kazandırılması ve geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. 

  Günümüz dünyası çok karmaşık ve çeşitlidir. Günümüzde değil tek yönlü düşünme, iki yönlü 
düşünme bile yeterli olmamaktadır. Olayları ve durumları çok yönlü düşünmek gerekmektedir. 
Örneğin bir olayın görünüşü, arka planı, amacı, zıtlıkları, süreci, sonucu vb. yönleri üzerinde 
düşünülmelidir. Düşünme sürecinde çeşitlilik, evrensellik, bireysellik, yenilik, süreklilik, bağımsızlık, 
derinlik vb. ilkelere dikkat edilmelidir. Olaylar, durumlar, düşünceler karşılaştırılmalı, arasındaki 
ilişkiler görülmeli, benzerlikler, zıtlıklar saptanmalı ve birleştirilmelidir. Bireylere ikili düşünmenin 
ötesinde çok yönlü düşünme, yansıtıcı düşünme ya da üst düzey düşünme öğretilmelidir (OECD,2005). 
Bu anlayıştan hareketle sınırsız öğrenme ile çok yönlü düşünme becerileri geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Zihinsel Etkileşim ve Çatışma: Öğrenme tek başına değil etkileşerek daha hızlı 
gerçekleşmektedir. Bu etkileşim sadece öğretmen -öğrenci değil bilgi ve araç gereçlerle de 
olmaktadır. Bir başka ifadeyle öğrenme bireyin farklı kişilerle, çeşitli kitap, metin, araç-gereç vb. ile 
etkileşimleri sonucu gerçekleşmektedir. Bu süreçte birey kendi düşünceleri ile diğerlerinin 
düşüncelerini karşılaştırmakta, aynı zamanda düşüncelerin nasıl sunulduğunu izlemektedir (Jay,1996, 
Crahay,1999). Vygotsky ‘ye göre bilgilerin yapılandırılması, bireyin kaynaklarla, kültürle, ortamla 
geliştirdiği sosyal etkileşimlerle gerçekleşen etkileşimsel bir süreçtir. Sosyal etkileşim sırasında 
bilgiler, pasif bir şekilde edinilmemektedir. Birey, başkalarıyla etkileşim sırasında onların bilgi ve 
görüşlerini öğrenmekte, kendi düşünceleriyle karşılaştırmaktadır. Düşünceler arasında uyum olursa 
zihinsel etkileşim, uyumsuzluk olursa zihinsel çatışma yaşanmaktadır. Bu süreçte birey diğerine 
katılmamakta, görüşlerini açıklamakta, farklı bilgiler sunmakta, tartışmakta, eleştirmekte ve bu 
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yollarla bilgi alış verişi yapılmaktadır. Bu sürecin sonunda uzlaşma sağlanmaktadır. Böylece birey 
bilgileri aktif olarak zihninde yapılandırmaktadır(Brossard, 2002, Barnier,2005).   

  Zihinsel etkileşim ve zihinsel çatışma öğrenmede madalyonun iki yüzüdür. Zihinsel çatışma 
bireyin iki düşünce ya da durum arasında kalması, bir sonuca ulaşamaması, uyumsuzluk ve sorun 
yaşamasıdır. Zihinsel çatışmanın uzun sürmesi bireyi güçsüz ve dengesiz bir duruma götürmektedir. 
Eğer sorunu çözemezse, birey kendini başarısız ve kötü hissetmektedir. Bireyin psikolojik durumu, 
altında kaldığı ya da çözemediği sorun nedeniyle giderek bozulmakta ve sosyal çatışmaları 
getirmektedir (Barnier,2005). Zihinsel ve sosyal çatışma birbirine bağlıdır. Sosyal çatışma zihinsel 
çatışmanın ürünüdür. Sosyal çatışmayı önlemek için önce zihinsel çatışmanın giderilmesi 
gerekmektedir. Sorunlar zihinde başlamakta ve zihinde çözülmektedir. Bu nedenle zihinsel çatışmayı 
önlemek sınırsız öğrenmeye ağırlık verilmektedir. 

Zihinsel Yapıları Değiştirme: Sınırsız öğrenme dinamik ve aktif bir süreçtir. Bu öğrenme 
sürecinde bireyler çevre ile etkileşimleri sonucu çeşitli bilgileri almaktadırlar. Alınan bilgiler zihinde 
işlenerek yeni anlamlar oluşturulmakta ve böylece yeni bilgi ve beceriler öğrenilmektedir. Bir konuyu 
öğrenen insan önceki durumdan farklı biri olmaktadır. Yani öğrenme bireyin çeşitli yönlerden 
değişmesini getirmektedir. Bu değişim önce zihinde başlamakta ardından davranış ve tutumlara doğru 
ilerlemektedir. 

Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenme bireyde davranış değişmesi değil, zihinsel yapının 
değişmesidir. Öğrenme sonunda hem bilgilerde hem de zihinde değişmeler olmakta ve her ikisi 
yeniden düzenlenmektedir. Zihni düzenlemek için düşünme, anlama, sorgulama sıralama, sınıflama, 
ilişkilendirme gibi işlemler etkili olmaktadır. Piaget’e göre öğrenme bireyin değişmesi ve çevreye 
uyum sağlamasıdır. Öğrenmek zihinsel görüntüleri ve yapıları değiştirmek demektir. Bu işlemi 
yaparken ön bilgilerin önemi büyüktür. Ön bilgilerle yeni bilgiler uyumlu ise zihinde yapılandırma 
işlemi kolay gerçekleşmekte, uyumsuz ise yani ön bilgilerle yeni bilgiler çelişiyorsa, zihinsel çatışma 
olmaktadır. Böyle durumlarda bireyin ön bilgileri ile yeni bilgilerin uyumuna dikkat edilmekte 
gerekirse ek yeni bilgiler verilmektedir. Sınırsız öğrenme bu süreci kolaylaştırmaktadır. 

Görüldüğü gibi sınırsız öğrenmede birey, çeşitli kişiler ve araçlarla etkileşerek, yeni bilgileri 
keşfederek, anlamlandırarak zihnine yerleştirmektedir. Sınırsız öğrenme bilgileri pasif veya olduğu 
gibi alma da değildir. Sınırsız öğrenme, yeni bilgileri ön bilgilerin ışığında inceleme, seçme, ön 
bilgilerle birleştirme, yeni anlamlar oluşturma, zihne yerleştirme, zihinsel yapıları değiştirme ve 
bireyin sürekli gelişmesini sağlama olmaktadır. 

Sonuç 

Öğrenme insanların en önemli özelliğidir. Bu özellik anne karnında başlamakta ve yaşam boyu 
sürmektedir. Öğrenen birey önceki durumdan farklı biri olmakta, çeşitli yönlerden değişmektedir. Bu 
değişim önce zihinde başlamakta ardından davranış ve tutumlara doğru ilerlemektedir. Sürekli 
öğrenen birey dil,  zihinsel ve sosyal becerilerini üst düzeyde geliştirmekte ve geleceğine yön 
vermektedir. Bu nedenle sınırsız öğrenme üzerinde önemle durulmaktadır. Sınırsız öğrenmeyle dil, 
zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmiş, düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan, sorun çözen ve 
geleceğine yön veren bireyler yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 
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Özet 

Eğitim bilimleri alanında yeni fikirler üretilmesi için nitelikli ve güncel araştırmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları eğitim yaklaşımlarını, eğitim programlarını, öğretim stratejileri, 

yöntem ve tekniklerini etkilemekte, sürekli olarak eğitim uygulamalarının güncellenmesini sağlamaktadır. 

Araştırmaların niteliği açısından araştırmacıların çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeyi 

bilmesi gerekmektedir. Ancak çalışma öncesi, sırası ve sonrasında karşılaşılan bazı sorunlar araştırmacılarda 

tükenmişliğe neden olmakta ve bu sorunlar araştırma sürecini önemli düzeyde etkilemektedir. Bu çalışmanın 

amacı eğitim bilimleri alanında akademik çalışmalarda bulunan araştırmacıların karşılaştığı sorunların bazı 

değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Bartın 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmakta olan akademisyenler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı birimlerde 

tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Akademisyenlere elektronik ortam 

üzerinde hazırlanmış olan görüşme soruları üniversite alt yapısında yer alan mail adreslerine gönderilerek, tezli 

yüksek lisans öğrencilerine ise formlar elden sunularak verilerin toplanması yoluna gidilmiştir. Araştırma tarama 

modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ölçme aracı olarak uzman görüşleri alınarak araştırmacılar 

tarafından oluşturulmuş, kişisel bilgileri içeren 2 ve görüşme sorularını içeren 6 olmak üzere toplam 8 sorudan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda elde edilen veriler üzerinde yüzde 

ve frekans hesaplamaları yapılmış,  veriler kategorize edilip tablo haline getirilmiştir.  Yapılan görüşmeler 

sonucunda akademisyenler ve tezli yüksek lisans öğrencilerinden elde edilen bulgulara yönelik çözüm 

önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Bilimsel Araştırma, Akademisyen, Yüksek Lisans Öğrencisi, Araştırma Süreci, 

Sorun. 
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Investigation of the Problems Academician and Master Students Who are 

Researcher in Educational Sciences 

Abstract 

In order to produce new ideas in the field of educational sciences, qualified and current researches 

are needed. The results of these surveys influence educational approaches, training programs, teaching 

strategies, methods and techniques, and constantly update the training practices. In terms of the nature of 

the research, researchers need to know how to overcome the problems they encounter in the working process. 

However, some problems encountered before, during and after the study lead to exhaustion in the researchers 

and these problems significantly affect the research process. The aim of this study is to examine the problems 

faced by researchers in academic studies in the field of educational sciences in terms of some variables. For 

this purpose, during the academic year of 2016-2017, academicians who are working at Bartın University 

Faculty of Education and the graduate students who have graduated with thesis in departments attached to 

Institute of Educational Sciences were interviewed. The interview questions prepared on the electronic media 

were sent to the e-mail addresses in the university sub-structure and the forms were presented to the 

graduate students with the thesis in order to gather the data. Research is a descriptive study in the screening 

model. Semi-structured interview form consisting of 8 questions, 6 of which were composed by the researchers 

and 2 of which had personal information and 6 of which were interview questions were taken as the 

measurement tool in the research. As a result of the research, percentage and frequency calculations were 

made on the obtained data, the data were categorized and tabulated. As a result of the negotiations, 

proposals were made for the findings obtained from academicians and graduate students. 

Keywords: Scientific Research, Academician, Graduate Student, Research Process, Problem.  
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1. Giriş 

Bilimsel çalışmaların hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüz dünyasında hemen 
her saniye yeni bir buluş, yeni bir akım ve yeni düşünceler ortaya çıkmaktadır. Bu hızlı bilimsel yarışın 
içinde yer almak milletler arası rekabette oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Üniversiteler gerek 
yetiştirdiği öğrenciler gerekse bünyesinde bulundurduğu akademisyenler aracılığıyla bu büyük rekabet 
alanının içinde yer almaktadır. Bilimsel gelişmelerin hızlı ilerleyebilmesi için araştırmacıların 
desteklenmeleri ülke politikalarının içinde önemli yer tutmaktadır. Ülkemizde bu alanda çalışmacıları 
destekleyen kurumlar ve kuruluşlar; üniversitelerin araştırma fonları, TUBİTAK, mesleki kuruluşlar, 
vakıf ve dernekler, uluslararası kuruluşlar olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra 2015 yılı itibariyle 
uygulamaya konulan akademik teşvik uygulaması ile de bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 
nitelikte proje, araştırma, yayın yapan akademisyenlerin desteklenmesi amaçlanmıştır.  

Bilim “Geçerliliği kabul edilmiş, sistemli bilgiler bütünüdür” (Arlı, Nazik, 2004, 1). Bilimsel 
araştırma ise “Vurgu yapılan yer, gerçeğe yönelik ileri sürülen iddiaları desteklemek ya da çürütmek 
için kanıt elde etmektir” (Büyüköztürk vd., 2011, 13). Bilim insanları bu amaç doğrultusunda 
çalışmalar yapmakta en doğru ve kesin bilgilere ulaşmak için yollar aramaktadırlar. Bilimsel 
çalışmaların özgünlüğü ve etkinliği oldukça önemlidir. Etkinliğin sağlanması için metnin seçilen 
konudan uzaklaşılmadan, ana düşüncenin sınırları içinde yazılması gerekmektedir (İslam, 2007, 44). 
Ancak bu durum, çalışmanın sınırları doğru çizilmediği takdirde oldukça zor ve içinden çıkılmaz bir 
hal almaktadır. 

Gerek eğitim bilimleri alanında gerekse diğer alanlarda araştırmacı olabilmek için sahip 
olunması gereken bazı özellikler vardır. Daşdemir’e (2016, 35) göre bu özellikler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

1. Konusu ile ilgili temel görüş ve güncel bilgilere sahip olmalı, 

2. Uğraş alanına giren konular üzerinde düşünebilmeli, neden-sonuç ilişkisi kurabilmeli ve 
yorum yapabilmeli, 

3. Kuvvetli bir görüş, sezgi ve düş gücün e sahip olmalı, 

4. Sağlam bir düşünceye ve akıl yürütme yeteneğine sahip olmalı, 

5. Bilim tutkusuna, öğrenme ve bilme merakına sahip olmalı, 

6. Çok dikkatli, titiz, özenli, sabırlı ve çalışkan olmalı, 

7. Planlı, sistemli ve kayıtlı çalışmalı, 

8. Tarafsız, dürüst ve doğru olmalı, 

9. Bağımsız ve ekip halinde çalışabilmeli, 

10. Sorgulayıcı ve şüpheli olmalı, 

11. Farklı görüşlere yer verebilmeli ve açık fikirli olmalı, 

12. Bilimsel düşünce yöntemine sahip olmalı, 

13. Araştırma ilke, yöntem ve tekniklerini bilmeli 

14. Bilimsel yazı ve yayın tekniğini bilmelidir. 

Bu özellikleri kendilerinden barından, eksik olan özelliklerini tamamlamak için çaba sarf eden 
bireyler nitelikli birer araştırmacı olma amaçlarında büyük yol kat ederler. Bir alanda araştırma 
yapmaya karar veren araştırmacının kendi öz düzenlemesini sağlaması ve araştırmacı olabilmek için 
sahip olması gereken özellikleri edinmesinin yanı sıra araştırma yapılacak alanın da çalışma sürecine 
etkisi oldukça büyüktür. Araştırma yapılacak konunun belirlenmesi ve araştırmanın yapılıp sonuca 
ulaştırılması yönünde gerekli süreçler vardır. Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları şu şekildedir 
(Arlı, Nazik, 2004): 

1. Problem alanına karar verme 

2. Kaynak (literatür) tarama 

3. Problemi saptama 
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4. Problemi çözebileceğine karar verme 

5. Tekrar kaynak (literatür) tarama 

6. Hipotezleri kurma 

7. Yöntemi belirleme 

8. Veri toplama tekniği seçme 

9. Veri toplama aracını hazırlama veya seçme 

10. Veri analizi (çözümleme) planı yapma 

11. Veri toplama planı yapma 

12. Çalışma evrenine karar verip örneğin nasıl seçileceğini belirleme  

13. Veri toplama aracını ve analiz şeklini ön çalışmayla kontrol etme 

14. Veri toplama planını uygulama 

15. Veri analiz programını uygulama 

16. Araştırmayı yazma (raporlaştırma) 

17. Yayımlama 

Bu süreçlerde yaşanan herhangi bir sorun bilimsel araştırmanın seyrinde ve araştırmacının 
çalışmasına karşı tutumunda değişiklilere sebep olabilmektedir. Araştırmacılar için üzerinde işlem 
yapılacak bilgi ve verilerin doğruluğu, araştırmacıya zamanında ulaşması, tam, gereksiz bilgilerden 
arınmışlığı (kısa ve özlü), konuyla ilgililiği (yerinde olması) ve elde edilme maliyeti ile bilginin 
sağlayacağı faydanın orantılı olması bilgi ve verilerin yararlılığını belirleyen faktörlerdir (İslam, 2007, 
29-30). Bu niteliklerden yoksun veriler ile işlem yapmak çalışmaların kalitesini düşürebilir, 
araştırmacıyı zaman, emek ve maliyet açısından zarara sokabilir. 

Üniversiteler “Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri 
kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur” (Yüksek Öğretim Kurumu, 1981: madde 
3d). Amacı bilim ve bilimle yoğrulmuş bireyler üretmek olan bu kurumda çeşitli fakülteler ve 
enstitüler aracılığıyla bu faaliyetlerini sürdürmektedirler. Eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri 
enstitüsü de bu birimlerden ikisidir. Lisans eğitimi veren yükseköğretim programlarında görevli 
öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim alanları sınıflamasına göre sayıları incelendiğinde ülkemizde 
bulunan toplam 132484 öğretim elemanından 10384 tanesinin eğitim alanında çalıştığı 
görülebilmektedir (Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK], 2017). Bu sayı toplam öğretim eleman sayısının 
%7.83’ünü oluşturmaktadır.  

Eğitim bilimleri alanında yeni fikirler üretilmesi için nitelikli ve güncel araştırmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Eğitim fakülteleri ve eğitim bilimleri enstitüleri bu amaç doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmektedirler. Bu çalışmaların sonuçları eğitim yaklaşımlarını, eğitim programlarını, öğretim 
stratejileri, yöntem ve tekniklerini etkilemekte, sürekli olarak eğitim uygulamalarının 
güncellenmesini sağlamaktadır. 

Araştırmaların niteliği açısından araştırmacıların çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunların 
üstesinden gelmeyi bilmesi gerekmektedir. Ancak çalışma öncesi, sırası ve sonrasında karşılaşılan bazı 
sorunlar araştırmacılarda tükenmişliğe neden olmakta ve bu sorunlar araştırma sürecini önemli 
düzeyde etkilemektedir. Bu araştırma ile araştırma sürecinde karşılaşılan sorunlar ve sorunlarla başa 
çıkmak üzere bazı öneriler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans 
öğrencilerinin karşılaştığı sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır; 

1. Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencileri 
sorunlarla karşılaşmakta mıdır? 
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2. Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencileri 
sorunlarla karşılaşıyor ise bu sorunlar genellikle çalışmalarının hangi aşamasında ortaya çıkmaktadır? 

3. Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencileri 
sorunlarla karşılaşıyor ise bu sorunlar nelerdir? 

4. Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencileri 
sorunlarla karşılaşıyor ise bu sorunlar akademik çalışmanın seyrini nasıl etkilemiştir? 

5. Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencileri 
sorunlarla karşılaşıyor ise bu sorunlar araştırmacının bilimsel çalışmalarına yönelik tutumunu nasıl 
etkilemiştir? 

6. Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencileri 
sorunlarla karşılaşıyor ise bu sorunların ortadan kaldırılması amaçlı görüş ve önerileri nelerdir? 

3. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin toplanması 
ile verilerin analiz yöntemleri açıklanmaktadır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma tarama modeli ile yapılmıştır. Tarama araştırmaları, araştırmacıların nüfusun 
tutum, düşünce, davranış veya özelliklerini tanımlamak için bir örneğe veya halkın tamamına anketler 
(örn. Posta ile gönderilen anketler) veya mülakatlar (örn. bire bir görüşmeler) uyguladığı 
prosedürlerdir (Creswell, 2012, 376). 

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Bartın Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesinde çalışmakta olan akademisyenler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı 
birimlerde tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler oluşturmaktadır.  

Araştırmanın çalışma grubu ile ilgili ayrıntılı ilgiler tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Tablo 1’deki verilere göre araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu 17 (%68) kadın, 

8 (%32) erkek olmak üzere toplam 25 katılımcıya sunulmuştur. Bu katılımcıların unvana göre sayıları 

1 (%4) doçent, 7 (%28) yardımcı doçent, 4 (%16) araştırma görevlisi, 13 (%52) yüksek lisans öğrencisi 

şeklindedir. Katılımcıların bilimsel araştırmalarda sorun ile karşılaşma durumları göz önüne 

alındığında 22 (%88) katılımcının bilimsel araştırmalarında sorunlar ile karşılaştığı, 3 (%12) katılımcının 

bilimsel araştırmalarında sorunlar ile karşılaşmadığı yorumu yapılabilir.  

3.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin 

karşılaştığı sorunların incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 

Değişken Alt Değişken N % 

Cinsiyet 
Kadın 17 68 

Erkek   8 32 

Unvan 

Doçent  1 4 

Yardımcı doçent  7 28 

Araştırma görevlisi 4 16 

Yüksek lisans öğrencisi 13 52 

Bilimsel araştırmalarda sorun ile 

karşılaşma durumları 

Evet  22 88 

Hayır  3 12 

TOPLAM  25 100 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  66 

 

yapılandırılmış görüşmeler hem sabit seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine 

gidebilmeyi sağlarken; analizlerin kolaylığı, derinlemesine bilgi sağlama, görüşülene kendini ifade 

etme imkanı vermesi gibi avantajlara, önemsiz konularla zaman harcanması, görüşme sırasında 

kontrolün kaybedilmesi, güvenilirliğin azalması gibi dezavantajlara sahiptir (Büyüköztürk vd., 2011, 

163).  

Araştırmada kullanılan form kişisel bilgileri içeren 2 ve görüşme sorularını içeren 6 olmak 

üzere toplam 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Forumun oluşturulması 

sürecinde araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular alanında uzman 4 akademisyenin görüşüne 

sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan düzeltmeler sonucunda formun son şekli 

verilmiştir.  

Akademisyen olan araştırmacılara elektronik ortam üzerinde hazırlanmış olan görüşme 

soruları üniversite alt yapısında bulunan mail adreslerine yollanılarak, tezli yüksek lisans 

öğrencilerine ise formlar elden sunularak verilerin toplanması yoluna gidilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Veriler uzman görüşleri alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu 

aracılığıyla toplanmış, nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Nicel veriler 

üzerinde frekans, yüzde hesaplamaları yapılmıştır. 

4. Bulgular ve Yorum 

Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinden 

bilimsel araştırmalarında sorun ile karşılaştığını belirten 22 katılımcı, hangi aşamada zorluk yaşadığı 

sorusuna toplam 33 seçenek işaretlemişlerdir. Katılımcı sayıları ve araştırma süreçleri tablo 2’de 

belirtilmektedir. 

Tablo 2 

Araştırmacıların Sorunlarla Karşılaştıkları Aşamalar 

Araştırma aşamaları N % 

Araştırma öncesinde 12 36 

Araştırma sırasında 18 55 

Araştırma sonrasında  3 9 

Toplam  33 100 

Tablo 2 incelendiğinde bilimsel araştırma sürecinde sorunla karşılaşan araştırmacıların 12’sı 

(%36) araştırma öncesinde, 18’i (%55) araştırma sırasında, 3’ü (%9) araştırma sonrasında çeşitli 

sorunlar ile karşılaştıkları sonucuna ulaşılabilir.  

Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin 

karşılaştığı sorunların incelenmesi amacıyla oluşturulan görüşme formundan elde edilen sonuçlara 

göre araştırmacıların bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunlar 10 başlık altında kategorize 

edilmiştir. Bu 10 başlıktan en fazla karşılaşılan sorunlar çalışma grubu kaynaklı sorunlar (10), izin 

kaynaklı sorunlar (6), ölçek bulma sorunu (6), literatür tarama ve erişim sorunu (5), akademik yazım 

kuralları ve intihal (3) iken en az karşılaşılan sorunlar ise istatistik ve analiz (1), konu bulma (1), 

ekonomik yetersizlik (1), yabancı dil yetersizliği (1)ve yayınlanma aşaması (1) olarak belirlenmiştir.  

Bilimsel araştırmalarında çalışma grubu kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirten 

katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

“Deney grubum umduğum kadar uyumlu değildi. Çalışmaları yürütürken çok zorlandım.” (A6) 
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“Araştırma yapılacak gruba anket sorularını gösterdiğimiz an bu onlar için bir angarya gibi 

görülebiliyor. Araştırma yaptığımız gruba uyguladığımız ölçeklere bazen, doğru ve içtenlikle yanıt 

verilmediğini düşünüyorum”. (Ö7) 

Bilimsel araştırmalarında izin kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirten katılımcılardan 

bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

 “İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma izin işlemlerinde bazı sorunlar çıkardı. İstenen 

evraklarım tam olmasına rağmen iznimi ilk başvurumda onaylamadı. Milli eğitim okullarında 

uygulama yapmak için ders saati süresinin kullanılmaması gerekmekte. Bu durum bütün sınıfın 

uygulamaya dahil edildiği araştırmaları zora sokmaktadır. Araştırma sırasında da uygulamanın 

ilerleyen haftalarında öğrencilerde isteksizlik meydana gelmekte ve motivasyon seviyeleri 

düşmektedir. Bu durumda araştırmayı olumsuz etkilemektedir. Öğrencilerin motivasyonlarının 

sürekli canlı tutulması gerekmektedir.” (A10) 

“Araştırmanın uygulama öncesi aşamasında MEB'den izin alma konusunda sıkıntılar 

yaşadığımı söyleyebilirim.” (Ö1) 

Bilimsel araştırmalarında çalışmalarında kullandıkları ya da kullanmayı planladıkları 

ölçeklerden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

 “Araştırma öncesinde amaca ve örnekleme uygun, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış 

ölçme aracı bulmak her zaman mümkün olmuyor. Bazı ölçeklerin kullanım hakları kişi veya kurumlar 

tarafından satın alınmış. Kullanmak için ücret ödemek gerekiyor. Örneğin Kaliforniya Eleştirel 

Düşünme Ölçeği California University tarafından satılıyor. Torrence yaratıcı düşünme ölçeği için ise 

Türkçe uyarlamasını yapan hocadan kullanma kursu almadan (ücretli ve bir günlük bir kurs)izin 

alamıyorsunuz. Yine ölçeklerle ilgili olarak yetersiz açıklamalar yapılmış, alt boyuttan söz ediliyor, 

ama ne boyutların neler olduğu ne de güvenirliği hakkında bilgi bulunuyor. Ölçek sahibinin iletişim 

adresini artık kullanmıyor olması da başka bir sorun…” (A4) 

“Hangi ölçeği kullanmam gerektiği konusunda sıkıntılar yaşıyorum, bazen araştırmak 

istediğim şeyi karşılayan ölçek bulamıyorum.” (Ö11) 

Bilimsel araştırmalarında literatür tarama ve gerekli kaynaklara erişim sebepli sorunlar 

yaşadıklarını belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

“Kaynaklara ulaşamama, gerekli akademik desteği alamama.” (A9) 

“Araştırmak istediğim konuyu detaylı bulamamak.” (Ö8) 

Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin 

karşılaştığı sorunların incelenmesi amacıyla oluşturulan görüşme formundan elde edilen sonuçlara 

göre araştırmacıların bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunların araştırma süreçlerini 

etkileme durumları süre (13), isteksizlik (5), araştırma kapsamında değişiklik (4), beklenenin dışında 

sonuç (2), dikkat ve özen gösterme eğiliminde artış (1) olmak üzere toplam 5 başlık altında kategorize 

edilmiştir. 

Bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunların araştırmanın süresini etkilediğini 

belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

“Süreci bazen zora sokmaktadır. Kısa sürecek işlemlerin daha uzun sürede tamamlanmasına 

neden olmaktadır.” (A9) 

“Zaman kaybına neden olarak karmaşıklık oluşturmuştur.” (Ö5) 

Bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunların araştırma yapmaya dair isteksizlik 

oluşturduğunu belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 
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“Araştırma suresi uzamakta. Heyecan yerini bıkkınlığa bırakmakta.” (A1) 

“Yaşadığım sorunların araştırmama olumsuz yansıyor. Hatta bazen araştırmamı devam 

ettirme konusunda isteksizlik duygusunu beraberinde getiriyor diyebilirim.” (Ö1) 

Bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunların araştırmanın kapsamında daralmaya 

sebep olduğunu belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Veri sayımın düşmesine ve ölçme sonuçlarının hatalı olmasına sebep oldu. (A3) 

Zorluklar araştırma grubunu etkilediği için çalışma grubunun azlığından dolayı verilerin 

azalmasına neden olmuştur. (Ö13) 

Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin 

karşılaştığı sorunların incelenmesi amacıyla oluşturulan görüşme formundan elde edilen sonuçlara 

göre araştırmacıların bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunların bilimsel çalışmalarına 

yönelik tutumlarını etkileme durumları olumsuz tutum geliştirenler (13), karşılaştıkları sorunlardan 

etkilenmeyenler (5) ve olumlu tutum geliştirenler (3), olmak üzere toplam 3 başlık altında kategorize 

edilmiştir. 

Bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunların bilimsel çalışmalarına yönelik 

tutumlarını olumsuz yönde değiştirdiğini belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

“Bilimsel araştırma sürecinde karşılaştığım sorunlar bende araştırma yapma isteksizliğine 

neden oldu. Özellikle uygulama gerektiren araştırmalardan kaçınma eğilimi göstermeye başladım.” 

(A10) 

“Bezdirici, umutsuzluğa sürükleyici bir psikoloji yaratıyor. Her defasında bir araştırmayı 

daha dikkatli planlama kriterlerine yenileri ekleniyor.” (A4) 

“Bundan sonra yapacağım çalışmalar için şimdiden gözüm korkuyor.” (Ö7) 

Bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunların bilimsel çalışmalarına yönelik 

tutumlarını etkilemediğini belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

 “Bilimsel araştırmalar önündeki engeller gerekli çaba gösterildiği sürece aşılamayacak 

engeller değildir.” (A9) 

Bilimsel araştırma sırasında karşılaştıkları sorunların bilimsel çalışmalarına yönelik 

tutumlarını olumlu yönde değiştirdiğini belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

“Kontrollü olmak durumunda kalıyorum.” (A1) 

“Araştırmamda ortaya çıkan sorun, beni yıldırmamış tam tersine bu çalışmayı yapabilmem 

için kendimi motive etmeye çalıştım.” (Ö13) 

“Araştırma sorunlarına yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?” sorusuna 11 yüksek lisans 

öğrencisi ve 10 akademisyen yanıt vermiştir. Bu yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

“Yapılan araştırmalarda (özellikle BAP kapsamında) çalışmaya katılan kişilere çeşitli 

hediyeler almak için bir bütçe ayrılabilir. Bu destek çalışmaya katılacak kişilerinde istekli olmasını 

sağlar.” (A8) 

“MEB araştırma izin yönergesini yeniden düzenlememeli, uygulamaların ders saatlerinde de 

yapılmasına imkan tanınmalıdır.” (A10) 

“Bilim dünyasında üretilen ölçekler, fikirler, uygulamalar diğer araştırmacılarında da 

kullanabilmesi için paylaşılmalıdır.” (A12) 

 “Araştırmaya açık ve çalışmayı seven bireylerin bu tarz sorunlarla karşılaşmamaları için bu 

sorunların öncelikle kaynakları belirlenmeli ve araştırma sorunlarının neler olabileceği üzerine daha 
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fazla çalışmalar yapılmalıdır. Böylece akademik çalışmalarla ilgilenen bireylerin varsa yaşadığı 

sıkıntılar, bunların önüne geçilmeli ve olumsuz etkileri ortadan kaldırılmalıdır.” (Ö1) 

“MEB izin komisyonu çalışanları araştırma süreçleri hakkında bilgilendirilmelidir. Öğrenci 

araştırmacılara üniversite kanalıyla maddi destek sağlanmalıdır.” (Ö11) 

“Çalışılan araştırma grubuna kullanılan dil kesinlikle saygıyla kullanılmalı. Emir verircesine 

bir dil kullanılmamalıdır. Saygı çerçevesinde kullanılan dil, çalışma grubunu daha çok ikna 

edebiliyor.” (Ö13) 

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin 

karşılaştığı sorunların incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan araştırmacılar bilimsel araştırma sürecinde en çok 

araştırma sırasında (%55) sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. 

- Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan araştırmacıların en fazla karşılaştıkları sorunlar 

çalışma grubu kaynaklı sorunlar (10), izin kaynaklı sorunlar (6), ölçek bulma sorunu (6), literatür 

tarama ve erişim sorunu (5) gibi sorunlardır. 

- Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan araştırmacıların karşılaştıkları sorunlar 

çalışmalarını en çok süre (13), isteksizlik (5), araştırma kapsamında değişiklik (4) gibi yönlerden 

etkilemektedir. 

- Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan araştırmacıların karşılaştıkları sorunlar 

araştırmacıların bilimsel çalışmalarına yönelik tutumlarını genellikle olumsuz etkilemektedir (13). 

Eğitim bilimleri alanında araştırma yapan akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin 

karşılaştığı sorunların incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda şu önerilerde bulunulabilir: 

- Bu çalışma Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmakta olan akademisyenler ve Eğitim 

Bilimleri Enstitüsüne bağlı birimlerde tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilerle 

gerçekleştirilmiştir. Bu konu ile ilgili ilerleyen zamanlardaki çalışmalarda farklı üniversite ve farklı 

akademik birimlerdeki akademisyen ve öğrenciler ile çalışma yürütülebilir. Üniversiteler ya da 

birimler arasında durumlar karşılaştırılabilir. 

- İzin kaynaklı sorunların daha aza indirilmesi amacıyla MEB izin yönetmeliğinde değişikliğe 

gidilebilir ve MEB izin komisyonlarındaki yetkililer araştırma süreçleri hakkında bilgilendirilebilir. 

- Olumsuzlukları en aza indirmek çalışmanın seyri açısından istenilen durum olduğundan 

sorunları azaltma yöntemlerine dair çeşitli seminerler verilebilir. 

- Yüksek lisans öğrencilerine araştırma yapmanın yolları, nerden başlanması gerektiği, kaynak 

ulaşım yolları, etik kurallar gibi konuları anlatıldığı dersler bölüm programların eklenebilir. 

 

KAYNAKLAR 

Arlı, M., Nazik, M. H. (2004). Bilimsel Araştırmaya Giriş (3. Basım). Ankara: Gazi Kitapevi. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi 

Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and 

Qualitative Research (4th Edition). Boston: Pearson Education. 

Daşdemir, İ. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  70 

 

İslam, Y. (2007). Araştırma-Yazma ve Sunu Teknikleri Yönlendirilmiş Çalışma I-II (2. Basım). Ankara: 

Seçkin Yayıncılık 

Yüksek Öğretim Kanunu (1981), T. C. Resmi Gazete, 17506, 6 Kasım 1981. 

Yüksek Öğretim Kurumu (2017). Lisans Eğitimi Veren Yükseköğretim Programlarında Görevli Öğretim 

Elemanlarının Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına Göre Sayıları. 

[https://istatistik.yok.gov.tr/] web adresinden 19.02.2017 tarihinde indirildi. 

  



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  71 

 

Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumları 

Doç. Dr. İjlal Ocak 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

ijlalocak@gmail.com 

Ayşe ŞAHİN 

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Öğretmeni 

aaysesahinn@hotmail.com  

Özet 

Günümüz eğitim sistemlerinde yeni yaklaşımlarla öğretmen ve öğrencilerin aktif olarak katıldığı bir sınıf 

ortamı hedeflenmektedir. Bu hedefleri tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek mümkün değildir. 

Öğrenme yöntemlerinden olan tartışma yöntemi işe koşulabilecek etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Tartışma 

öğrencilerin düşüncelerini tekrar gözden geçirmelerine fırsat verdiği için konuları daha iyi anlamalarını ve 

iletişim becerilerinin gelişimini de sağlamaktadır. Bu nedenle liseye devam eden öğrencilerin tartışma 

becerilerinin belirlenmesinin ilgili kurumlara ve eğitimcilere yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın 

amacı Afyonkarahisar ilinde liseye devam eden öğrencilerin tartışma becerilerinin belirlenmesi ve bazı 

değişkenler açısından  (tartışma becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba tutumu, ailelerinin ekonomik 

durumları, ailenin kaçıncı çocuğu olması)  açısından bu becerinin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. 

Araştırma lise öğrencilerinin tartışma becerilerini betimsel olarak incelemek için genel tarama modelinde bir 

çalışmadır. Araştırma evrenini 2016-2017 eğretim-öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde öğrenim gören lise 

öğrencileri,  örneklemini ise bu ildeki liselere devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören 307 kadın ve 

243 erkek olmak üzere toplam 550 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada basit seçkisiz örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ocak ve Karakuş (2015), tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının 

Tartışma Becerilerine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, normallik 

testi, ikili değişkenler için bağımsız örneklemler t-testi, çoklu değişkenler için tek yönlü varyans analizi ve kruskal 

wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına lise öğrencilerinin tutumu ölçeğin genelinde karasızım 

aralığında yer almaktadır. Değişkenler açısından bakıldığında lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik 

tutumlarında ölçeğin tümünde cinsiyet değişkeni dışında diğer belirtilen değişkenler açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Yine tartışma becerilerine ilişkin tutum düzeyleri ölçeğin sadece etki alt 

boyutunda cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmuştur.  Sonuç olarak lise öğrencilerinin tartışma 

becerilerine yönelik tutumları çok da olumlu görülmemektedir. Cinsiyet dışında çalışmada belirlenen 

değişkenlerin öğrencilerin tartışma becerilerine yönelik tutumlarına herhangi bir etkisi olmadığı görülmektedir.  

Anahtar kelimeler; Tartışma becerileri, tutum, lise, öğrenci. 
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Attıtudes Of The Hıgh School Students To The Dıscussıon Skılls 

 

Abstract 

A classroom environment in which teachers and students actively participate in new approaches is 

aimed in today's education systems. It is not possible to accomplish these objectives in a completely conventional 

manner. The method of discussion, which is one of the learning methods, can be used as an effective method to 

be used. The discussion provides students the opportunity to re-think their thoughts, so they understand the 

issues better and develop their communication skills. The aim of this research is to determine the level of 

discussion skills of the students who continue to study in Afyonkarahisar and to determine whether this skill has 

differentiated in terms of some variables (gender, class level, parental attitude, economic status of their 

parents, what number of child of the family) The research is a study in the general screening model. The research 

population consists of high school students in the Afyonkarahisar province during the 2016-2017 academic year 

and a total of 550 students including 307 female and 243 male students attending 9, 10, 11 and 12 classes in this 

high school. Simple unselected sampling method was used in the study. "Attitude Scale Related to Discussion 

Skills of Teacher Candidates" developed by Ocak and Karakuş (2015) was used as data collection tool. Descriptive 

statistics, normality test, independent samples t-test for binary variables, one way variance analysis for multiple 

variables, and kruskal wallis-H test were used in the analysis of the data. The attitudes of the high school 

students towards the discussion skills are in the range of the undecided across the scale. In terms of variables, 

no statistically significant difference was found in the attitudes of high school students towards their discussion 

skills in terms of other variables other than gender variables. Again, the level of attitudes towards discussion 

skills was significantly different only in terms of gender variation in the impact subscale. As a result, high school 

students' attitudes towards discussion skills are not seen as positive. Other variables identified outside the 

gender seem to have no effect on students' attitudes towards discussion skills.  

Keywords: Discussion skills, attitude, high school, student. 
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Giriş 

Dünyamızda hızla gelişen bilim ve teknoloji, zihnimizi doğrudan etkilemekte ve üst düzeyde 
geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu durum eğitim alanında zihinsel becerilere odaklı eğitim 
yaklaşımlarını gündeme getirmektedir  (Güneş, 2012: 128). Yıllardır okullarımızda bireysel 
çalışmalara ağırlık verilmiş olmakla birlikte toplumsal etkileşim öğrenmede çok önemli bir role 
sahiptir. Yıllarca da öğrenciler sıralarında sessizlik içinde çalışmışlar, okumuşlar, alıştırmaları 
tamamlamışlar, not almışlar, ödev yapmışlar ve soruları yanıtlamışlardır (Çalışkan, 2000). Artık 
günümüzde sadece söylenenleri yapabilecek kadar bilgiye sahip bireylerin değil, aynı zamanda güçlü 
sosyal yönleri, işbirliği ve iletişim becerileri olan, bilgiyi seçebilen, sorgulayabilen, toplayabilen ve 
kullanabilen uzman bireylerin yetişmesi hedeflenmektedir (Atasoy, 2004; Akt. Aslan, 2010: 468 ). Bu 
hedefleri ise tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle 
öğrenciyi merkeze alan, üst bilişsel farkındalık geliştirmesine olanak sağlayacak ve öğretmenin rehber 
görevi gördüğü bir öğrenme ortamı oluşturulması uygun olacaktır (MEB,2016). 

Öğrencilerin aktif olarak derse katıldığı, derslerin karşılıklı etkileşim içerisinde geçirildiği bir 
öğretim yöntemi olan tartışma yöntemi ( Tokdemir, 2013) böyle bir ortamın oluşturulmasında araç 
olabilir. 

Tartışma kelime anlamı olarak sosyal etkileşimin olduğu ortamda verilerin sözel olarak 
muhakeme edildiği, değerlendirildiği, karşı çıkma ve desteklemeleri içeren ve bu süreç içerisinde 
gerçekleşen konuşmalar şeklinde tanımlanabilir (Demirci, 2008). Ceylan (2012) a göre ise tartışma 
farklı görüş ve düşünceleri pozitif eleştirel bakış açısı ile açıklamaya çalışan; bunu yaparken de bazı 
disiplinler ve kurallar çerçevesini kullanan yapıcı konuşma gruplarıdır. Bu tanımlar doğrultusunda 
tartışma iki zıt kutup arasındaki anlaşılamayan durumları ifade etmek ve çözüme ulaşabilmek için 
yapılan bir takım söylevlerle denildiği sonucu çıkarılabilir.  

Tartışmada katılımcılar konuştukça yeni görüşler, görüşlerle ilgili yeni sorular ve cevaplar 
ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan soru ve cevaplar, katılımcıların yeni yorumlar geliştirmelerini, 
konuyla ilgili yargılamalar yapıp karar vermelerini, konu hakkında daha derinlemesine bilgi 
edinmelerini sağlar. Erduran ve Jimenez-Aleixandre ( 2007) bilginin sosyal olarak yapılandırılması 
için, karşıt fikirlere sahip tarafların olduğu tartışma ortamlarının varlığının gerektiğini 
düşünmektedirler(Küçük, 2012: 26). 

Araştırmanın Önemi 

Değişen yaşam koşulları birçok etkeni beraberinde getirmiştir. Artık kendini ifade edebilen, 
sorgulayan, araştıran,  zihinsel becerilerini kullanabilen, eleştiren bireylerin yetiştirilmesi eğitimden 
beklenen hedefler arasına girmiştir. Bu araştırma da liseye devam eden öğrencilerin tartışma 
becerilerine yönelik tutumlarını belirlemenin değişen yaşam koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler 
için program geliştirme konusunda çalışanlara ve programın uygulayıcısı olan öğretmenlere faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı: 

Araştırmanın amacı lise düzeyindeki öğrencilerin tartışma becerilerine yönelik tutumları 
belirlemek ve çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf seviyeleri, ailede kaçıncı çocuk oldukları, ailelerinin 
ekonomik durumları, anne-baba tutumları) açısından incelemektir. 

Problem Cümlesi: 

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumları ve tartışma becerilerine yönelik 
tutumlarına bazı değişkenlerin etkisi nasıldır ? 

Alt problem Cümleleri: 

1. Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının dağılımı nasıldır? 

2. Cinsiyet açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır?  

3. Sınıf seviyeleri açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 
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4. Doğum sırası açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5. Ailelerinin ekonomik durumları açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

6. Anne-baba tutumu açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Sayıltılar  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçekteki sorulara samimi ve doğru cevaplar verdikleri; 
seçilen örneklemin evreni temsil ettiği varsayımına dayanılarak yapılmıştır.  

Sınırlılıklar 

Araştırma verileri ve sonuçları Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesinde bulunan farklı ağırlıkta 
eğitim veren Çok Programlı Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile sınırlıdır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarını betimsel olarak 
incelemek amacıyla genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmaları geniş kitlelerin 
görüşlerini, özelliklerini betimlemeyi hedefleyen araştırmalardır. Bu tür araştırmalar daha çok “ne, 
nerede, ne zaman, hangi sıklıkta, hangi düzeyde, nasıl” sorularının cevaplandırılmasına olanak tanır 
(Büyüköztük, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013: 178). 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini 2016-2017 Öğretim yılının ilk yarıyılında Afyonkarahisar ilinde öğrenim 
gören 35 409 lise öğrencisi oluşturmaktadır. İhsaniye ilçesinde bulunan farklı türlerde ağırlıklı eğitim 
veren (İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi, Çok Programlı Lise, Teknik Lise) liselerden 9, 10, 11 ve 12. 
Sınıfa devam eden 307 kız ve 243 erkek toplam 550 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Araştırmada basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma verilerini toplamak için evrenin 
bazı değişkenlere göre dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

Tablo 1 
Örneklem Dağılımı 

Değişken Değer f % 

Cinsiyet 
 

Kız 307 55,8 

Erkek 
 

243 
 

44,2 
 

Sınıf düzeyi 

9. Sınıf 168 30,5 
10. Sınıf 169 30,7 
11. Sınıf 132 24 
12. Sınıf 

 
81 
 

14,7 
 

Ekonomik Durum 

Düşük 20 3,6 
Orta 501 91,1 

Yüksek 
 

29 
 

5,3 
 

     Anne Baba Tutumu 

Aşırı Koruyucu 106 19,3 
İlgili Sevecen 396 72 

Katı ve Zorlatıcı 23 4,2 
İlgisiz 13 2,4 
Diğer 

 
12 
 

2,2 
 

Doğum sırası 

İlk Çocuk 178 32,4 
2. Çocuk 167 30,4 
3. Çocuk 134 24,4 
4. Çocuk 44 8,0 
5 ve üstü 28 4,9 
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Veri Toplama Aracı: 

Veri toplama aracı olarak Ocak ve Karakuş (2015) tarafından geliştirilmiş olan Öğretmen 
Adaylarının Tartışmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 20 maddeden olumakla birlikte 
farkındalık, etki, çekingenlik olmak üzere 3 temel yapıyı ölçmektedir. Ölçeğin güvenirliği için 
Cronbach Alpha değeri .85 olarak hesaplanmıştır, Ocak ve Karakuş (2015a) yaptıkları çalışmada 
Cronbach Alpha değerini ,86 olarak tespit etmişlerdir. 

Verilerin Analizi 

 Uygulanan ölçeklerden eksik veya hatalı doldurulanlar ayıklandıktan sonra elde edilen 
veriler istatistik programı aracılığıyla bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. 

Öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için normallik testi 
yapılmış. Aile ekonomik durumu, anne-baba tutumu değişkenleri normal dağılım göstermezken; 
cinsiyet, sınıf düzeyi, doğum sırası değişkenlerinin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Lise 
öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumları ile cinsiyet için t testi; sınıf düzeyi, ailede 
kaçıncı çocuk oldukları değişkenleri için tek yönlü varyans analizi ve Normal dağılım göstermeyen 
ailenin ekonomik durumu, anne-baba tutumu değişkenleri için kruskal wallis-H testi kullanılmıştır. 
Çalışmada yapılan tüm analizlerde “.05” anlamlılık düzeyi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümde araştırma problemi doğrultusunda hazırlanan araştırmanın alt 
problemlerine ait istatistiksel analiz sonuçları her alt problem için ayrı başlıklar altında sunulmuştur. 

Alt Problem 1: Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının dağılımı nasıldır? 

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının dağılımı aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 

Tablo 2 
Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumlarının Dağılımları  
Maddeler Öğrenci Görüşleri 

1 2 3 4 5 
 

Sonuç  

Farkındalık 

1.Tartışma yöntemi farklı 
görüşlere tahammül edebilmeyi 
sağlar. 

f 42 52 98 252 105 3,59 katılıyorum 
% 7,6 9,5 17,8 45,8 45,8 

2.Öğretmenle tartışırken kendi 
hakkımı savunmak hoşuma 
gider. 

f 61 54 95 203 136 3,54 katılıyorum 
% 11,1 9,8 17,3 36,9 24,7 

3.Öğretmenle 
tartışmak kendimi 
etkili ve doğru ifade 
edebilmemi sağlar. 

f 69 90 93 190 107 3,31 kararsızım 
% 12,5 16,4 16,9 34,5 19,5 

4.Öğretmenle 
tartışmak doğru 
bildiklerimin 
kalıcılığını arttırır. 

f 72 93 116 160 109 3,26 kararsızım 
% 13,1 16,9 21,1 29,1 19,8 

5.Öğretmenle tartışmak eksik 
bilgilerimi tamamlamamı 
sağlar.  

f 83 73 68 196 126 3,38 Kararsızım 
% 15,1 13,3 12,4 35,6 23,3 

6.Tartışma bana deneyim 
kazandırır.  

f 67 68 78 217 120 3,46 Kararsızım 
% 12,2 12,4 14,2 39,5 21,8 

7.Tartışma dersi sıkıcılıktan 
kurtarır 

f 80 94 94 166 115 3,25 Kararsızım 
% 14,5 17,1 17,1 30,2 20,9 

8.Öğretmenle 
tartışmak farklı 
fikirlerin ortaya 
çıkmasını sağlar 

f 54 42 67 225 162 3,73 Katılıyorum 
% 9,8 7,6 12,2 40,9 29,5 

9 Öğretmenle 
tartışmam sınıfta 
demokrasi olduğunu 
gösterir. 

f 66 102 123 171 86 3,19 Kararsızım 
% 12 18,5 22,4 31,1 15,6 

X
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Etki 

10.Öğretmenle 
tartışmam aramızdaki 
olumlu ilişkiyi zedeler. 

 
f 

 
77 

 
96 

 
107 

 
127 

 
136 

 
3,24 

 
Kararsızım 

% 14 17,8 19,5 23,1 24,7 
11. Tartışma yöntemi bana 
tartışma sanatını öğretmez. 

f 47 105 143 150 103 3,27 Kararsızım 
% 8,5 19,1 26 27,3 187 

12. Öğretmenle tartışırsam 
konu dağılır. 

f 58 111 96 173 109 3,32 Kararsızım 
% 10,5 20 17,5 31,5 19,8 

13.Öğretmenimle tartışırsam 
ona saygısızlık olur.  

f 91 96 70 155 130 3,20 Kararsızım 
% 1,6 16,5 17,3 12,7 28,2 

14.Öğretmenimle 
tartışırsam gergin sınıf 
ortamından 
hoşlanmam. 

f 106 146 100 121 72 2,80 Kararsızım 
% 19,3 26,5 18,2 22 13,1 

15.Öğretmenle tartışarak 
dikkati üzerime çekmekten 
hoşlanmam. 

f 122 163 80 94 88 2,73 Kararsızım 
% 22,2 29,6 14,5 17,1 16 

16.Derste kendimi 
rahat hissetmediğim 
için fikrimi söylemem.  

f 64 98 100 139 147 3,37 Kararsızım 
% 11,6 17,8 18,2 25,3 26,7 

17.Öğretmenle Tartışmam 
çünkü o her zaman haklıdır. 

f 61 50 84 166 188  
 3,67 

Katılıyorum 
% 11,1 9,1 15,3 30,2 34,2 

Çekingenlik  

18.Öğretmenle tartışmam 
çünkü küçük düşmekten 
korkarım  

 
f 

 
47 

 
68 

 
88 

 
171 

 
174 

  
3,64 

 
Katılıyorum 

% 8,5 12,4 16 31,1 31,6 
19.Kendimi bir konu 
hakkında öğretmenle 
tartışabilecek kadar 
yeterli görmüyorum. 

f 38 59 114 178 161 3,67 katılıyorum 
% 6,9 10,7 20,7 32,4 29,3  

20.Öğretmenden farklı 
düşünürsem bu görüşümü ifade 
etmem. 

f 48 60 102 189 151 3,61 katılıyorum 
% 8,7 10,9 18,5 34,4 27,5 

Ölçekte maddelere karşılık; 1:kesinlikle katılmıyorum, 2: katılmıyorum, 3:kararsızım, 
4:katılıyorum, 5:kesinlikle katılıyorum ifadeleri yer almıştır.  

Ölçek genelinde ise öğrencilerin cevaplarının ortalaması kararsızım aralığına denk geldiği 
analiz sonucunda tespit edilmiştir. 

Alt Problem 2. Cinsiyet açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t 
Testi Sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 3 
Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi 
Sonuçları 

TBYT Cinsiyet N X  S.S t p 

Farkındalık 

 

Etki 

 

Çekingenlik 

 

Toplam 

Kız  

Erkek 

Kız  

Erkek 

Kız  

Erkek 

Kız  

Erkek 

307 

243 

307 

243 

307 

243 

307 

243 

31,13 

30,19 

26,15 

24,92 

11,12 

10,65 

68,39 

65,75 

8,39 

8,31 

6,89 

6,46 

3,035 

3,09 

13,98 

12,82 

1,31 

1,31 

2,13 

2,14 

1,80 

1,80 

2,28 

2,31 

 ,68 

 

,046 

 

,73 

 

,02 
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   *p<,05 

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre önemli 
farklılıklar gösterip göstermediği t-testi analizi kullanılarak incelenmiştir. Cinsiyet açısından lise 
öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarında ölçeğin toplamında  ve etki boyutunda kadın 
öğrenciler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<,05). 

Alt Problem 3. Sınıf seviyeleri açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumlarının Sınıf Seviyeleri Açısından Tek 
Yönlü Varyans Analizi Sonuçları aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

Tablo 4 
Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumlarının Sınıf Seviyeleri Açısından Tek Yönlü 
Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar Sınıf düzeyi  N X  s.s p Farkın 
kaynağı 

 

 

Farkındalık 

 

 

 

Etki 

 

 

 

 

Çekingenlik 

 

 

 

 

 

Toplam 

9 168 29,51 8,51         
,14 

 

 

 

 

 

,00 

 

           

 

,14 

 

  

 

 

 

,00 

 

10 169 31,49 8,59  

11 132 30,86 8,06  

12 

 

9 

81 

 

168 

31,35 

 

23,67 

7,91 

 

6,99 

 

 

9-10.; 

9-11. sınıflar 
arasında  

10 169 27,33 6,11 

11 132 26,42 6,38 

12 

 

9 

81 

 

168 

24,68 

 

10,47 

6,88 

 

2,98 

10 169 11,22 2,81  

11 132 10,99 3,28  

12 

 

9 

81 

 

168 

11,04 

 

63,65 

3,33 

 

13,41 

 

 

9-10.; 

9-11.  

sınıf 
öğrencileri 
arasında 

10 169 70,04 13,14 

11 132 68,27 13,23 

12   81 67,06 13,65 

*p<,05 

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının onların sınıf düzeylerine göre 
anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 
sonucunda Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarında sınıf düzeyi değişkeni 
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açısından ölçek toplamında ve etki boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği tespit  edilmiştir (p<,05). 
Farkın kaynağını tespit etmek için yapılan analizde 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin arasında 10. sınıf 
öğrencileri lehine  ve 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin arasında 11. sınıf öğrencilerinin lehine olan anlamlı 
farktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Alt Problem 4: Ailede kaçıncı çocuk oldukları (AKÇO) açısından lise öğrencilerinin tartışma 
becerilerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Tablo 5 
Ailede Kaçıncı Çocuk Oldukları Açısından Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumları 
için Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

TBYT AKÇO N   X      s.s     P 

Farkındalık 

İlk Çocuk 178 30,19 8,57  
 
   
,669    

2. çocuk 167 31,33 7,83 

3. çocuk 134 30,66 8,52 

4. çocuk 44 31,34 8,67 

5.ve üzeri 27 29,56 9,07 

Etki 

 
İlk Çocuk 

 
178 

 
26,01 

 
6,38 

 
 
   
,572 

2. çocuk 167 25,34 6,66 
3. çocuk 134 25,01 6,94 
4. çocuk 44 26,14 7,48 
5.ve üzeri 27 26,74 7,15 

Çekingenlik 

 
İlk Çocuk 

 
178 

 
11,33 

 
2,89  

 
  ,222 
 

2. çocuk 167 10,63 3,13 
3. çocuk 134 10,69 3,12 
4. çocuk 44 10,75 3,13 
5.ve üzeri 27 11,19 3,34 

Toplam  

 
İlk Çocuk 

 
178 

 
67,53 

 
12,90 

    ,928 
2. çocuk 167 67,30 13,16 
3. çocuk 134 66,37 14,00 
4. çocuk 44 68,23 15,13 
5.ve üzeri 27 67,44 15,54 

*p<,05 

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının onların ailede kaçıncı çocuk 
olduklarına göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans analizi sonucunda (p>,05) anlamlı farklılıklar göstermediği analiz sonucunda tespit edilmiştir. 
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Alt Problem 5: Ailelerinin ekonomik durumları açısından lise öğrencilerinin tartışma 
becerilerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Tablo 6 
Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumlarının Ekonomik Durumları Açısından 
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları 

TBYT 
Ekonomik 
Durum  

N Sıralar 
ortalaması 

p 

Farkındalık 
Düşük 20 329,05  

  ,12 Orta 501 275,76 
Yüksek 29 234,10 

Etki 
Düşük 20 292,68  

   ,644 
 

Orta 501 276,18 
Yüksek 29 251,95 

Çekingenlik 
Düşük 20 271,18  

  ,231 
 

Orta 501 278,48 
Yüksek 29 227,03 

Toplam 
Düşük 20 307,85  

   ,119 Orta 501 277,34 
Yüksek 29 221,43 

   *p<,05 

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının onların ekonomik durumlarına  
göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan Kruskall Wallis H testi 
sonucunda (p>,05) anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. 

Alt Problem 6: Anne-baba tutumu açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Tablo 6 
Lise Öğrencilerinin Tartışma Becerilerine Yönelik Tutumlarının Anne Baba Tutumu Açısından Kruskall 
Wallis H Testi Sonuçları 

TBYT 
Anne-baba 
tutumu 

N Sıralar 
ortalaması 

p Farkın kaynağı 

Farkındalık 
 
 

Aşırı koruyucu  106 258,34  
 
,778 
 
 

 
İlgili ve sevecen  396 280,07 
Katı ve zorlayıcı  23 285,54 
İlgisiz  13 260,92 
Diğer  12 272,88 
   

Etki 
 
 

Aşırı koruyucu  106 277,87  
 
 
,969 

 
İlgili ve sevecen  396 273,43 
Katı ve zorlayıcı  23 283,93 
İlgisiz  13 303,08 
Diğer  12 276,88 

Çekingenlik 

 
Aşırı koruyucu  

 
106 

 
261,62 

 
 
 
 
,042 
 

 
 
Aşırı koruyucu*- ilgisiz 
Aşrı koruyucu- diğer* 
İlgili Sevecen*- ilgisiz 
ilgili sevecen*- diğer 

İlgili ve sevecen  396 273,53 
Katı ve zorlayıcı  23 270,93 
İlgisiz  13 360,08 
Diğer  12 380,38 

  

 
Toplam 
 
 

Aşırı koruyucu  106 260,82  
 
,765 
 

 
İlgili ve sevecen  396 277,09 
Katı ve zorlayıcı  23 284,33 
İlgisiz  13 303,69 
Diğer  12 305,08 

*p<,05 
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Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının onların karşılaştıkları anne baba 
tutumlarına göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan Kruskall 
Wallis H testi sonucunda Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının onların 
karşılaştıkları anne baba tutumlarına göre çekingenlik boyutunda (p<,05) anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Farkın kaynağının tespiti için yapılan analizinde maddeler arasında ilgisiz lehine aşırı 
koruyucu-ilgisiz arasında; diğer lehine aşırı koruyucu-diğer; diğer lehine ilgili sevecen- diğer;  ilgisiz 
lehine ilgili sevecen-ilgisiz anne baba tutumları arasındaki (p<,05) istatiksel açısından anlamlı farklılık 
tespit edilmiştir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Lise Öğrencilerinin cevaplarının ortalaması kararsızım aralığına denk geldiği analiz sonucunda 
tespit edilmiştir. Farkındalık ve çekingenlik boyutunda katılıyorum aralığına geldiği tespit edilmiştir. 
Farkındalık boyutundaki maddelerin de tartışmanın olumlu etkilerini ölçtüğü göz önüne alınırsa lise 
öğrencilerinin tartışmaya karşı olumlu tutuma sahip oldukları; çekingenlik boyutundaki maddelerin 
daha çok özgüven eksikliği nedeniyle olan davranışları ölçtüğünden lise öğrencilerinin tartışmaya 
katılmakta çekingen davrandıkları sonucu çıkarılabilir. Etki boyutunda ise cevapların ortalamalarının 
katılıyorum aralığına düştüğü tespit edilmiştir. Etki boyutundaki bu cevapları ise Lise öğrencilerinin 
tartışma sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı çekingen davrandıklarını 
göstermektedir. 

Cinsiyet açısından lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarında ölçeğin 
toplamında ve etki boyutunda kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<,05). Ocak 
ve Karakuş (2015b) farklı değişkenlerin öğretmen adaylarının tartışmaya yönelik tutumlarına etkileri 
incelendiği çalışmasında cinsiyetin tartışmaya yönelik toplam tutum ve etki ve çekingenlik boyutu 
üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı buna karşın farkındalık boyutunda erkekler lehine anlamlı 
farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. 

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarında sınıf düzeyi değişkeni açısından 
ölçek toplamında ve etki boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05). Farkın 
kaynağını tespit etmek için yapılan analizde etki boyutunda 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin arasında 10. 
sınıf öğrencileri lehine ve 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin arasında 11. sınıf öğrencilerinin lehine olan 
anlamlı farktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yeşil (2003), Öğrencilerin tartışma etkinliğinin 
sonuçlarına ilişkin olumsuz tutum ve davranışlara büyük ölçüde sahip olduğunu ifade etmektedir. 
Öğrencilerin yasal tehlikelerden çekinmesi, ders geçmelerinin engelleneceği kaygısı ve görüşlerinin 
onaylanmayacağı korkusu, tartışma etkinliğine katılmama davranışını göstermelerinde önemli bir 
etken olduğunu söylemektedir.  

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının onların ailede kaçıncı çocuk 
oldukları açısından (p>,05) anlamlı farklılıklar göstermediği analiz sonucunda tespit edilmiştir. 
Shulman ve Mosak (1977) ‘a göre bireyin yaşam biçimini ve kişilik özelliklerini belirleyen önemli 
değişkenlerden biri “doğum sırası”dır. Bu noktadan hareketle doğum sırasının bireylerin tartışma 
becerileri üzerinde de etkili olabileceği düşünülmüştür. Fakat bu araştırma sonucuna göre doğum 
sırasının tartışma becerilerine yönelik tutumlarında anlamlı farklılığa sebep olmadığı tespit edilmiştir. 

Lise öğrencilerinin tartışma becerilerine yönelik tutumlarının onların ekonomik durumlarına 
(p>,05)  göre anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Duncan ve Brooks-Gunn (1997) düşük 
sosyoekonomik düzeyin çocuğun fiziksel, mental ve sosyal gelişimini ve sağlıklı bir biçimde 
sürdürmesine engel olduğunu belirtmektedir. Ceylan (2012), tartışmanın sosyal bir süreç olduğunu 
öne sürmüştür. Bu noktadan hareketle tartışmanın sosyal bir süreç olduğu gerçeği düşünülürse, 
bireyin tartışma ortamına uyumunun onun sosyoekonomik durumundan etkilenebileceği 
düşünülmektedir.  Bu araştırma da sosyoekonomik düzey açısından lise öğrencilerinin tartışma 
becerilerine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olmaması bulgulardaki ifadelerle 
örtüşmemektedir.   
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Özet  

İnsanın toplumsal bir varlıktır. Bir arada yaşamanın gereği olarak birbirleriyle etkileşim kurmak ve 
topluma uyum sağlamak durumundadırlar. Bu da bireyin bir takım becerilere sahip olmasıyla mümkündür. Bu 
davranışlar genel olarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır. Bu becerileri etkili bir biçimde kullanabilen 
ergenler akranları, öğretmenleri, aileleri ve diğer kişiler tarafından kabul görüp olumlu sosyal ilişkiler 
geliştirebilirler. 

Bu araştırmanın amacını Afyonkarahisar ilinde liseye devam eden öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin 
belirlenmesi; sosyal beceri düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba tutumu, ailelerinin ekonomik 
durumları, doğum sıraları açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. 

Araştırma lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini betimsel olarak incelemek için genel tarama 
modelinde bir çalışmadır. 

Araştırma evrenini 2016-2017 Öğretim yılının ilk yarıyılında Afyonkarahisar ili öğrenim gören 35 409 lise 
öğrencisi oluşturmaktadır. İhsaniye ilçesinde bulunan farklı türlerde ağırlıklı eğitim veren (İmam Hatip Lisesi, 
Anadolu Lisesi, Çok Programlı Lise, Teknik Lise) liselerden 9, 10, 11 ve 12. Sınıfa devam eden 307 kız ve 249 
erkek toplam 556 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler İhsaniye’ nin farklı türdeki 
liselerinden araştırmada örneklem belirlenirken basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada ölçme aracı olarak Riggio (1986, 1989) tarafından geliştirilen ve Galip Yüksel (1998) 
tarafından Türkçe'ye uyarlanan sosyal beceri envanteri [SBE] ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi 
formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sosyal beceri düzeyleri ile cinsiyet arasında duyuşsal kontrol ve 
sosyal anlatımcılık alt boyutlarında , ailenin ekonomik durumu ile duyuşsal konrol , anne- baba tutumu ile 
değişkenleri açısından sosyal kontrol alt boyutunda anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Farkların sebebi de yapılan 
analizlerle incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sosyal Beceri, lise,  öğrenci,  
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Determining The Level Of Social Skills Of Hıgh Scholl Students 

 

Abstract 

Human is a social entity. As a means of living together, they have to interact with each other and to 
accommodate the collective. This is possible only if the individuals have some skill. These behaviors are generally 
called social skills. Adolescents who are able to use these skills effectively can be accepted by their peers, their 
teachers, their families, and others; and develop positive social relationships. The aim of this study is to 
determine the level of social skills of the students who continue to their highschool and to examine whether 
there is a statistically significant difference in social skills levels in terms of gender, class level, parental 
attitude, economic status of their families and birth orders. The research is a study in the general screening 
model. The research population consists of 35 409 high school students in Afyonkarahisar province in the first 
semester of 2016-2017 academic year. A total of 556 students, 307 female and 249 male students attending 9th, 
10th, 11th and 12th grades from the high schools (Imam Hatip High School, Anatolian High School, Multi- Program 
High School, Technical High School) who are mainly in different types of schools located in Ihsaniye district 
constitute the sample. Data A simple random sampling method was used in determining the sample in the 
research from different types of high school students of Ihsaniye. Social skills inventory (SBE) developed by 
Riggio (1986, 1989) and adapted to Turkish by Galip Yüksel (1998) and personal information form developed by 
the researcher were used as a measurement tool in the research. Descriptive statistics, normality test, 
independent samples t-test for binary variables, one way variance analysis for multiple variables, and kruskal 
wallis-H test were used in the analysis of the data. According to research findings, there were significant 
differences in social control subscale between social skills levels and gender in affective control and social 
expression sub-dimensions, family economic status, emotional control, parental attitude and variables. It is seen 
that there is no gender, economic status, class level differences except for parent attitudes in the study, and 
which child in the family have no effect on the social skill levels of high school students. 

Key words: Social Skills, high school, students, 
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1. Giriş 

İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsanın toplumsallığı onun bir toplum içinde yaşama 
zorunluluğunun bir sonucudur. Çünkü insan çok özel anlamda bir grup (aile veya çevre) içinde, 
genelde ise bir toplum içindedir ve bir arada yaşamanın gereği olarak birbirleriyle etkileşim kurmak 
ve topluma uyum sağlamak durumundadırlar. Topluma sağlıklı bir uyum yapabilmek için bireylerin 
birbirlerine duygularını, düşüncelerini, isteklerini iletebilmeleri önemlidir (Doğan,1998:90; 
Uzamaz,2000). Bu da bireyin bir takım becerilere sahip olmasıyla mümkündür. Bu davranışlar genel 
olarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır(Avşar, 2004).  

Gerek toplumsal, gerekse bireysel yaşam için oldukça önemli olan sosyal becerilerin neler 
olduğu ve niteliği psikolojinin 1900’lü yılların başlarından beri üzerinde durduğu, ancak henüz 
cevaplayamadığı sorulardır. Bu becerilerle ilgili ilk bilimsel incelemeler kuşkusuz William James’in 
Psikolojinin Prensipleri (1981) adlı eserine dayanır. Bu eserde insanların sosyal ilişkilerinde bir çok 
sosyal benliklerinin bulunduğu tezi öne sürülmüştür. (Bacanlı, 2000: 172) 

Sosyal beceri kavramının öncüsü sayılabilecek diğer bir kavram ise sosyal zeka kavramıdır. 
Sosyal beceriler ve sosyal yetenekler yönünden bireysel değişiklikleri ölçme girişiminin kökleri 
Thorndike ve diğerlerinin sosyal zeka ile ilgili olan çalışmalarına dayanmaktadır ( Riggio, 1986; akt. 
Uzamaz,2000: 50).  

Litaratürde farklı araştırmacılar tarafından yapılmış çesitli sosyal beceri tanımları 
bulunmaktadır. Bunlar;  

Sosyal beceri, kişinin çevresi ile olumlu ilişkiler kurması, duygularını uygun bir biçimde 
anlatabilmesi, bireysel haklarını savunabilmesi, gerektiğinde diğer kişilerden yardım isteyebilmesi ve 
kendisine olumsuz gelen istekleri ret edebilmesini kolaylaştıran, öğrenilmiş davranışlar olarak 
tanımlamıştır (Sorias, 1986; Aktaran Gümüş, 2015:39 ). 

Sosyal beceriler, kişilerin diğer bireylerle olumlu etkileşimi başlatma ve devam ettirme için 
gerekli olan iletişim, problem çözme, karar verme, kendini yönetme, akran ilişkileri gibi 
davranışlardır (Westwood, 1993; aktaran Neslitürk, 2013: 32). 

Bacanlı (2000)’ya göre sosyal beceriler, kişinin kendisi dışındaki kişilerle karşılıklı ve sağlıklı 
ilişkiler kurabilmesi için gerekli olan becerilerdir. 

Yüksel (1999), sosyal beceriyi, kişiler arası ilişkilerde sosyal bilgiyi, çözümleme ve anlamanın 
yanı sıra uygun tepkilerde bulunma, hedeflere yönelik ve sosyal bağlama göre değişen, hem 
gözlenebilir, hem de gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal ögeleri içeren ve öğrenilebilir davranışlar 
olarak tanımlamıştır. 

Görüldüğü gibi sosyal becerilerin tek ve uygun bir tanımı yoktur. Ancak farklı kuramsal bakış 
açılarında belirli tutarlıklar vardır. (Riggio, 1986; Aktaran Gülaçtı,2009: 23)  Bu bağlamda yukarıdaki 
sosyal beceri tanımları da incelendiğinde, sosyal becerilerin, insanlar arası etkileşimi geliştiren ve 
sosyal ortam içerisinde yapılması gerektiği düşünülen beceriler olduğu söylenebilir ( Kaf, 1999). 

İnsan yaşamında her dönemin ayrı bir önemi vardır. Ancak biyolojik, psikolojik ve toplumsal 
açıdan hızlı ve önemli değişmelerin olduğu süreç kuşkusuz ergenlik dönemidir(Avcı,2006). Özellikle 
bu dönemde; Demir, Baran ve Ulusoy (2005) göre akran grubu tarafından ergenin kabul edilmesi ve 
akranlarının kendisi hakkında iyi düşünceler taşıması, onun için her şeyden önemlidir. Akranları 
tarafından kabul gören çocukların ve ergenlerin sosyal becerilere sahip oldukları 
varsayılmaktadır(Önal Akfırat, 2006: 42) 

Bu becerileri etkili bir biçimde kullanabilen ergenler akranları, öğretmenleri, aileleri ve diğer 
kişiler tarafından kabul görüp olumlu sosyal ilişkiler geliştirebilirler. Ancak, birçok ergen etkili sosyal 
ilişkiler için gerekli sosyal becerilere sahip olmadığı için sosyal ilişkilerde reddedilme ve akademik 
başarısızlık gibi olumsuz kişisel ve sosyal sonuçları yaşamaktadır (Ogilvy, 1994; aktaran A Çivitçi ve 
N. Çivitçi, 2009 :417).   Sosyal beceriye sahip olmanın akranları tarafından kabul edilme, okula uyum 
sağlama, akademik açıdan başarı elde etme, benliğini olumlu algılama, olumlu kişilerarası ilişkiler 
geliştirme gibi yaşam doyumlarını olumlu yönde etkileyebilecek avantajları da bulunmaktadır 
(Gresham, 1986; aktaran Hilooğlu ve Cenkseven, 2010: 1161).  
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Araştırmanın Önemi 

Bireylerin sağlıklı kişilerarası iletişim kurmalarını sağlamada, okul ve aile yaşantısında, sosyal 
becerilerin önemli bir etkisinin olduğu litaratür taramalarında açıkca ortaya çıkmaktadır. Bu 
doğrultuda bireylerin sosyal becerilere sahip olması beklenmektedir. Bu bakımdan liseye devam eden 
öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini belirlemenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırma 
sonucunda ortaya çıkacak olan sonucun lise düzeyi eğitim veren kurumlara ve ilgililere yardımcı 
olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı: 

 Bu araştırmanın amacı lise düzeyindeki öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini tespit etmek  
ve  çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf seviyeleri, doğum sıraları, ailelerinin ekonomik durumları, anne-
baba tutumları) açısından incelemektir.  

Problem Cümlesi: 

Bu çerçevede araştırma problemi şöyle yapılandırılmıştır:  Lise öğrencilerinin sosyal beceri 
düzeylerine bazı değişkenlerin etkisi nasıldır? 

Alt problem Cümleleri: 

7. Lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin dağılımı nasıldır? 

8. Cinsiyet açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri (alt boyutlar) arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır?  

9. Sınıf seviyeleri açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı 
bir farklılık var mıdır? 

10. Doğum sırası açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık var mıdır? 

11. Ailelerinin ekonomik durumları açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

12. Anne-baba tutumu açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Sayıltılar  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçekteki sorulara samimi ve doğru cevaplar verdikleri ve 
örneklemin evreni temsil ettiği varsayımına dayanılarak yapılmıştır.  

Sınırlılıklar 

Araştırma verileri ve sonuçları Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesinde bulunan farklı ağırlıkta 
eğitim veren Çok Programlı Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile sınırlıdır. 

Yöntem 

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini betimsel olarak incelemek 
amacıyla genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmaları geniş kitlelerin görüşlerini, 
özelliklerini betimlemeyi hedefleyen araştırmalardır. Bu tür araştırmalar daha çok “ne, nerede, ne 
zaman, hangi sıklıkta, hangi düzeyde, nasıl” sorularının cevaplandırılmasına olanak tanır 
(Büyüköztük, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013: 178). Tarama modelleri geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır 
(Karasar, 2012: 77). Lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmeye çalışıldığı bu 
araştırmada da, var olan durum yansıtılmaya çalışıldığından, araştırmatarama modelinde betimsel bir 
araştırma olarak desenlenmiştir. Bu tür modellerde daha çok evreni temsil gücü yüksek bir örneklem 
grubu alınır ve sonuçlar evrene genellenir (Ocak ve Eğmir,2014: 30). 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini Afyonkarahisar ilinde liseye devam eden 35.409 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırma lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini cinsiyet, sınıf seviyeleri, ailede kaçıncı çocuk 
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oldukları, ailelerin ekonomik durumları, anne- baba tutumları değişkenleri açısından incelemek 
amacıyla Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesinde liseye devam eden 556 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler 
İhsaniye’ nin farklı türdeki liselerinden araştırmada örneklem belirlenirken basit seçkisiz örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma verilerini toplamak için evrenin bazı değişkenlere göre dağılımı aşağıda tablo halinde 
verilmiştir. 

Tablo 1 
 Örneklem Dağılımı 

Değişken Değer f % 

Cinsiyet 
Kız 307 55,2 
Erkek 
 

249 44,8 

 
 
Sınıf düzeyi 

9.Sınıf 174 31,3 
10.Sınıf 169 30,4 
11.Sınıf 132 23,7 
12.Sınıf 
 

81 14,6 

 
Ekonomik Durum 

Düşük 20 3,6 
Orta 506 91,0 
Yüksek 
 

30 5,4 

Anne Baba Tutumu 

Aşırı Koruyucu 106 19,1 

İlgili Sevecen 402 72,3 
Katı ve Zorlatıcı 23 4,1 
İlgisiz 13 2,3 
Diğer 
 

12 2,2 

Doğum sırası 

İlk Çocuk 178 32 

2.Çocuk 168 30,2 
3.Çocuk 137 24,6 
4.Çocuk 45 8,1 
5ve üstü 28 5,0 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan araç 1986 yılında Riggio tarafından geliştirilmiş ve 1989 yılında revize 
edilerek bugünkü şeklini almış olan 14 yaşın üstündeki bireylere uygulanabilecek bir araçtır. Araç 
Yüksel (1998) tarafından Sosyal Beceri Envanteri [SBE] olarak Türkçe’ye uyarlanmıştır. Sosyal Beceri 
Envanteri temel sosyal becerileri ölçmek amacıyla küçük çapta hazırlanmış 90 maddelik kendini 
tanımlama türünden bir araçtır. Küçük çapta olmasına rağmen geniş kapsamlı bir ölçme aracıdır. 
Başlangıçta Kişilik ve Sosyal psikoloji araştırmaları için geliştirilmiştir. SBE sosyal becerileri altı ayrı 
alanda ölçmektedir. Ayrıca, sosyal yeterlik ya da sosyal becerilerin tümünü kapsayan global sosyal 
beceri seviyesini toplam olarak hesaplamaktadır. Belli başlı alt ölçekler şunlardır: 

1. Duyuşsal anlatımcılık (emotional expressivity), 

2. Duyuşsal duyarlık (emotional sensitivity), 

3. Duyuşsal kontrol (emotional control), 

4. Sosyal anlatımcılık (social expressivity), 

5. Sosyal duyarlık (social sensitivity) ve 

6. Sosyal kontrol (social control) olarak adlandırılmaktadır. 

Yukarıdaki ölçeklerden her biri 15 maddeden oluşmaktadır. Envanterdeki maddelere beşli 
Likert tipi bir cevaplama anahtarı hazırlanmıştır. Anahtarda en düşük puan 1, en yüksek puan ise 
5’dir. Bir kişi envanterin bütününden toplam puan olarak en düşük 90, en yüksek ise 450 puan alabilir. 
Alt ölçeklerden ise en az 15 en çok ise 75 puan alınabilmektedir(Yüksel, 1998). 
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 Ölçek öncül bilgi ve değişkenlerin (cinsiyet, sınıf düzeyi, doğum sırası, ailenin ekonomik 
durumu, anne-baba tutumu) yer aldığı ilk kısım ve Sosyal Beceri Envanterinin bulunduğu ikinci kısım 
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

SBE’nin Güvenirliği  

Sosyal Beceri Envanteri’nin güvenirliği testin tekrarı ve iç tutarlılık yöntemleriyle ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. İki hafta ara ile yapılan testin tekrarı yöntemi ile 40 adaya uygulama yapılmıştır. 
Toplam puandan elde edilen güvenirlik katsayısı r = .94 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerden elde 
edilen güvenirlik katsayıları ise r = .81 ile r = .96 arasında değişmektedir(Yüksel, 1998). 

Verilerin Analizi 

Uygulanan ölçeklerden eksik veya hatalı doldurulanlar ayıklandıktan sonra elde edilen veriler 
istatistik programı aracılığıyla bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. 

Öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için normallik testi 
yapılmış ve cinsiyet, ailede kaçıncı çocuk oldukları, sınıf düzeyi değişkenllerinin normal dağılım 
gösterdiği; ekonomik durum ve anne baba tutumu değişkenlerinin normal dağılım göstermediği 
belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 
farklılıklar gösterip göstermediğini belirlemek için t testi; sınıf düzeyi, ve doğum sırası değişkenlerine 
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi 
yapılmıştır. Ailenin ekonomik durumu ve  anne-baba tutumu değişkenlerine göre de anlamlı farklılık 
gösterip  göstermediğini tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Çalışmada yapılan 
tüm analizlerde .05 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır. 

Bulgular  

Araştırmanın bu bölümde araştırma problemi doğrultusunda hazırlanan   araştırmanın alt 
problemlerine ait istatistiksel analiz sonuçları her alt problem için ayrı başlıklar altında sunulmuştur. 

Alt Problem 1. Lise öğrecilerinin sosyal beceri düzeylerinin dağılımı nasıldır? 

Tablo 2 
Sosyal Beceri Envanteri Maddelerinin Frekans, Yüzde, Puan Ortalamaları Ve Puanların Öğrenci 
Görüşü Olarak Karşılıkları 

Maddeler Öğrenci Görüşleri 

1 2 3 4 5 X  Sonuç  

Duyuşsal anlatımcılık 

Üzüntülü ve mutsuz olduğum 
zaman başkalarının bunu 
anlaması zordur. 

f 156 181 117 48 53 2,38 benim 
gibi % 28,1 32,6 21,0 8,6 9,5 

İnsanlar konuşurken onların 
hareketlerini izlemeye de 
onları dinlediğim kadar zaman 
ayırırım. 
 

f 57 129 162 100 106 3,11 oldukça 
benim 
gibi % 10,3 23,2 29,1 18 19,1 

Sevmediğim insanlara karşı 
olan duygularımı ne kadar 
saklamaya çalışsam da onlar 
sevmediğimi anlarlar. 

f 106 55 122 135 137 3,25 oldukça 
benim 
gibi % 19,1 9,9 21,9 24,3 24,6 

Arkadaşların bir araya geldiği 
eğlence toplantıları 
düzenlemekten hoşlanırım. 

f 47 75 102 104 228 3,70 oldukça 
benim 
gibi 

% 8,5 13,5 18,3 18,7 41 

Başkaları tarafından 
eleştirilmek ve azarlanmak 
beni pek rahatsız etmez. 

f 37 27 46 72 373 4,28 tamame
n benim 
gibi 

% 6,7 4,9 8,3 12,9 67,1 

Genç-yaşlı, zengin ve yoksul 
her türlü insanla birlikte 
kendimi rahat hissederim. 
 

f 42 105 121 85 203 3,54 oldukça 
benim 
gibi 

% 7,6 18,9 21,8 15,3 36,5 
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Pek çok insandan daha hızlı 
konuşurum. 

f 194 169 88 43 62 2,29 benim 
gibi % 34,9 30,4 15,8 7,7 11,2 

Çok az insan benim kadar 
duyarlı ve anlayışlıdır. 
 

f 108 95 163 125 65 2,89 benim 
gibi % 19,4 17,1 29,3 22,5 11,7 

Komik bir hikaye anlattığımda 
ya da şaka yaptığımda 
çoğunlukla kendimi gülmekten 
alıkoyamam. 

f 72 134 121 63 166 3,21 oldukça 
benim 
gibi 

% 12,9 24,1 21,8 11,3 29,9 

İnsanların beni iyice 
tanımaları çok zaman alır. 

f 152 133 98 60 111 2,71 benim 
gibi % 27,3 23,9 17,6 10,8 20 

Benim zevk ve üzüntümün en 
büyük kaynağı diğer 
insanlardır. 

f 163 76 110 118 87 2,79 benim 
gibi % 29,3 13,7 19,8 21,2 15,6 

Bir grup arkadaşımla birlikte 
olduğum zaman genellikle 
grubun sözcüsü olurum. 

f 122 172 117 71 74 
2,64 

benim 
gibi % 21,9 30,9 21 12,8 13,3 

Mutsuz olduğum zaman 
çevremdekileri de mutsuz 
etme eğilimim vardır. 

f 44 20 62 112 317 
4,14 

tamame
n benim 
gibi 

% 7,9 3,6 11,2 20,1 57 

Toplantılarda herhangi birisi 
bana ilgi duyduğunda bunu 
hemen fark ederim. 

f 57 120 145 94 139 3,24 oldukça 
benim 
gibi 

% 10,3 21,6 26,1 16,9 25 

İnsanlar sıkıldığımı yüz 
ifademden hemen anlarlar. 

f 38 104 159 97 157 3,41 oldukça 
benim 
gibi 

% 6,8 18,7 28,6 17,4 28,2 

Duyuşsal duyarlık 

Sosyal olmaktan hoşlanırım. f 39 98 120 103 195 3,56 oldukça 
benim 
gibi 

% 7 17,6 21,6 18,5 35,1 

Politik bir tartışmada, tartışan 
kişileri gözlemek ve be 
görüşlerini analiz etmekten 
ziyade tartışmada bizzat yer 
almayı tercih ederim. 

f 131 152 114 60 99 2,71 
 

Benim 
gibi % 23,6 27,3 20,5 10,8 17,8 

Kişisel bir şey hakkında 
konuşurken karşımdakilerin 
yüzüne bakmakta bazen 
zorluk çekerim. 

f 75 71 132 150 126 3,31 oldukça 
benim 
gibi 

% 13,5 12,8 23,7 27 22,7 

Bakışlarımın anlamlı olduğu 
söylenir. 

f 70 123 137 93 132 3,16 oldukça 
benim 
gibi % 12,6 22,1 24,6 16,7 23,7 

İnsan davranışlarının 
nedenlerini öğrenmek ilgimi 
çeker. 

f 82 107 143 88 135 3,15 oldukça 
benim 
gibi 

% 14,7 19,2 25,7 15,8 24,3 

Duygularımı kontrol etmekte 
çok başarılıyımdır.  

f 107 123 111 94 119 3,00 Benim 
gibi 

% 19,2 22,1 20 16,9 21,4  
Çok sayıda insanla bir arada 
çalışmayı gerektiren işleri 
tercih ederim. 

f 108 137 137 71 102 2,85 Benim 
gibi 

% 19,4 24,6 24,6 12,8 18,3   
Çevremdeki insanların 
psikolojik durumundan büyük 
ölçüde etkilenirim.  

f 111 82 136 125 102 3,04 oldukça 
benim 
gibi 

% 20 14,7 24,5 22,5 18,3 

Önceden hazırlanmış bir 
konuşmayı yapmakta çok 
başarılı değilim. 

f 50 57 128 140 181 3,62 oldukça 
benim 
gibi 

% 9 10,3 23 25,2 32,6 
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Başka insanlara dokunmaktan 
genellikle rahatsız olurum.  

f 104 163 120 62 107 2,82 Benim 
gibi % 18,7 29,3 21,6 11,2 19,2 

Başkalarıyla olan ilişkilerini 
izleyerek bir insanın 
karakterini kolayca 
anlayabilirim. 

f 45 99 131 123 157 3,44 oldukça 
benim 
gibi 

% 8,1 17,8 23,6 22,1 28,2 

Gerçek hislerimi hemen 
hemen herkesten 
gizleyebilirim.  

f 75 109 142 85 145 3,20 oldukça 
benim 
gibi 

% 13,5 19,6 25,5 15,3 26,1 

Arkadaşların bir araya geldiği 
eğlence toplantılarına her 
zaman katılırım. 

f 56 127 119 104 150 3,29 oldukça 
benim 
gibi 

% 10,1 22,8 21,4 18,7 27 

Bazı ortamlarda doğru şeyleri 
yaptığımdan ya da 
söylediğimden endişe ederim.  

f 99 68 151 122 116 3,15 oldukça 
benim 
gibi 

% 17,8 12,2 27,2 21,9 20,9 

Kalabalık bir insan grubu 
önünde konuşmak benim için 
çok zordur. 

f 125 75 117 121 118 3,05 oldukça 
benim 
gibi 

% 22,5 13,5 21 21,8 21,2 

Duyuşsal kontrol 

Sık sık yüksek sesle gülerim.  f 192 141 100 67 56 2,37 Benim 
gibi % 34,5 25,4 18 12,1 10,1 

 Ne kadar saklamaya çalışsalar 
da insanların gerçek 
düşüncelerini genellikle 
bilirim.  

f 53 151 156 89 107 3,08 oldukça 
benim 
gibi 

% 9,5 27,2 28,1 16 19,2 

Arkadaşlarım beni güldürmeye 
ve gülümsetmeye çalışsalar 
bile ciddiyetimi koruyabilirim. 

f 128 155 120 86 67 2,65 Benim 
gibi % 23 27,9 21,6 15,5 12,1 

Kendimi yabancılara 
tanıtırken ilk adımı genellikle 
ben atarım.  

f 151 143 126 57 79 2,58 Benim 
gibi % 27,2 25,7 22,7 10,3 14,2 

Bazen başkalarının bana 
söylediklerini çok kişisel 
olarak alıyorum. 

f 77 87 145 143 104 3,19 oldukça 
benim 
gibi 

% 13,8 15,6 26,1 25,7 18,7 

Bir grup içinde olduğum 
zaman konuşacağım şeyleri 
seçmekte güçlük çekiyorum. 

f 51 44 138 162 161 3,60 oldukça 
benim 
gibi 

% 9,2 7,9 24,8 29,1 29 

Arkadaşlarıma ve aileme 
onların beni nasıl 
kızdırdıklarını veya üzdüklerini 
anlatmakta bazen güçlük 
çekiyorum.  

f 89 72 116 148 131 3,28 oldukça 
benim 
gibi 

% 16 12,9 20,9 26,6 23,6 

Bir insanla ilk karşılaşmamdan 
sonra onun karakterini tam 
olarak anlayabilirim. 

f 82 149 146 74 105 2,94 Benim 
gibi 

% 14,7 26,8 26,3 13,3 18,9 

Duygularımı kontrol etmek 
benim için oldukça zordur.  

f 96 65 109 139 147 3,31 oldukça 
benim 
gibi 

% 17,3 11,7 19,6 25 26,4 

Karşılıklı konuşmalarda 
genellikle ilk adımı ben 
atarım. 

f 105 154 143 72 82 2,76 Benim 
gibi % 18,9 27,7 25,7 12,9 14,7 

Hareketlerim hakkında 
başkalarının ne düşündükleri 
benim için fazla önem 
taşımaz. 
 
 

f 99 64 92 130 171 3,37 oldukça 
benim 
gibi % 17,8 11,5 16,5 23,4 30,8 
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 Grup tartışmalarını 
yönetmekte genellikle çok 
başarılıyım. 

f 106 145 149 68 88 2,79 Benim 
gibi % 19,1 26,1 26,8 12,2 15,8 

Yüz ifadem genellikle 
tarafsızdır.  

f 113 136 146 70 90 2,79 Benim 
gibi % 20,3 24,5 26,3 12,6 16,2 

Hayatımdaki en büyük 
zevklerden biri diğer 
insanlarla birlikte olmaktır. 
  

f 67 120 152 86 131 3,16 oldukça 
benim 
gibi 

% 12,1 21,6 27,3 15,5 23,6 

Üzgün olsam bile 
soğukkanlılığımı korumakta 
oldukça başarılıyım.  

f 86 118 138 87 126 3,08 oldukça 
benim 
gibi 

% 15,5 21,2 24,8 15,6 22,7 

Sosyal anlatımcılık 

Bir hikaye anlatırken 
genellikle konunun anlaşılması 
için pek çok el kol hareketi 
yaparım. 

f 97 69 113 135 142 3,28 oldukça 
benim 
gibi 

% 17,4 12,4 20,3 24,3 25,5 

Genellikle insanlara 
söylediklerimin yanlış 
anlaşılacağından kaygılanırım.  

f 99 92 133 160 71 3,01 oldukça 
benim 
gibi 

% 17,8 16,5 23,9 28,8 12,8 

Genellikle sosyal düzeyi 
benimkinden farklı olan 
insanlarla birlikte 
bulunmaktan rahatsız olurum.  

f 65 54 136 146 154 3,48 oldukça 
benim 
gibi 

% 11,7 9,7 24,5 26,3 27,7 

Kızgınlığımı çok seyrek 
gösteririm. 

f 137 140 129 75 75 2,66 benim 
gibi % 24,6 25,2 23,2 13,5 13,5 

Kendilerini olduğundan farklı 
gösterenleri , karşılaştığım ilk 
andan itibaren hemen tespit 
ederim.  

f 64 132 131 87 141 3,19 oldukça 
benim 
gibi 

% 11,5 23,7 23,6 15,6 25,4 

Grupla birlikteyken genellikle 
davranışlarımı ve fikirlerimi 
grupta adapte ederim.  

f 55 127 163 102 108 3,14 oldukça 
benim 
gibi 

% 9,9 22,8 29,3 18,3 19,4 

Tartışmalarda konuşmaların 
büyük kısmını ben üstlenirim.  

f 114 188 135 56 60 2,55 benim 
gibi % 20,5 33,8 24,3 10,1 10,8 

Büyürken ailem daima iyi 
davranışların önemini 
vurgulamıştır. 

f 43 72 125 90 226 3,69 oldukça 
benim 
gibi 

% 7,7 12,9 22,5 16,2 40,6 

Arkadaşların bir araya geldiği 
eğlence toplantılarında 
başkalarıyla kaynaşmakta pek 
başarılı değilim. 

f 51 51 105 172 176 3,66 oldukça 
benim 
gibi 

% 9,2 9,2 18,9 30,9 31,7 

Arkadaşlarımla konuşurken 
onlara sık sık dokunurum.  

f 229 151 82 55 39 2,14 benim 
gibi % 41,2 27,2 14,7 9,9 7 

Başka insanların sorunlarını 
bana anlatmalarından nefret 
ederim.  

f 48 44 97 102 264 3,87 oldukça 
benim 
gibi 

% 8,6 7,9 17,4 18,3 47,5 

Sinirli olduğum zaman bu 
durumu başkalarından çok iyi 
bir şekilde saklayabilirim. 

f 142 157 107 54 95 2,64 benim 
gibi % 25,5 28,2 19,2 9,7 17,1 

Toplantılarda çok çeşitli 
insanlarla konuşmaktan 
hoşlanırım.  

f 117 145 118 91 85 2,78 benim 
gibi % 21 26,1 21,2 16,4 15,3 

Herhangi birinin bana 
gülümsemesinden veya surat 
asmasından çok etkilenirim. 

f 159 93 132 112 59 2,66 benim 
gibi % 28,6 16,7 23,7 20,1 10,6 
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Bir çok önemli kişinin katıldığı 
toplantılarda kendimi 
dışlanmış gibi hissederim. 

f 75 65 115 156 145 3,41 oldukça 
benim 
gibi 

% 13,5 11,7 20,7 28,1 26,1 

Sosyal duyarlık 

Durgun geçen bir toplantıyı 
neşelendirebilirim.  

f 107 150 123 90 86 2,78 benim 
gibi % 19,2 27 22,1 16,2 15,5 

Üzüntülü filmlerden bazen 
ağlarım.  
 
 

f 172 92 98 62 130 3,38 oldukça 
benim 
gibi 

% 30,9 16,5 17,6 11,2 23,4 

Sosyal etkinliklerde hiç 
eğlenmesem bile kendimi çok 
iyi vakit geçiriyormuş gibi 
gösterebilirim.  

f 75 55 128 178 120 3,63 oldukça 
benim 
gibi 

% 13,5 9,9 23 32 21,6 

Kendimi yalnız biri olarak 
görüyorum. 

f 80 42 99 113 222 3,63 oldukça 
benim 
gibi 

% 14,4 7,6 17,8 20,3 39,9 

Eleştiriye karşı çok duyarlıyım.  f 91 152 142 78 93 2,87 benim 
gibi % 16,4 27,3 25,5 14 16,7 

Farklı özgeçmişe sahip 
insanların çevremde rahatsız 
olduklarını ara sıra fark 
etmişimdir.  

f 92 139 151 83 90 2,88 benim 
gibi % 16,5 25 27,2 14,9 16,2 

İlgi odağı olmaktan nefret 
ederim.  

f 65 74 130 157 130 3,38 oldukça 
benim 
gibi 

% 11,7 13,3 23,4 28,2 23,4 

Üzüntülü bir insanı, 
rahatlatmak için kolaylıkla 
dokunup kucaklayabilirim. 

f 144 130 125 69 87 2,67 benim 
gibi % 25,9 23,4 22,5 12,4 15,6 

Güçlü bir duygumu pek 
saklayamam.  

f 93 144 119 85 115 2,97 benim 
gibi % 16,7 25,9 21,4 15,3 20,7 

Kalabalık toplantılara 
katılmaktan ve yeni insanlarla 
tanışmaktan zevk alıyorum.  

f 90 121 148 90 107 3,00 benim 
gibi % 16,2 21,8 26,6 16,2 19,2 

Başka insanların beni 
sevmesine çok önem veririm.  

f 62 94 142 106 152 3,34 oldukça 
benim 
gibi 

% 11,2 16,9 25,5 19,1 27,3 

Bir yabancı ile konuşmaya 
başlarken bazen yanlış şeyler 
söyleyebilirim. 

f 57 83 126 176 114 3,37 oldukça 
benim 
gibi 

% 10,3 14,9 22,7 31,7 20,5 

Duygu ve heyecanlarımı çok 
seyrek gösteririm.  

f 125 149 126 73 82 2,70 benim 
gibi % 22,5 26,8 22,7 13,1 14,7 

Başka insanları seyretmek için 
saatler harcarım . 

f 185 135 113 55 67 2,42 benim 
gibi % 33,3 24,3 20,3 9,9 12,1 

Gerçekten kendimi mutlu 
hissediyorken bile kolaylıkla 
üzgünmüş gibi gösterebilirim. 

f 183 142 100 69 62 2,43 benim 
gibi % 32,9 25,5 18 12,4 11,2 

Sosyal kontrol 

Tanımadığım birileri benimle 
konuşmadıkça onlarla 
konuşmam mümkün değildir. 

f 115 79 97 151 114 3,12 oldukça 
benim 
gibi 

% 20,7 14,2 17,4 27,2 20,5 

Eğer bir başkasının bana 
baktığı düşüncesine kapılırsam 
huzursuz olurum.  

f 82 122 118 75 158 3,18 oldukça 
benim 
gibi 

% 14,7 21,9 21,2 13,5 28,4 

Gruplarda genellikle lider 
olarak seçilirim.  

f 171 144 120 50 71 2,47 benim 
gibi % 30,8 25,9 21,6 9 12,8 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  92 

 

Arkadaşlarım bazen bana çok 
konuştuğumu söylerler. 

f 167 143 105 56 85 2,54 benim 
gibi % 30 25,7 18,9 10,1 15,3 

Çoğunlukla duyarlı ve anlayışlı 
bir insan olduğum söylenir. 

f 48 95 150 113 150 3,39 oldukça 
benim 
gibi 

% 8,6 17,1 27 20,3 27 

Duygularımı saklamaya 
çalışsam bile insanlar bunu 
her zaman anlayabilirler.  

f 109 86 143 135 83 2,99 benim 
gibi % 19,6 15,5 25,7 24,3 14,9 

Arkadaşların bir araya geldiği 
toplantılarda toplantının 
yıldızı olma eğilimindeyim.  
 

f 173 151 123 53 55 2,39 benim 
gibi % 31,1 27,2 22,1 9,5 9,9 

Başkalarının üzerinde bıraktığı 
etki ile genellikle meşgul 
olurum.  

f 130 149 135 84 58 2,62 benim 
gibi % 23,4 26,8 24,3 15,1 10,4 

Sosyal ortamlarda genellikle 
kendimi beceriksiz bulurum. 

f 48 54 105 146 203 3,72 oldukça 
benim 
gibi 

% 8,6 9,7 18,9 26,3 36,5 

Kızgın olduğum zaman asla 
bağırıp çağırmam.  

f 201 136 100 53 65 2,35 benim 
gibi % 36,2 24,5 18 9,5 11,7 

Arkadaşlarım kızgın ve sinirli 
oldukları zaman 
sakinleştirmem için beni 
ararlar.  

f 124 147 122 77 86 2,73 benim 
gibi % 22,3 26,4 21,9 13,8 15,5 

Bir önceki dakika mutlu ve bir 
sonraki dakika üzgün 
görünmeyi kolaylıkla 
başarabilirim. 

f 136 120 118 68 112 2,80 benim 
gibi % 24,5 21,6 21,2 12,2 20,1 

Herhangi bir konu üzerinde 
saatlerce konuşabilirim.  

f 110 142 132 73 98 2,84 benim 
gibi % 19,8 25,5 23,7 13,1 17,6 

Sık sık başkalarının benim 
hakkımda ne düşündükleriyle 
meşgul olurum.  

f 94 78 132 142 110 3,17 oldukça 
benim 
gibi 

% 16,9 14 23,7 25,5 19,8 

Her türlü sosyal ortama 
kolayca uyum sağlayabilirim. 

f 60 116 114 97 169 3,35 oldukça 
benim 
gibi 

% 10,8 20,9 20,5 17,4 30,4 

Sosyal Beceri Envanterinin ilk 15 maddelik kısmı duyuşsal anlatımcılık alt boyutuna aittir. 
Duyuşsal anlatımcılık boyutu puan ortalaması 2,29 ile 4,14; ikinci 15 maddelik kısım duyuşsal duyarlık 
alt boyutudur ve puan ortalaması 2,71 ile 3,62 ; üçüncü 15 maddelik kısım duyuşsal kontrol alt 
boyutudur puan ortalaması 2,37 ile 3,60; dördüncü 15 maddelik kısım sosyal anlatımcılık alt boyutudur 
ve puan ortalaması 2,14 ile 3,87; beşinci 15 maddelik kısım sosyal duyarlık alt boyutudur ve puan 
ortalaması 2,42 ile 3,63; altıncı ve son 15 maddelik kısmı ise sosyal kontrol alt boyutuna aittir ve  
puan ortalaması 2,35 ile  3,72 arasında değişmektedir. Ölçekte maddelere karşılık ‘’1: hiç benim gibi 
değil, 2:biraz benim gibi, 3:benim gibi, 4: oldukça benim gibi, 5: tamamen benim gibi ‘’ ifadeleri yer 
almıştır. Puan değerlerinin 5’ e yaklaşması sosyal beceri düzeyinin artması, 1’ e yaklaşması da sosyal 
beceri düzeyinin azalması anlamına gelmektedir. Duyuşsal anlatımcılık altboyutunun puan aralığına 
baktığımızda öğrencilerin duyuşsal durumlarını anlatma becerilerinin iyi düzeyde olduğu; duyuşsal 
duyarlık alt boyutu puan aralığını dikkate alarak değerlendirdiğimizde  ise başkalarının duyuşsal 
durumlarını empatik olarak orta düzeyde ifade edebilecekleri; duyuşsal kontrol alt boyutu ortalama 
puan aralığını dikkate aldığımızda güçlü duygularını kontrol edebilme konusunda orta seviyede bir 
becerileriye sahip oldukları, sosyal anlatımcılık alt boyutu ortalama puan aralığına göre de 
öğrencilerin sosyal yakınlaşmadaki becerilerinin iyi düzeyde olduğu, sosyal duyarlık alt boyutu 
ortalama puan aralığı dikkate alındığında orta düzeyde başkalarının sözel iletişimlerini yorumlama 
becerisine sahip olduğu, sosyal kontrol alt boyutu ortalama puan aralığı değerlendirildiğinde ise sosyal 
olarak kendini ortaya koyma becerilerinin  iyi düzeyde olduğu çıkarımı yapılabilir. 

Alt Problem 2. Cinsiyet açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı 
bir farklılık var mıdır? 
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Lise öğrencilerinin sosyal becerilerinin cinsiyetlerine göre önemli farklılıklar gösterip 
göstermediği  t-testi analizi sonuçları tablo 3’ te verilmiştir. 

Tablo 3 
Cinsiyet Değişkenine Göre Yapılan T-Testi Sonuçları 

Sosyal Beceri 
Envanteri 

Cinsiyet N X  S.S t p 

Duyussal anlatımcılık Kız 307 47,63 5,59 ,011 
 

,991 
 Erkek 249 47,63 5,47 

Duyussal duyarlık Kız 307 47,04 6,86 -1,510 
 

,131 
 Erkek 249 47,90 6,40 

Duyuşsal kontrol Kız 307 44,52 6,48 -2,146 
 

,032 
 Erkek 249 45,70 6,34 

Sosyal anlatımcılık Kız 307 45,74 5,69 -2,256 
 

,024 
 Erkek 249 46,78 5,12 

Sosyal duyarlık Kız 307 44,99 6,83 1,124 
 

,262 
 Erkek 249 44,35 6,40 

Sosyal kontrol Kız 307 43,43 6,28 -1,253 
 

,211 
 Erkek 249 44,13 6,91 

Toplam SBE Kız 307 273,36 26,47 
-1,435 ,152 

Erkek 249 276,49 24,59 

 *p<,05 

Lise öğrencilerinin sosyal becerilerinin cinsiyetlerine göre önemli farklılıklar gösterip 
göstermediği  t-testi analizi kullanılarak incelenmiştir. Ölçeğin duyuşsal kontrol ve sosyal anlatımcılık 
alt ölçeğinde cinsiyet değişkeni açısından erkekler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p< ,05). 
Ölçek genelinde ve diğer alt ölçeklerde anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir (p>,05). 

Alt Problem 3.  Sınıf seviyeleri açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Sınıf seviyeleri açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini incelemek amacıyla 
yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4’ te sunulmuştur. 
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Tablo 4 
Katılımcıların Sosyal Beceri Düzeylerinin Sınıf Düzeylerine Göre Tek  Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar Sınıf düzeyi  N X  s.s p 

Duyuşsal anlatımcılık 

9. sınıf 174 47,33 5,41 

,753 
10. sınıf 169 47,98 5,44 

11. sınıf 132 47,57 6,08 

12.sınıf 
 

81 
 

47,63 
 

5,06 
 

Duyuşsal duyarlılık 

9. sınıf 174 47,18 6,46 

,753 
10. sınıf 169 47,44 6,48 

11. sınıf 132 48,06 7,55 

12.sınıf 
 

81 
 

47,54 
 

6,90 
 

Duyuşsal kontrol 

9. sınıf 174 45,21 6,72 

,997 
10. sınıf 169 45,07 5,99 

11. sınıf 132 45,17 5,98 

12.sınıf 
 

81 
 

45,11 
 

7,46 
 

Sosyal anlatımcılık 

9. sınıf 174 46,69 5,76 

,326 
10. sınıf 169 46,01 5,38 

11. sınıf 132 45,76 5,18 

12.sınıf 
 

81 
 

46,90 
 

6,46 
 

Sosyal duyarlılık 

9. sınıf 174 44,03 6,90 

,168 
10. sınıf 169 45,28 6,56 

11. sınıf 132 44,35 6,38 

12.sınıf 
 

81 
 

45,67 
 

6,92 
 

Sosyal kontrol 
 
 

9. sınıf 174 43,87 6,93 

,717 
 
 

10. sınıf 169 43,39 6,34 

11. sınıf 132 43,64 6,29 

12.sınıf 
 
 
 

81 
 
 
 

44,38 
 
 
 

6,79 
 
 
 

Sbe toplam 

9. sınıf 174 274,06 26,06 

,892 
10. sınıf 169 274,91 24,67 

11. sınıf 132 274,32 25,64 

12.sınıf 81 276,67 27,24 

*p<,05 

Lise öğrencilerinin sosyal beceri onların sınıf düzeyi değişkenine göre incelemek amacıyla Tek 
Yönlü Varyans Analizinde lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin sınıf düzeyleri değişkenine göre 
hem ölçeğin toplamında hem de alt ölçeklerinde anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir(p> 
,05). 
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Alt Problem 4 . Doğum sırası açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan “Lise öğrencilerinin ailede kaçıncı çocuk oldukları 
açısından sosyal beceri düzeyleri ile arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusunu incelemek 
üzere yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 5 
Katılımcıların Sosyal Beceri Ailede Kaçıncı Çocuk Olduklarına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları 

Boyutlar Doğum 
sırası 

N X  s.s p 

Duyuşsal anlatımcılık 

İlk Çocuk 178 46,73 5,28 

,137 

2. çocuk 168 48,12 5,62 

3. çocuk 137 48,02 5,86 

4. çocuk 45 47,96 5,22 

5.ve üzeri 
 

28 
 

47,96 
 

4,99 
 

Duyuşsal duyarlılık 

İlk Çocuk 178 47,57 6,99 

,885 

2. çocuk 168 47,85 6,80 

3. çocuk 137 47,39 6,67 

4. çocuk 45 46,69 6,42 

5.ve üzeri 
 

28 
 

47,25 
 

7,01 
 

Duyuşsal kontrol 

İlk Çocuk 178 44,80 6,19 

,235 

2. çocuk 168 46,06 6,51 

3. çocuk 137 44,83 6,69 

4. çocuk 45 44,04 5,93 

5.ve üzeri 
 

28 
 

45,18 
 

6,83 
 

Sosyal anlatımcılık 

İlk Çocuk 178 46,48 6,02 

,460 

2. çocuk 168 46,05 5,81 

3. çocuk 137 46,70 5,08 

4. çocuk 45 45,02 4,73 

5.ve üzeri 
 

28 
 

46,57 
 

5,51 
 

Sosyal duyarlılık 

İlk Çocuk 178 44,69 6,84 

,463 

2. çocuk 168 45,27 6,61 

3. çocuk 137 43,94 6,68 

4. çocuk 45 45,44 6,36 

5.ve üzeri 
 

28 
 

44,32 
 

6,84 
 

Sosyal kontrol 

İlk Çocuk 178 43,81 6,72 

,475 

2. çocuk 168 44,39 7,19 

3. çocuk 137 43,33 5,94 

4. çocuk 45 42,73 5,69 

5.ve üzeri 
 

28 
 

43,11 
 

6,07 
 

Sbe Toplam 

İlk Çocuk 178 273,52 27,19  
 
,527 

2. çocuk 168 277,55 26,66 

3. çocuk 137 274,14 24,66 

4. çocuk 45 271,60 19,21 

5.ve üzeri 28 274,04 23,60 
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Lise öğrencilerinin sosyal becerilerinin onların ailede kaçıncı çocuk oldukları açısından anlamlı 
farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizinde ölçek 
genelinde ve alt ölçeklerde anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir(p> ,05). 

Alt Problem 5. Lise öğrencilerinin ailelerinin ekonomik durumları açısından sosyal beceri 
düzeyleri ile arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Lise öğrencilerinin sosyal beceri onların ekonomik durumlarına göre ortalama puanları 
arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığını incelemek amacıyla Kruskal Wallis H Testi yapılarak 
elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 6 
Katılımcıların Sosyal Beceri Düzeylerinin Ailelerinin Ekonomik Durumlarına Göre Kruskal Wallis H 
Testi Sonuçları 

Boyutlar Ekonomik Durum N Sıralar 
ortalaması 

𝒙𝟐 p Farkın 
kaynağı 

Duyuşsal 
anlatımcılık 

Düşük  20 328,35 

47,63 

 
,352 

 

Orta 506 276,15  

Yüksek 
 

30 
 

284,85 
 

Duyuşsal duyarlılık Düşük  20 303,60 

47,43 ,046 
Orta- 
Yüksek* 

Orta 506 273,56 

Yüksek 
 

30 
 

345,12 
 

Duyuşsal kontrol Düşük  20 346,05 

45,05 ,007 

Düşük*- 
Orta 
Orta 
Yüksek* 

Orta 506 271,73 
Yüksek 

   30 347,60 

Sosyal anlatımcılık Düşük  20 296,75 

46,21 ,769 

 

Orta 506 276,96 

Yüksek 
 

30 
 

292,27 
 

Sosyal duyarlılık Düşük  20 311,45 

44,71 ,622 

 

Orta 506 276,80 

Yüksek 
 

30 
 

285,13 
 

Sosyal  
kontrol 

Düşük  20 266,43 

43,74 ,814 

 

Orta 506 278,03 

Yüksek 
 

30 
 

294,40 
 

Sbe toplam Düşük  20 315,65 

274,76 ,210 

 

Orta 506 274,72 

Yüksek 30 317,57 

            *p<,05 

Lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinde ekonomik durumları açısından duyuşsal 
duyarlılık ve duyuşsal kontrol alt ölçeklerinde anlamlı farklılık tespit etmiştir (p<,05). Farkın kaynağını 
tespit etmek için yapılan analiz sonucunda orta – yüksek gelirliler arasında yüksek lehine; düşük- orta 
ve orta- yüksek gelirliler arasında orta gelirliler lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Alt Problem 6. Anne-baba tutumu açısından lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Lise öğrencilerinin sosyal beceri onların anne- baba tutumlarına göre ortalama puanları 
arasında bir takım farklılıkların olduğu gözlenerek arada gözlenen farklılıkları incelemek amacıyla 
Kruskal Wallis H Testi yapılarak elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 7 

Katılımcıların Sosyal Beceri Düzeylerinin Anne-Baba Tutumu Açısından Kruskall Wallis H Testi 
Sonuçları 

Boyutlar Anne-baba tutumu N Sıralar 
ortalaması 

𝒙𝟐 p Farkın kaynağı 

Duyuşsal 
Anlatımcılık 

aşırı koruyucu 106 306,22 

 
47,63 

,069 

 
ilgili ve sevecen 402 271,68 
katı ve zorlayıcı 23 322,54 
ilgisiz 13 202,54 
Diğer 
 

12 
 

260,08 
 

Duyuşsal 
Duyarlılık  

aşırı koruyucu 106 303,25 

47,43 

 
,107 

 
ilgili ve sevecen 402 268,39 
katı ve zorlayıcı 23 305,28 
ilgisiz 13 270,12 
Diğer 
 

12 
 

356,17 
 

Duyuşsal 
Kontrol 

aşırı koruyucu 106 288,42 

45,05 ,799 

 
ilgili ve sevecen 402 274,64 
katı ve zorlayıcı 23 268,41 
ilgisiz 13 317,15 
Diğer 
 

12 
 

297,71 
 

Sosyal 
Anlatımcılık 

aşırı koruyucu 106 268,97 

46,21 
 
,406 

 
ilgili ve sevecen 402 280,46 
katı ve zorlayıcı 23 272,80 
ilgisiz 13 236,38 
Diğer 
 

12 
 

353,71 
 

Sosyal 
Duyarlılık 

aşırı koruyucu 106 297,28 

44,71 
 
 
 

,129 
 
 
 

 
ilgili ve sevecen 402 269,44 
katı ve zorlayıcı 23 277,30 
ilgisiz 13 344,00 
Diğer 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

347,58 
 
 
 
 

Sosyal 
Kontrol 

aşırı koruyucu 106 306,77 

43,74 ,004 

Aşrı koruyucu*- 
ilgili sevecen 
 Aşırı koruyucu-
diğer* 
 İlgili sevecen- 
diğer* 
 Katı zorlayıcı- 
diğer* 
 İlgisiz- diğer* 
 

ilgili ve sevecen 402 266,96 
katı ve zorlayıcı 23 295,28 
ilgisiz 13 245,50 
Diğer 
 

12 
 
 

419,00 
 
 

Sbe toplam aşırı koruyucu 106 303,40 

 
274,76 

 
,077 

 
 ilgili ve sevecen 

402 268,79 

katı ve zorlayıcı 23 297,11 
ilgisiz 13 258,15 
diğer 12 370,08 

            *p<,05 
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Lise öğrencilerinin anne-baba tutumu açısından sosyal beceri düzeylerinde ve sosyal kontrol 
alt ölçeği ile anne baba tutumları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir(p<,05). Farkın kaynağını 
tespit etmek için yapılan analizde de aşırı koruyucu ile ilgili sevecen arasında aşırı koruyucu anne 
baba tutumu lehine; aşırı koruyucu, katı zorlayıcı, ilgili sevecen, ilgisiz anne baba tutumları ile  diğer 
anne baba tutumu arasında diğer lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma   

Araştırmada bulgularında ölçek genelinde öğrencilerin cevaplarının ortalamasının benim gibi 
aralığına denk geldiği analiz sonucunda tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal becerilerinin orta 
düzeyde olduğu ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir. 

Araştırma bulgularına göre cinsiyet değişkeni ile sosyal beceri düzeyi açısından analizi 
sonucunda ölçeğin duyuşsal kontrol ve sosyal anlatımcılık alt ölçeğinde erkekler lehine anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir(p< ,05) . Benzer çalışmalar incelendiğinde; Seven ve Yoldaş (2007) sınıf 
öğretmenlerine yönelik yaptıkları bir çalışmada sosyal beceri düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. Bununla birlikte Kara (2003); Avşar (2004); Şahin (1999)’nin yaptığı çalışmalarında 
cinsiyete göre sosyal becerilerde anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Araştırma bulgularında sınıf seviyeleri açısından ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişki 
incelemek için yapılan tek yönlü varyans analizinde anlamlı farkın olmadığı tespit edilmiştir. 
Canbay(2010) da yaptığı araştırmasında duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlılık, duyuşsal kontrol, 
sosyal duyarlılık ve sosyal kontrol alt ölçeklerinde ve genel beceri düzeylerinde sınıf düzeyi ile 
aralarında anlamlı farka rastlanmamıştır. Bununla birlikte bu durumun aksi yönünde anlamlı 
farklılıklar gösterdiği çalışmalar da mevcuttur. Şahin (1999) da yaptığı araştırmasında sınıf düzeyleri 
ile sosyal beceriler arasında Canbay (2010) yaptığı araştırmasında sosyal anlatımcılık alt boyutu ile 
sınıf seviyeleri arasında anlamlı farkın olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırma bulgularında lise öğrencilerinin sosyal becerilerinin onların ailede kaçıncı çocuk 
oldukları açısından anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir(p> ,05). Seven ve Yoldaş (2007); Seven 
(2007) araştırmalarında ailede kaçıncı çocuk oldukları değişkeni açısından sosyal beceri düzeylerinde 
anlamlı farkın olmadığını tespit etmiştir. 

Araştırma bulgularında lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinde ekonomik durumları 
açısından duyuşsal duyarlılık ve duyuşsal kontrol alt ölçeklerinde anlamlı farklılık tespit etmiştir 
(p<,05). Farkın kaynağını bulmak için yapılan analiz sonucunda orta – yüksek gelirliler arasında yüksek 
lehine; düşük- orta ve orta- yüksek gelirliler arasında orta gelirliler lehine anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Şahin (1999); Canbay (2010) ekonomik durumları açısından sosyal beceri 
düzeylerinde anlamlı farklılık tespit etmişlerdir. Şahin (1999) yaptığı araştırmasında gelir düzeyleri 
ile sosyal beceriler arasında anlamlı farklılıklar olduğunu, Canbay (2010) araştırmasında buna paralel 
olarak gelir durumu ile sosyal beceriler arasında anlamlı farklılıklar olduğunu yaptığı analizler 
sonucunda tespit etmişlerdir. 

Araştırma bulgularında lise öğrencilerinin anne-baba tutumu açısından sosyal beceri 
düzeylerinde ve sosyal kontrol alt ölçeği ile anne baba tutumları arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir(p<,05). Farkın kaynağını bulmak için yapılan analizde de aşırı koruyucu ile ilgili sevecen 
arasında aşırı koruyucu anne baba tutumu lehine; aşırı koruyucu, katı zorlayıcı, ilgili sevecen, ilgisiz 
anne baba tutumları ile diğer anne baba tutumu arasında diğer lehine anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir. Canbay (2010) araştırmasında anne babalarının tutumlarına göre sosyal anlatımcılık, sosyal 
kontrol alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit etmiştir. 
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Özet 

Yürütülen çalışmada ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterliklerinin belirli değişkenler (cinsiyet, 

sınıf seviyesi, anne-baba eğitim durumu, günlük ders çalışma süresi) açısından anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. Araştırmaya uygun örnekleme yöntemi ile sekiz farklı okuldan 302 kız, 252 erkek 

öğrenci olmak üzere toplamda 554 ortaokul öğrencisi dahil edilmiştir. Araştırma modeli olarak genel tarama 

modeli benimsenmiş böylece derinlemesine olmadan öğrencilerin ders çalışma özyeterliklerine dair fikirleri 

alınmıştır. Veri toplama amaçlı daha önce Güvenç (2010) tarafından geliştirilen “Ders Çalışma Özyeterliği Ölçeği” 

kullanılmıştır. Toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve öncelikle normallik testi yapılmıştır. Verilerin 

normallik testine göre uygun olduğu yapılan analizler sonucu elde edilmiştir. Cinsiyet değişkeni için iki grup 

karşılaştırması olduğundan ilişkisiz örneklemler t-testi, diğer değişkenlerde ikiden fazla grup karşılaştırıldığı için 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Öğrencilerin genel olarak ders çalışma özyeterlik düzeylerini 

belirlemek adına ise frekans, yüzde ve genel toplam hesaplanmıştır. Öğrencilerin genel olarak yüksek ders 

çalışma özyeterliğine sahip oldukları ifade edilebilir. Değişkenler açısından öğrencilerin ders çalışma 

özyeterlikleri ele alınacak olursa cinsiyet, sınıf seviyesi, baba eğitim düzeyi ve günlük ders çalışma süresi 

açısından anlamlı farklılık olduğu dikkat çekmektedir. Ancak anne eğitim durumu açısından anlamlı farklılık elde 

edilmemiştir.  

Anahtar Sözcükler: Özyeterlilik, Ders Çalışma, Ortaokul 
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Investigation of Secondary School Students’ Studying Self-Efficacy 

Abstract 

             In this study, it was examined whether secondary school students’ studying self-efficacy differs in terms 

of different variables such as gender, grade, parents’ education level and studying hours in a day. 302 female 

and 252 male students from different 8 schools in total 554 secondary school students were included in the 

investigation through appropriate sampling. As a research model, the general screening model was adopted so 

that students' opinions about studying self-efficacy were taken without depth. The "Study Self-Efficacy Scale" 

developed by Güvenç (2010) was used for data collection. The collected data were transferred to the computer 

environment and the normality test was performed firstly. One-way analysis of variance (ANOVA) was applied 

for unrelated samples when more than two groups were compared and t-test was used gender variable when 

there were two groups. Frequency, percentage and general total were calculated to determine students' general 

self-efficacy levels. It can be argued that mostly students have a high level of studying self-efficacy. It is 

noteworthy that there is a meaningful difference in terms of gender, grade level, father education level and 

duration of daily study if the students' self-efficacy in studying is taken into consideration. However, no 

significant difference is found in terms of mother education status. 

Keywords: Self-efficacy, Studying, Secondary School 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  103 

 

1. Giriş 

Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını olumlu ya da olumsuz etkileyen 

çeşitli sebeplerden bahsetmek mümkün olmaktadır. Öğrencilerin motivasyonları, ilgi ve ihtiyaçları, 

özgüvenleri ve ders çalışma stratejileri gibi temel etkenlerin öğrenmeleri üzerindeki etkileriyle ilgili 

çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. Yürütülen bu çalışmada ise ortaokul öğrencilerinin ders çalışma 

özyeterlik düzeyleri ve öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri çeşitli değişkenler açısından 

araştırılacaktır. Bu sebeple öncelikle özyeterlik kavramı açıklanacak ve öğrencilerin ders çalışma 

alışkanlıkları üzerinde özyeterliğin önemi ele alınacaktır.  

Özyeterlik, genel anlamda bireyin sahip olduğu becerilere ve kendi performansına inanması 

ve karşılaştığı zorluklarla mücadele edebilme gücü şeklinde tanımlanabilir. Özyeterlik inancı 

insanların nasıl hareket ettiğini, düşündüğünü, hissettiğini etkilemektedir. Bandura’ya (1993, s. 119) 

göre,  hayat boyu öğrenme algısı için güçlü bir özyeterlik inancına sahip olmak oldukça önemlidir. 

Böylece bireyler etkili ve kalıcı bir öğrenme sağlayabilmektedirler. Etkili ve kalıcı öğrenmenin 

sağlanabilmesi adına ders çalışma alışkanlıkları ve düzeni önem kazanmaktadır. Birey, çoğunlukla 

ders çalışma yoluyla formal öğrenmelerini pekiştirmeye çalışır. Ders çalışma özyeterliliğine sahip olan 

bir öğrenci okul öğrenmelerinde daha bilinçli hareket ederek performansına göre ders çalışma 

biçimini yönlendirir.  

2. Özyeterlik Nedir? 

Literatürde yapılan özyeterlik tanımlarına başvurulacak olursa öncelikle bu kavramı ilk öne 

sürenlerden Bandura’nın (1993) özyeterliği nasıl ifade ettiğine bakılabilir. Buna göre özyeterlik, 

bireylerin nasıl hissettiklerini, düşündüklerini, kendilerini motive ettiklerini ve davrandıklarını 

etkilemektedir (Bandura, 1993, s. 118). Özyeterliği tanımlarken Zimmerman ise (2001, s. 82) kendine 

has bir yöntem belirleyerek alandaki diğer ilişkili kavramlardan ayırt etmeye çalışmıştır. Özyeterliği 

ve etkilerini akademik motivasyon ve öğrenme ile ilişkilendirerek aynı zamanda özyeterliğin 

oluşumunda çeşitli sosyo-kültürel etkilerden de bahsetmiştir. Akkoyunlu, Orhan ve Umay’a göre 

(2005, s. 1) ise özyeterlik, bireylerin kendileri için bir amaç belirlemeleri, bu hedeflere ulaşmak için 

ne kadar çaba gösterdikleri ve amaçlarına ulaşmak için karşılaştıkları zorluklara ne kadar dirençli 

oldukları şeklinde ifade edilebilir. Karşılaşılan güçlüklere sebat gösterme konusu ile ilişkili olarak 

Ural, Umay ve Argün (2008, s. 308) olumsuz tecrübeler sonucunda bireylerin kendilerine güvenlerinin 

ve sahip oldukları kapasitelerine karşı inançlarının negatif etkilendiğini ifade etmişlerdir. Aşkar ve 

Umay (2001, s. 1) Bandura’ya göre özyeterlik algısının bireylerde hangi konularda etkili olduğunu 

çalışmalarında şu şekilde ifade etmişlerdir.  

Son olarak Yılmaz ve Yiğit’in (2012, s. 372) özyeterlik tanımına bakacak olursak, öğrencilere 

öğrenmeye karşı motivasyon sağlayan faktörlerden önemli biri de özyeterlik olarak ele alınmaktadır. 

Özyeterlik kendi başına öğrencinin sahip olduğu bir beceri değildir. Öğrencilerin yetenekleri 

konusunda bireysel algıları ve kendi potansiyellerine olan inancı “özyeterlik” olarak tanımlanabilir.  

Farklı araştırmacılara konu olan özyeterliğin tanımının oluşum sürecini ise Pajares (2002, s. 

116) şu şekilde tarif etmektedir: Bireyler belirli bir konuda aktivite gösterirler bunun ardından buna 

benzer başka aktiviteleri ve davranışları hakkında ortak genel bir yargıya sahip olurlar. Sonrasındaki 

süreçte bu inançları eşliğinde davranışları şekillenmektedir. Edinilen özyeterlik duygusu öğrencilerin 

aktivite boyunca ne kadar çaba göstereceklerini ve engeller karşısında ne denli dayanıklı olacaklarını 

da etkilemektedir.  

2. 1. Özyeterlik İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Güvenç (2010, s. 60) akademik başarı ve ders çalışma özyeterliği arasındaki ilişkinin 

incelenmesi gerektiğini dile getirip bu anlamda öğrencilerin ders çalışma özyeterliklerinin ölçülmesi 

amaçlı bir ölçek geliştirmiştir. Ders çalışma özyeterliği ile ilgili araştırmalarda bulunan Güvenç (2010, 

s.  61)  özyeterliği, kısaca kendi ifadesiyle “belirli bir amaç için ortaya konulan eylemler hakkında 
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kişinin bireysel yargıları” olarak açıklamıştır. Yıldırım ve İlhan’a (2010, s. 302) göre; özyeterlik algısı 

içerisinde eylemin planlanmasını, ihtiyaç duyulan yeteneklerin farkına varılarak organize edilmesi ve 

çeşitli zorluklar karşısında sebat edebilme durumunu da yer almaktadır. Engeller karşısında yılmadan 

eylemi göstermeye devam edebilme konusunda Aşkar ve Umay (2001, s. 1), özyeterlik düzeyi yüksek 

olan bireylerin yaptıkları işte herhangi bir problemle karşılaşma durumunda daha üst düzeyde sabır 

gösterdiklerini belirtmişlerdir.  

Bunlara ek olarak Öncü (2012, s. 184) özyeterlik algısı yüksek olan öğrencilerin kendilerini 

yetenekli olarak gördüklerini ve çalışma konusunda azimli oldukları için başarıyı yakalama 

olasılıklarının daha fazla olduğunu dile getirmiştir. Byrne, Flood ve Griffin (2014, s. 408), düşük 

özyeterliğe sahip öğrencilerin başarma inançları daha düşük olunca yaptıkları aktiviteler esnasında 

daha çok stres ve negatif duygu yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ancak yüksek özyeterliğe sahip 

öğrenciler ise zorluk yaşadıkları görevleri ilgi çekici bir etkinlik olarak görmektedirler. Benzer olarak 

Sala ve Redford (2010, s. 285) düşük özyeterlik sahibi bireylerle karşılaştırıldığında yüksek özyeterliğe 

sahip bireylerin güçlüklerle daha etkili bir şekilde mücadele edebildiklerini ifade etmiştir. Yüksek 

özyeterliğe sahip bireylerin o konuda çalışmaya dair iç motivasyonları daha fazla olmakta ve böylece 

başarılı olabilme ihtimalleri de artmaktadır. 

Kandemir ve Özbay (2012, s. 205) alandaki eksikliği fark ederek üniversite öğrencilerine 

yönelik 27 maddelik bir “Akademik Özyeterlik Ölçeği” geliştirmişlerdir. Byrne vd. (2014, s. 410) kız 

ve erkek öğrencilerin akademik özyeterlik puanlarını değerlendirerek cinsiyet açısından anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını araştırmışlardır. Sonuç olarak cinsiyet açısından çok az anlamlı bir farklılık 

elde edilmiştir. Ancak kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ders öncesinde soru sorma, ders planı 

hazırlama ve arkadaşlarından kimi konularda yardım isteme gibi durumlarda erkeklerden daha yüksek 

özyeterliğe sahip oldukları belirtilmiştir.  

Sala ve Redford (2010, s. 283) motivasyon, özyeterlik ve ders çalışma yaklaşımları arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda ise okuma ve yazma alanında yüksek özyeterliğe sahip 

öğrencilerin düşük özyeterlik sahibi öğrencilere nazaran stratejik ders çalışma yaklaşımları 

geliştirdikleri görülmüştür. Bu araştırmalara ek olarak Pajares (2002, s. 122-123) özyeterlik ve cinsiyet 

ilişkisini ele almıştır. Matematik, bilim ve teknoloji gibi alanlarda erkeklerin özyeterlik inancının 

yüksek olduğunu dile getirirken kızların ise edebiyat ve yazma gibi sözel alanlarda daha yüksek 

özyeterliğe sahip olduklarını dile getirmiştir. Bayırtepe ve Tüzün (2007, s. 50) ise oyun tabanlı 

öğrenmenin öğrencilerin özyeterlik algılarında cinsiyete göre etkisini ele almışlardır. Ancak Olpak ve 

Korucu’nun (2014, s. 340) ve Gömleksiz ve Kılınç’ın (2014, s. 51) çalışmalarında olduğu gibi 

öğrencilerin çeşitli konularda özyeterlikleri incelenmiş ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık elde 

edilmemiştir. İpek, Tekbıyık ve Ursavaş (2010, s.138) ise öğrencilerin araştırma özyeterliklerini 

üniversite yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında incelemiştir. Benzer olarak Akkoyunlu ve 

Kurbanoğlu (2003, s. 5) öğretmen adaylarının okuryazarlık özyeterliğini incelerken, Öncü (2012, s. 

197) çalışmasında ortaokul öğrencilerinin akademik özyeterliklerini sınıf seviyesi açısından 

araştırmıştır. Bir başka değişken olarak ise anne-baba eğitim durumu açısından öğrencilerin özyeterlik 

düzeyleri ele alınmıştır (Sakız, 2013, s. 195). Ders çalışma özyeterliği ile bağlantılı olarak Aydın, Ömür 

ve Argon (2014, s. 7) çalışmalarında öğretmen adaylarının özyeterlik algılarını not ortalamalarına 

bağlı bir şekilde ele almıştır.  

2. 2. Ortaokul Öğrencilerinde Ders Çalışma Özyeterliğinin Önemi  

Günümüzde eğitim alanında hedeflerini belirleyebilen, ders çalışma stratejilerini doğru 

kullanabilen ve motivasyonlarını yüksek tutabilen öğrencilerin akademik alanda yaşıtlarına göre daha 

başarılı olma şansına sahip oldukları söylenebilir. Bu açıdan öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri, 

başarılarını ve motivasyonlarını etkileyen bir faktör olarak göz önüne çıkmaktadır. Sakız (2013, s. 

190) başarının elde edilebilmesi adına edinilen tecrübelerin öğrencilerin özyeterlik algılarını 

doğrudan etkilediğini ifade etmiştir. Ortaokul öğrencilerinin özyeterliklerine dair Işıksal ve Aşkar da 
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(2007, s. 109) 7. sınıf öğrencilerinin matematik ve bilgisayara dair özyeterliğini çeşitli değişkenler 

açısından incelemişlerdir.  

Ancak ülkemizde öğrencilerin akademik özyeterlik algılarına dair yürütülen çalışmalar ele 

alındığında ders çalışma özyeterliğinin tek başına incelenmediği farkedilmektedir. Buna ek olarak 

çalışmalara büyük oranda yüksek öğretim düzeyindeki bireyler dahil edilmiştir. Ortaokul seviyesindeki 

öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri hakkında yapılan bir araştırma bulunmamaktadır. Son 

zamanlarda akademik açıdan ortaokul başarısı öğrencilerin hayatları boyunca onlara yön verecek 

nitelikte önem taşımaktadır. Uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavları 

dikkate alınacak olursa öğrencilerin ortaokulda edindikleri bilgiler test edilerek gidecekleri lise sınav 

ile belirlenmektedir. Böylece puan ortalamalarına uygun olan liselere gitmeye hak kazanan 

öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri başarıya ulaşabilmeleri için önemli bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

2. 3. Araştırmanın Önemi 

Eğitim-öğretim alanında başarıyı yakalayabilmek ve modern çağın ihtiyaçlarına uyum 

sağlayabilmek adına öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar 

yürütülmektedir. Alanyazında öğrenci performansını etkileyen faktörler araştırıldığında ise ilk 

sıralarda öğrenci motivasyonu ve kaygı düzeyi karşımıza çıkarken öğrenci motivasyonu ile doğru 

orantılı olarak öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri dile getirilebilir. Öğrencilerin ders çalışma 

özyeterlikleri ders çalışma stratejilerini, derslere karşı ve kendilerine olan önyargılarını 

etkilemektedir. Dolaylı olarak öğrencilerin yeteneklerine olan inançları motivasyonlarını etkilemekte 

ve böylece performanslarında da buna bağlı değişimler yaşanmaktadır. Özyeterlik inancı ile ilgili 

yapılan birçok araştırmada öğrencilerin kendilerine olan inanç düzeyileri yükseldikçe 

motivasyonlarının da arttığı ifade edilmiştir. Bu sayede öğrenciler daha iyi performans sergileyerek 

başarıyı yakalayabilmektedirler. Birçok alanda başarıyı etkileyen önemli bir faktör olan özyeterlik 

inancına dair yürütülen çalışmalar incelendiğinde ise ders çalışma özyeterliğinin çok fazla araştırmada 

yer almadığı dikkat çekmektedir. Akademik özyeterlik araştırmalarında göze çarpan bir başka özellik 

ise çalışmalar genellikle yüksek öğretim öğrencileri ya da öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Ancak 

eğitim alanında belki de öğrencilerin geleceğine yön veren ortaokul yıllarına dair araştırmaların eksik 

kaldığı fark edilmektedir. Genel olarak ise akademik özyeterliğin ele alındığı çalışmalarda cinsiyet, 

yaş ve okunulan bölüm dışında başka değişkenlerin incelenmediği de görülmektedir. Bu açıdan yapılan 

araştırma, öğrencilerin ders çalışma özyeterliği dağılımını incelemenin yanında; cinsiyet, sınıf 

seviyesi, anne-baba eğitim durumu ve günlük ders çalışma saati gibi değişkenleri ele alarak diğer 

çalışmalardan farklılaşmaktadır. Belirtildiği gibi ders çalışma özyeterliği konusunda ortaokul 

öğrencilerine yönelik boşluğu doldurabilmesi amacıyla yürütülen çalışmanın literatüre faydalı olması 

ümit edilmektedir.  

2. 4. Araştırmanın Amacı 

Yürütülen araştırmada ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlikleri dağılımı 

incelenecektir. Cinsiyet, sınıf seviyesi, anne-baba eğitim durumu ve günlük ders çalışma saati 

açısından ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterliklerinin anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği araştırılacaktır. İfade edilen değişkenler açısından öğrencilerin ders çalışma 

özyeterlikleri arasında anlamlı farklılıklar elde edilmesi beklenmektedir. Sınıf seviyesi ve günlük ders 

çalışma süresi arttıkça öğrencilerin ders çalışma özyeterlik düzeylerinde de bir artış görülebileceği 

tahmin edilmektedir. Aynı şekilde anne-baba eğitim durumu ile ders çalışma özyeterliği arasında 

pozitif bir korelasyon olması beklenmektedir. Cinsiyet açısından ise erkek öğrencilerin ders çalışma 

özyeterliği düzeyinin kız öğrencilerinden daha yüksek olabileceği tahmin edilmektedir. Bu öngörülere 

dayanılarak araştırmada ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterliklerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, 

anne-baba eğitim durumu ve günlük ders çalışma saati açısından anlamlı bir farklılık oluşturup 
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oluşturmadığı incelenecektir. Çalışma sonuçları literatürde bulunan diğer benzer çalışmalar ışığında 

ele alınacaktır.  

2. 5. Sayıltılar 

 Veri toplama sürecinde uygulanan ölçeği öğrenciler doğru ve samimi bir şekilde 

yanıtlamışlardır.  

 Ders çalışma özyeterliği ölçeğinde yer alan maddeler araştırmanın amacına uygunluk 

göstermektedir. 

 Araştırmada yer alan toplam okul ve öğrenci sayısı evren ve örneklemi temsil edebilir 

niteliktedir. 

2. 6. Sınırlılıklar 

Yürütülen araştırma; 

 Afyonkarahisar ilinde yer alan devlet statüsündeki okullarla, 

 Ortaokul 5-6-7-8. sınıf öğrencileri ile 

 2016-2017 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 

2. 7. Problem Cümlesi  

Çeşitli değişkenler açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmakta mıdır? Ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlikleri düzeylerinin 

dağılımı nasıldır? 

Alt problem cümleleri; 

“Ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri düzeyi dağılımı nasıldır? 

Cinsiyet açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

Sınıf seviyesi açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 

Anne eğitim durumu açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

Baba eğitim durumu açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

Günlük ders çalışma süresi açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı 

bir farklılık var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. 

2. 8. Araştırmanın Yöntemi 

Yürütülen çalışmada çok sayıda bireye ulaşma ve toplanan verilerin analizi açısından nicel 

araştırma desenlerinden genel tarama modeli benimsenmiştir. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel’e (2016, s. 177) göre tarama çalışmaları; “bir konu ya da olaya dair 

katılımcıların fikirlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle 

diğer araştırmalara göre daha büyük örneklem gruplarına ulaşılan araştırmalar tarama araştırmaları” 

olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmada örneklem grubu olarak Afyonkarahisar ilinden 8 farklı 

ortaokuldan toplamda 554 öğrenciye ulaşılmış ve öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri üzerine 

derinlemesine inilmeden çalışma yapılmıştır. Bu açılardan araştırma deseni olarak genel tarama 

modelinin benimsenmesi anlam kazanmaktadır. Uygulanan ölçekler sonucunda toplanan veriler 

üzerinden; öncelikle öğrencilerin ders çalışma özyeterlik düzeyleri ile ilgili frekans ve yüzde değerleri 

incelenmiştir. Belirtilen değişkenler açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için; 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  107 

 

verilerin normal dağılım gösterdiği ve iki grup karşılaştırılanlar da t-testi, verilerin normal dağılım 

gösterdiği ve ikiden fazla grubun ele alındığı durumlarda tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 

2. 9. Araştırma Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar ili ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi ise Afyonkarahisar ilinden sekiz farklı okuldan uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 302 

kız, 252 erkek toplamda 554 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem grubunda yer alan okullardan iki 

tanesi il merkezinde yer alan, dört tanesi ilçe merkezinde yer alan ve iki tanesi de köyde eğitim-

öğretim veren okullardır. Bahsedilen okullardan iki tanesi imam hatip ortaokuludur. Büyüköztürk 

vd.’ne göre (2016, s. 81) araştırmalarda; soruları cevaplamak, veri toplamak için ihtiyaç duyulan 

verilerin elde edildiği canlı ya da cansız büyük grup evren, özellikleriyle ilgili veri toplanan evrenin 

seçilen sınırlı bir parçası örneklem şeklinde belirtilmektedir. Araştırma sürecinde örneklem grubu 

belirlenirken zaman tasarrufu sağlayarak, kolay ve masrafsız bir şekilde veri toplama hedeflenmesi 

sebebiyle uygun örnekleme yöntemi benimsenmiştir.  

Tablo 1 

Öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre dağılımı 

Cinsiyet N Sınıf Seviyesi Öğrenci Sayısı 

Kız  302 5 81 

Erkek 252 6 152 

  7 144 

  8 177 

  TOPLAM 554 

2. 10. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada elde edilen veriler Güvenç (2010) tarafından beşli derecelendirme biçiminde 

hazırlanan 17 maddelik ‘Ders Çalışma Özyeterlilik Ölçeği’ ile toplanmıştır. Ölçeğe verilen cevaplar 

%0-%100 düzeyinde onarlı aralıkla ifade edilmiştir. Bu aralıklar için yapılan kodlama; %0-%10 ve %20 

“Hiçbir zaman”, %30 ve %40 “Nadiren”, %50 ve %60 “Bazen”, %70 ve %80 “Çoğu zaman” ve %90-%100 

“Her zaman” olarak belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan “Ders Çalışma Özyeterliği Algısı Ölçeği1” 

için Güvenç’in (2010) çalışmasında ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .91 olarak 

bulunmuştur. Yürütülen bu çalışmada ise güvenirlik katsayısı .89 şeklinde elde edilmiştir.  

2. 11. Bulgular 

Ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri düzeyi dağılımı nasıldır? 

Yapılan çalışmada toplanan veriler bilgisayar ortamında analiz edilmişlerdir. Verilen analizler 

ölçekten elde edilen genel toplam üzerinden madde frekans, yüzde ve ortalamaları üzerinden 

incelenecektir. Öğrencilerinin ders çalışma özyeterlik düzeyleri dağılımı belirlenirken Yenilmez’in 

(2008, s. 181) 5’li Likert ölçeğine uygun olarak belirlediği; 5.00-4.20 “Her zaman”, 4.19-3.40 “Çoğu 

zaman”, 3.39-2.60 “Bazen”, 2.59-1.80 “Nadiren”, 1.79-1.00 “Hiçbir zaman” aralıklarına göre öğrenci 

görüşü puanları karşılığı belirlenmiştir. 

Tablo 2 

Ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlik düzeyleri dağılımı 

Maddeler Öğrenci Görüşlerİ 
      1        2          3        4           5          

Öğrenci Görüşü 
Puanları Karşılığı 

1. Kendi kendime 
çalışabilirim. 

f     13      18        57        86       380  
%   2,4      3,2      10,3     15,5      68,6  

Her zaman 

2. Çalışma ortamımı 
dikkatimi dağıtmayacak 

şekilde düzenleyebilirim. 

f     20      22        72        107      333  
%   3,6     4,0       13,0      19,3     60,1  

Her zaman 

1. Ölçek izni alınmıştır.   
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3. Ödevlerimi zamanında 
bitirebilirim. 

f     13      23       68         107      343  
%   2,3     4,2       12,3      19,3     61,9  

Her zaman 

4. Televizyonda en sevdiğim 
program olsa da ders 

çalışabilirim. 

f     62      47       102       122      221  
%   11,1   8,5      18,4      22,0      39,9  

 

Çoğu zaman 

5. Kendi kendimi ders 
çalışmak için 

hazırlayabilirim. 

f     17       22       53        102      360     
%   3,1      4,0      9,6       18,4      65,0  

Her zaman 

6. Dikkatimi toplamak için 
kendi kendimi 
yönlendiririm. 

f     20      30       58         122       324  
%   3,6     5,4      10,5        22,0     58,5  

Her zaman 

7. Anlamadığım zaman 
çekinmeden sorabilirim. 

f     35      23       74         90        332  
%   6,3     4,2      13,4      16,2       59,9  

Çoğu zaman 

8. Nasıl öğrenmem 
gerektiğine karar 

verebilirim. 

f     19      31        74        110      320  
%   3,4      5,6      13,4      19,9     57,8  

Her zaman 

9. Dersi sevmesem de 
öğrenmek için dikkatimi 
toplamanın bir yolunu 

bulabilirim. 

f     26       28       71        113      316  
%   4,7      5,1      12,8      20,4      57,0  

 

Çoğu zaman 

10. Kendi çalışmamı 
planlayabilirim. 

f    19        26        57        115      337  
%  3,4       4,7       10,3      20,8     60,8  

Her zaman 

11. Konu uzun olsa da sonuna 
kadar dikkatle 
okuyabilirim. 

f    19       16          71       132      316  
%   3,4      2,9       12,8      23,8     57,0  

Her zaman 

12. Ödev nedenli sıkıcı olursa 
olsun onu bitirebilirim. 

f    21       29         60        102      342  
%  3,7      5,2        10,8      18,4     61,7  

Her zaman 

13. Yorulsam da kendimi 
ödevimi bitirmek için 

zorlayabilirim. 

f    27       34         49         111      333  
%  4,9      6,1        8,8        20,0     60,1  

Her zaman 

14. Konunun önemli 
bölümlerini 

saptayabilirim. 

f   26        31         78         112     307  
%  4,7      5,6       14,1        20,2    55,4  

Çoğu zaman 

15. Daha iyi öğrenmek için 
farklı yollar 

deneyebilirim. 

f    21       26        71          131     305  
%   3,7     4,7       12,8       23,6    55,1  

Her zaman 

16. Anlamadığım yerleri 
belirleyebilirim. 

f   22        19         44          88        381  
%   4,0       3,4       7,9       15,9     68,8  

Her zaman 

17. Gerekirse sevdiğim diğer 
etkinliklere (oyun, spor, 
vb.) ayırdığım zamanda 

ders çalışabilirim. 

f   74         25         82        101      272  
%  13,8     4,5        14,8      18,2     49,1  

Çoğu zaman 

Maddelere öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde genel olarak ders çalışma 

özyeterliklerinin yüksek olduğu fark edilmektedir. Öğrencilerin puan ortalamalarına göre maddelerin 

12 tanesi için ‘her zaman’ ifadesini ve geriye kalan 5 madde için “çoğu zaman” ifadesini seçtikleri 

görülmektedir. Buna bağlı olarak örneklem grubunda yer alan ortaokul öğrencilerinin genel olarak 

yüksek düzeyde ders çalışma özyeterliğine sahip oldukları dile getirilebilir. Öğrencilerin ders çalışma 

özyeterlik düzeyleri ile ilgili daha etkili yorum yapabilmek adına bu konuya ilişkin çeşitli çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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Cinsiyet açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

Tablo 3 

Cinsiyet Açısından Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Özyeterlikleri İçin Yapılan T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X S.S. T p 

Ders 

Çalışma 

Özyeterliği 

Kız 

Erkek 

302 

252 

73,95 

69,03 

10,50 

12,88 

4,86 ,000 

Yapılan çalışma sonucunda cinsiyet değişkeni ile ilgili olarak elde edilen veriler doğrultusunda 

kız ve erkek öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir (p<,05; 

p=,000). Buna göre öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri ortalaması değerlendirildiğinde kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha üst düzey ders çalışma özyeterliğine sahip oldukları ifade 

edilebilir.  

Sınıf seviyesi açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı 

bir farklılık var mıdır? 

Tablo 4 

Sınıf Seviyesi Açısından Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Özyeterlikleri İçin Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

 Sınıf Düzeyi N X S.S. F p Farkın Kaynağı 

Ders Çalışma Özyeterliği  5. Sınıf 

6. Sınıf 

7. Sınıf 

8. Sınıf  

81 

152 

144 

177  

73,71 

73,17 

72,09 

69,24 

9,21 

11,22 

12,04 

13,02  

4,19  

 

,006 1-4  

2-4     

 

4-1/ 4-2 

(1: 5. Sınıf, 2: 6. Sınıf, 3: 7. Sınıf, 4: 8. Sınıf öğrencileri) 

Sınıf seviyesine göre ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlikleri ele alındığında 

öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirtilebilir (p<,05; p=,006). Farkın kaynağına 

bakıldığında 5. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri arasında 5. sınıf öğrencileri lehine, 6. ve 8. sınıf öğrencileri 

arasında ise 6. sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar öğrenci 

sınıf seviyesi arttıkça ders çalışma özyeterliğinin artabileceği sonucunun aksini öne sürmektedir. 

Burada etkili olan faktörlerden biri 5. sınıftan 8. sınıfa doğru ilerlerken öğrencilerin ergenlik 

dönemine girmiş olmaları ve buna bağlı olarak ders çalışma gibi alışkanlıklardan uzaklaşıyor olmaları 

şeklinde ifade edilebilir. Buna göre literatürdeki benzer çalışma sonuçları incelenerek farklı yorumlar 

yapılabilir. 

Anne eğitim durumu açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Tablo 5 

Anne Eğitim Durumu Açısından Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Özyeterlikleri İçin Yapılan Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 Anne Eğitim 

Durumu 

N X S.S. f p 

Ders 

Çalışma 

Özyeterliği 

İlkokul mezunu 

Ortaokul mezunu 

Lise mezunu 

Üniversite ve 

üzeri 

272 

171 

80 

31 

71,16 

71,72 

73,52 

71,83 

12,48 

12,04 

9,88 

10,33 

,810 ,489 
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Ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlikleri anne eğitim durumlarına göre 

incelendiğinde öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir (p<,05; p=,498). 

Öğrencilerin ders çalışma özyeterliklerinin anne eğitim durumları arttıkça yükselmesi beklenebilecek 

bir sonuçken herhangi anlamlı bir farklılık elde edilememiştir. Bu açıdan konuyu daha detaylı ele 

almak için farklı çalışmalar yürütülebilir.  

Baba eğitim durumu açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Tablo 6  

Baba Eğitim Durumu Açısından Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Özyeterlikleri İçin Yapılan Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 Baba Eğitim 

Durumu 

N X S.S. f p Farkın 

kaynağı 

Ders 

Çalışma 

Özyeterliği 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise mezunu 

Üniversite ve 

üzeri 

1

1 

1

5

2 

9

9 

70,16 

       

70,07 

 

72,81 

74,94 

13,17 

 

12,50 

               

11,60 

8,15 

4,81 ,003 1-4 

 

2-4 

 

              

4-1/ 4-2 

(1: ilkokul mezunu, 2: ortaokul mezunu, 3: lise mezunu, 4: üniversite ve üzeri) 

Öğrencilerin baba eğitim durumları açısından ders çalışma özyeterlikleri incelendiğinde ise 

anlamlı farklılığın olduğu dikkat çekmektedir (p<,05; p=,003). Farklılığın kaynağı olarak analiz 

sonuçlarında babaları üniversite mezunu olan öğrencilerin babaları ilkokul ve ortaokul mezunu olan 

öğrencilere göre daha yüksek ders çalışma özyeterliğine sahip oldukları belirtilebilir. Buna göre 

babalarının eğitim seviyesi arttıkça öğrencilerin ders çalışma özyeterliklerinde de artış 

görülmektedir. 

Günlük ders çalışma süresi açısından ortaokul öğrencileri ders çalışma özyeterlikleri 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Tablo 7 

Günlük Ders Çalışma Süresi Açısından Ortaokul Öğrencileri Ders Çalışma Özyeterlikleri Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

 Günlük Ders 

Çalışma Süresi 

N X S.S. F P Farkın Kaynağı 

 

Ders Çalışma 

Özyeterliği 

 

0-1 

2-3 

4-5 

6 ve üzeri  

 

151 

301 

84 

18  

 

66,29 

72,90 

75,91  

77,77 

 

14,56 

10,32 

8,62 

8,31  

 

18,04  

 

 

,000  

 

 

1- 2/3/4 

(1: 0-1 saat, 2: 2-3 saat, 3: 4-5 saat, 4: 6 ve üzeri saat) 

Ortaokul öğrencilerinin günlük ders çalışma süreleri açısından ders çalışma özyeterlikleri 

arasında anlamlı farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri 

arasında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir (p<,05; p=,000). Veri analizlerine göre günlük ders çalışma 

süreleri 0-1 saat ve 2-3, 4-5 saat ve 6 ve üzeri saat olan öğrenciler arasında günlük çalışma süreleri 

daha yüksek olan öğrenciler lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Buna göre günlük ders çalışma 

süresi ve ders çalışma özyeterlikleri aralarında olumlu bir ilişki olabileceği dile getirilebilir. Günlük 

ders çalışma süresi açısından ortaokul öğrenci ders çalışma özyeterlikleri detaylı bir şekilde 

incelenmelidir.  
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3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Yürütülen çalışmada ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlik düzeyleri belirlenmiş ve 

farklı değişkenler açısından öğrencilerin ders çalışma özyeterliklerinde anlamlı farklılık olup olmadığı 

incelenmiştir. Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak Güvenç’in (2010) geliştirdiği “Ders 

Çalışma Özyeterliği” ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracında toplamda 17 madde bulunmaktadır. 

Ölçekten alınabilecek en yüksek ve en düşük puanlara bakılacak olduğunda puan aralıklarının 0-85 

aralığında değişeceği dile getirilebilir. Öğrenciler tarafından doldurulan ölçeklerde ise en düşük 29 

en yüksek 85 puan alındığı gözlenmiştir.  

Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin genel ders çalışma özyeterlik düzeylerinin 

yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Ölçeğe öğrencilerin vermiş oldukların genel ortalaması 4,1 olarak 

elde edilmiştir. Buna göre ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlik ölçeğine verdikleri yanıt 

ortalamasının “Çoğu zaman” ifadesine karşılık geldiği belirtilebilir. Alanda öğrencilerin ders çalışma 

özyeterliğinin incelendiği benzer çalışmalara rastlanamadığı için elde edilen bu sonuç başka 

araştırmalarla karşılaştırılamamaktadır. Bu açıdan benzer çalışmaların yapılması ve sonuçların 

karşılaştırılmalı bir şekilde ele alınması gerekmektedir.  

Cinsiyet açısından ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlikleri arasında anlamlı bir 

farklılık elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 

yüksek ders çalışma özyeterliğine sahip oldukları görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre 

öğrencilerin genel özyeterliklerini inceleyen Pajares (2002, s. 123) ise bilim ve teknik alanlarda 

erkeklerin daha yüksek özyeterliğe, edebiyat ve sözel alanda ise kızların daha yüksek özyeterliğe 

sahip olduklarını dile getirmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin akademik özyeterliklerini inceleyen Byrne 

vd. (2014, s. 410) ise cinsiyet açısından çok düşük düzeyde anlamlı farklılık bulurken kız öğrencilerin 

ders içerisinde anlamadıkları kısımları sormaları ve zorlandıkları yerlerde yardım istemeleri 

konusunda daha yüksek özyeterliğe sahip olduklarını belirtmiştir. Ancak Bayırtepe ve Tüzün (2007, s. 

50) oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin özyeterlik algılarına dair etkisini incelerken 

cinsiyet açısından anlamlı farklılık elde edilmediğini ifade etmiştir. Işıksal ve Aşkar’ın (2003, s. 109) 

çalışmasında ise 7. Sınıf öğrencilerinin matematik ve bilgisayara dair özyeterlikleri incelenmiş ve 

matematik özyeterliklerinde cinsiyete bağlı anlamlı farklılık bulunmazken bilgisayar özyeterliklerinde 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek ortalamaya sahip oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak benzer bir konu olan öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarını ele 

alan Olpak ve Korucu’nun (2014, s. 340) çalışmasında cinsiyet açısından öğrenciler arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmadığı belirtilmiştir. Öğrencilerin İngilizce özyeterlikleri üzerine çalışan Gömleksiz 

ve Kılınç da (2014, s. 51) benzer olarak cinsiyet açısından anlamlı bir farklılığa erişmemiştir. 

Öğrencilerin ders çalışma özyeterliklerinin cinsiyet açısından anlamlı şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığına dair yürütülen araştırmalarda çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Buna bağlı olarak 

öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri ile ilgili daha farklı çalışmalar yapılabilir. 

Sınıf seviyesi açısından ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlikleri incelenecek 

olduğunda ise 8. sınıf öğrencileri ile 5. sınıf ve 6. sınıf öğrencileri arasında anlamlı farklılık elde 

edilmiştir. Farklılığın kaynağı incelendiğinde ise 5. ve 6. Sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklılık 

olduğu dikkat çekmektedir. Öğrenci sınıf seviyesi arttıkça öğrencilerin ders çalışma özyeterlik 

düzeylerinde yükselme olması beklenirken elde edilen sonuçlara göre bu durumun tersi olduğu 

görülmektedir. Literatürde tam olarak öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri incelenmese de ders 

çalışma ve araştırma becerilerine yönelik çeşitli öğrencilerin özyeterliklerinin incelendiği çalışmalarla 

karşılaşmak mümkündür. Sınıf seviyesi ve öğrencilerin araştırma özyeterlik düzeyleri ile ilgili yapılan 

bir çalışmaya bakılacak olursa İpek, Tekbıyık ve Ursavaş (2010, s. 138) lisansüstü öğrencilerinin 

araştırma özyeterliklerinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında doktora öğrencileri lehine 

anlamlı düzeyde farklılık olduğunu ifade etmişlerdir. Sınıf seviyesi açısından  öğretmen adaylarının 

bilgi okuryazarlığı özyeterliklerini inceleyen Akkoyunlu ve Kurbanoğlu (2003, s. 5) sınıf seviyesi 
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arttıkça öğrencilerin bilgi okuryazarlığı oranında da anlamlı düzeyde bir artış olduğunu dile 

getirmişlerdir. Ortaokul öğrencilerinin akademik özyeterliklerinin sınıf düzeyinde anlamlı şekilde 

değişip değişmediğini gözlemlemek için Öncü (2012, s. 197) araştırma yapmıştır. Çalışmasının sonunda 

5. sınıftan 8. sınıfa doğru seviye yükseldikçe öğrencilerin akademik özyeterliklerinde anlamlı düzeyde 

artış olduğunu belirtmiştir. Buna göre Öncü’nün (2012) çalışması ile ortaokul öğrencilerinin ders 

çalışma özyeterliklerinin araştırıldığı bu çalışmanın sonuçları birbirinden farklılık göstermektedir. 

Farklılığın sebebinin araştırılması açısından ortaokul öğrencilerinin özyeterliklerinin araştırıldığı 

çeşitli çalışmalar yürütülebilir. Benzer araştırmaların yapılması literatürdeki ortaokul öğrencilerinin 

özyeterliklerinin ele alındığı çalışmaların eksikliğini de kapatmaya faydalı olacaktır.  

Anne-baba eğitim durumu açısından ortaokul öğrencilerinin ders çalışma özyeterlikleri 

değerlendirildiğinde ise anne eğitim durumları açısından anlamlı farklılık elde edilmemişken baba 

eğitim durumlarına göre babaları üniversite mezunu olan öğrenciler ile ilkokul ve ortaokul mezunu 

olan öğrenciler arasında anlamlı düzeyde farklılık elde edilmiştir. Buna bağlı olarak baba eğitim 

düzeyi arttıkça öğrencilerin ders çalışma özyeterlik düzeylerinde de anlamlı bir artış olduğu 

gözlenmiştir. Anne-baba eğitim seviyeleri açısından Gömleksiz ve Kılınç (2014, s. 53) lise 12. sınıf 

öğrencilerinin İngilizce özyeterliklerini inceleyen bir çalışma yapmıştır. Yürütülen çalışma 

bulgularında İngilizce özyeterliği dört temel beceri (okuma-yazma-dinleme-konuşma) düzeyinde ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir. Baba eğitim düzeyi açısından İngilizce okuma alt boyutunda babası üniversite 

olan öğrenciler ile babaları ilkokul ve ortaokul mezunu olanlar arasında anlamlı farklılık elde 

edilmiştir. Öğrencilerin babalarının eğitim seviyeleri arttıkça öğrencilerin İngilizce okuma özyeterlik 

düzeylerinde de artık olduğu fark edilmektedir. Diğer alt boyutlarda babalarının eğitim durumlarına 

göre anlamlı farklılık görülmese de ölçeğin tamamında babaları üniversite mezunu olan öğrencilerin 

en yüksek puan ortalamasına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Anne eğitim düzeyine göre ise 

öğrencilerin İngilizce yazma özyeterliklerinin anneleri lise ve ilkokul mezunu olan öğrenciler arasında 

lise mezunu olanlar lehine anlamlı farklılaştığı tespit edilmiştir. Her iki çalışmada anne-baba eğitim 

durumu açısından öğrencilerin özyeterliklerine ilişkin sonuçlar birbirini destekler niteliktedir. Sakız 

(2013, s. 195) da çalışmasında öğrencilerin ailelerinin sos-ekonomik düzeylerine göre öğrencilerin 

özyeterlik düzeylerinde farklılaşmalar olabileceğini ifade ederek bu etkenin rolünün göz önünde 

bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. 

Son olarak yapılan araştırmada öğrencilerin günlük ders çalışmaları açısından ders çalışma 

özyeterlikleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Buna göre günlük ders çalışma 

süreleri arttıkça öğrencilerin ders çalışma özyeterliklerinin anlamlı düzeyde arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ve akademik alanda arzularını erteleme 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi Aydın, Ömür ve Argon (2014, s. 7) not ortalaması açısından incelemiştir. 

Günlük ders çalışma süresi ve not ortalamasının birbirleri ile ilişkili olması sebebiyle bahsedilen 

çalışma sonuçları ile öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri çalışması sonuçları birlikte ele alınabilir. 

Buna bağlı olarak yapılan öğrencilerin ders çalışma özyeterliği araştırmasında günlük ders çalışma 

süresi açısından anlamlı farklılık bulunurken not ortalamasına bağlı öğretmen adaylarının 

özyeterliklerinde anlamlı farklılaşma tespit edilmemiştir. Öğrencilerin günlük çalışma süreleri 

açısından ders çalışma özyeterliklerini araştıran başka çalışmalar bulunmadığı için elde edilen 

bulguların karşılaştırmasını yaparken eksiklik hissedilmiştir. Öğrencilerin ders çalışma özyeterlikleri 

ya da akademik özyeterliklerinin ilişkili olabileceği sebebiyle bu alanda daha farklı çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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Özet 

Öğrencilerin akademik başarıları, kişilerarası iletişim becerileri ya da bireysel görevlerini yerine getirme 
düzeyleri ele alınırken genellikle onların sorumluluk duygu ve davranışlarına göre yorum yapılabilir. Sorumluluk 
kimi zaman duygu kimi zamanda bir davranış ya da beceri olarak incelenebilmektedir. Bireylerin sorumluluk 
duygu ve davranışlarını ise bazı değişkenler etkileyebilmektedir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin 
sorumluluk duygu ve davranış düzeyleri cinsiyet, yaş, sınıf seviyesi, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı ve 
günlük ders çalışma saatleri açısından incelenmiştir.  Araştırmaya Afyonkarahisar iline bağlı 9 farklı okuldan 
toplam 570 ortaokul öğrencisi dahil edilmiştir. Veriler Özen (2013) tarafından ortaokul öğrencileri için geliştirilen 
Sorumluluk Duygu ve Davranışı Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek duygu ve davranış olmak üzere iki alt boyuttan ve 
18 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin maddelerinin güvenirlik analizinde elde edilen sonuca göre (.83; r>.70) ölçek 
güvenilir kabul edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: sorumluluk duygu ve davranışı, ortaokul öğrencileri 

 

  



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  116 

 

Investigation of Secondary School Students’  Responsibility Emotions and 
Behaviors 

 

Abstract 

While dealing with students’ achievement, communication skills with people, and their fulfilling level 
of self-care duties, it can be generally commented according to their responsibility emotions and behaviors.  
Responsibility can be sometimes an emotion and other times a skill. Human’s responsibility emotions and 
behaviors can be affected by some variables. In this study, secondary school students’ responsibility emotions 
and behaviors were investigated in terms of gender, age, grade level, education level of father and mother, 
number of siblings, and daily studying hours . 570 secondary school students from 9 different schools in 
Afyonkarahisar were included in the investigation. Data were collected with Responsibility Emotion and Behavior 
Scale which was developed for secondary school students by Özen (2013). The scale consists of 2 sub-dimensions 
as emotion and behavior dimensions and 18 items totally. According to the result of reliability analysis (.83; 
r>.70), the scale was approved as a reliable one. 

Keywords: responsibility emotion and behavior, secondary school students  
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1. Giriş 

Eğitim sisteminde kaliteli sonuçlar elde edebilmek için öğrencileri akademik başarı yönünden 
etkileyen faktörler incelenmelidir. Öğrenci başarısı farklı değişkenler tarafından olumlu ya da 
olumsuz anlamda etkilenebilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu değişkenler; sınav kaygısı, sosyal 
destek, boyun eğici davranışlar gibi örneklerle desteklenmişlerdir (Yıldırım ve Ergene, 2003, s. 227). 
Öğrencilerin başarısını etkileyen değişkenler tespit edilerek öğrencilerde olumlu etki edebilecek 
durumlar oluşturulabilir. Öğrencilerin akademik başarılarının belirlenmesinde etkili olan faktörlerden 
biri de öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışlarıdır. Öğrenme etkinliklerinde öğrenenler daha 
etkindirler ve kendi öğrenmelerinden sorumludurlar. Eğitimciler, öğreten kişiden ziyade rehberlik 
eden ve öğrencilerin öğrenme sürecinde onlara yol gösterenlerdir (Kutlu ve Korkmaz, 2013, s. 2). 
Çağdaş öğrenme ve öğretme kuramlarına göre daha etkili bir öğrenme süreci için öğrencilerin aktif 
olmasının öneminden bahsedilirken aynı zamanda öğrencilerin çeşitli ders çalışma becerilerine de 
sahip olmaları gerektiği dile getirilmektedir. Ders çalışma becerilerini planla birleştirilmiş taktik ve 
stratejiler olarak tanımlamak mümkündür (Schmeck, 1988; akt. Kutlu ve Korkmaz, 2013, s. 3). 
Çelikkaleli ve Akbay da (2013, s. 238) bireylerin hayatı boyunca farklı sorumluluklar üstlenmek 
durumunda kaldıklarını, öğrencilerin ise en önemli sorumluluk alanlarının akademik sorumluluk 
olduğunu dile getirmişlerdir.  

2.Sorumluluk Nedir? 

Bu açıdan sorumluluğu tanımlayacak olursak, bir işe dair enerji ve zaman harcama konusu 
aynı zamanda bireylerin sorumluluk algısı ile ilişkilendirilebilir. Sorumluluk, Türk Dil Kurumu’na göre; 
“Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, 
sorum, mesuliyet” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma ek olarak, Kaya ve Doğan (2013, s. 11), 
sorumluluğu; bireyin davranışlarının ve yetki alanında gerçekleşen olayların farkında olmaları ve 
bunlar sonucunda oluşan etkilerin sonuçlarını üstlenmeleri olarak açıklanmıştır. Nelson-Jones’a 
(1995; akt. Kaya ve Doğan, 2013, s. 11) göre sorumluluk, seçim yapmak ve bu seçimin sonucunda 
oluşan durumlara hazır olmak demektir. Son olarak, Önal (2005, s. 1), sorumluluğu, bireylerin 
kendilerinin ve etrafındakilerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için üstlendikleri görevler olarak 
tanımlamıştır.   

2.1. Sorumluluk Duygu ve Davranışıyla İlgili Yürütülen Araştırmalar 

Sorumluluğu ele alırken çalışma yapılan alana göre sorumluluk farklı boyutlarda ele alınmıştır. 
Örneğin Curwin (1944, s. 20) sorumluluğu akademik çalışmalarda öğrencilerin planlama yapma 
çalışmalarıyla birlikte değerlendirerek sorumluluğun akademik boyutunu ele alırken; Kim (2002, s. 
32) sorumluluk kavramını sosyal boyutuyla ele almış ve çalışmasında öğrencilerin sorumluluğu 
özgürlük yoluyla öğrendiklerine yer vermiştir. Farklı çalışmalarda ise sorumluluk kavramı yedi temel 
boyutta ifade edilmiştir. Bunlar ise; aileye karşı sorumluluk, kişisel-akademik sorumluluk, kişiler arası 
sorumluluk, çevreye karşı sorumluluk, dini sorumluluk ve kamusal sorumluluk boyutlarıdır (Sezer ve 
Çoban, 2004, s. 23). Sorumluluk duygu ve davranışının kişisel-sosyal boyutunu ele alan Önal (2005, s. 
102), geliştirilen çeşitli eğitim programları ile öğrencilerin sorumluluk düzeylerinde anlamlı 
farklılıklar oluşturulabileceğini belirtmiştir. Bunu destekler nitelikte Külekçi’nin (2016, s. 56) 
çalışmasında da sorumluluk bilincinin uygulanan eğitimler sonrasında kazandırılabileceği ifade 
edilmiştir. Benzer olarak, Gündüz (2014, s. 128) yaptığı çalışmada proje tabanlı öğretim etkinlikleri 
sonucunda öğrencilerin sorumluluk duygularında ve başarılarında artış olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
İlköğretim kademesinde Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi vasıtasıyla sorumluluk değerini 
öğrencilere kazandırma düzeyini araştıran Aladağ (2009, s. 102) da yürütülen uygulamalar sonucunda 
deney grubu öğrencilerinde pozitif etkiler elde etmiştir. Yapılan araştırmalar üzerinden ele alacak 
olursak sorumluluk duygu ve becerilerinin öğrencilere öğretilebileceğini ileri sürmek mümkündür. 
Ancak genelleme yapabilmek için bu alanda farklı derslerle ve sorumluluğun farklı boyutlarıyla ilgili 
daha çok uygulamalı çalışmalar yapılabilir.  

Kaya ve Doğan (2013, s. 12), öğrencilerin sorumluluk algısı ile ilişkili eğitim alanında yapılan 
araştırma sayısının yetersiz olduğunu dile getirmiştir. Literatür taraması yapıldığı taktirde sorumluluk 
boyutunun ahlaki boyutlarıyla ilişkili çalışmalara rastlanırken, sorumluluğun eğitim boyutu göz ardı 
edilmiştir. Bu nedenle, eğitimde sorumluluk anlayışını ön plana çıkarmak amacıyla Kaya ve Doğan 
(2013, s. 12) öğrencilerin sorumluluklarına dair yurtdışından çeşitli üniversitelerin web sitelerini 
incelemişlerdir. Üniversitelerin belirtmiş oldukları öğrencilerin sorumluluğuna ait konuların neler 
olduklarını belirlemişlerdir. Literatürde öğrenci sorumluluğu ile ilgili araştırmanın yetersiz olduğunu 
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Özen de (2015, s. 347) dile getirmiştir. Türkiye’de öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışlarının 
araştırıldığı çalışmaların oldukça az olduğunu ve ortaokul öğrencileri için geliştirilen ya da uyarlanan 
herhangi bir ölçeğin olmadığını ifade etmiştir. Bu sebeple ortaokul sekizinci sınıf öğrencileri üzerinde 
pilot uygulaması yapılan bir sorumluluk duygu ve davranışı ölçeği geliştirmiştir. 

2.2. Ortaokul Öğrencilerinde Sorumluluk Duygu ve Davranışı 

Bu araştırmada, yukarıda belirtilen sonuçlara dayanarak ortaokul öğrencilerinde sorumluluk 
duygu ve davranışları düzeyi ve öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışlarına etki eden faktörlerin 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması hedeflenmiştir. Sorumluluk duygu ve 
davranışlarının cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, günlük ders çalışma saati ve kardeş sayısı gibi 
değişkenler açısından anlamlı farklılığının incelenmesine karar verilmiştir. Çalışmada ortaokul 
öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışları ele alınacağı için öncelikle bu yaş grubundaki 
öğrencilerin genel özellikleri ifade edilecektir. Gençlik dönemine giriş yapan ergenlerin özelliklerini 
şu şekilde sıralanabilir:  

-daha hırçın, durgun, çabuk karamsarlığa düşen ve sürekli duygu değişimleri yaşayan 

-ders çalışmakta zorluk yaşayan, kimi zaman okuldan kaçan ve sorumluluk duyguları olmayan 

-özgürleşme, bağımsız olma arzuları taşıyan 

-benliğini oluşturma ve birey olma çabası içinde kimliğini bulmaya çalışırken bazı problemler 
yaşayan 

-hem cinsinin psiko-sosyal ve biyolojik kimliğine bürünmeye çalışan 

-meslek seçimine hazırlanmaya çalışan 

-ilerde eş seçme, evlenme gibi sosyal durumlara hazır hale gelmeye çalışan bireylerdir. 
(Yeşilyaprak, 2009; Yörükoğlu, 1996; akt. Önal, 2005, s. 24-25) 

Bilgiç (2003) sorumlu çocukları; yapmaları gereken görevleri kendileri yerine getiren, bireysel 
hatalarından başkalarını sorumlu tutmayan, kendi yanlışlıklarını kabul edebilen, etrafındakilere karşı 
saygı duyan, azimli, çalışkan ve başarılı çocuklar olarak tanımlamıştır. Sorumsuz çocukları ise; kendi 
görevlerini yerine getirmek istemeyen, sürekli başkalarından yardım talep eden, çalışmaya karşı 
isteksiz, bireysel hatalarından dolayı başkalarını suçlayan, etrafındakilere karşı saygılı davranmayan, 
tembel, şartlara uyum sağlamak istemeyen bireyler olarak ifade etmiştir (akt. Önal, 2005, s. 37-38). 

2.3. Sorumluluk Neden Önemlidir? 

Sezer ve Çoban’ın (n.d., s. 25) araştırmasında 2004-2005 eğitim-öğretim yılında uygulanan 
orta öğretim programında çeşitli derslerde öğrencilere kazandırılması planlanan değerler derslere 
göre belirlenmiş ve bir tablo elde edilmiştir. Sadece sorumluluk duygu ve davranışı ile ilişkili olanları 
belirtecek olursak; Fen ve Teknoloji dersinde “Kendisine ve çevresine saygılı davranır (gürültü 
yapmaz, çevresine zarar vermez) maddesini sorumluluk ile ilişkilendirebiliriz. Sosyal Bilgiler, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, düşünme eğitimi, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük ve Türkçe derslerinde ise sorumluluğun öğretilecek temel değerlerden biri olarak 
belirtildiği görülmüştür. Sorumluluğun tüm derslerde öğretilmesi gereken bir değer olduğu açıkça fark 
edilmektedir.  

Sorumluluğun önemini ise Önal (2005, s. 7) şu maddelerde toplamıştır: 

-Bireylerin yaşamlarında kaliteye ulaşabilmeleri için 

-Bireylerin davranışlarının sorumluluklarını üstlenip daha iyiye gidebilmeleri için 

-Başarılarından keyif alırken başarısızlıklarından da ders almaları için 

-Karar verebilme becerisine sahip olabilmeleri için 

-Toplum ve okul içerisinde birtakım kurallara uyum sağlayabilmeleri için 

-Aile hayatında görevlerini bilme ve aile hayatına uyum sağlayabilmeleri için 
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2.4. Araştırmanın Önemi 

İnsanların verimli ve başarılı bir hayat sürdürebilmeleri için bazı beceri ve davranışlara sahip 
olmaları gerekmektedir. Akademik hayatta başarıyı sağlamak için de öğrencilerin sorumluluk gibi 
birtakım beceri, duygu ve davranışları yaşamlarına yansıtmaları gerekir. Eğitim-öğretim sadece bilgi 
aktarmak ya da bazı bilgileri öğrenmek olarak görülmemeli bunun yanında bazı becerilerin ve 
davranışların geliştirilmesi ya da öğrenilmesi olarak ele alınmalıdır. Bu sayede öğrencilerin başarısı 
yaşamlarının tüm alanına yayılır. Toplumsal alanda, aile hayatında ve okulda hedeflerine ulaşan, 
çevrelerinde kabul gören bireyler daha mutlu ve başarılı olurlar. Öğrencilerin birçok alanda başarılı 
olmasını sağlayacak temel davranış ve becerilerden biri de sorumluluk kavramıdır. Sorumluluk duygu 
ve davranışının eğitim alanında ele alındığı araştırmalar incelendiğinde genellikle sorumluluğun tek 
bir boyutuna odaklanıldığı (akademik boyut- kişisel boyut- davranış boyutu vs.) görülmektedir. Bunun 
dışında diğer çalışmalarda ise sorumluluk ya duygu olarak ele alınmakta ya da davranış olarak 
incelenmektedir. Ancak yürütülen bu çalışmada sorumluluğun farklı alanları (öz bakıma dayalı-kişisel, 
akademik, kişiler arası vs.) ve duygu-davranış olmak üzere sorumluluğun iki farklı boyutu ele 
alınmıştır. Aynı zamanda diğer araştırmalarda en çok karşılaşılan durum; öğrencilerin sorumluluk 
algısı incelenirken belirlenen değişkenler sınırlı kalmaktadır. Cinsiyet, anne-baba eğitim durumu ve 
kardeş sırası haricinde anlamlı farklılıklar oluşturabilecek değişkenler öne sürülmemiştir. Ancak bu 
araştırmada ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışları araştırılırken cinsiyet 
değişkeninin yanı sıra; yaş, anne-baba eğitim durumu, günlük ders çalışma saati ve kardeş sayısı 
incelenmiştir. Buna bağlı olarak diğer araştırmalarda elde edilmemiş olan ancak ortaokul 
öğrencilerinin farklı yaş gruplarında sorumluluk duygu ve davranışında günlük ders çalışma saatleri ile 
ilişkili olarak anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Ayrıca genellikle literatür incelendiğinde sorumluluk 
algısına dair yapılan çalışmaların üniversite öğrencileri düzeyinde ya da lise öğrencileri düzeyinde 
olduğunu görmekteyiz. Bu çalışmada ise ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışları 
incelenerek literatürdeki ortaokul öğrencileriyle ilgili eksik kalan kısma odaklanılmıştır. Bu açıdan 
araştırmanın ve araştırma bulgularının alana katkı sağlaması ve farklı bakış açıları sunması ümit 
edilmektedir. 

2.5. Araştırmanın Amacı 

Yapılan araştırmada ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışlarının dağılımı elde 
edilmeye çalışılmıştır. Cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, yaş, günlük ders çalışma saati ve kardeş 
sayısı gibi değişkenlerin ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışlarına etkisi 
incelenecektir. Belirtilen değişkenlerin öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışlarını açıklama 
konusunda bazı ipuçları sağlaması beklenmektedir. Yaşça, sınıf düzeyi olarak daha büyük öğrencilerin 
daha yüksek seviyede sorumluluk duygu ve davranışına sahip olmaları beklenmektedir. Aynı şekilde 
anne-baba eğitim durumuyla sorumluluk duygu ve davranışı arasında pozitif bir korelasyon olabileceği 
tahmin edilmektedir. Bu öngörüler ışığında ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, yaş, anne baba eğitim 
düzeyi, sınıf düzeyi, günlük ders çalışma saatleri ve kardeş sayıları açısından sorumluluk duygu ve 
davranışlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılacaktır. 

2.6. Sayıltılar 

Veri toplamak amacıyla uygulanan ölçeği öğrenciler doğru ve samimi bir şekilde 
cevaplandırmışlardır.  

Sorumluluk duygu ve davranışı ölçeğinde yer alan maddeler araştırma amacına uygundur.  

Araştırmaya dahil olan toplam okul sayısı ve öğrenci sayısı bakımından örneklem, evreni 
temsil edebilir düzeydedir. 

2.7. Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

-Afyonkarahisar ilinde bulunan devlet okulu statüsündeki ortaokullarla, 

-Ortaokul 5-6-7-8. Sınıf öğrencileriyle, 

-2016-2017 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 
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2.8. Problem Cümlesi 

Bazı değişkenler açısından ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranış düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranış düzeylerinin 
dağılımı nasıldır?  

Alt Problem Cümleleri 

-Ortaokul öğrencileri sorumluluk duygu ve davranışlarının dağılımı nasıldır? 

-Cinsiyet açısından ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranış düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

-Anne eğitim durumu açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında anlamlı bir farklılık 
var mıdır? 

-Baba eğitim durumu açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında anlamlı bir farklılık 
var mıdır? 

-Yaş açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

-Günlük ortalama ders çalışma saati açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

-Kardeş sayısı açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında anlamlı bir farklılık var 
mıdır?    

2.9. Yöntem  

Araştırmada nicel araştırma türlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bir konu ya da olaya 
dair katılımcıların fikirlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği 
genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük örneklem gruplarına ulaşılan araştırmalara tarama 
araştırmaları denilmektedir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016, s. 177). 
Uygulanan araştırmada büyük bir örnekleme (570 ortaokul öğrencisi) ulaşılmış olması, öğrencilerin 
kendi sorumluluk duygu ve davranışlarına dair tutumlarının detaylı olarak ele alınmayıp sadece 
betimlenmesi, verilerin toplanma sürecinde öğrencilerin vermiş oldukları ölçek cevaplarına bağlı 
kalınması, sonrasında herhangi bir gözlem ya da detaylı görüşme yapılmamış olması, verilerin tek bir 
bireyden değil evreni temsil yeteneğine sahip bir örneklemden toplanmış olması araştırmanın tarama 
modeli olduğunu destekler niteliktedir.  

Yapılan çalışma aynı zamanda verilerin toplandığı zaman aralığı dikkate alındığında kesitsel 
tarama araştırmasıdır. Kesitsel araştırmalarda, betimlenecek değerler tek seferde ölçülür ve 
örneklem büyük olur böylelikle farklı özelliklere sahip bireylere dair ölçüm tek seferde yapılabilir 
(Büyüköztürk vd., 2016, s. 179). Uygulanan çalışmanın kesitsel tarama olması; 5-6-7 ve 8. sınıf 
ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışlarının tek seferde ölçülmesi ve toplanan 
verilerin betimlenmesi sebepleriyle desteklenebilir.  

2.10. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Bir araştırmada soruları cevaplamak, veri toplamak için ihtiyaç duyulan  verilerin elde edildiği 
canlı ya da cansız büyük gruba evren denilmektedir. Özellikleriyle ilgili veri toplanan evrenin seçilen 
sınırlı bir parçasına ise örneklem adı verilir (Büyüköztürk vd., 2016, s. 80-81). Uygulanan araştırmanın 
evreni Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Ulaşılabilir evren ise Afyonkarahisar ili 
ortaokul öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini ise Afyonkarahisar ilinden 8 farklı ortaokuldan 570 
öğrenci oluşturmaktadır. Okullardan iki tanesi imam hatip ortaokuludur; bir tanesi Afyonkarahisar 
şehir merkezinde yer alan bir okul,  dört tanesi köy okulu, bir tanesi ise ilçe merkezde yer alan bir 
ortaokuldur. Araştırmaya katılan kız öğrenci sayısı 312, erkek öğrenci sayısı ise 258’dir. Örnekleme 
yöntemlerinde dikkate alınan bazı noktalara göre örneklem şekli farklı isimlendirilir. Bu araştırmada 
örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme seçilmiştir. Uygun örnekleme; zaman, para ve işgücü 
kaybını önlemeyi amaçlar. Uygun örnekleme araştırmacının kolayca ulaşabileceği bir örneklemden 
veri toplama şeklidir denilebilir. (Büyüköztürk vd., 2016, s. 92) Veri toplamak için uygun örnekleme 
yönteminin seçilmesinin sebebi kısa zamanda daha çok öğrenciye ulaşabilmek içindir. 

Araştırmada toplanan veriler ve araştırma bulguları Afyonkarahisar ili ortaokul öğrencileri ile 
sınırlıdır.  
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2.11. Veri Toplama Aracı 

Veri toplamak için Özen (2008) tarafından geliştirilen Sorumluluk Duygu ve Davranışı ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçek sorumluluğum hem duygu hem de davranış boyutunu incelemek için 2 boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçekte 18 madde bulunmaktadır ve her madde için hem duygu hem de davranış boyutu 
işaretlenmektedir. Ölçeğin cevaplanması kısmında her bir alt boyut için 4 dereceli cevap şıkları 
bulunmaktadır. Bunlar; duygu boyutu için, “Her zaman sorumluluk duyarım, sıklıkla sorumluluk 
duyarım, çok nadir sorumluluk duyarım ve hiçbir zaman sorumluluk duymam” şeklindedir. Davranış 
boyutu için “Her zaman sorumlu davranırım, sıklıkla sorumlu davranırım, çok nadir sorumlu 
davranırım ve hiçbir zaman sorumlu davranırım” şıkları bulunmaktadır. Özen (2013, s. 347) 
sorumluluk duygu ve davranışı ile ilgili üniversite öğrencileri için ve lise öğrencileri için geliştirilen 
çeşitli ölçeklerin olduğunu ancak ortaokul öğrencileri için geliştirilen herhangi bir ölçeğin olmadığını 
dile getirmiştir. Araştırmada uygulanan sorumluluk duygu ve davranışı ölçeği ortaokul öğrencileri için 
geliştirilmiştir.  

Özen (2013, s. 347) Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile ölçeğin duygu boyutuna ait 
güvenirlik katsayısını .86 davranış boyutuna ait güvenirlik katsayısını ise .84 bulmuştur. Bir ölçeğin 
güvenilir olup olmadığına dair Büyüköztürk (2016, s. 183) psikolojik testler için hesaplanan güvenirlik 
katsayısının .70 ve daha yüksek olmasını yeterli bulmaktadır. Yapılan bu çalışmada da ölçeğin 
güvenirliği bilgisayar ortamında hesaplanmıştır ve Cronbach Alpha katsayısı .83 olarak bulunmuştur. 
Bulunan değer .70’ten büyük olduğu için Sorumluluk Duygu ve Davranışı ölçeği güvenilir kabul 
edilebilir.  

2.12. Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Yorumlar verilere 
dayalı olarak alt değişkenler için ayrı ayrı yapılmıştır. Sorumluluk duygu ve davranışı ölçeği iki alt 
boyuttan (duygu ve davranış boyutları) oluşmaktadır bu yüzden öncelikle genel toplam üzerinden 
madde frekans, yüzde ve ortalamaları değerlendirilecek ardından alt boyutlar açısından madde 
frekans, yüzde ve ortalamaları incelenecektir. Araştırmada toplamda 582 ortaokul öğrencisine ölçek 
uygulanmıştır ancak hatalı olan ve geçerlilik sağlamayan ölçekler iptal edilerek geriye kalan 570 ölçek 
değerlendirmeye alınmıştır.  

Ölçekte muhtemel cevaplar “Her zaman=4, Sıklıkla=3, Çok nadir=2, Hiçbir zaman=1” şeklinde 
numaralandırılarak bilgisayar ortamına kodlanmıştır. Veriler analiz edilirken Maden ve Durukan’ın 
(2016, s. 1951) çalışmasında belirlenen “1,00-1,74; Hiçbir zaman”, “1,75-2,49; Ara Sıra”, “2,50-3,24; 
Çoğunlukla” ve “3,25-4,00; Her Zaman” aralıkları dikkate alınmıştır.  

Alt problem 1: Ortaokul öğrencileri sorumluluk duygu ve davranışlarının dağılımı nasıldır? 

Tablo 1 
Sorumluluk duygu ve davranışı ölçeği maddelerinin frekans, yüzde ve puan ortalamaları olarak 
karşılıkları 

1
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Maddeler Öğrenci Görüşleri 
4         3         2        1 

 
X 

Öğrenci 
Görüşü 

Karşılıkları 

Bana güvenen insanları hayal 
kırıklığına uğrattığımda 

sorumluluk duyarım. 

f    344      106       61       59 
%  60,4       18,6     10,7    10,4 

3,28 Her zaman 

Grup çalışmasında bana bir görev 
verildiğinde sorumluluk duyarım. 

f    414       98         32        26 
%  72,6      17,2      5,6       4,6 

3,57 
 

Her zaman 

Okuldaki sorunları çözmek için 
bir şeyler yapma konusunda 

sorumluluk duyarım. 

f    223      217        108       22 
%  39,1     38,1       18,9     3,9 

3,12 
 

Sıklıkla 

Verdiğim bir sözü tutma 
konusunda sorumluluk duyarım. 

f    421       90         32        27 
%  73,9     15,8       5,6       4,7 

3,58 Her zaman 

Arkadaşlarımın sorunlarını 
çözmeye yardımcı olma 

konusunda sorumluluk duyarım. 

f    284     188          71        27 
%  49,8    33,0        12,5     4,7 

3,27 Her zaman 

Birilerine karşılıksız yardım etme 
konusunda sorumluluk duyarım. 

f    340     146         55        29 
%  59,6     25,6       9,6       5,1 

3,39 Her zaman 
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Sınıf arkadaşlarımın söylediklerini 
dikkate alma konusunda 

sorumluluk duyarım. 

f   259      201         83        27 
% 45,4     35,3       14,6     4,7 

3,21 Sıklıkla 

İşlerimi planlamam gerektiğinde 
sorumluluk duyarım. 

f   328      159        61        22 
% 57,5     27,9      10,7      3,9 

3,39 Her zaman 

Eşyalarımı düzenli bir şekilde 
kullanma konusunda sorumluluk 

duyarım. 

f   352     137         56         25 
% 61,8    24,0       9,8        4,4 

3,43 Her zaman 

Bir grupta görev almam 
gerektiğinde sorumluluk duyarım. 

f   345     150         57        18 
% 60,5    26,3       10,0      3,2 

3,44 Her zaman 

Öz bakım görevlerimi yerine 
getirme konusunda sorumluluk 

duyarım. 

f   413      91          43        23 
% 72,5    16,0       7,5       4,0 

3,56 Her zaman 

İnsanlara yardım derneklerine 
üye olma konusunda sorumluluk 

duyarım. 

f   242     153       123       52 
% 42,5    26,8      21,6      9,1 

3,02 Sıklıkla 

 
 

Emanet edilen bir eşyaya sahip 
çıkma konusunda sorumluluk 

duyarım. 

f   434     79         29         28 
% 76,1    13,9      5,1       4,9 

3,61 Her zaman 

Şehrimin ya da ülkemin iyiliği için 
zaman ayırma konusunda 

sorumluluk duyarım. 

f  317     148       74         31 
% 55,6    26,0      13,0      5,4 

3,31 Her zaman 

Sınavlarımda başarılı olabilme 
konusunda sorumluluk duyarım. 

f  358      140       49         23 
% 62,8    24,6      8,6       4,0 

3,46 
 

Her zaman 

Toplum içinde konuşurken 
duygularımı kontrol etme 

konusunda sorumluluk duyarım. 

f  287      183       66        34 
% 50,4    32,1     11,6      6,0 

3,26 Her zaman 

Toplumsal kurallara uymayan 
kişileri uyarma konusunda 

sorumluluk duyarım. 

f  309      154      78         29 
% 54,2    27,0     13,7       5,1 

3,30 Her zaman 

Randevularıma zamanında gitme 
konusunda sorumluluk duyarım. 

f  312     155       64       39 
% 54,7    27,2     11,2     6,8 

3,29 Her zaman 
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Bana güvenen insanları hayal 
kırıklığına uğrattığımda sorumlu 

davranırım. 

f  311     124       67       58 
%54,6    21,8     11,8    10,2 

3,18 Sıklıkla 

Grup çalışmasında bana bir görev 
verildiğinde sorumlu davranırım. 

f  381     125      43       17 
% 66,8    21,9     7,5     3,0 

3,51 Her zaman 

Okuldaki sorunları çözmek için 
bir şeyler yapma konusunda 

sorumlu davranırım. 

f  224     208      107       24 
% 39,3    36,5     18,8     4,2 

3,09 Sıklıkla 

Verdiğim bir sözü tutma 
konusunda sorumlu davranırım. 

f  389     121       34       15 
% 68,2    21,2     6,0       2,6 

3,53 Her zaman 

Arkadaşlarımın sorunlarını 
çözmeye yardımcı olma 

konusunda sorumlu davranırım. 

f  282     185       76       21 
%49,5     32,5     13,3     3,7 

3,26 Her zaman 

Birilerine karşılıksız yardım etme 
konusunda sorumlu davranırım. 

f  324     165      54       17 
%56,8     28,9     9,5      3,0 

3,37 Her zaman 

Sınıf arkadaşlarımın söylediklerini 
dikkate alma konusunda sorumlu 

davranırım. 

f  250    216      72        25 
% 43,9   37,9    12,6     4,4 

3,20 Sıklıkla 

İşlerimi planlamam gerektiğinde 
sorumlu davranırım. 

f  305     171     67        23 
% 53,5   30,0    11,8     4,0 

3,32 Her zaman 

Eşyalarımı düzenli bir şekilde 
kullanma konusunda sorumlu 

davranırım. 

f  322    157      66        17 
% 56,5   27,5    11,6     3,0 

3,36 Her zaman 
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Bir grupta görev almam 
gerektiğinde sorumlu davranırım. 

f  331     144      69       19 
% 58,1    25,3     12,1     3,3 

3,36 Her zaman 

Öz bakım görevlerimi yerine 
getirme konusunda sorumlu 

davranırım. 

f  391     116      40       19 
% 68,6    20,4     7,0     3,3 

3,53 Her zaman 

İnsanlara yardım derneklerine 
üye olma konusunda sorumlu 

davranırım. 

f  214     152     136     59 
% 37,5    26,7    23,9   10,4 

2,89 Sıklıkla 

Emanet edilen bir eşyaya sahip 
çıkma konusunda sorumlu 

davranırım. 

f  411      96       36      18 
% 72,1    16,8    6,3      3,2 

3,56 Her zaman 

Şehrimin ya da ülkemin iyiliği için 
zaman ayırma konusunda sorumlu 

davranırım. 

f  278     168      93        26 
% 48,8    29,5    16,3     4,6 

3,21 Sıklıkla 

Sınavlarımda başarılı olabilme 
konusunda sorumlu davranırım. 

f  336     159     56        15 
% 58,9    27,9    9,8       2,6 

3,42 Her zaman 

Toplum içinde konuşurken 
duygularımı kontrol etme 

konusunda sorumlu davranırım. 

f  287     171      77        24 
% 50,4    30,0    13,5     4,2 

3,24 Sıklıkla 

Toplumsal kurallara uymayan 
kişileri uyarma konusunda 

sorumlu davranırım. 

f  273     183      87        24 
% 47,9    32,1    15,3    4,2 

3,23 Sıklıkla 

Randevularıma zamanında gitme 
konusunda sorumlu davranırım. 

f  315     160       65        26 
% 55,3    28,1     11,4     4,6 

3,33 Her zaman 

İlk 18 madde sorumluluk duygusu ve davranışı ölçeğinin duygu alt boyutuna aittir, ikinci 18 
maddelik kısım ise ölçeğin davranış boyutunu oluşturmaktadır. Tabloyu incelediğimizde duygu 
boyutunda ortalama değeri 2,89 ile 3,58 arasında değişmektedir. Ölçekte maddelere karşılık “4: Her 
zaman, 3: Sıklıkla, 2: Çok nadir, 1: Hiçbir zaman” ifadeleri yer almıştır. Maddeler için ortalama 
değerin 4’e yakın olması öğrencilerin sorumluluk duygusunun daha gelişmiş olduğunu 1’e yakın olması 
ise sorumluluk duygularının daha alt düzeyde olması anlamına gelmektedir. Buradan anlaşılacağı 
üzere 2,89-3,58 düzeyinde bir ortalamanın bulunmasından öğrencilerin sorumluluk duygularının 
gelişmiş olduğu yorumu yapılabilir. Duygu alt boyutunda 3,02-3,58 ortalaması elde edilirken davranış 
boyutundaki ortalamalar incelendiğinde ise ortalama değerler 2,89 ile 3,56 arasında değişmektedir. 
Duygu (60,49) ve davranış (59,59) boyutunun genel ortalamaları değerlendirildiğinde ise ortaokul 
öğrencilerinin sorumluluk duygularının davranışlarına göre daha gelişmiş olduğu çıkarımına varılabilir.  

Alt problem 2: Cinsiyet açısından ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranış 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Tablo 2 
Cinsiyet değişkenine göre yapılan t testi sonuçları 

  Cinsiyet N X S.S. t p 

Sorumluluk Duygusu ve 
Davranışı Ölçeği 

 Kız 312 122,06 13,47 
3,01 ,003 

 Erkek 258 118,11 17,77 

Sorumluluk Duygusu 
Alt Boyutu 

 Kız 
Erkek 

312 
258 

61,54 
59,43 

7,13 
9,44 2,95 ,003 

Sorumluluk Davranışı 
Alt Boyutu 

 Kız 
Erkek 

312 
258 

60,51 
58,67 

7,21 
8,95 

2,65 ,008 

Sorumluluk duygu ve davranışının araştırıldığı birçok çalışmada değişkenler kısmında en çok 
karşılaşılan maddelerden biri cinsiyet değişkenidir. Yapılan araştırmada da cinsiyet değişkenlerden 
biri olarak tespit edilmiş ve öğrencilerden toplanan verilere göre cinsiyetin sorumluluk duygu ve 
davranışında anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre 
cinsiyet açısından ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. (p=,003; p< 0,05) Literatürde sorumluluk ile ilgili yapılan diğer araştırmalarda 
da cinsiyet açısından anlamlı farklılığın elde edildiği araştırmalara rastlanabilmektedir.  
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Ölçeğin alt boyutlarına göre incelenecek olduğunda da duygu boyutu içinde davranış boyutu 
içinde cinsiyet açısından anlamlı farklılık elde edilmiştir. Duygu boyutu için elde edilen Sig. değeri 
,003 iken davranış boyutu için Sig. değeri ,008’dir. Her iki boyut içinde p<,05 koşulu sağlandığı için 
sorumluluk ölçeğinin duygu ve davranış alt boyutlarına göre cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
elde edilmiştir diyebiliriz.  

Alt problem 3: Anne eğitim durumu açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğrencilerden toplanan verilere göre anne eğitim durumu açısından ortaokul öğrencilerinin 
sorumluluk duygu ve davranışı düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. (p=,160; p<0.05) Yani 
öğrencilerin sorumluluk algılarında annelerinin eğitim seviyelerinin herhangi anlamlı bir etkisi 
bulunmamaktadır. Araştırmanın başlangıcında anne eğitim durumu daha yüksek öğrencilerin daha 
yüksek seviyede sorumluluk duygu ve davranışına sahip olabilecekleri varsayımı yapılırken toplanan 
verilere göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucu elde edilmiştir. Ancak anne eğitim seviyeleri 
arttıkça öğrencilerin ortalamalarında artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin duygu ve davranış 
alt boyutları ayrı ayrı ele alındığında da anne eğitim durumu açısından anlamlı farklılık elde 
edilememiştir. Sırasıyla duygu ve davranış boyutları için p=,221 ve p=,164 değerleri elde edilmiştir 
(p<,05). 

Tablo 3 
Anne eğitim durumu değişkeni için yapılan tek-yönlü ANOVA sonuçları 

 Anne eğitim 
durumları 

N X S.S. f p 

Sorumluluk Duygu ve 
Davranışı Ölçeği 

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu 
Üniversite ve üzeri 

279 
177 
82 
32 

119,92 
119,18 
121,87 
125,31 

15,92 
15,52 
15,55 
13,97 

1,72 0,082 

Sorumluluk Duygusu Alt 
Boyutu 

 

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu 
Üniversite ve üzeri 

279 
177 
82 
32 

60,39 
60,11 
61,28 
63,18 

8,41 
8,50 
7,99 
6,95 

1,47 ,123 

Sorumluluk Davranışı Alt 
Boyutu 

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu 
Üniversite ve üzeri 

279 
177 
82 
32 

59,52 
59,06 
60,59 
62,12 

8,04 
8,17 
8,25 
7,27 

1,70 ,092 

Alt problem 4: Baba eğitim durumu açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırmada elde edilen veri sonuçlarına göre baba eğitim durumu açısından öğrencilerin 
sorumluluk duygu ve davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=.121; p<0.05). 
Aynı anne eğitim durumu değişkeninde olduğu gibi araştırmaya başlarken baba eğitim seviyesi yüksek 
olan öğrencilerin daha çok sorumluluk duygu ve davranışına sahip olması beklenirken öğrenciler 
arasında sorumluluk duygu ve davranışlarında herhangi anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Ancak 
babalarının eğitim seviyesi düştükçe öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranış düzeylerinin 
diğerlerine göre daha düşük olduğu sonucu elde edilmiştir. Buradan babaları daha üst düzey eğitim 
gören öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışlarının daha yüksek olduğu çıkarımı 
yapılabilmektedir. Ölçeğin alt boyutlarına ait Sig. değerleri incelenecek olduğunda ise duygu 
boyutuna dair değer ,041 ve davranış alt boyutuna ait değer ,391 olarak elde edilmiştir. Buna göre 
davranış alt boyutunun da öğrencilerin baba eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılık 
göstermediği söylenebilir. Ancak sorumluluk duygusu alt boyutunda babaları üniversite ve üzeri 
mezunu olan öğrenciler ile babaları ilkokul ve ortaokul mezunu olan öğrencileri arasında üniversite 
mezunu olanlar lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. 

  



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  125 

 

Tablo 4 
Baba eğitim durumu değişkeni için yapılan tek yönlü ANOVA sonuçları 

 Baba eğitim 
durumları 

N X S.S. f p Farkın 
Kaynağı 

Sorumluluk Duygu 
ve Davranışı Ölçeği 

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu 
Üniversite ve üzeri 

134 
175 
159 
102 

118,88 
118,83 
121,55 
122,58 

16,34 
16,37 
13,66 
16,28 

1,94 ,121  

Sorumluluk 
Duygusu Alt Boyutu 

 

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu 
Üniversite ve üzeri 

134 
175 
159 
102 

59,68 
59,69 
61,45 
61,98 

8,35 
9,36 
7,02 
7,99 

2,76 ,041 
 

1-4 
2-4 

 
4-1/2 

Sorumluluk 
Davranışı Alt 

Boyutu 

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu 
Üniversite ve üzeri 

134 
175 
159 
102 

59,19 
59,14 
60,09 
60,60 

8,30 
8,29 
7,26 
8,65 

1,00 ,391  

(Babaları 1: İlkokul mezunu, 2: Ortaokul mezunu, 3: Lise mezunu, 4: Üniversite ve üzeri mezunu) 

Alt problem 5: Yaş açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında anlamlı bir farklılık 
var mıdır? 

Yaş değişkeni açısından veriler incelendiğinde öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p=,009; p<0,05). Sig. değeri ,009 olarak 
bulunmuştur; bulunan değer 0,05’ten daha küçük olduğu için anlamlı bir fark vardır diyebiliriz. Yaş 
değişkeni açısından ortaokul öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışları incelendiğinde 11 
yaşındaki öğrencilerin 14 yaşındaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha çok sorumluluğa sahip 
olduğu ifade edilebilir. Yaş değişkeninin alt boyutlara göre anlamlı bir farklılık oluşturup 
oluşturmadığına bakmak için ulaşılan Sig. değerleri incelendiğinde ise duygu ve davranış alt boyutları 
içinde anlamlı farklılık elde edilmiştir (pduygu=,021; pdavranış=,007; p<,05). Sorumluluk duygusu alt 
boyutuna göre ise 11 ve 13 yaşındaki öğrencilerle, 12 ve 14 yaş arasındaki öğrencilerde yaşları küçük 
olan öğrenciler lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Sorumluluk davranışı alt boyutunda ise 
öğrencilerin ortalamaları dikkate alındığında yaş seviyesi düştükçe öğrencilerin sorumluluk 
davranışlarının anlamlı düzeyde arttığı ifade edilebilir. Yaş değişkeninin sorumluluk duygu ve 
davranışı yönünden anlamlı bir fark oluşturmasının sebeplerini incelemek amacıyla daha farklı 
çalışmalar uygulanabilir.  

Tablo 5 
Yaş değişkeni için yapılan tek yönlü ANOVA sonuçları 

 Öğrenci 
yaşları 

N X S.S. f p Farkın kaynağı 

Sorumluluk 
Duygu ve 

Davranışı Ölçeği 

10 
11 
12 
13 
14 
 

44 
119 
138 
171 
98 

123,63 
122,91 
121,67 
118,36 
116,92 

15,94 
14,62 
14,62 
15,89 
17,01 

3,43 ,009  
2-      5 

 
 

5-     2 

Sorumluluk 
Duygusu Alt 

Boyutu 
 

10 
11 
12 
13 
14 

44 
119 
138 
171 
98 

61,65 
62,00 
61,31 
59,79 
58,77 

10,44 
7,20 
7,49 
8,14 
9,52 

2,90 ,021 
 

 
2-    4 
3-    5 
4-    2 
5-    3 

 
Sorumluluk 

Davranışı Alt 
Boyutu 

10 
11 
12 
13 
14 

44 
119 
138 
171 
98 

61,97 
60,90 
60,36 
58,56 
58,15 

7,90 
8,13 
7,71 
8,13 
8,15 

3,56 ,007 1- 4/5 
2- 4/5 
3- 5 

4- 1/2 
5- 1/2/3 

(1: 10 yaş, 2: 11 yaş, 3: 12 yaş, 4: 13 yaş ve 5: 14 yaş) 
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Alt problem 6: Günlük ortalama ders çalışma saati açısından sorumluluk duygu ve davranışları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Toplanan veriler ışığında ortaokul öğrencilerinin günlük ders çalışma saatleri ile sorumluluk 
duygu ve davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=.000; p<0.05). Tablodaki sonuçlar 
incelendiğinde ölçeğin tamamına göre ve alt boyutlara göre günlük 0-1 saat ile 2-3 saat, 0-1 saat ile 
4-5 saat ve 0-1 saat ile 6 saat ve üzerinde ders çalışan öğrenciler arasında günlük ders çalışma süresi 
arttıkça anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Öğrencilerin ders çalışma sürelerine göre ortalamaları 
değerlendirildiğinde ise günlük 2-3 saat ders çalışan öğrencilerin 0-1 saat ders çalışan öğrencilere 
göre daha yüksek seviyede sorumluluk duygu ve davranışına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Günlük 4-
5 saat arası ders çalışan öğrencilerin 0-1 saat arası ders çalışan öğrencilere göre daha üst seviyede 
sorumluluk duygu ve davranışına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda günlük 6 saat ve 
üzerinde ders çalışanların 0-1 saat arasında ders çalışan öğrencilere nazaran daha yüksek sorumluluk 
duygu ve davranışına sahip olduğu görülmektedir. Ancak günlük 4-5 saat ders çalışan öğrencilerin 2-3 
saat öğrencilere göre daha yüksek sorumluluk duygu ve davranışına sahip olması beklenirken bu 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir.  

Tablo 6 
Ders çalışma süresi değişkeni için tek yönlü ANOVA sonuçları 

 Günlük ders 
çalışma 
süreleri 

N X S.S. f p Farkın kaynağı 

Sorumluluk 
Duygu ve 
Davranışı 

Ölçeği 

0-1 
2-3 
4-5 
6 .. 

154 
314 
84 
18 

115,81 
121,15 
123,72 
127,00 

17,48 
14,93 
14,09 
9,85 

7,16 ,000 1-  2/ 3/ 4 
2 – 1 
3 – 1 
4 – 1 

Sorumluluk 
Duygusu Alt 

Boyutu 
 

0-1 
2-3 
4-5 
6-.. 

154 
314 
84 
18 

58,26 
61,10 
62,21 
63,94 

9,40 
7,85 
7,57 
5,16 

6,64 ,000 1-  2/ 3/ 4 
2 – 1 
3 – 1 
4 – 1 

Sorumluluk 
Davranışı Alt 

Boyutu 

0-1 
2-3 
4-5 
6-.. 

154 
314 
84 
18 

57,55 
60,04 
61,51 
63,05 

8,87 
7,83 
7,20 
5,13 

6,42 ,000 1-  2/ 3/ 4 
2 – 1 
3 – 1 
4 – 1 

(1: 0-1 saat, 2: 2-3 saat, 3: 4-5 saat, 4: 6 ve üzeri)  

Alt problem 7: Kardeş sayısı açısından sorumluluk duygu ve davranışları arasında anlamlı bir 
farklılık var mıdır?    

Sorumluluk duygu ve davranışının ortaokul öğrencilerinde kardeş sayısı açısından anlamlı bir 
farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek amacıyla toplanan veriler incelendiğinde anlamlı bir 
farklılığa rastlanmamıştır (p=608; p<.05). Yani ortaokul öğrencilerinde sorumluluk duygu ve davranışı 
kardeş sayısından bağımsızdır. Ancak öğrencilerin genel puan ortalamaları incelendiğinde “2 kardeş” 
ve “3 kardeş” seçeneklerini işaretleyen öğrencilerin puanları diğerlerine göre daha düşüktür. O halde 
ailede tek çocuk olan, 1 kardeşi olan ya da 4’ten fazla kardeşe sahip olan öğrencilerdeki sorumluluk 
duygu ve davranışının diğer öğrencilere göre daha üst düzeydedir denilebilir. Ölçeğin alt boyutlarına 
göre kardeş sayısı açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmış ve iki alt boyuta göre de 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (duygu Sig.=,624; davranış Sig.=,393; p<,05). 
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Tablo 7 
Kardeş sayısı değişkenine göre tek yönlü ANOVA sonuçları 

 Öğrencilerin kardeş 
sayısı 

N X S.S. f p 

Sorumluluk Duygu 
ve Davranışı Ölçeği 

 
 

Tek çocuk 
1 kardeş 
2 kardeş 
3 kardeş 

4 ve üzeri kardeş 

26 
177 
196 
123 
48 

124,46 
120,82 
119,28 
119,28 
120,31 

11,95 
14,68 
16,78 
15,86 
16,00 

,677 ,608 

Sorumluluk Duygusu Tek çocuk 
1 kardeş 
2 kardeş 
3 kardeş 

4 ve üzeri kardeş 

26 
177 
196 
123 
48 

62,76 
60,57 
60,79 
59,99 
60,22 

5,72 
8,10 
8,47 
8,71 
8,66 

,655 ,624 

Sorumluluk 
Davranışı 

Tek çocuk 
1 kardeş 
2 kardeş 
3 kardeş 

4 ve üzeri kardeş 

26 
177 
196 
123 
48 

61,69 
60,25 
59,04 
59,29 
60,08 

6,81 
7,28 
8,89 
8,13 
7,97 

1,02 ,393 

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Yapılan araştırmada kullanılan sorumluluk duygu ve davranışı ölçeğinde alınabilecek toplam 
puan en fazla 144 olabilmektedir. Toplanan verilere göre öğrenciler tarafından en yüksek 140 en 
düşük 29 puan elde edilmiştir. Öğrencilerin aldıkları toplam puanlar genellikle orta ve yüksek 
düzeydedir. Ölçeğin 2 alt boyundaki genel puanlar incelenecek olursa duygu ve davranış alt boyutları 
için alınabilecek en yüksek puan 72’dir. Duygu alt boyutu için puan aralığı 18-72’dir. Davranış alt 
boyutu için ise öğrenci puanlarının 18-72 puan arasında değiştiği görülmektedir.  

Bulunan sonuçlar sorumluluk duygu ve davranışı ile ilgili yapılan diğer araştırmalarla 
karşılaştırılacak olursa cinsiyet değişkenini ele alan Gündüz’e (2014, s.127) göre deney ve kontrol 
grubu öğrencileri arasında uygulama öncesinde ve sonrasında cinsiyete göre herhangi anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır. Aladağ (2009, s. 102) sorumlulukla ilgili yaptığı deneysel çalışma sonunda 
deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanlarının cinsiyet açısından anlamlı bir şekilde 
farklılaşmadığını elde etmiştir. Ancak uygulamaya başlamadan önce deney grubunda da kontrol 
grubunda da erkek öğrencilerin puan ortalamaları kız öğrencilere göre daha yüksekken uygulama 
sonrasında hem deney hem de kontrol grubu için kız öğrencilerin son test puanlarının daha yüksek 
olduğu elde edilmiştir. Uygulanan deneyle kız öğrencilerin puanlarının erkek öğrencilere göre daha 
fazla arttığı gözlenmiştir. Cinsiyet değişkenini ele alan Golzar (2006, s. 51) sorumluluk ile ilgili yapılan 
birçok araştırmada cinsiyetin anlamlı bir farklık oluşturduğunu dile getirmiştir. Yapılan araştırmalarda 
kızların sorumluluk düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur (Berkowitz ve 
Lutterman, 1968; Cunningham ve Berberian, 1967; akt. Golzar, 2006, s. 51). Bu sonucu destekler 
nitelikte Şahan da (2011, s. 128)  yaptığı uygulama sonucunda kız öğrenciler ve erkek öğrenciler 
arasında sorumluluk algısına dair anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu farklılığın kız 
öğrenciler lehine olduğunu vurgulamıştır. Yapılan bu çalışmada da cinsiyet açısından ortaokul 
öğrencilerinin sorumluluk duygu ve davranışında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir ve öğrencilerin 
puanları incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla sorumluluk duygu ve 
davranışına sahip olduğu görülmektedir.  

Sınıf düzeyi açısından ortaokul öğrencilerinin sorumluluk algılarını inceleyen Sezer ve Çoban 
(2004, s. 34) sorumluluğu makalesinde çeşitli alt boyutlara ayırmış ve bu alt boyutlara göre sınıf 
düzeylerine göre öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını araştırmıştır. Aileye karşı 
sorumluluk ifadelerinde 5. sınıfların 8. sınıflara göre daha fazla sorumluluk bilincinde olduğunu; 
akademik sorumluluk boyutunda ve kişilerarası sorumluluk boyutunda 8. sınıfa doğru öğrencilerin 
daha fazla sorumluluk bilincinde olduklarını dile getirmiştir. Çevreye karşı sorumluluk sahibi olmak 
açısından ise 7. sınıf öğrencilerinin diğerlerine göre daha fazla sorumluluk sahibi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu bulgulara ek olarak Çelikkaleli ve Akbay (2013, s. 246) üniversite 4. sınıf öğrencilerinin 
kendine karşı sorumluluk puanlarının 2. ve 3. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğunu ifade 
etmişlerdir.  
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Toplanan verilere göre yapılan çalışmada yaş ve sınıf düzeyi açısından öğrencilerin sorumluluk 
duygu ve davranışları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalardaki 
bulguların aksine sınıf seviyesi yükseldikçe sorumluluk duygu ve davranışında azalma olduğu 
bulunmuştur. 5 ve 6. sınıfların 7. ve 8. sınıflara göre daha fazla sorumluluk duygu ve davranışına sahip 
olduğu görülmektedir. Ancak literatürde sorumluluk duygu ve davranışı ile yaş ya da sınıf düzeyinin 
bir arada incelendiği benzer çalışmalara rastlanmamıştır. Bu açıdan alandaki eksikliği doldurmak için 
farklı değişkenler ele alınarak öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışları incelenmelidir. 

Kardeş sayısı açısından öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışları incelendiğinde 
öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Literatürde sorumlulukla ilgili yürütülen 
çalışmalar incelendiğinde kardeş sayısının belirlenen değişkenler arasında yer almadığı fark edilebilir. 
Ancak Önal (2005, s. 36) ergenlerin sorumluluk algılarından bahsederken kardeş sırasının da önemli 
olduğunu ifade etmiştir. Sorumlulukla ilgili yapılacak olan çalışmalarda kardeş sayısının ya da kardeş 
sırasının sorumluluk algısında etkili olup olmadığı da araştırılmalıdır.  

Öğrencilerde sorumluluğun anne-baba eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılığa neden 
olup olmadığını araştırmak amacıyla toplanan veriler incelendiğinde anlamlı bir farklılık olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Baba eğitim seviyelerine göre öğrencilerin sorumluluk duygu ve davranışları 
puanlarında eğitim seviyesindeki artışla doğru orantılı bir yükselme olduğu fark edilmiştir. Ancak 
ortaokul öğrencilerinde sorumluluk kavramını ele alan Şahan (2011, s. 116,122) anne-baba eğitim 
durumu değişkenine göre genel olarak anne ve baba eğitim durumu arttıkça öğrencilerin sorumluluk 
bilincinin de arttığını dile getirmektedir.  

Toplanan verilere göre günlük ders çalışma sürelerinin de sorumluluk duygu ve davranışlarında 
anlamlı bir farklılık oluşturduğu sonucu elde edilmiştir. Tahmin edilebileceği üzere günlük ders 
çalışma süresi ile sorumluluk duygu ve davranışı düzeyi pozitif korelasyon göstermektedir. Ders 
çalışma süresi arttıkça sorumluluk duygu ve davranışı düzeyi de artmaktadır. Ancak alanda bu 
değişkenin ele alındığı pek fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Sorumlulukla ilgili yapılan çalışmalar 
ya daha çok psikolojik boyutlara dayanmaktadır ya da incelenen değişkenler açısından yetersiz 
kalmaktadır.  
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Fakültesi Dergisi, 25, 224-234.  
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Özet 

21. Yüzyılın karakteristik özelliği her alanda görülen büyük değişimdir. Özellikle bilgi ve teknoloji 

alanında yaşanan değişim ve gelişmeler ilk önce iletişim ve iletişim teknolojilerinde kendini gösteriyor. Zira 

modern insan her şeyden ve her yerden anlık olarak haberdar olmak istiyor. Bu çerçevede başta gazete, dergi, 

televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları modern insanın en önemli haber kaynağı olarak kabul görmektedir. 

Özellikle basın yayın organları insanın bilgi edinme hakkını, ifade özgürlüğünü ve toplumsal sorunlar karşısında 

kamuoyu oluşturma gibi önemli bir işlevi yerine getiren ve bunlarında üstünde işleyen katılımcı bir demokrasinin 

temel taşını teşkil eden yapısıyla son derece önemli bir role sahiptir. Bu yönüyle de demokrasilerin güçlenmesi 

ve gelişmesi yolunda da önemli bir sorumluluğa ve misyona sahiptir.Çocuklar, insanın en saf, en temiz, en şirin 

ve en savunmasız halini teşkil eder. Bu nedenle her çağda ve her toplumda çocuklar şiddete, istismara ve 

cinayete maruz kalan en dezavantajlı grubu oluşturur. Aynı şekilde çocuklarla ilgili konuların toplum üzerinde 

etkisine bağlı olarak haber değeri de son derece büyüktür. Başta gazete ve televizyonlar olmak üzere çocuklarla 

ilgili haberler gündem oluşturmak, tiraj ya da reyting yapmak adına en çok tercih edilen haber türü olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Bu çalışmanın öncül amacı günlük ulusal gazetelerde yer alan çocuk temalı haberlerin incelenmesi 

olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışma var olan bir durumu ortaya koymayı amaçladığından betimsel tarama 

modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Olayları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez 

(Karasar, 2005). Araştırma 01/09/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasında günlük olarak basımı yapılan sekiz 

gazetenin internet üzerindeki resmi web sayfaları taranarak gerçekleştirilmiştir. Günlük gazetelerin web 

sitelerindeki çocuk hakları haberleri incelendiğinde ihlal haberlerinin olumlu haberlerden daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir. Gazetelerde yer verilen olumlu çocuk hakları haberleri incelendiğinde; sağlıklı yaşam, eğitim, 

eğlence ve oyun konularında yoğunlaştığı görülmüştür. Çocuk hakları ile ilgili olumlu haberlere en fazla E 

gazetesinin yer verdiği görülürken A gazetesinde neredeyse hiç yer verilmediği görülmüştür.  İhlal haberlerinin; 

cinsel istismar, çocuk gelin, çocuk işçi ile mevsimlik işçilerin çocukları, eğitim hakkı ihlalleri, çocuklara şiddet, 

cinayet ve terör mağduru çocuklar konularında yoğunlaştığı, en fazla ihlalin ise cinsel istismar (% 63,58) olduğu 

görülmüştür. Haberlerde yer verilen eğitim hakkı ihlalleri oranı (% 2,56) görece az olmakla birlikte; diğer hak 

ihlallerinin çocukların eğitimini engellediği düşünüldüğünde eğitim hakkı ihlallerinin görünen orandan daha fazla 

olduğu düşünülmektedir. İhlal haberleri yaş gruplarına göre incelendiğinde en fazla 12-18 yaş grubu etkilenirken 

onu 7-12 yaş grubu izlemektedir. Cinsiyet bağlamında incelendiğinde ise en fazla kız çocuklarının istismar ve 

ihmale uğradığı görülmüştür.Yapılacak çalışmalara bu alandaki eksikleri görmek ve çözüm önerileri geliştirmek 

açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Çocuk Hakları, Gazete, Hak İhlalleri, Çocuk ve Gazete. 
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1. Giriş 

Bilgi teknolojileri çağında bulunduğumuz bu dönemde bilgiye ulaşmada telefon, bilgisayar, 

tablet gibi araçlarla insanların ulaşması artık çok kolaylaşmıştır. Toplumlar internet ortamında birçok 

etki ve yönlendirmeye maruz kalmaktadır. Bunun yanında yazılı ve görsel basının insan algısı ve 

yönlendirme konusunda etkisini görmezden gelemeyiz. Basının toplumlar üzerinde eğitsel, gelişimsel 

olarak etkileme gücü vardır. Basın kanalıyla insanlar bilgilendirilip eğitileceği gibi olumlu ya da 

olumsuz etkilenebilmekte ve yönlendirilebilmektedir. Basın bu yönüyle insanlar ve toplumlar üzerinde 

çok etkilidir.  

Medyanın temel işlevi karmaşık modern toplumlarda, toplum üyelerine, kendi deneyimleri 

dışında kalan dünyanın olgu ve olaylarını, bilgileri ve deneyimleri aktarmasıdır (Kaya, 1999). Medya 

gündelik hayatımızın en önemli bilgi unsuru haline gelmiştir. Günümüz insanı, kitle iletişim araçları 

sayesinde hayatını yönlendirip programlandırmaktadır. Medyanın yoğun olarak egemen olduğu 

modern toplumlarda insanlar artık elektronik postalarına bakmadan, sosyal paylaşım sitelerine 

girmeden, gazete ve televizyona göz atmadan güne başlamamakta, giyimini hava raporuna göre 

ayarlamakta, akşam etkinliklerini televizyon veya sinemadaki programa göre yönlendirmektedir 

(Berkant & Cömert, 2013).  

İnsan hakları ya da kamu özgürlükleri genel olarak, insan onurunu korumayı, maddi ve manevi 

gelişmesini sağlamayı amaçlayan haklardır. İnsan hakları bireylerin yalnızca insan olmaktan dolayı 

kazandıkları haklar olarak karşımıza çıkar. Öncelikle insan hakları, kanuni eşitlik, kişi güvenliği, 

bireysel özgürlük, düşünce ve inanç özgürlüğü, siyasal haklar ve mülkiyet hakkını içine alır. İkinci 

olarak, çalışma, adil ücret, sosyal güvenlik, sendika ve grev, sağlık ve eğitim haklarını belirtir. Üçüncü 

olarak, ortak ve evrensel haklardır. Bu açıklamalara göre “Ben insan haklarına daha çok layığım” hiç 

kimse diyemez. Buna göre geniş anlamda insan hakları, “insanın tek tek kişilerle ve iktidarla ilişkileri 

içinde kendi malı olarak elinde bulundurduğu, kurallarla yönetilen ayrıcalıklardır” (MEB, 2006). 

Savaşların yarattığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve insanlığın barış ve huzurlu bir 

dünyada yaşamak isteği sonucu kurulan Milletler Cemiyeti, ilk olarak 26 Eylül 1924’de Çocuk Hakları 

Cenevre Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Ancak 1939 yılında yeni bir savaş çıkması Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin bir süre ertelenmesine neden olmuştur. 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’nde çocukların hak ve özgürlüklerine 

yeterince değinilmediği için çocukların özel durumları ve özel korunma ihtiyaçları nedeniyle 

çocuklara özgü ayrı bir belge hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. 20 Kasım 1959 yılında Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu, 78 ülkenin temsilcilerinin katıldığı genel oturumda Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 

oybirliğiyle kabul etmiştir. Geçen otuz yıllık süre içinde üye ülkeler açısından bağlayıcı olan yeni bir 

uluslararası metnin hazırlanması gerekli görülmüş ve yapılan çalışmalar sonucunda 20 Kasım 1989’da 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Sözleşmesini oy birliği ile kabul etmiştir. 28 Ocak 1990 

tarihinde imzaya açılan Sözleşme,  aynı gün 61 ülke tarafından imzalanmıştır. 2 Eylül 1990’da 20 ülke 

tarafından onaylanarak uluslararası bir yasa gücüyle yürürlüğe girmiştir. 14 Şubat 1990 tarihinde 

Türkiye tarafından imzalanan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda onaylanan Sözleşme 9 Aralık 

1994 tarihinde  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 27 

Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüş ve 

Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır ( Aral & Gürsoy, 2001). 

Çocukların refahı alanında, çocukların yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi açılarından 

yeni yaklaşımlar ve standartlar getiren Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların yetiştirilmesinde 

toplumun, devletin ve ailenin sorumluluklarını, yeni ilke ve standartlarla açıklamaktadır. Bu ilke ve 

standartlarla "nitelikli insan" yetiştirilmesi temel hedef   olarak   belirlemiştir. Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nde çocuğun sağlığı, gelişimi, eğitimi ve katılımı temel konular olarak ele alınmaktadır. 

Temel konular çerçevesinde çocuk ihmal ve istismarı önemli yer tutmaktadır. Türkiye’de oldukça 

yaygın olan çocuk ihmal ve istismarının çocuk hakları açısından incelenmesi önemlidir (Polat, 1999). 
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İhmal ve istismarı birbirinden ayıran en temel nokta istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir olgu 

olmasıdır. Çocuk ihmal ve istismarı, çocuğun normal fiziksel ve zihinsel gelişimini kısıtlayıcı olan 

fiziksel, duygusal ve cinsel ihmal ve istismarı içermektedir. Ancak bunları birbirinden ayırmak oldukça 

zordur ( Aral & Gürsoy, 2001). 

Çocuğun ihmal ve istismar edilmesi onun kişiliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Kişiliği 

olumsuz yönde etkilenen çocukların geleceği de tehlike altına girmektedir. Bu nedenle, Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’ne uygun olarak acil önlemlerin alınması gerekmektedir (Aral & Gürsoy, 2001). 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın genel amacı günlük gazetelerde çıkan çocuk hakları haberlerin incelenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Gazetelerde çıkan çocuk hakları ile ilgili olumlu ve ihlal haberlerinin durumu nedir? 

2. Gazetelerde çıkan çocuk hakları ile ilgili olumlu haberlerinin konulara göre dağılımı 

nasıldır? 

3. Gazeteler, çocuk hakları ile ilgili olumlu haberlere ne sıklıkla yer verilmektedir?  

4. Gazetelerde çıkan çocuk hakları ihlalleri haberlerinin konuları nelerdir?  

5. Gazetelerde çıkan çocuk hakları ihlalleri haberlerinin konulara göre dağılımı nasıldır? 

6. Gazeteler, çocuk hakları ihlalleri haberlerine ne sıklıkla yer verilmektedir?  

7. Çocuk hakları ihlal haberlerinin cinsiyete göre dağılımı nedir? 

8. Çocuk hakları haberlerinin yaşa göre dağılımı nedir? 

3. Yöntem 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, var olan bir durumu ortaya koymayı amaçladığından betimsel tarama 

modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Olayları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 

çabası gösterilmez (Karasar, 2005). 

3.2.Çalışma Materyali 

Araştırmanın materyalini belirlerken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi 

ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı 

tarafından oluşturulabilir ya da önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım & 

Şimşek, 2011). Bu araştırmada ölçüt olarak, ulusal düzeyde basımı ve ulaşılabilirliği olma, bunun 

yanında da tirajlarına bakılarak karar verilmiştir. Seçilen gazeteler en çok satan gazetelerden 

seçilmeye çalışılmıştır.  Gazetelerin kuruluş yılları ve güncel satış miktarları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

GAZETE KURULUŞ YILI SATIŞ MİKTARI 

A Gazetesi 1982 115.486 

B Gazetesi 1948 338.452 

C Gazetesi 1954 140.528 

D Gazetesi 1995 314.610 

E Gazetesi 1985 313.323 

F Gazetesi 2007 309.323 

G Gazetesi 1999 111.796 

H Gazetesi 2002 101.922 
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(http://gazetetirajlari.com/2016/08/ ; 30.08.2016). 

3.3.Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

           Araştırmanın amaçları doğrultusunda çalışma materyaline dâhil olan belirlenmiş tarih 

aralığında gazeteler araştırmacılar tarafından dikkatlice taranarak, sayfalarında yer verdikleri çocuk 

hakları ihlal haberleri belirlenmiştir. Belirlenen haberler üzerinde içerik analizleri yapılmış, bu 

analizler sonucunda konular belirlenmiştir. İçerik analizi metin veya metinlerden oluşan bir kümenin 

içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılır ( Büyüköztürk, Ş., Kılıç 

Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. 2016). 

4.Bulgular ve Yorum 

Günlük gazetelerin web sitelerinde yapılan taramalar neticesinde haberlerin, “Olumlu 

Haberler” ve “İhlal Haberleri” olarak iki bölümde incelenmesine karar verilmiştir. 

Gazetelerde çıkan  “Çocuk Hakları” Haberlerinin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Gazetelerdeki Çocuk Hakları Haberleri 

 Çocuk Hakları Haberleri   % 

Olumlu Haberler 218 41,05 

İhlal Haberleri 313 58,95 

Toplam 531 100 

Gazetelerdeki çocuk hakları haberleri incelendiğinde ihlal haberlerinin olumlu haberlerden 

daha fazla olduğu görülmüştür. 

4.1.Çocuk Hakları ile İlgili Olumlu Haberler 

Günlük gazetelerin web sitelerinde yapılan taramalarda karşılaşma sıklıkları ve alan yazın 

dikkate alınarak Çocuk Hakları ile ilgili yapılan olumlu haberlerin konularına göre dağılımı Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2 

Gazetelerde İşlenen Çocuk Hakları İle İlgili Olumlu Haberlerin Betimsel İstatistikleri 

Olumlu Haber Konuları   % 

Sağlıklı Yaşam  62 28,44 

Eğitim  73 33,49 

Eğlence ve Oyun  51 23,39 

Diğer Haberler 32 14,68 

Toplam (f) 218 100 

 

Gazetelerde yer verilen çocuk hakları haberlerinin, sağlıklı yaşam, eğitim, eğlence ve oyun 

konularında yoğunlaştığı görülmüştür. 

Çocuk Hakları ile ilgili yapılan olumlu haberlerin gazetelere göre dağılımı Tablo 3’de 

verilmiştir. 

  

http://gazetetirajlari.com/2016/08/


I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  134 

 

Tablo 3.  

Olumlu Çocuk Kakları Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı 

  Haber Konuları   

    Sağlıklı Yaşam Eğitim 
Eğlence ve 

Oyun 
Diğer 

Toplam 

(f) 
% 

G
a
z
e
te

le
r 

(f
) 

A 2 0 0 0 2 0,06 

B 6 18 8 10 42 19,27 

C 5 9 2 5 21 9,63 

D 15 15 7 1 38 17,43 

E 17 21 25 8 71 32,57 

F 7 5 1 4 17 7,8 

G 6 5 5 1 17 7,8 

H 4 0 3 3 10 4,59 

f 62 73 51 32 218 100 

Günlük gazetelerin web sitelerinde yapılan taramalarda en fazla E gazetesinde çocuk hakları 

ile ilgili haberlere ulaşılmıştır. A gazetesinde yapılan incelemelerde çocuk hakları haberlerine 

neredeyse hiç yer vermediği görülmüştür. Tarama yapılan diğer gazeteler incelendiğinde, B ve D 

gazetelerinde birbirine yakın oranlarda çocuk hakları haberlerine ulaşılırken diğer gazetelerde ( 

C,F,G,H) daha az sayıda çocuk hakları haberlerine ulaşılmıştır. 

4.1.Çocuk Hakları İhlalleri ile İlgili Yapılan Haberler 

Günlük gazetelerin web sitelerinde yapılan taramalarda karşılaşma sıklıkları ve alan yazın 

dikkate alınarak Çocuk Hakları ihlallerine yönelik yapılan haberler konularına aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmıştır. 

I. Eğitim Hakkı İhlalleri  

II. Çocuk Gelin  

III. Çocuk İşçi 

IV. Mevsimlik İşçilerin Çocukları 

V. Cinsel İstismar  

VI. Diğer İstismarlar (Cinayet, Şiddet vd.) 

Gazetelerde çıkan “Çocuk Hakları”  İhlalleri haberlerinin konuları ile ilgili bulgular Tablo 4’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4 

Gazetelerde İşlenen Çocuk Hakkı İhlallerinin Betimsel İstatistikleri 

  Çocuk Hakkı İhlalleri   

  
I. Eğitim 

Hakkı 

İhlalleri 

II. 

Çocuk 

Gelin 

III. 

Çocuk 

İşçi 

IV. 

Mevsimlik 

İşçilerin 

Çocukları 

V. Cinsel 

İstismar 

VI. Diğer 

İstismarlar 

(Cinayet, 

Şiddet vd.)  

Toplam 

( f )     

G
a
z
e
te

le
r 

(f
) 

A 0 1 0 0 8 4 13 

B 2 1 2 1 27 6 39 

C 0 2 2 0 39 6 49 

D 3 6 2 2 40 15 68 

E 1 4 2 1 19 18 45 

F 0 3 3 1 38 8 53 

G 0 1 0 0 12 3 16 

H 2 4 4   16 4 30 

f 8 22 15 5 199 64 313 

% 2,56 7,03 4,79 1,6 63,58 20,45 100 

Gazetelerde yapılan haberler incelendiğinde ilk sırasında cinsel istismar (% 63,58) haberleri 

yer almaktadır. Cinsel istismar haberlerinin bu denli yüksek olması, ülkemizdeki çocukların cinsel 

istimara maruz kalma tehlikesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Konun çok hassas olması ve 

toplumda infiale sebep olması dolayısı ile diğer bazı çocuk hakkı ihlalleri gibi ( Örneğin, mevsimlik 

işçilerin çocuklarının yaşadığı sıkıntılar) es geçilmesi, haberlerde yer verilmemesi mümkün değildir. 

Bu bağlamada, çocuk istismarının diğer hak ihlallerine göre oransal olarak bu denli farklılaşma 

olmasına neden olduğu söylenilebilir. Ancak, yaşanılan cinsel istismar vakalarının niceliksel boyutu 

değerlendirildiğinde çocuklarımız ve geleceğimiz açısından tehlike çanlarının çaldığı aşikârdır.  

Nitekim gazetelerde yer verilen vakaların içerikleri incelendiğinde ne denli insanlıktan çıkmış 

yaratıkların olduğu görülmektedir. Örneğin B ve E gazetelerinde yer verilen, bir kreşte eğitmen 

tarafından iki buçuk yaşındaki erkek çocuğun makatına kalem sokulma hadisesi içler acısı bir 

durumundur. 

E gazetesinde yer verilen “Çocukları taciz eden bakkalın görüntülerinin çöpten çıkması” , B 

gazetesindeki “Parkta 3 çocuğa cinsel istismar” ve H gazetesindeki “Servis şoförü, liseli kıza kâbusu 

yaşattı” haberleri incelendiğinde, çocukların en doğal yaşam alanı olan parkta cinsel istismara 

uğraması, birebir günlük hayatta muhatap oldukları bakkal, servis şoförü gibi insanların cinsel 

istismarda bulunması çocukların nedenli tehlikede olduklarını göstermektedir.  

Bu bağlamda çocuk istismarını önlemeye yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması ve 

caydırıcılığın sağlanabilmesi açısından cinsel istismara yönelik cezaların yeniden değerlendirilmesi 

gerektiği söylenilebilir. 

Yapılan hak ihlallerinin haberlerinin ikinci sırasında çocuk gelin haberleri (% 7,03) yer 

almaktadır. Biyolojik, fizyolojik gelişimini henüz tamamlamamış olan çocukların evlenmelerinin yanlış 

olduğu uzmanlar tarafından söylenmektedir. Bununla birlikte eğitimini tamamlamamış kişiliği henüz 

oturmamış çocukların verecekleri kararların ne kadar doğru olabileceği de ayrı bir tartışma 

konusudur. 

H ve E gazetelerinde yer verilen “Çocuk gelin olmamak için jandarmaya sığındı” haberinde 

olduğu gibi ailelerin baskısıyla küçük yaşta evlilikler yaşanabilmektedir. Bununla birlikte E 

gazetesinde yer verilen “Çocuk yaşta evlenmeye 4 yıl hapis cezası haberinde 2008 yılında G.A., 15 

yaşındaki C.A ile kendi istekleri ve ailelerinin rızası ile düğün yapmışlar ve  G.A.’nın 2016 yılında hapis 
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cezası alarak ceza evine girerken şu anda 23 yaşında olan C.A. ise üç çocuğuyla yalnız kaldığı 

söylenmektedir.” Bu gibi mağduriyetlerde toplumumuzun başka bir gerçeği konumundadır. 

Geçmişe nazaran azalmakla birlikte küçük yaşta evlilikler toplumun kültürel ve coğrafi 

yapısının getirdiği bir realitedir. Ülkemizin iyi bir geleceğe sahip olması mutlu ailelerde yetişen 

nitelikli çocuklarla mümkün olacaktır. Çocukların ve ülkenin geleceği için bu konuda bilinçlendirme 

çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği söylenilebilir. 

Çocuk işçilerle ilgili yapılan haberler % 4,79 oranla üçüncü sırada yer almaktadır. Haberlerde 

son sırada (% 1,6) mevsimlik işçilerin çocuklarının da çoğunlukla aileleri ile birlikte çalışıyor olmaları 

nedeni ile çocuk işçi bağlamında düşünüldüğünde oransal olarak çocuk işçi haberlerinin artacağı 

söylenilebilir. ( E gazetesi, “Çocuk tarım işçilerine nihayet bir el uzandı!” haberi ) 

Mevsimlik işçi hareketliliğinin yaz aylarında olması ve çocukların yaz tatilinde çalıştırıldıkları 

düşünüldüğünde, çalışmanın farklı zaman diliminde yapılması halinde çocuk işçi ve mevsimlik işiçi 

çocuklarına yönelik haberlerin oransal olarak artabileceği söylenilebilir. 

İşçi çocuk haberleri arasında; göçmen çocukların işçi olarak çalıştırılması haberleri dikkat 

çekmektedir. (E gazetesi: “Afgan çocuk pazarlarda çalışıp 8 boğaza bakıyor” ve “Mendil satan Suriyeli 

çocuklara doğum günü”, H gazetesi “Next ve H&M, Türkiye’deki tedarikçilerinde Suriyeli çocukların 

çalıştırıldığını tespit etti” haberleri ) 

H gazetesinde yer alan “57 çocuk işçi yaşamadan öldü” başlıklı haberde 2015 yılında iş 

kazalarında yaşamını yitiren çocuklardan bahsedilmektedir. Çocukların işçi olarak çalışmaması 

gerekliliğinin yanı sıra bu denli ölüm vakasının olması durumun vahametini ortaya koymaktadır. 

Eğitim hakkı ihlallerinin %2,56 oranla karşımıza çıkmaktadır. Eğitim hakkı ihlallerinin görece 

olarak diğer hak ihlallerine göre toplumda daha az dikkat çekmesi haberleştirmesinde etkili olduğu 

söylenilebilir. Bununla birlikte diğer hak ihlallerinin çocuk işçi, çocuk gelin vb. çocukların eğitimini 

engellediği düşünüldüğünde eğitim hakkı ihlallerinin görünen orandan daha fazla olduğu 

söylenilebilir. 

Çocuklara hakkı ihlallerine yönelik yapılan diğer haberlerde; çocukların dilendirilmesi, terör 

örgütlerinin kaçırdığı çocuklar, çocuklara yönelik şiddet ve çocuk cinayetleri öne çıkmaktadır. 

Gazetelerin haberlerinde çocuk hakları ihlallerine yer verme sıklıkları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. 

Gazetelerin Haberlerde Çocuk Hakları İhlallerine Yer Verme Sıklıkları  

  Çocuk Hakkı İhlalleri     

  
I. Eğitim 

Hakkı 

İhlalleri 

II. 

Çocuk 

Gelin 

III. 

Çocuk 

İşçi 

IV. 

Mevsimlik 

İşçilerin 

Çocukları 

V. Cinsel 

İstismar 

VI. Diğer 

İstismarlar 

(Cinayet, 

Şiddet vd.)  

Toplam 

( f ) 

Toplam 

(%)     

G
a
z
e
te

le
r 

(f
) 

A 0 1 0 0 8 4 13 4,15 

B 2 1 2 1 27 6 39 12,46 

C 0 2 2 0 39 6 49 15,65 

D 3 6 2 2 40 15 68 21,73 

E 1 4 2 1 19 18 45 14,38 

F 0 3 3 1 38 8 53 16,93 

G 0 1 0 0 12 3 16 5,11 

H 2 4 4   16 4 30 9,58 

f 8 22 15 5 199 64 313 100 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, gazetelerin Çocuk Hakları İhlallerine haberlerine yer verme 

sıklıkları incelendiğinde, incelenen süre kapsamında yer verme sıklığı en fazla olan gazetenin D 

Gazetesi  (% 21,73) olduğu; çocuk hakları ihlallerine yer verme sıklığı en az olan gazetenin ise A 

Gazetesi  (% 4, 15) olduğu görülmektedir. İncelenen gazeteler arasında; D (% 21,73) , F ( % 16,93), C 

( %15,65) ve E (%14,38) gazetelerinin birbirine yakın ve yüksek oranda çocuk hakları ihlallerine yönelik 

haber verdikleri, B (%12,46) ve H (%9,58) gazetelerinin ise diğer gazetelere göre oranlarının nispeten 

düşük olmakla birlikte içeriklerde incelenerek genel bağlamda değerlendirildiğinde çocuk hakları 

ihlallerinin haberleştirilmesi açısından önemli yer kapladıkları söylenilebilir. Ancak G(%5,11) ve 

A(%4,15) gazetelerinin çocuk hakkı ihlallerine yeterince yer vermedikleri görülmekte olup yayın 

politikalarını gözden geçirmeleri gerekliliği söylenilebilir. 

Gazetelerin haberlerinde çocukların yaşlarına göre dağılımı Tablo 6’de verilmiştir. Farklı 

gazetelerdeki mükerrer haberler istatistiğe dâhil edilmediğinden dolayı toplam haber sayıları farklılık 

gösterebilmektedir. 

Tablo 6 

Haberlerdeki Çocuk Hakları İhlallerinin Yaş İstatistikleri 
 

    Çocuk Hakkı İhlalleri     

    

I. 

Eğitim 

Hakkı 

İhlalleri 

II. 

Çocuk 

Gelin 

III. 

Çocuk 

İşçi 

IV. 

Mevsimlik 

İşçilerin 

Çocukları 

V. 

Cinsel 

İstismar 

VI. Diğer 

İstismarlar 

(Cinayet, 

Şiddet vd.)  

Toplam 

( f ) 
% 

Y
a
ş 

(f
) 

0-2 Yaş 0 0 0 2 1 2 5 2,02 

 

2-7 Yaş 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

 

11 

 

23 

 

9,27 

 

7-12 Yaş 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

36 

 

16 

 

53 

 

21,37 

 

12 - 18 

Yaş 

 

1 

 

17 

 

9 

 

0 

 

100 

 

11 

 

138 

 

55,65 

 

 

Birden 

fazla yaş 

grubu 

içeren 

ve 

Yaşları 

belirlene

meyen 

 

1 

 

0 

 

3 
1 

 

17 

 

7 

 

29 

 

11,69 

f 3 17 13 3 165 47 248   

Gazetelerdeki ihlal haberleri incelendiğinde ihlale uğrayan çocukların çoğunluğun 12-18 yaş 

grubunda olduğu, onu ise 7-12 yaş grubu çocukların izlediği görülmüştür. Bununla birlikte en az ihlal 

haberi olan yaş grubu ise 0-2 yaş olmuştur. 

Gazetelerin haberlerinde çocukların yaşlarına göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. Farklı 

gazetelerdeki mükerrer haberler tek haber olarak değerlendirilirken kız ve erkeklerin aynı anda 

etkilendiği ihlal haberleri iki cinsiyetin istatistiğine de dahil edilmesi nedeni ile toplam haber sayıları 

farklılık gösterebilir. 
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    Çocuk Hakkı İhlalleri     

    

I. 

Eğitim 

Hakkı 

İhlalleri 

II. 

Çocuk 

Gelin 

III. 

Çocuk 

İşçi 

IV. 

Mevsimlik 

İşçilerin 

Çocukları 

V. 

Cinsel 

İstismar 

VI. Diğer 

İstismarlar 

(Cinayet, 

Şiddet 

vd.)  

Toplam 

( f ) 
% 

C
in

si
y
e
t  

Kız 

 

2 

 

17 

 

7 

 

3 

 

140 

 

24 

 

193 

 

72,56 

 

Erkek 

 

1 

 

0 

 

11 

 

1 

 

29 

 

31 

 

73 

 

27,44 

 

İhlal haberleri incelendiğinde en fazla ihlale kız çocuklarının uğradı görülmüştür. Kız ve erkek 

çocuklarının uğradı ihlaller toplam istatistikle doğru orantılı olarak cinsel istismar haberlerinde 

yoğunlaşmaktadır.  Bununla birlikte erkek çocuklarının en fazla uğradığı ikinci ihlal türü çocuk işçi 

olurken kız çocuklarının ki çocuk gelin haberleridir. 

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Gazetelerdeki çocuk hakları haberleri incelendiğinde ihlal haberlerinin olumlu haberlerden 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ülkemizin çocuk hakları bağlamında problemlerinin 

olduğunun göstergesidir. 

Gazetelerde yer verilen olumlu çocuk hakları haberleri incelendiğinde; sağlıklı yaşam, eğitim, 

eğlence ve oyun konularında yoğunlaştığı görülmüştür. 

Günlük gazetelerin web sitelerinde yapılan taramalarda en fazla E gazetesinde çocuk hakları 

ile ilgili haberlere ulaşılmıştır. A gazetesinde yapılan incelemelerde çocuk hakları haberlerine 

neredeyse hiç yer vermediği görülmüştür. Haber havuzunda bu denli az yer verilmesi Çocuk haklarına 

yeterince önem verilmediğinin işaretidir. A gazetesi başta olmak üzere gazetelerin çocuk 

politikalarını gözden geçirmeleri gerektiği söylenilebilir. 

Gazetelerde yer alan çocuk hakları ihlallerinin; Cinsel İstismar, Çocuk Gelin, Eğitim Hakkı 

İhlalleri, Çocuk İşçi ve Mevsimlik İşçilerin Çocukları, çocuklara şiddet, cinayet, terör mağduru 

çocuklar konularında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Yaşanılan cinsel istismar vakalarının niceliksel ve niteliksel boyutu değerlendirildiğinde 

çocuklarımız ve geleceğimiz açısından tehlike çanlarının çaldığı aşikârdır. Bu bağlamda çocuk 

istismarını önlemeye yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması ve caydırıcılığın sağlanabilmesi 

açısından cinsel istismara yönelik cezaların yeniden değerlendirilmesi gerektiği söylenilebilir. 

Geçmişe nazaran azalmakla birlikte küçük yaşta evlilikler toplumun kültürel ve coğrafi 

yapısının getirdiği bir realitedir. Ülkemizin iyi bir geleceğe sahip olması mutlu ailelerde yetişen 

nitelikli çocuklarla mümkün olacaktır. Çocukların ve ülkenin geleceği için ailelerin ve çocuklara 

yönelik eğitsel sosyal destekler verilmesi gerektiği söylenilebilir. Reşit olmadıkları dönemde 

evlenerek çocuk sahibi olan şu an reşit oldukları halde ceza aldıkları için ikinci nesil çocukların aile 

parçalanmalarından dolayı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği 

söylenilebilir. 

Mevsimlik işçi hareketliliğinin yaz aylarında olması ve çocukların yaz tatilinde çalıştırıldıkları 

düşünüldüğünde, çalışmanın farklı zaman dilimlerinde tekrar edilebileceği söylenilebilir. 

İşçi çocuk haberleri arasında; göçmen çocukların işçi olarak çalıştırılması haberleri dikkat 

çekmektedir. Ülkemizin ve insanlığın geleceği açısından göçmen çocuklara sahip çıkılması 

gerekmektedir.  
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Çocuk işçi çalıştırılması ülkemiz açısından yeterince olumsuz bir durumken, iş kazalarında 

yaşamını yitiren çocukların olması daha büyük bir acıdır. 

Haberlerde yer verilen eğitim hakkı ihlalleri oranın az olması; toplumda daha az dikkat 

çekmesi ve merak oluşturması nedeni ile haberleştirilmesi ihmal edildiği düşünülebilir. Ancak diğer 

hak ihlallerinin çocuk işçi, çocuk gelin vb. çocukların eğitimini engellediği düşünüldüğünde eğitim 

hakkı ihlallerinin görünen orandan daha fazla olduğu söylenilebilir. 

Gazetelerdeki ihlal haberleri incelendiğinde ihlale uğrayan çocukların çoğunluğun 12-18 yaş 

grubunda olduğu, onu ise 7-12 yaş grubu çocukların izlediği görülmüştür. Yaş grubu bağlamında 

değerlendirildiğinde ihlal vakalarının büyük çoğunluğunun okul çağının başlaması ile meydana geldiği 

görülmektedir. Bu nedenle eğitim camiasına büyük görev düşmektedir. Bununla birlikte emniyet 

teşkilatının ve diğer ilgili paydaşların ihlalleri önlemede daha aktif çaba içerisinde olması gerektiği 

söylenilebilir. 

İhlal haberleri cinsiyet bağlamında incelendiğinde en fazla kız çocuklarının ihlale uğradı 

görülmüştür. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın istismar ve ihmale uğraması toplumuz için 

yeterince tehlikeli iken toplumuzun temel taşı ailelerimizin geleceği kız çocuklarımızın bu denli 

mağdur olmasının daha da vahim olduğu söylenilebilir.  

Çocuklarımızın geleceği ülkemizin bekası için eğitime daha fazla önem vermemiz gerektiği 

bilinen bir gerçektir. Yapılacak çalışmaların bu alandaki eksikleri görmek ve çözüm önerileri 

geliştirmek açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırmada Türkiye bağlamında, sekiz gazetenin internet sitelerinde ulaşılabilen haberler 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu nedenle Türkiye’deki diğer gazeteler ve yurt dışında yayınlanan 

gazeteler dâhil edilerek daha geniş çaplı araştırmaların yapılması önerilebilir.  
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Özet 

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları teknolojik pedagojik alan bilgilerinin 

(TPAB) farklı ölçme araçlarından elde edilen veriler bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 

betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Manisa Celal Bayar 

Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 86 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacılar 

tarafından geliştirilen TPAB özyeterlik ölçeği, TPAB dereceli puanlama anahtarı ve materyal değerlendirme 

formu kullanılmıştır. Çalışma sürecinde öğretmen adayları stop motion animasyon içeren öğretim materyali 

hazırlamışlardır. Ardından materyal geliştirme konusundaki TPAB özyeterlik ölçeği uygulanmıştır. Hazırlamış 

oldukları materyaller ise dereceli puanlama anahtarı ve materyal değerlendirme formu ile araştırmacılar 

tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının kendilerini en çok yeterli 

gördükleri boyutun TB olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının PAB ve TPB boyutlarında çok iyi, diğer 

boyutlarda ise iyi düzeyde özyeterlik algısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Dereceli puanlama anahtarından 

elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının materyal geliştirme konusunda sahip oldukları TPAB 

özyeterliklerini materyallerde kullanma düzeylerinin, AB, PB, PAB, TAB, TPAB boyutlarında iyi düzeyde, TB ve 

TPB boyutlarında ise çok iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bulgulardan yola çıkarak bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Fen bilgisi öğretmen adayı, Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB), Özyeterlik, 

Stop motion animasyon. 
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 Evaluating of Science Teacher Candidates’ Technological pedagogical content 

knowledge (TPCK) in the context of data obtained from different measurement 

tools 

Abstract 

In this study, it was aimed to evaluation of science teacher candidates’ technological pedagogical 

content knowledge (TPCK) in the context of data obtained from different measurement tools. In research, it 

was used descriptive survey method. The research population consists of 86 teacher candidates receiving 

education in Manisa Celal Bayar University Department of Science Teaching as of 2015-2016 academic year. In 

research, it was used TPCK self-efficacy scale, TPCK graded scoring key, and material evoluation form that were 

developed by researchers. In process of study, teacher candidates were prepared teaching material with stop 

motion animation. Further, it was applied TPCK self-efficacy survey about on the material development. In 

addition, teacher candidates’ materials which their prepared were evaluated separately by graded scoring key 

and material evaluation form by the researchers. At the end of research it was revealed that the teacher 

candidates considered themselves to be more qualified in TK. It was determined that the teacher candidates 

have self-efficacy perception “very good” level for PCK and TPK sub-dimensions, and “good” level other sub-

dimensions . According to data obtained from TPCK graded scoring key, it was discovered that the level of 

teacher candidates to use their TPCK self-efficacy on developing materials to be “good” in CK, PK, PCK, TCK 

and TPCK, and “very good” in TK and TPK. Recommendations were made on the basis of the findings of the 

research. 

Keywords: Science teacher candidate, Technological pedagogical content knowledge (TPCK), Self-

efficacy, Stop motion animation.  
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1. Giriş 

Öğretme-öğrenme süreçleri içerisinde etkili öğrenmeyi sağlamak, soyut kavramları 

somutlaştırmak için öğretim materyallerinden yararlanılmaktadır. Fen öğretim programlarının 

başarısı için de eğitim sürecinde materyal kullanımının yaşamsal önem arz ettiği bilinmektedir 

(Karamustafaoğlu, 2006). Fen bilimleri öğretim programı bireysel farklılıklara dikkat etmeyi ilke 

edinmiştir (MEB, 2013). Öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat edilerek, konunun özelliğine göre 

kullanılacak araç, gereç ve materyal öğrencilerin ilgi ve dikkatini artıracak, böylece öğrenmeyi de 

kolaylaştıracaktır (Öztürk, 2002). Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 

etkisini göstermektedir. Teknoloji entegrasyonu günümüzde etkili öğretimin önemli bir bileşeni olarak 

görülmektedir (Pierson, 1999). Böylece öğretim materyallerine teknoloji entegre edilerek sanal 

öğretim materyallerinden yararlanılmaya başlanmıştır. Öğretim teknolojileri ve materyalleri 

günümüz eğitiminin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır (Kale, 2006). Okul, öğretmen ve 

öğrencilerin sahip oldukları teknolojik donanım dikkate alınarak, fen öğretiminin benimsediği 

araştırma-sorgulama sürecine teknolojinin entegrasyonu sağlanmaktadır (MEB, 2013). Multimedya 

araçları, video, animasyonlar önceleri de eğitimde kullanılan teknolojiler olsa da, son yıllardaki 

teknolojik gelişmelerle birlikte ses, grafik ve metin öğeleri olan bu teknolojilerin öğretim amaçlı 

kullanımı tekrar yaygınlaşmıştır (Daşdemir ve Doymuş, 2012). Bu araçlardan en yaygın 

kullanılanlardan biri de animasyonlardır. Animasyon oluşturma tekniklerinden biri de stop motion 

animasyon tekniğidir. Stop motion animasyonu öğrencilerin bir fen kavramını açıklamaları ve 

keşfetmeleri için yenilikçi bir yol olarak görülen basitleştirilmiş bir animasyon oluşturma yöntemidir 

(Hoban, 2005, 2007, 2009). Stop motion animasyonunun, iki boyutlu ve üç boyutlu formları mevcuttur 

(Furniss, 2008; Taylor, 1996; Wells, 2006). İki boyutlu çizimler, resimler, yazı tipi ve kolaj 

malzemeleri fotoğraflanabilir ve canlandırılabilir; buna ek olarak kil, legolar, oyuncaklar, kuklalar, 

insanlar ve ev eşyaları gibi üç boyutlu malzemeler art arda fotoğraflanabilir ve canlandırılabilir 

(Furniss, 2008; Purves, 2010; Taylor, 1996; Wells, 2006). Stop motion animasyon tekniği cansız olan 

nesnelere hareket ediyormuş görünümü veren tekniklerden biridir (Yurdigül ve Zinderen, 2011). Bu 

teknikte kamera, nesnelere karşı ayarlanıp tek kare çekim yapılır, sonra her nesne biraz daha hareket 

ettirilip yeni bir kare çekilir. Nesnelere yaptırılan bu küçük hareketin görüntüleri her seferinde 

yeniden tek kare çekilir; bu tek kare çekilen imgelerin ardı ardına dizilip (her saniye için 24 kare) 

oynatılması ile hareket yanılsaması yaratılır ve sahneler kurgulanarak film tamamlanır (Sözen, 2012). 

Soyut ve karmaşık konuların öğretiminde animasyon kullanımının geleneksel yöntemlere göre öğrenci 

başarısını artırmada daha etkili olduğu görülmüştür (Aksoy, 2013; Pekdağ, 2010; Rohendi, 2012). Bu 

bağlamda bireylere fen okuryazarı olma, eleştirel düşünme, problem çözme, hipotetik düşünme gibi 

becerilerin kazandırılması için ders kitaplarının yanında, öğretimin zenginleştirilmesi amacıyla çağdaş 

teknoloji imkânları sınıf içerisinde kullanılmalıdır. Bu durumda öğretmenlerin etkin ve etkileşimli 

öğrenme ortamlarını tasarlamaları gerekmektedir (Balçın, 2016). Araç-gereçlerin teorik faydaları ne 

olursa olsun, bunların kullanımı belirli düzeyde bilgi ve beceriyi gerektirir (Yalın, 2004). Etkin ve 

etkileşimli öğrenme ortamları tasarlamaları konusunda sınırlı tecrübeye sahip olan pek çok öğretmen 

ve öğretmen adayı için, öğretim sürecinde konuya uygun materyalleri seçebilme ve bunları 

derslerinde etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini kazanmanın çok kolay olmadığı görülmektedir 

(Yetkin-Özdemir, 2008). Öğretmen eğitimi programları öğretmen adaylarının teknolojiyi öğretmenlik 

becerilerine entegre edebilmeleri için gerekli bilgiyi oluşturmalarında önemli rol oynamaktadır (Hofer 

ve Grandgennett, 2012). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf içinde etkin öğretim 

yapabilmeleri için, eğitim teknolojisi kullanımı ile ilgili becerileri kazanmaları ve bu becerileri de 

sınıfta etkin bir şekilde uygulamaları gerekmektedir (Varank ve Ergün, 2005). Ülkemizdeki öğretmen 

eğitimi programları incelendiğinde “öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme” derslerinin eğitim 

teknolojisi, materyal tasarımı ve öğretim tasarımı gibi konularda öğretmen adaylarını bilgilendirmeyi 

amaçladığı görülmektedir (Yükseköğretim Kurulu [YÖK] , 2007). Bunun yanı sıra öğretmenlerin, 

öğretim materyali hazırlama, geliştirme, kullanma ve değerlendirme boyutlarında etkili olabilmeleri, 

bu konularda kendilerini yetiştirmeleriyle de ilişkilidir (Gömleksiz, Kan, Serhatlıoğlu, 2010). 
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Öğretmenler her geçen gün etkili ve teknoloji temelli olan yöntemleri kullanarak bilgileri 

öğrencilerine ulaştırma çabası içindedirler (İşman, 2005). Öğretmenlerin öğretim süreçleri içerisinde 

öğretim teknolojileri ile materyal geliştirirken aktaracağı konuyu öğrencilerin en iyi şekilde 

anlamalarını sağlayacak pedagojik bilgileri ile birleştirmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin bu 

durumda teknolojik pedagojik alan bilgisinden (TPAB) yararlanması gerekmektedir.  

 

Şekil 1. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Kuramsal Çerçevesi (Mishra ve Koehler, 2006) 

TPAB’ın, içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında öğretmenlerin sahip olması gereken 

temel bir bilgi olduğu ve öğretmen/öğretmen adaylarına kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır 

(Koehler, Mishra ve Yahya, 2007; Mishra ve Koehler, 2006; Niess, 2005; Valanides ve Angeli, 2008).  

TPAB üç temel bilgi (teknoloji, pedagoji ve alan) arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir modeldir (Mishra 

ve Koehler, 2006). TPAB, bir öğretmenin alanı ile ilgili bir konuyu öğretiminde teknolojiyi pedagojik 

stratejilerle birleştirmeyi bilmesi ve kullanacağı teknolojik araçların ve sunumların öğrencilerin 

konuyu anlamasına etkisini bilmesi olarak tanımlanmıştır (Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith, St 

Clair, Harris, 2009). TPAB’ı yeterli olan bir öğretmenin, belirli bir konuya ilişkin kazanımlarla ilgili 

sınıf ortamında ve dışında kullanacağı çeşitli teknolojilerin sağladığı avantajları bilmesi gerektiği gibi, 

öğrenme-öğretme sürecinde bu teknolojilerin (çeşitli bilgisayar programları, simülasyonlar, 

animasyonlar, videolar, öğrenme yönetim sistemleri ve web sayfaları vb.) kendisi ve öğrencileri 

tarafından en etkili şekilde nasıl kullanılacaklarını da bilmesi gereklidir (Mishra ve Koehler, 2006). 

Teknolojik pedagojik alan bilgisinin (TPAB) bileşenleri incelendiğinde; teknolojinin, bilgisayar, 

internet, video gibi araçları; pedagojinin, öğrenme ve öğretme yöntemlerini, stratejilerini, 

süreçlerini; alan bilgisinin ise öğrenilecek olan konu alanı bilgisini kapsadığı görülmektedir (Kuşkaya-

Mumcu, Haşlaman ve Koçak-Usluel, 2008). Literatür incelendiğinde animasyonlarla ilgili yapılan 

çalışmaların kuramsal boyutta olduğu göze çarpmaktadır (Rieber, 1990a, 1990b, 1991; Hoban, 2007, 

2009). Bu çalışmada da fen bilgisi öğretmen adaylarının stop motion animasyon tekniği ile 

hazırladıkları sanal ortam materyallerinde TPAB’larını kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla farklı 

ölçme araçları kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları teknolojik pedagojik 

alan bilgilerinin (TPAB) farklı ölçme araçlarından elde edilen veriler bağlamında değerlendirilmesidir. 

1.2. Sınırlılıklar  
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Çalışma sürecinde öğretmen adayları tarafından öğretim materyalleri geliştirilmiştir. 

Materyaller; 

 Stop motion animasyon tekniği ile sınırlıdır. 

 Fen bilimlerine ilişkin konularla sınırlıdır. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma betimsel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Sosyal bilimlerde yaygın olarak 

kullanılan betimsel-tarama modelinde ele alınan olaylar ve durumlar ayrıntılı bir şekilde araştırılır. 

Daha önceki olaylar ve durumlarla ilişkisi incelenerek, “ne” oldukları betimlenmeye çalışılır 

(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Bu araştırmada da öğretmen 

adaylarının geliştirdikleri materyallerde TPAB’larını kullanma düzeyleri farklı ölçme araçları 

kullanılarak değerlendirilmiş ve var olan durum farklı boyutları ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

2.2. Problem Cümlesi 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının geliştirdikleri öğretim teknolojisi materyallerinde 

kullandıkları TPAB düzeyleri farklı ölçme araçları ile değerlendirildiğinde benzerlik göstermekte 

midir? 

2.3. Alt Problemler  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının materyal geliştirme konusundaki TPAB özyeterlikleri ne 

düzeydedir? 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının geliştirdikleri materyallerde TPAB’larını kullanma düzeyleri 

nedir? 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının geliştirdikleri materyaller genel olarak hangi düzeydedir? 

2.4. Çalışma Grubu  

Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde 

öğrenim görmekte olan 86 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun cinsiyete 

göre dağılımı Tablo 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1 

Çalışma Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Değişken   N % 

Cinsiyet Kız 62 72.1 

 Erkek 24 27.9 

Toplam  86 100.0 

Çalışmanın katılımcılarının belirlenmesinde araştırma problemleri dikkate alınarak amaçsal 

örneklemeden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örneklemeye göre çalışmanın amacı 

doğrultusunda gözlem birimleri, belirli kriterlere sahip olan kişiler, olaylar, nesneler ya da 

durumlardan oluşmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2016). Çalışma 

grubunun üçüncü sınıf öğretmen adaylarından oluşmasının nedenleri; teknoloji bilgisini içeren 

dersleri, pedagoji bilgisi içeren “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” gibi dersleri ve alan 

bilgisini içeren fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerinin temel alan dersleri ile “Çevre Bilimi”, 

“Genetik ve Biyoteknoloji”, “Yer Bilimi” gibi yan alan derslerini lisans öğrenimlerinde almış olmaları 

ve öğretmenliğe yakın olmalarıdır. Belirlenen kriterler bağlamında araştırmanın çalışma grubunun 

belirlenmesinde ölçüt örnekleme yaklaşımının benimsendiği görülmektedir. 
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2.5. Veri Toplama Araçları 

Ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Fen bilgisi öğretmen adaylarının 

materyal geliştirme konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) öz-yeterlik ölçeği”, TPAB 

dereceli puanlama anahtarı ve materyal değerlendirme formu kullanılmıştır (Balçın ve Ergün, 2016; 

Balçın, 2016). 

2.6. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Konusundaki Teknolojik 

Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Öz-Yeterlik Ölçeği 

Araştırmada kullanılan ölçek, TPAB, teknolojik bilgi (TB), pedagojik bilgi (PB), fen bilimlerinin 

yan dallarına ait alan bilgisi (FBYDAB), fen bilimlerinin temel dallarına ait alan bilgisi (FBTDAB), 

pedagojik alan bilgisi (PAB), teknolojik alan bilgisi (TAB), teknolojik pedagojik bilgi (TPB) olmak üzere 

sekiz faktör ve 40 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin tümüne ait cronbach alpha güvenirlik katsayısı 

.93’tür. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 200 en düşük puan ise 40 olarak belirlenmiştir. Fen 

bilgisi öğretmen adaylarının materyal geliştirme konusunda sahip oldukları TPAB öz-yeterliklerini 

değerlendirebilmek amacıyla puan grupları oluşturulmuştur. Puan grupları oluşturulması aşamasında 

öncelikle grup açıklığını (aralığını) gösteren aralık genişliği, ölçekten alınabilecek en yüksek ve en 

düşük puan arasındaki farkın (ranjın) grup sayısına (5) bölünmesi ile hesaplanmıştır. En düşük puanın 

kapsandığı ilk aralık, gruplandırmanın ilk basamağını oluşturur. En düşük puana, aralık genişliği 

eklenerek ilk grup oluşturulmuştur. İkinci ve daha sonraki puan grupları benzer şekilde önceki gruba 

eklenerek bulunmuş ve en yüksek puanın kapsandığı aralığa kadar devam edilmiştir (Avcı, 2014). 

Oluşturulan puan grupları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının Materyal Geliştirme Konusunda Sahip Oldukları TPAB Öz-Yeterlik 

Ortalamalarını Değerlendirme Puan Grupları 

Faktör Çok az  Az  Orta  İyi  Çok iyi  

FBTDAB 3-5.4 5.41-7.8 7.81-10.2 10.21-12.6 12.61-15 

FBYDAB 4-7.2 7.21-10.4 10.41-13.6 13.61-16.8 16.81-20 

PB 9-16.2 16.21-23.4 23.41-30.6 30.61-37.8 37.81-45 

TB  7-12.6 12.61-18.2 18.21-23.8 23.81-29.4 29.41-35 

PAB 5-9 9.1-13 13.1-17 17.1-21 21.1-25 

TAB 3-5.4 5.41-7.8 7.81-10.2 10.21-12.6 12.61-15 

TPB 2-3.6 3.61-5.2 5.21-6.8 6.81-8.4 8.41-10 

TPAB  7-12.6 12.61-18.2 18.21-23.8 23.81-29.4 29.41-35 

Tüm ölçek  40-72 72.1-104 104.1-136 136.1-168 168.1-200 

2.7. TPAB Dereceli Puanlama Anahtarı 

Araştırmada kullanılan dereceli puanlama anahtarı, öğretmen adaylarının materyal geliştirme 

konusunda sahip olmaları gereken TPAB’ın kendisi ve 6 alt boyutu [ AB, PB, TB, PAB, TAB, TPB] ile 

ilişkili 34 maddeden oluşmaktadır. Bu dereceli puanlama anahtarından elde edilen bulgular toplam 

puan olarak belirlenmiştir. Ölçme aracından alınabilecek en düşük puan 34, en yüksek puan ise 170 

olarak belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının materyallerinin değerlendirilmesi için 

geliştirilen TPAB dereceli puanlama anahtarının puan grupları, ölçek değerlendirilmesi için 

oluşturulan puan gruplarındaki hesaplamanın aynısı dikkate alınarak yapılmış ve Tablo 3’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 3 

TPAB dereceli puanlama anahtarının ortalamalarını değerlendirme puan grupları 

 Çok az   Az  Orta  İyi  Çok iyi  

AB 3-5.4 5.41-7.8 7.81-10.2 10.21-12.6 12.61-15 

PB 6-10.8 10.81-15.6 15.61-20.4 20.41-25.2 25.21-30 

TB 3-5.4 5.41-7.8 7.81-10.2 10.21-12.6 12.61-15 

PAB 9-16.2 16.21-23.4 23.41-30.6 30.61-37.8 37.81-45 

TAB 4-7.2 7.21-10.4 10.41-13.6 13.61-16.8 16.81-20 

TPB 3-5.4 5.41-7.8 7.81-10.2 10.21-12.6 12.61-15 

TPAB  6-10.8 10.81-15.6 15.61-20.4 20.41-25.2 25.21-30 

Ölçme aracının 
tümü  

34-61.2 61.21-88.4 88.41-115.6 115.61-142.8 142.81-170 

2.8. Materyal Değerlendirme Formu  

Araştırmada kullanılan formun ölçütlerinin belirlenmesi aşamasında materyalde bulunması 

gereken özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Materyal değerlendirme formu 31 maddeden 

oluşmaktadır. Bu formdan elde edilen bulgular toplam puan olarak belirlenmiştir. Ölçme aracından 

alınabilecek en düşük puan 31, en yüksek puan ise 155 olarak belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının 

sahip oldukları TPAB’ı materyallere hangi düzeyde yansıttıklarını belirlemek için ölçek ve TPAB 

dereceli puanlama anahtarından oluşturulan puan grupları gibi puan grupları oluşturulmuş ve Tablo 

4’te sunulmuştur. 

Tablo 4 

Materyal Değerlendirme Formundan Elde Edilen TPAB Puan Ortalamalarını Değerlendirme Puan 

Grupları 

 Çok az Az Orta İyi Çok iyi 

Materyal 

TPAB puanı 
31-55.8 55.81-80.6 80.61-105.4 105.41-130.2 130.21-155 

3. Bulgular 

Öğretmen adaylarının materyal geliştirme konusundaki TPAB özyeterlik düzeyleri ölçek 

aracılığı ile belirlenmiştir. Hazırlamış oldukları materyaller ise dereceli puanlama anahtarı ve 

materyal değerlendirme formu ile araştırmacılar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

3.1. Materyal Geliştirecek Olan Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının En İyi Olduklarını 

Düşündükleri TPAB Alt Boyutlarına İlişkin Bulgular 

“Materyal geliştirecek fen bilgisi öğretmen adayları TPAB’ın hangi alt boyutunda daha fazla 

özyeterliğe sahip olduklarını düşünmektedirler?” sorusuna cevap aranmıştır. Materyal geliştirecek fen 

bilgisi öğretmen adaylarının en iyi olduklarını düşündükleri TPAB alt boyutlarına ilişkin bulgular Tablo 

5’te sunulmuştur. 

Tablo 5 

Materyal Geliştirecek Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının En İyi Olduklarını Düşündükleri TPAB Alt 

Boyutlarına İlişkin Bulgular 

En iyi olduğunu düşündükleri TPAB ögesi 
N �̅� 

TB 27              164.00 

PB 28              159.30 

AB 28              161.57 

Toplam 83              161.59 
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Fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’ın hangi alanına daha fazla eğilim gösterdiğini tespit 

etmek amacıyla ortalamalar hesaplanmıştır. Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının TPAB’ın en 

çok TB alanına (X̅ = 164.00) eğilim gösterdikleri görülmektedir.  

3.2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Konusunda Sahip Oldukları 

TPAB Özyeterlik Düzeylerine İlişkin Bulgular 

“Fen bilgisi öğretmen adaylarının materyal geliştirme konusunda sahip oldukları TPAB 

özyeterlik düzeyleri nasıldır?” sorusuna cevap aranmıştır. Öğretmen adaylarının materyal geliştirme 

konusunda sahip oldukları TPAB özyeterlik düzeylerini belirleyen 8 alt boyutun puan ortalamaları, 

standart sapmaları, en düşük ve en yüksek puanları Tablo 6’da sunulmuştur. Ortalama puanların 

değerlendirilmesi için Tablo 2’deki puan grupları referans alınmıştır. 

Tablo 6 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Konusunda Sahip Oldukları TPAB Öz-Yeterlik 

Düzeyleri 

 �̅�   S Minimum Maksimum Düzey  

FBTDAB 12.42 1.90 3.00 15.00 İyi 

FBYDAB 14.25 3.37 4.00 20.00 İyi 

PB 37.15 4.93 9.00 45.00 İyi 

TB 27.28 5.20 7.00 35.00 İyi 

PAB 21.62 2.93 5.00 25.00 Çok iyi 

TAB 10.99 2.48 3.00 15.00 İyi 

TPB 8.61 1.41 2.00 10.00 Çok iyi 

TPAB 28.97 4.66 7.00 35.00 İyi 

Tüm ölçek  161.28 18.42 40.00 200.00 İyi 

Tablo 6 incelendiğinde, fen bilgisi öğretmen adaylarının materyal geliştirme konusunda sahip 

oldukları TPAB özyeterlikleri, ölçeğin PAB ve TPB boyutlarında “çok iyi” düzeyde,  FBTDAB, FBYDAB, 

PB, TB, TAB, TPAB ve ölçeğin genelinde “iyi” düzeyde olarak belirlenmiştir. 

3.3. Dereceli Puanlama Anahtarından Elde Edilen Bulgular 

“Fen bilgisi öğretmen adaylarının materyal geliştirme konusunda sahip oldukları TPAB’larını 

geliştirdikleri materyallerde kullanabilme düzeyleri nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. TPAB dereceli 

puanlama anahtarından elde edilen puanlara ilişkin bulgular Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 

TPAB Dereceli Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanlara İlişkin Bulgular 

    �̅� Minimum puan Maksimum puan Düzey 

AB 11.28 7.5 15 İyi 

PB 23.11 18 29.5 İyi 

TB 14.30 11 15 Çok iyi 

PAB 35.34 27 45 İyi  

TAB 15.80 10.5 19.5 İyi 

TPB 14.25 10.5 15 Çok iyi 

TPAB  24.52 16 30 İyi 

Toplam puan  139.53 103.00 169.00 İyi 

Tablo 7’deki bulgular incelendiğinde ve Tablo 3 referans alındığında, öğretmen adaylarının 

materyal geliştirme konusunda sahip oldukları TPAB’larını materyallerde kullanma düzeylerinin, AB, 
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PB, PAB, TAB, TPAB boyutlarında iyi düzeyde, TB ve TPB boyutlarında ise çok iyi düzeyde olduğu 

tespit edilmiştir.  

3.4. Materyal Değerlendirme Formundan Elde Edilen Bulgular 

Materyal değerlendirme formundan elde edilen puanlara ilişkin bulgular Tablo 8’de 

sunulmuştur. 

Tablo 8 

Materyal Değerlendirme Formundan Elde Edilen Puanlara İlişkin Bulgular 

 �̅� Minimum puan Maksimum puan 

Toplam Puan  129.81 91.50 154.00 

Tablo 8’deki bulgular incelendiğinde ve Tablo 4 referans alındığında, öğretmen adaylarının 

materyallerini “iyi” düzeyde geliştirdikleri görülmektedir.  

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının kendilerini en çok yeterli gördükleri boyutun TB 

olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu araştırma sonuçlarına benzer olarak Graham ve arkadaşları (2009) 

öğretmenlerin kendilerine güven seviyelerinin en fazla olduğu TPAB bileşeninin TB olduğunu tespit 

etmişlerdir. Yine bu sonuçlara benzer olarak Avcı (2014) fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB 

özgüvenlerine baktığında TB alt boyutunun “yüksek” seviyede, farklı olarak ise TPB ve TPAB 

boyutlarının “çok iyi” seviyede olduğu sonucuna varmıştır. Archambault ve Crippen (2009) yaptıkları 

araştırmada PAB puanlarının en yüksek olduğunu, öğretmenlerin bu alanlarda kendilerine çok 

güvendiklerini; ancak bu bilgi alanları teknoloji ile birleştirildiğinde kendilerine daha az 

güvendiklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adayları kendilerini en yeterli TB boyutunda görmelerine 

rağmen materyal geliştirme konusunda sahip oldukları TPAB özyeterlikleri ölçeğinden elde edilen 

bulgular öğretmen adaylarının özyeterliklerinin TPAB’ın PAB ve TPB boyutlarında en iyi düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının diğer boyutlardaki özyeterliklerinin ise “iyi” düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar diğer çalışmaların sonuçları ile 

karşılaştırıldığında, Avcı’nın (2014) fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB özyeterliklerinin PAB ve TPB 

alt boyutlarında “iyi” düzeyde olduğu, Timur’un (2011) öğretmen adaylarının TB özyeterlik 

düzeylerinin iyi düzeyde olduğu, Cox’un (2008) ilköğretim öğretmenlerinin güçlü TPB’ye, Terpstra’nın 

(2009) ise öğretmen adaylarının TPB gelişimlerinin TAB gelişimlerinden fazla olduğu çalışma sonuçları 

ile benzerlik göstermektedir. Bu araştırma sonuçlarından farklı olarak, Cox (2008) ilköğretim 

öğretmenlerinin zayıf TAB’a sahip olduklarını, Taşar ve Timur (2010) fen bilgisi öğretmen adaylarının 

TPAB yeterliklerinin yeterli olmadığını, Kılıç (2011) adayların PB ve TB’lerinin kısmen yeterli düzeyde 

olduğunu, Timur (2011) ise öğretmen adaylarının PB özgüvenlerinin teorik bilgi boyutunda ve yetersiz 

düzeyde olduğunu belirtmiştir.  

Öğretmen adaylarının stop motion animasyon tekniği ile hazırlamış oldukları materyallerinin 

materyal değerlendirme formu ile değerlendirilmesi sonucu “iyi” düzeyde geliştirdikleri görülmüştür. 

Dereceli puanlama anahtarından elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının materyal geliştirme 

konusunda sahip oldukları TPAB’larını materyallerde kullanma düzeylerinin, AB, PB, PAB, TAB, TPAB 

boyutlarında iyi düzeyde, TB ve TPB boyutlarında ise çok iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının geliştirdikleri materyallerde incelenen kriterlere bakıldığında TB ve TPB 

özyeterlik düzeylerinin çok iyi olmasına rağmen materyallerine, sahip oldukları alan bilgilerini çok iyi 

düzeyde yansıtamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Günümüzde fen bilimleri dersinin teknoloji ile 

doğrudan ilişkili olması, FATİH projesi gibi projelerle teknolojinin eğitime entegre edilmesi ve 

eğitimde teknoloji kullanma olanağının sağlanması gibi unsurların öğretmen adaylarının TB boyutuna 

yönelik yeterlik algılarının gelişmesine katkısının olabileceği düşünülmektedir. Fen bilgisi öğretmen 

adaylarının stop motion animasyon tekniği kullanarak materyal geliştirdiği bu çalışmada da görüldüğü 

gibi öğretmenlerin TB özyeterliği bakımından kendilerini çok iyi görseler de materyallerine yansıtma 
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düzeylerinin çok iyi olmadığı görülmüştür. Alan bilgilerini ve pedagoji bilgilerini teknoloji bilgisiyle 

birleştirerek geliştirdikleri materyallerde çok iyi kullanamayan öğretmen adaylarına farklı sanal 

materyal oluşturma teknikleri kullanarak yeni materyaller geliştirmeleri sağlanarak TPAB’larını 

kullanma düzeyleri incelenebilir. Ayrıca stop motion animasyon tekniği kullanılarak öğretmen 

adaylarının materyallerde TPAB’larını kullanım düzeylerinin gelişimleri izlenebilir. 
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Özet 

Gelişen toplumlarda her alanda mühendislik ve teknolojiye olan bağlılık giderek artmaktadır. Bu 

alanlardan biri de eğitim alanıdır. Öğrenme öğretme ortamlarında mühendislik, teknoloji kavramlarını ve bu 

kavramların fen ve matematikle ilişkisini bilen, yeni teknolojileri kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi 

gerekmektedir. İlköğretimde çocukların doğal dünyaya olan merakları üzerine inşa edilen fen eğitimi ne kadar 

önemli ise, onların bir şeyin nasıl çalıştığına olan merakları ve tasarım yetenekleri üzerine kurulan mühendislik 

eğitimi de o derece önemlidir. Çocuklar mühendislik ve teknoloji kavramları ile ne kadar erken tanışırlarsa bu 

kavramlardan o kadar çok faydalanırlar. Ülkemizde fen ile teknoloji ilişkisinin fen dersi öğretim programlarında 

yer aldığı ve son yıllarda revizyona gidilen fen bilimleri dersi öğretim programında fen-teknoloji-matematik-

mühendislik ilişkisine yer verileceği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin mühendislik 

algılarını tespit etmektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-

öğretim yılında ortaokulda öğrenim görmekte olan 707 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde ise 

kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan mühendislik algı anketi kullanılmıştır. Anket 5’li likert özellikteki 16 madde ve bu maddelere ek olarak 

3’ü tutuma yönelik ve 1’i açık uçlu toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, erkek 

öğrenciler kız öğrencilere göre daha fazla oranla mühendislerin birçok farklı iş yaptıklarını, çok para 

kazandıklarını, iyi sorun çözücü olduklarını düşünmektedirler. Kız öğrenciler ise erkek öğrencilere göre daha 

fazla oranda mühendislerin düşüncelerini anlatmak için farklı birçok yol kullandıklarını düşünmektedir. 8. sınıf 

öğrencileri 5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerine göre daha büyük bir oranla mühendislerin birçok farklı iş yaptıklarını, 

çok para kazandıklarını ve iyi sorun çözücü olduklarını düşünmektedir. 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri 5.sınıf 

öğrencilerine göre daha fazla oranda mühendislerin insan hayatını kolaylaştırdığı düşüncesine sahiptir. 

Öğrencilerin %39.5’i mühendisliği sevdiğini, %63.8’i feni sevdiğini, %84.0’ü fen dersinde çok şey öğrendiklerini 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin %50.2’si mühendis olmak istemezken, %38’i mühendis olmak istediğini, %10.7’si 

mühendis olmak için kararsız olduğunu belirtmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ortaokul öğrencileri, mühendislik algısı, fen bilimleri. 
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Determinining of Engineering Perceptions of Secondary School Students 

Abstract 

In developing societies, in every field is increasingly committed to engineering and technology. The 

field of education is also one of these fields. In the training-learning areas, individuals should be educated who 

are know engineering, technology concepts and these concepts’ relation with science and math. At the primary 

education, if how much important science education while building into their wonder that natural earth of 

children. Children get so much benefit from these concepts as soon as they meet the concepts of engineering 

and technology. At the our country, it was viewed including of science with relation in the science course – 

curriculum, and at the last years, relation of science-technology-engineering-math in the curriculum gone to 

revision. The purpose of this study is determine to engineering perceptions of secondary school students. It was 

used descriptive survey model in the research. The study group is composed of 707 students who are studying in 

secondary school in 2016-2017 academic year. It was used incidental sampling method at the determining of 

sampling. It was used engineering perception survey that was adapted to Turkish by researchers. The survey 

consists of total 20 items as 16 items with a 5 likert type, and a with 3 intended to attitude and 1 open end. 

According to research of results, with more rate male students according to female students think that engineers 

are doing a lot of different jobs, earning a lot of money, and being good problem solvers. Female students 

according to male students think that engineers use a lot of different ways for explain own thinking. With more 

rate 8th grade students according to 5th, 6th and 7th grade students think that engineers are doing a lot of 

different jobs, earning a lot of money, and being good problem solvers. With more rate 6th grade students 

according to 5th, 6th and 7th grade students think that engineers are doing a lot of different jobs, earning a lot 

of money, and being good problem solvers. 6th, 7th, and 8th grade students at the more rate than 5th students 

have the idea that engineers makes human’ lifes facilitate. They were indicated that likes to engineering 39.5%, 

likes to science 63.8%, and a lot learnt on thesciencelesson 84.0% of students. While does not 

wanttoengineerdoing50.2%, want to engineer doing 38.0%, and uncertain 10.7% for engineer doing of students. 

Keywords: Secondary school students, engineering perception, science. 
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1. Giriş 

Gelişen toplumlarda her alanda mühendislik ve teknolojiye olan bağlılık giderek artmaktadır. 

Bilim ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiği bugünün dünyasında bireylerin ihtiyaç duyduğu 

yaratıcılık ve inovasyon, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, medya 

okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı becerileri yirmi birinci yüzyıl becerileri 

(P21,2015) olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine yönelik son 

on yılın en büyük eğitim hareketlerinden biri olan Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (FeTeMM) 

eğitimi ön plana çıkarılmıştır. FeTeMM eğitimi öğrencileri fen, teknoloji, mühendislik ve matematik 

disiplinlerinde bütüncül olarak eğitmeyi hedefleyen çok disiplinli bir yaklaşımdır (Daugherty, 2013; 

Kuenzi, 2008). FeTeMM’i oluşturan tüm disiplinlerin yirmi birinci yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinde 

önemli bir etkisi bulunmaktadır (Bybee, 2010a; NRC, 2010). Öğretme-öğrenme ortamlarında 

mühendislik, teknoloji kavramlarını ve bu kavramların fen ve matematikle ilişkisini bilen, yeni 

teknolojileri kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde fen ile teknoloji 

ilişkisinin fen dersi öğretim programlarının her revizyonunda yer aldığı ve son yıllarda revizyona 

gidilen fen bilimleri dersi öğretim programında fen-teknoloji-matematik-mühendislik ilişkisine yer 

verildiği görülmektedir. 2017 yılı fen bilimleri taslak öğretim programı incelendiğinde fen ve teknoloji 

ilişkisiyle birlikte mühendislik ve tasarım becerilerine yer verildiği görülmektedir (MEB, 2017). Tüm 

bu çalışmalar Türkiye’de FeTeMM eğitimi konusunda farkındalığın arttığının göstergesidir. 

 

 

Şekil 1. FeTeMM ilişkisi 

İlköğretimde çocukların doğal dünyaya olan merakları üzerine inşa edilen fen eğitimi ne kadar 

önemli ise, onların bir şeyin nasıl çalıştığına olan merakları ve tasarım yetenekleri üzerine kurulan 

mühendislik eğitimi de o derece önemlidir. Çocuklar mühendislik ve teknoloji kavramları ile ne kadar 

erken tanışırlarsa bu kavramlardan o kadar çok faydalanırlar. Öğrencilerin bir mesleğe yönelik algıları 

ve bilgi düzeyleri ileride o mesleği seçmeleri üzerinde çok etkilidir.Öğrenciler gelecekteki kariyerleri 

hakkında ortaokul yıllarının başında karar vermeye başlarlar; bu nedenle öğrencilere FeTeMM 

kariyerleri hakkında ortaokul yıllarından önce ve sırasında bilgi vermek önemlidir (Wyss ve ark., 

2012). Öğrencilerin FeTeMM eğitimi ve kariyerlerinde başarılı olmalarının önemli olduğunu düşünen 

eğitimciler, okuldaki fen ve matematik derslerine mühendislik ve teknolojinin eklenmesi sonucunda 

bunun gerçekleşeceğini düşünmektedirler. FeTeMM eğitiminin önem kazanması ile birlikte 

araştırmacılar öğrencilerin mühendis algısı üzerine çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Literatür 

FeTeMM

Fen

Teknoloji

Mühendislik

Matematik
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incelendiğinde ilk olarak Boston Bilim Müzesindeki araştırmacılar BBÇT (Bir bilim insanı çiz testi) den 

uyarladıkları BMÇT (bir mühendis çiz testi) ile öğrencilerin mühendis algılarını belirlemişlerdir (Knight 

and Cunningham, 2004). Aynı ölçme aracının kullanıldığı başka bir araştırmada “Mühendislik 

temeldir” programından bir ünite uygulamasından önce ve sonra test uygulanarak bazı veriler elde 

edilmiştir (Lachapelle and Cunningham, 2007). Purdue üniversitesindeki araştırmacılar mühendislik 

yaz kampının üstün yetenekli ilkokul öğrencilerinin mühendis algılarına olan etkisini araştırmışlardır 

(Oware, Capobianco and Diefes-Dux,2007; Oware, 2008). Araştırmacılar başka bir çalışmada Bir 

Mühendis Çiz testi ile birlikte öğrencilerin çizimlerini ayrıntılı incelemek amacı ile görüşmeler 

yapmışlardır (Capobianco, Diefes-Dux, Mena, and Weller, 2011). Literatürde ortaokul öğrencilerinin 

mühendis algısının bir ölçek ile belirlendiği az sayıda araştırmaya rastlanmıştır (Gibbons, Hirsch, 

Kimmel, Rockland, and Bloom, 2004; Lyons, Fralick & Kearn, 2009). Bu çalışmada da ortaokulda 

öğrenim görmekte olan öğrencilerin mühendislik algılarının belirlenmesi gerekliliği doğmuştur.  

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin mühendislik algılarının 

tespit edilmesidir. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma betimsel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Sosyal bilimlerde yaygın olarak 

kullanılan betimsel-tarama modelinde ele alınan olaylar ve durumlar ayrıntılı bir şekilde araştırılır. 

Daha önceki olaylar ve durumlarla ilişkisi incelenerek, “ne” oldukları betimlenmeye çalışılır 

(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Bu araştırmada da ortaokul 

öğrencilerinin mühendislik algılarının belirlenmiş ve var olan durum farklı boyutları ile ele alınmıştır. 

2.2. Problem Cümlesi 

Ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin mühendislik algıları bazı değişkenlere göre 

farklılık göstermekte midir? 

2.3. Alt Problemler  

Ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin mühendislik algıları cinsiyete göre farklılık 

göstermekte midir? 

Ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin mühendislik algıları sınıf düzeyine göre 

farklılık göstermekte midir? 

Ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin mühendislik algıları ne düzeydedir? 

2.4. Çalışma Grubu  

Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ortaokulda öğrenim görmekte olan 707 

öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun değişkenlere göre dağılımına Tablo 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1 

Çalışma Grubunun Değişkenlere Göre Dağılımı 

 Cinsiyet Toplam  

Erkek  Kız  

Sınıf düzeyi 5 99 108 207 

6 83 54 137 

7 125 130 255 

8 61 47 108 

Toplam  368 339 707 
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Çalışmanın katılımcılarının belirlenmesinde araştırma problemleri dikkate alınarak amaçsal 

örneklemeden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemi, araştırmacının 

kolay ulaşabileceği bir örneklemden verilerin toplanması olarak ifade edilmektedir (Büyüköztürk, 

Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2016). 

2.5. Veri Toplama Araçları 

Ölçme aracı olarak Lyons, Fralick ve Kearn (2009) tarafından geliştirilen, araştırmacılar 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan mühendislik algı anketi kullanılmıştır. Anket 5’li likert özellikteki 16 

madde ve bu maddelere ek olarak 3’ü tutuma yönelik ve 1’i açık uçlu toplam 20 maddeden 

oluşmaktadır. 

3. Bulgular 

Grupların normal dağıldığı tespit edildiğinden parametrik testlerden yararlanılmıştır. 

16 maddeye verilen cevapların ve elde edilen toplam puanın cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediğinin tespit edilebilmesi için bağımsız örneklemler t-testinden yararlanılmıştır. 

Öğrencilerin mühendislik algılarının cinsiyete göre bağımsız örneklemler t-testi sonuçları Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2 

Öğrencilerin mühendislik algısının cinsiyete göre bağımsız örneklemler t-testi sonuçları  

Madde   N X  ss sd t p 

M1 Erkek  368 3.61 1.28 705 2.172 .03* 

Kız  339 3.41 1.25 

M4 Erkek  368 3.62 1.17 705 2.700 .01* 

Kız  339 3.39 1.12 

M7 Erkek  368 3.73 1.19 705 2.186 .03* 

Kız  339 3.53 1.20 

M9 Erkek  368 3.53 1.23 705 -2.013 .04* 

Kız  339 3.71 1.15 

Tüm 

ölçek 

Erkek  368 56.87 9.20 705 .207 .836 

Kız  339 56.73 8.73 

*p<.05 

Öğrencilerin mühendislik algıları cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Ankette 

yer alan maddeler incelendiğinde bazı maddelerin cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Tablo 2’ye göre; 

M1“Mühendisler birçok farklı iş yaparlar” maddesini temsil etmektedir. M1 maddesi erkek 

öğrencilerin lehine anlamlı farklılık göstermektedir. M1 incelendiğinde erkek öğrenciler ( X = 3.61) 

kız öğrencilere ( X = 3.41) göre daha fazla oranla mühendislerin birçok farklı iş yaptıklarını 

düşünmektedirler. 

M4 “Mühendisler çok para kazanırlar” maddesini temsil etmektedir. M4 maddesi erkek 

öğrencilerin lehine anlamlı farklılık göstermektedir. M4 incelendiğinde erkek öğrenciler ( X = 3.62) 

kız öğrencilere ( X = 3.39) göre daha fazla oranla mühendislerin çok para kazandıklarını 

düşünmektedirler. 

M7 “Mühendislerin iyi sorun çözücü olmaları gerekir” maddesini temsil etmektedir. M7 

maddesi erkek öğrencilerin lehine anlamlı farklılık göstermektedir. M7 incelendiğinde erkek 
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öğrenciler ( X = 3.73) kız öğrencilere ( X = 3.53) göre daha fazla oranla mühendislerin iyi sorun 

çözücü olmaları gerektiğini düşünmektedirler. 

M9 “Mühendisler düşüncelerini anlatmak için farklı birçok yol kullanırlar” maddesini temsil 

etmektedir. M9 maddesi kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılık göstermektedir. M9 incelendiğinde 

kız öğrenciler ( X =3.71) erkek öğrencilere ( X =3.53) göre daha fazla oranla mühendislerin 

düşüncelerini anlatmak için farklı birçok yol kullandıklarını düşünmektedirler. 

16 maddeye verilen cevapların ve elde edilen toplam puanın öğrencilerin bulundukları sınıfa 

göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilebilmesi için One-Way Anova testinden 

yararlanılmıştır. Öğrencilerin mühendislik algılarının sınıf düzeyine göre One-Way Anova testi 

sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3 

Öğrencilerin mühendislik algısının sınıf düzeyine göre one-wayanova testi sonuçları  

Madde   Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p* Kimin 

lehine 

(Sınıf) 

M1 Gruplar arası 12.729 3 4.243 

1.600 

2.652 .048 8*-7 

Gruplar içi 1124.865 703 

Toplam  1137.593 706 

M4 Gruplar arası 24.091 3 8.030 

1.295 

6.203 .000 5-8* 

6-8* 

7-8* 

Gruplar içi 910.056 703 

Toplam  934.148 706 

M5 Gruplar arası 13.189 3 4.396 

1.411 

3.115 .026 5-6* 

Gruplar içi 992.097 703 5-7* 

Toplam  1005.287 706 5-8* 

Tüm 

ölçek 

Gruplar arası 219.003 3 73.001 

80.531 

.906 .437  

Gruplar içi 56613.179 703 

Toplam  56832.182 706 

*p<.05 

Öğrencilerin mühendislik algıları sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Ankette yer alan maddeler incelendiğinde bazı maddelerin sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Farklılığın hangi grubun lehine olduğunun tespit edilebilmesi için gruplar homojen 

dağıldığından Tukey testinden yararlanılmıştır. Tablo 3’e göre; 

M1“Mühendisler birçok farklı iş yaparlar” maddesini temsil etmektedir. M1 maddesi sınıf 

düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılığın 8.sınıf öğrencilerinin lehine olduğu tespit 

edilmiştir. M1 incelendiğinde 8.sınıf öğrencileri ( X = 3.73) 7.sınıf öğrencilerine ( X = 3.36) göre daha 

fazla oranla mühendislerin birçok farklı iş yaptıklarını düşünmektedirler. 

M4 “Mühendisler çok para kazanırlar” maddesini temsil etmektedir. M4 maddesi sınıf düzeyi 

göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılığın 8.sınıf öğrencilerinin lehine olduğu tespit 

edilmiştir. M4 incelendiğinde 8.sınıf öğrencileri ( X = 3.92), 5.sınıf ( X = 3.81), 6.sınıf ( X = 3.90)   

ve 7.sınıf ( X = 3.81) öğrencilerine göre daha fazla oranla mühendislerin çok para kazandıklarını 

düşünmektedirler. 

M5  “Mühendisler insanların hayatlarını kolaylaştırırlar”  maddesini temsil etmektedir. M5 

maddesi sınıf düzeyi göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılığın 6. Sınıf, 7.sınıf ve 8.sınıf 

öğrencilerinin lehine olduğu tespit edilmiştir. M5 incelendiğinde 6.sınıf öğrencileri ( X = 3.90), 7.sınıf 
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öğrencileri ( X = 3.81) ve 8.sınıf öğrencileri ( X = 3.85), 5.sınıf öğrencilerine ( X = 3.55) göre daha 

fazla oranla mühendislerin insanların hayatlarını kolaylaştırdığını düşünmektedirler.  

Anket maddeleri incelendikten sonra öğrencilerin tutumları incelenmiştir. Öğrencilerin 

mühendisliğe karşı tutum sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4 

Öğrencilerin mühendisliğe karşı tutum sonuçları 

   Cinsiyet Sınıf Düzeyi 

 N % Erkek Kız 5 6 7 8 

Mühendisliği 

severim 

279 39.9 %48.2 %31.0 %35.3 %41.8 %43.3 %38.7 

Mühendislikten 

hoşlanırım 

180 25.8 %23.4 %28.3 %25.1 %32.1 %22.2 %27.4 

Mühendislikle 

ilgilenmiyorum 

200 28.6 %23.4 %34.2 %30.9 %20.9 %30.6 %29.2 

Mühendislikten 

nefret ederim 

40 5.7 %5.0 %6.5 %8.7 %5.2 %4.0 %4.7 

Toplam  699 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 

Öğrencilerin 8’i mühendisliğe karşı tutum sorusuna yanıt vermemiştir. Mühendisliğe karşı 

tutum incelendiğinde yanıt veren öğrencilerin %39.9’u mühendisliği sevdiğini belirtmiştir. Cinsiyete 

göre ayrı ayrı incelendiğinde ise erkek öğrencilerin büyük bir kısmı (%48.2) mühendisliği sevdiğini 

belirtirken kız öğrencilerin büyük bir kısmı (%34.2) mühendislikle ilgilenmediğini belirtmiştir. 

Mühendisliğe karşı tutum sınıf düzeyi bazında incelendiğinde tüm sınıflardaki öğrencilerin büyük bir 

kısmı (5.sınıf öğrencileri %35.3, 6.sınıf öğrencileri %41.8, 7.sınıf öğrencileri %43.3, 8.sınıf öğrencileri 

%38.7) mühendisliği sevdiğini belirtmiştir. 

Öğrencilerin fene karşı tutum sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 

Öğrencilerin fene karşı tutum sonuçları 

   Cinsiyet Sınıf Düzeyi 

 N % Erkek Kız 5 6 7 8 

Feni severim 451 64.8 %63.9 %65.8 %71.8 %63.2 %63.1 %57.4 

Fenden 
hoşlanırım 

197 28.3 %27.8 %28.9 %26.2 %30.8 %27.3 %31.5 

Fenle 
ilgilenmiyorum 

32 4.6 %5.8 %3.3 %1.9 %4.5 %4.8 %9.3 

Fenden nefret 
ederim 

16 2.3 %2.5 %2.1 - %1.5 %4.8 %1.9 

Toplam  696 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 

Öğrencilerin 11’i fene karşı tutum sorusuna yanıt vermemiştir. Fene karşı tutum 

incelendiğinde yanıt veren öğrencilerin %64.8’ifeni sevdiğini belirtmiştir. Cinsiyete göre ayrı ayrı 

incelendiğinde ise erkek öğrencilerin büyük bir kısmı (%63.9) ve kız öğrencilerin büyük bir kısmı 

(%65.8) feni sevdiğini belirtmiştir. Fene karşı tutum sınıf düzeyi bazında incelendiğinde tüm 

sınıflardaki öğrencilerin büyük bir kısmı (5.sınıf öğrencileri %71.8, 6.sınıf öğrencileri %63.2, 7.sınıf 

öğrencileri %63.1, 8.sınıf öğrencileri %57.4) feni sevdiğini belirtmiştir. 

Öğrencilerin fen dersinde yıl içerisinde sahip oldukları bilgiye ilişkin sonuçlar Tablo 6’da 

verilmiştir. 
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Tablo 6 

Öğrencilerin fen dersinde yıl içerisinde sahip oldukları bilgilere ilişkin sonuçlar 

   Cinsiyet Sınıf Düzeyi 

 N % Erkek Kız 5 6 7 8 

Bu yıl fen 

dersinde çok şey 

öğrendim 

594 85.7 %84.1 %87.5 %89.3 %89.4 %81.9 %83.0 

Bu yıl fen 

dersinde çok az 

şey öğrendim 

85 12.3 %13.7 %10.7 %9.7 %9.8 %14.9 %14.2 

Bu yıl fen 

dersinde hiçbir 

şey öğrenmedim 

14 2.0 %2.2 %1.8 %1.0 % .8 %3.2 %2.8 

Toplam  693 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 

Öğrencilerin 14’ü fen dersinde yıl içinde sahip oldukları bilgilere ilişkin yanıt vermemiştir. 

Öğrencilerin %85.7’si bu yıl fen dersinde çok şey öğrendiğini belirtmiştir. Cinsiyete göre ayrı ayrı 

incelendiğinde ise erkek öğrencilerin büyük bir kısmı (%84.1) ve kız öğrencilerin büyük bir kısmı 

(%87.5) fen dersinde bu yıl çok şey öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu yıl fen dersinde öğrendikleri 

bilgiler sınıf düzeyi bazında incelendiğinde tüm sınıflardaki öğrencilerin büyük bir kısmı (5.sınıf 

öğrencileri %89.3, 6.sınıf öğrencileri %89.4, 7.sınıf öğrencileri %81.9, 8.sınıf öğrencileri %83.0) bu yıl 

fen dersinde çok şey öğrendiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilere tutum sorularının ardından mühendis olma istekleri sorulmuştur. Bulgular ise 

Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7 

Öğrencilerin mühendis olma isteklerine ilişkin bulgular 

   Cinsiyet Sınıf Düzeyi 

Mühendis 

olma isteği 

N % Erkek Kız 5 6 7 8 

Evet  269 38.4 %43.8 %32.6 %38.2 %44.9 %34.1 %40.7 

Hayır  355 50.7 %43.8 %58.2 %50.2 %46.3 %55.4 %46.3 

Kararsızım 76 10.9 %12.4 %9.2 %11.6 %8.8 %10.4 %13.0 

Toplam  700 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 

Öğrencilerin 7’si mühendis olma isteklerine ilişkin soruya yanıt vermemiştir. Öğrencilerin 

%50.7’si mühendis olmak istemediklerini belirtmişlerdir. Cinsiyete göre ayrı ayrı incelendiğinde ise 

erkek öğrenciler %43.8’lik bir oranla mühendis olmak istediğini belirtirken %43.8’lik bir oranla da 

mühendis olmak istemediğini belirtmiştir. Kız öğrencilerin büyük bir kısmı (%58.2) mühendis olmak 

istemediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin mühendis olma istekleri sınıf düzeyi bazında 

incelendiğinde tüm sınıflardaki öğrencilerin büyük bir kısmı (5.sınıf öğrencileri %50.2, 6.sınıf 

öğrencileri %46.3, 7.sınıf öğrencileri %55.4, 8.sınıf öğrencileri %46.3) mühendis olmak istemediklerini 

belirtmişlerdir. 

Ölçekten elde edilen puanlardan yola çıkarak öğrencilerin mühendislik algılarının düzeyini 

belirleyebilmek için puan grupları tablosu oluşturulmuştur. Puan grupları oluşturulması aşamasında 

öncelikle grup açıklığını (aralığını) gösteren aralık genişliği, ölçekten alınabilecek en yüksek ve en 

düşük puan arasındaki farkın (ranjın) grup sayısına (5) bölünmesi ile hesaplanmıştır. En düşük puanın 

kapsandığı ilk aralık, gruplandırmanın ilk basamağını oluşturmaktadır. En düşük puana, aralık genişliği 

eklenerek ilk grup oluşturulmuştur. İkinci ve daha sonraki puan grupları benzer şekilde önceki gruba 
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eklenerek bulunmuş ve en yüksek puanın kapsandığı aralığa kadar devam edilmiştir (Avcı, 2014). 

Oluşturulan puan grupları Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8 

Mühendislik algıları ortalama puanlar için puan grupları 

Çok düşük 

düzeyde algı 

Düşük düzeyde 

algı 

Orta düzeyde 

algı 

İyi düzeyde algı Çok yüksek 

düzeyde algı 

16-28.8 28.81-41.6 41.61-54.4 54.41-67.2 67.21-80 

Puan grupları tablosu baz alınarak öğrencilerin mühendislik algıları cinsiyet ve sınıf 

düzeylerine göre ayrı ayrı belirlenmiş ve Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9 

Mühendislik algıları ortalama puanların değerlendirilme sonuçları 

Değişken   Toplam puan  Mühendislik algı düzeyi 

Cinsiyet Erkek  56.87 İyi düzeyde algı 

Kız  56.73 İyi düzeyde algı 

Sınıf düzeyi 5 56.09 İyi düzeyde algı 

6 57.56 İyi düzeyde algı 

7 56.74 İyi düzeyde algı 

8 57.38 İyi düzeyde algı 

Tablo 9 incelendiğinde erkek ve kız öğrencilerin mühendislik algılarının iyi düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Sınıf düzeyine göre incelendiğinde tüm ortaokul öğrencilerin mühendislik algılarının 

iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçları ele alındığında mühendislik algısının cinsiyete göre değişmediği tespit 

edilmiştir. Ölçme aracının tümü ele alındığında bazı maddeler cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha fazla oranla mühendislerin birçok farklı iş yaptıklarını, 

mühendislerin çok para kazandıklarını ve mühendislerin iyi sorun çözücü olmaları gerektiğini 

düşünmektedirler. Kız öğrenciler ise erkek öğrencilere göre daha fazla oranla mühendislerin 

düşüncelerini anlatmak için farklı birçok yol kullandıklarını düşünmektedirler. Çalışmada öğrencilerin 

mühendislik algılarının sınıf düzeyine göre incelendiğinde ise anlamlı farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ankette yer alan maddeler incelendiğinde bazı maddelerin sınıf düzeyine göre farklılık 

gösterdiği görülmüştür. 8.sınıf öğrencileri 7.sınıf öğrencilerine göre daha fazla oranla mühendislerin 

birçok farklı iş yaptıklarını düşünmektedirler.8.sınıf öğrencileri 5.sınıf, 6.sınıf ve 7.sınıf öğrencilerine 

göre daha fazla oranla mühendislerin çok para kazandıklarını düşünmektedirler. 6.sınıf öğrencileri, 

7.sınıf öğrencileri ve 8.sınıf öğrencileri, 5.sınıf öğrencilerine göre daha fazla oranla mühendislerin 

insanların hayatlarını kolaylaştırdığını düşünmektedirler. Öğrencilerin mühendislerin birçok farklı iş 

yaptığı düşüncesi hem cinsiyet hem de sınıf düzeyine göre değiştiği tespit edilmiştir. Literatürde 

mühendislik algısı ile ilgili yapılan bir çalışma da bu sonucu destekler niteliktedir.  Benzerlik gösteren 

bu çalışmada mühendislerin araç kullanan ve motor tamir eden tamirci, bina, yol yapan ya da tamir, 

inşa işleri yapan işçi, elektronik aletler ve bilgisayar tamir eden teknisyen, tasarım yapan kişi olduğu 

belirtilmiştir. Bu bağlamda mühendislerin birçok farklı iş yaptığı düşünülebilir. Kanada’da yedinci 

sınıf öğrencilerinin mühendislik algılarının belirlendiği başka bir araştırma sonucu ise farklı bir sonuç 

ortaya koymaktadır. Farklı bir sonuç içeren bu çalışmada öğrencilerin mühendisin ne yaptığını 

bilmedikleri belirlenmiştir (Spencer, 2011). Gibbons ve meslektaşlarının ortaokul öğrencileri ile 

yaptıkları araştırmada yaklaşık olarak yarısı mühendislerin yaptıkları işi bildikleri tespit edilmiştir 

(Gibbons vd., 2004). Gibbons ve meslektaşlarının yapmış olduğu çalışmanın diğer bir benzerliği de 

öğrencilerin mühendislerin insanların hayatlarını kolaylaştırdığını belirtmesidir (Gibbons vd., 2004). 

Lyons ve meslektaşlarının yaptıkları araştırmada da öğrencilerin büyük çoğunluğunun mühendislerin 
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insanların hayatlarını kolaylaştırdığını belirtmelerinden dolayı sonuçlar benzerlik göstermektedir. 

(Lyons vd., 2009). 

Anket maddeleri incelendikten sonra öğrencilerin mühendisliğe ve fene karşı olan tutumları 

incelenmiştir. Öğrencilerin mühendisliğe karşı tutumları incelendiğinde ise öğrencilerin en yüksek 

oranla mühendisliği sevdiğini belirtmiştir. Cinsiyete göre ayrı ayrı incelendiğinde ise erkek 

öğrencilerin büyük bir kısmı mühendisliği sevdiğini belirtirken kız öğrencilerin büyük bir kısmı 

mühendislikle ilgilenmediğini belirtmiştir. Mühendisliğe karşı tutum sınıf düzeyi bazında 

incelendiğinde tüm sınıflardaki öğrencilerin büyük bir kısmı mühendisliği sevdiğini belirtmiştir. 

Fene karşı tutum incelendiğinde öğrenciler en yüksek oranla feni sevdiklerini belirtmişlerdir. 

Cinsiyete göre ayrı ayrı incelendiğinde ise erkek öğrencilerin büyük bir kısmı ve kız öğrencilerin büyük 

bir kısmı feni sevdiğini belirtmiştir. Fene karşı tutum sınıf düzeyi bazında incelendiğinde tüm 

sınıflardaki öğrencilerin büyük bir kısmı feni sevdiğini belirtmiştir. Wendell & Roger (2013) 

mühendislik tasarım tabanlı programın ilköğretim öğrencilerinin fene karşı tutumlarına etkisini 

inceledikleri çalışmalarında kontrol ve deney gruplarının fene karşı tutumlarında çok az bir fark 

olduğu görmüşlerdir. Ricks (2006), bilim kampında FeTeMM eğitimi alan öğrencilerin fene karşı 

tutumlarında anlamlı bir artış tespit etmiştir. Yamak, Bulut & Dündar (2014) 5. sınıf öğrencileriyle 

yaptıkları araştırmada FeTeMM etkinliklerinin fene karşı olan tutumlarını olumlu şekilde artırdığını 

bulmuşlardır. Freeman, Alston & Winborne (2008) lisans öğrencileriyle yaptıkları araştırmada FeTeMM 

eğitiminin fen ve matematiğe karşı tutumlarını geliştirdiğini belirtmişlerdir. Tseng, Chang, Lou & 

Chen (2013) FeTeMM’e entegre edilmiş proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin özellikle 

mühendisliğe karşı tutumlarını önemli ölçüde değiştirdiğini bulmuşlardır. Son testte olumlu tutum 

açısından en çok mühendislik, ikinci olarak fen, üçüncü olarak teknoloji ve son olarak matematik 

şeklinde sıralandığını belirtmişlerdir. 

Öğrenciler çok yüksek bir oranla bu yıl fen dersinde çok şey öğrendiklerini belirtmişlerdir. 

Cinsiyete göre ayrı ayrı incelendiğinde ise erkek öğrencilerin çok büyük bir kısmı ve kız öğrencilerin 

büyük bir kısmı fen dersinde bu yıl çok şey öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu yıl fen dersinde 

öğrendikleri bilgiler sınıf düzeyi bazında incelendiğinde tüm sınıflardaki öğrencilerin büyük bir kısmı 

bu yıl fen dersinde çok şey öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilere tutum sorularının ardından 

mühendis olma istekleri sorulmuştur. Öğrenciler yüksek bir oranla mühendis olmak istemediklerini 

belirtmişlerdir. Cinsiyete göre ayrı ayrı incelendiğinde ise erkek öğrencilerin yaklaşık olarak yarısı 

mühendis olmak istediğini belirtirken eşit oranda da diğer erkek öğrenciler mühendis olmak 

istemediğini, çok az bir kısmı ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerin büyük bir kısmı 

mühendis olmak istemediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin mühendis olma istekleri sınıf düzeyi 

bazında incelendiğinde tüm sınıflardaki öğrencilerin büyük bir kısmı mühendis olmak istemediklerini 

belirtmişlerdir. 

Çalışmada son olarak öğrencilerin mühendislik algı düzeyleri cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre 

tespit edilmiştir. Erkek ve kız öğrencilerin mühendislik algılarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Sınıf düzeyine göre incelendiğinde tüm ortaokul öğrencilerin mühendislik algılarının iyi düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin mühendislik algılarının araştırıldığı bu çalışmadan elde 

edilen bulgulardan yola çıkılarak bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Dersin yürütücüleri olan öğretmenlerin teorik bilgi aktarımının dışında fen bilimleri öğretim 

programının temel aldığı araştırma ve sorgulamaya dayalı yaklaşımı göz önünde bulundurarak 

öğrencilerin FeTeMM etkinlikleriyle konuların hedeflerine ilişkin model tasarlamaları, bu süreçte 

hangi becerilerden yararlanıldığı ve geliştirdiği tasarımların hangi meslekte çalışanlarla ilgili olduğu 

aktarılmalıdır. Bu sayede FeTeMM etkinlikleri ile öğrencilerde kariyer bilinci oluşturulup, 

geliştirilebilir. Bu süreçte öğretmenler öğrencilerin feni diğer disiplinler ile ilişkilendirmelerini 

sağlamalıdır. Araştırmacılara, FeTeMM ile ilgili yapılacak çalışmalarda öğrencilerin mühendislik 
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algılarının anket, ölçek gibi ölçme araçlarıyla tespit edilmesinin yanında nitel verilerle desteklenecek 

araştırmaların yapılması önerilmektedir. 
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Özet 

Kavramlar ve algıları kullanarak soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut 
düşünme, akıl yürütme ve bu zihinsel işlemleri bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak 
adlandırılmaktadır.  Zeka oyunları ise öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesinde 
çeşitli oyunlar ve etkinliklerin etkili bir eğitsel araç olarak kullanılmasıdır. Bu çalışma fen bilgisi öğretmenlerinin, 
uygulaması oldukça yeni olan zeka oyunları dersi ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 
Çalışma, Bartın ili Merkez ilçesinde 4 devlet okulunda görev yapan fen bilimleri öğretmenleri ile birlikte 
yürütülmüştür. Çalışmaya katılan katılımcıların 9’u (%56,25) erkek ve 7’si (%43,75) kadındır. Nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenen çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu 
soruların yer aldığı form kullanılmıştır. Yöneltilen sorularda zeka oyunları dersinin fen eğitimine ve fen eğitiminin 
hedef aldığı becerilere katkısı sorgulanmış, zeka oyunları ile fen eğitiminin gerçekleştirileceği ortamın, bireylerin 
ve değerlendirme aşamalarına ait düşüncelerinin ifade edilmesi istenmiştir. Elde edilen bulgulara göre 
öğretmenler, zeka oyunlarını zeka geliştirici oyunlar olarak ifade etmişlerdir. Öğretmenler, zeka oyunları 
kullanılacak derslerde öğrencilerin istekli, meraklı, pratik düşünen bireyler olması gerektiğini, uygulanacak 
konuların ise zihinsel beceriler gerektiren fen ve matematik derslerinden olması gerektiğinin avantajları 
olacağını belirtmişlerdir. Ek olarak, zeka oyunlarını derslerinde kullanacak öğretmenlerin bu alana hakim kişiler 
olması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Fen eğitimi, Zeka oyunları, Eğitsel oyunlar. 
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Determination of Opinions of Science Teachers about Intelligence Games Lesson 

Abstract 

The ability to grasp the relationship between abstract or concrete objects using concepts and 
perceptions, abstract thinking, reasoning, and the ability to use these mental processes for a purpose is called 
intelligence. Intelligence games are the use of various games and activities as an effective educational tool in 
the development of mental capacities and skills of students. This study was carried out in order to reveal the 
opinions of the teachers of science teachers about the new lesson of intelligent games. The study was carried 
out in conjunction with science teachers working in 4 public schools in the central district of Bartin province. 
Participants who participated in the study were 9 (%56,25) men, 7 (%43,75)  women. From the qualitative 
research methods, the form in which the open-ended questions developed by the researchers are used is used 
in the case study. In the questions asked, the contribution of intelligence games to science education and science 
education was questioned, the environment in which intelligence games and science education were to be 
carried out, the opinions of individuals and assessment stages were asked to be expressed. Teachers have stated 
that students should be willing, curious, practical thinking individuals in the courses to be used in intelligence 
games and that the subjects to be applied are the advantages of having to be from science and mathematics 
courses which require mental skills. In addition, teachers who will use intelligence games in their lessons have 
stated that they should be the judges in this field. 

Keywords: Science education, Intelligence games, Educational games. 
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1. Giriş 

Sürekli olarak değişen ve gelişen eğitim öğretim faaliyetlerinde uygulanan etkinliklerin 
kalıcılığı üzerine çalışmalar yapılmaktadır (Yağışan, Köksal ve Karaca, 2014). Bu sebeple öğrencilerin 
sahip olabileceği farklı öğrenme yaklaşımları göz önünde bulundurularak etkili bir öğretim için, 
öğrencilere tüm duyu organlarını kullanarak ve yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri eğitim 
materyallerinin ve etkinliklerinin sunulması önemlidir (Aral, Gürsoy ve Can Yaşar, 2012). Öğretim 
etkinliklerinin kalıcılığının sağlaması için farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması tercih edilmektedir 
(Obut, 2005). Etkili öğrenmede kullanılacak farklı bir yöntem ise oyunla öğrenmedir (Coşkun, Akarsu 
ve Kariper, 2012). 

Oyun kavramı için pek çok tanım bulunmaktadır. Koçyiğit ve diğerlerine (2007) göre “Oyun, 
belirli bir amaca yönelik ya da amaçsız olarak, kurallı ya da kuralsız olarak çocuğun tüm gelişim 
alanlarına etki eden, çocuğun isteyerek ve hoşlanarak katıldığı araçlı ya da araçsız olarak 
gerçekleştirilen en doğal öğrenme aracıdır”. Oyunun bir öğrenme aracı olarak tanımlanmasının 
altında birçok sebep bulunmaktadır. Öğrenci oyunlar vasıtasıyla kendine güvenme, deneyim kazanma, 
iletişim ve işbirliği kurma, yardımlaşma, karar verme gibi kişisel ve sosyal değerleri edinmektedir 
(Özden ve Gürbüz, 2016). Oyunların öğrencilere dürüst olmayı öğrettiği gibi oyunun bulunduğu 
topluluğu şekillendirmede önemli bir işleve sahip olduğu ifade edilmektedir (Aksoy, 2007). Özbay’a 
(2006) göre çocuklar oyunlar sayesinde ileriki yaşantıları için deneyim kazanmaktadırlar. Yaratıcılığı 
geliştirme ile psikolojik ve zihinsel yönlerini geliştirme oyunlar sayesinde gerçekleşmektedir (akt. 
Demir, 2012). Öğrenciye güçlükle öğretilen pek çok kural, oyun esnasında daha kolay öğretilebilir 
(Özer, Gürkan ve Ramazanoğlu, 2006). Oyunlar, kuramsal öğrenme ile uygulama arasında önemli bir 
bağ kurar. Bu bağ soyut yaşantıları somuta indirgemede etkilidir. Bu bağ ile sınıfta etkili bir öğrenme 
oluşabilir (Bayat, Kılıçaslan ve Şentürk, 2014). Ayrıca oyunla öğrenci kendini daha rahat hisseder. 
Kendini rahat hisseden öğrenci derse karşı daha fazla motive olur ve konulara karşı dikkati artar 
(Torun ve Duran, 2014). Fen öğretiminde hedeflenen amaçların gerçekleştirilebilmesinin, soyut ve 
karmaşık olan fen konularının anlaşılırlığının arttırılmasının etkili yöntem ve tekniklerin kullanılması 
ile mümkün olacağı düşünülmektedir (akt. Bayat vd., 2014: Geban ve Uzuntiryaki, 1999; Sökmen vd., 
1997; Uzuntiryaki vd., 2001). Fen öğretiminde de oyunla yetişen çocuk eşleştirme, sınıflama, analiz-
sentez, problem çözme gibi zihinsel işlemleri oyunda öğrenir (Akandere, 2006, 17). 

Kavramları ve algıları kullanarak soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, 
soyut düşünme, akıl yürütme ve bu zihinsel faaliyetleri bir amaca yönelik olarak kullanabilme 
yetenekleri zekâ olarak tanımlanmaktadır. Zekâ oyunları (Z.O.) ise öğrencilerin zihinsel 
kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesinde çeşitli oyunlar ve etkinliklerin etkili bir eğitsel araç 
olarak kullanılmasıdır.  Z.O. gerçek problemleri kapsayan her türlü problemin oyunlaştırılmış halidir. 
Z.O. dersinde öğrencilerin problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirilmesi, hızlı ve 
doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu 
bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu hedefle Z.O. dersinin, öğrencilerin problemleri algılama 
ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle 
karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar vermelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı 
geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini 
sağlayacağı düşünülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB], 
2013a). 

Z.O. dersi ile fen bilimleri dersinin amaçlarının (TTKB, 2013b) paralellik gösterdiği 
görülmektedir. Etkili öğrenme için oyun ile öğretimin tercih edilebileceğinden dolayı disiplinler arası 
bir yaklaşım ile fen bilimleri dersinde Z.O. ile konu ve kavram öğretimi yapılmasının öğretime 
verimlilik katacağı düşünülmektedir.  Hem fen eğitimi hem de Z.O. ile ilgili alan yazın incelendiğinde 
fen bilimleri dersinde zekâ oyunlarının kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerini araştıran sınırlı 
sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışma öğretmenlerin fen bilimleri dersinde zekâ oyunlarının 
kullanılmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 

2. Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması benimsenmiştir. 

2.1. Çalışma Grubu 

Çalışma Bartın ili Merkez ilçesinde bulunan 4 devlet okulunda görev yapan fen bilimleri 
öğretmenleri ile birlikte yürütülmüştür. Çalışmaya katılan katılımcıların 9’u (%56,25) erkek, 7’si 
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(%43,75) kadındır. Katılımcıların yaşları 23 ile 54 (�̅� ̅=35,93) arasında, mesleki deneyimleri ise 1 yıl 

ile 22 yıl (�̅̅�=12,88)  arasında değişmektedir. 

2.2. Veri Toplama 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan taslak görüşme formu 
oluşturulmuştur. Oluşturulan taslak görüşme formu, öğretmenler için uygunluğunu saptamak amacıyla 
fen eğitimi ve Z.O. alanında uzman kişiler tarafından kontrol edilmiştir. Uzmanlardan gelen görüşler 
doğrultusunda bazı cümlelerde ifade değişiklikleri yapılmıştır. Gerekli düzenlemeler sonucunda 9 açık 
uçlu sorudan oluşan görüşme formu oluşturulmuştur. 

Geliştirilen görüşme formu katılımcı öğretmenlerin müsait oldukları zamanda, belirledikleri 
yerlerde bire bir görüşme yapılarak cevaplandırılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin verdikleri cevaplar 
yazılarak kayıt altına alınmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi 

Katılımcı öğretmenler tarafından verilen cevaplar içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. 
Görüşme formu sonuçlarının değerlendirilmesinde her sorunun cevaplarından anahtar kelimeler 
çıkarılmıştır. Çıkarılan bu anahtar kelimeleri katılımcılardan kaç kişinin tercih ettiği analiz edilmiştir.  

3. Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında katılımcıların belirtmiş oldukları görüşleri ve görüşleriyle ilgili 
tablolar verilecektir. Katılımcıların “Size göre Z.O. nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar 
incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “zeka geliştirici oyunlar” olarak cevap vermişlerdir. 
Katılımcılardan bazılarının vermiş oldukları cevaplar şu şekildedir; “Bireylerin zeka gelişimine katkıda 
bulunan ve onları düşünmeye sevk eden oyunlardır.” “Kişiyi zorlayan ve dikkat isteyen, farklı bakış 
açısı gerektiren sorulardır.” Katılımcıların zeka oyunlarına yönelik algıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 
Z.O. Algısı 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

Zeka geliştirici 
oyunlar 

10 Problem çözme 2 

Düşündürücü oyunlar 4 Merak uyandıran 1 

Farklı bakış 
açısı/Yaratıcılık 

3 Sosyalleştiren etkinlik 1 

Katılımcıların “Z.O. ile eğitim ifadesinden ne anlıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar 
incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “zihinsel beceri geliştirme” olarak cevap vermişlerdir. 
Katılımcılardan bazılarının vermiş oldukları cevaplar şu şekildedir; “Çocuğun zihinsel beceri 
geliştirmesine yardımcı olacak bir olgu olduğunu düşünüyorum.” “Dersleri daha ilgi çekici hale 
getirmek ve öğrencileri güdülemek için kullanılan oyunlar.” Katılımcıların Z.O. ile eğitime yönelik 
algıları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 
Z.O. İle Eğitim Algısı 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

Zihinsel beceri 
geliştirme 

10 
Fen ve matematik 
öğretimi 

1 

Merak 
uyandıran/Eğlenceli/İlgi 
çekici 

4 
Farklı bakış açısı 
geliştiren 

1 

Konuların tekrar 
edilmesi 

3 Strateji geliştiren 1 

Yeni konu öğretimi 2   
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Katılımcıların “Z.O. ile eğitim hangi ders ve konular için kullanılabilir?” sorusuna verdikleri 
cevaplar incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “matematik” olarak cevap vermişlerdir. 
Katılımcılardan birinin vermiş olduğu cevap şu şekildedir; “Matematik ve Fen derslerinde zeka 
oyunları kullanılabilir.” Katılımcıların Z.O. ile eğitimin uygulanabileceği ders ve konulara yönelik 
algıları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3 
Z.O. İle Eğitimde Kullanılabilecek Derslere Yönelik Algısı 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

Matematik 10 Türkçe 3 

Fen bilimleri 4 

Diğer ders ve konular 
(Sosyal bilgiler, 
Görsel sanatlar, 
Bilim uygulamaları) 

2 

Katılımcıların “Z.O. ile eğitimde kullanılacak konuların özellikleri nasıl olmalıdır?” sorusuna 
verdikleri cevaplar incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “zihinsel becerilere yönelik” olarak 
cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının vermiş oldukları cevaplar şu şekildedir; “Öğrencilerin 
zihinsel süreçlerini olumlu yönde etkileyebilen ve problem durumlarında çözüm üretebilecekleri 
konularda kullanılabilir.” “Çocuğun merakını uyandıracak ve zihnini çalıştırabilecek tüm konular 
olabilir.” Katılımcıların Z.O. ile eğitimde kullanılacak konuların özellikleri ile ilgili görüşleri Tablo 
4’de verilmiştir. 

Tablo 4 
Z.O. İle Eğitimde Kullanılacak Konuların Özellikleri İle İlgili Görüşler 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

Zihinsel becerilere 
yönelik 

6 Merak uyandırıcı 2 

Öğrenmesi zor olan 
konular 

4 
Probleme çözüm 
üretebilecek 

1 

Katılımcıların “Zeka oyunlarını derslerde kullanırken hangi yöntem, teknik ya da strateji 
izlenmelidir?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “5E yöntemi” 
olarak cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının vermiş oldukları cevaplar şu şekildedir; 
“Kalıcılığı arttırmak amacıyla buluş yoluyla öğrenme gibi öğrencinin aktif olduğu strateji, gösterip 
yaptırma yöntemi seçilebilir.” “5E’nin derinleştirme aşamasında ya da yeni yapılandırılmaya çalışılan 
mühendislik uygulamalarında kullanılabilir.” Katılımcıların Z.O. ile eğitimde kullanılacak yöntem, 
teknik ya da stratejiler ile ilgili görüşleri Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5 
Z.O. İle Eğitimde Kullanılacak Yöntem/Teknik/Stratejiler İle İlgili Görüşler 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

5E yöntemi 4 Gösterip yaptırma 2 

Yapılandırmacı yaklaşım 3 Öğrenci merkezli 2 

Buluş yoluyla öğretim 1   

Katılımcıların “Z.O. ile eğitimin gerçekleştirileceği ortam nasıl olmalıdır?” sorusuna verdikleri 
cevaplar incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “Materyal sayısının yeterli olacağı” olarak 
cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının vermiş oldukları cevaplar şu şekildedir; “Materyaller 
her gruba yetecek kadar olmalı.” “Öğrenci sayısı çok olmamalıdır.” Katılımcıların Z.O. ile eğitimin 
gerçekleştirileceği ortamın özellikleri ile ilgili görüşleri Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6 
Z.O. İle Eğitimin Gerçekleştirileceği Ortamın Özellikleri İle İlgili Görüşler 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

Materyal sayısının 
yeterli olacağı 

3 
Öğrenci seviyesine 
uygun 

2 

Öğrenci sayısının az 
olduğu 

2 
Sessiz ve öğrencinin 
rahat hissettiği 

2 

Dikkat çekici 2   

Katılımcıların “Derslerinde Z.O. kullanan öğretmenler hangi özelliklere sahip olmalıdır?” 
sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “Alan bilgisine hakim” 
olarak cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının vermiş oldukları cevaplar şu şekildedir; “Merak 
uyandırabilecek, pratik düşünen, çözüm üretebilme becerisine sahip zeka oyunları konusunda eğitim 
almış olmalıdır.” “Yeniliklere açık bir öğretmen olması gerekir, yılların kazandırdığı alışkanlıkların 
dışına çıkabilmelidir.” Katılımcıların, derslerinde Z.O. kullanacak öğretmenlerin hangi özelliklere 
sahip olmaları gerektiği ile ilgili görüşleri Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 
Derslerinde Z.O. Kullanan Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler İle İlgili Görüşler 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

Alan bilgisine hakim 6 Yenilikçi 2 

İstekli/Meraklı/İlgili 4 
Sınıf yönetiminde 
etkin 

2 

Pratik düşünen 4   

Katılımcıların “Z.O. ile eğitim alacak öğrenciler hangi özelliklere sahip olmalıdır?” sorusuna 
verdikleri cevaplar incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “İstekli/Meraklı/İlgili” olarak cevap 
vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının vermiş oldukları cevaplar şu şekildedir; “Meraklı, bilgili, 
problem çözmeye istekli öğrenciler olmalıdır.” “Öğrencilerin rekabetçi, hızlı düşünüp uygulayabilen 
öğrenciler olması gerekir.” Katılımcıların, Z.O. ile eğitim alacak öğrencilerin hangi özelliklere sahip 
olmaları gerektiği ile ilgili görüşleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8 
Z.O. İle Eğitim Alacak Öğrencilerin Sahip Olması Gereken Özellikler İle İlgili Görüşler 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

İstekli/Meraklı/İlgili 6 Aktif 1 

Pratik düşünen 4   

Katılımcıların “Z.O. ile eğitimde değerlendirme nasıl yapılmalıdır?” sorusuna verdikleri 
cevaplar incelendiğinde cevap verenlerin büyük kısmı “Uygulama ve gözlem” olarak cevap 
vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının vermiş oldukları cevaplar şu şekildedir; “Her bir öğrenci 
bireysel olarak oyunun basamaklarını gerçekleştirme becerilerine göre değerlendirilebilir.” 
“Öğrencilerde eleştirel düşünme becerisi de gelişeceği için öğrencinin başladığı aşamadan itibaren 
ele alınarak süreç değerlendirmesi alternatif değerlendirme yöntemleri ile gerçekleştirilmelidir.” 
Katılımcıların, Z.O. ile eğitimde değerlendirme ile ilgili görüşleri Tablo 9’de verilmiştir. 
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Tablo 9 
Z.O. İle Eğitimde Değerlendirme İle İlgili Görüşler 

Anahtar Kelimeler N Anahtar Kelimeler N 

Uygulama ve gözlem 4 Süreç temelli 1 

Öz değerlendirme 2 Rubrik 1 

Ürün değerlendirme 2 Akran değerlendirme 1 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan çalışmaya göre öğretmenler zekâ oyunlarını zekâ geliştirici, düşündürücü, farklı bakış 
açısı gerektiren, merak uyandıran ve problem çözme yeteneği gerektiren oyunlar olarak 
tanımlamaktadırlar. Öğretmenler zekâ oyunlarını öğretimde zihinsel becerilere yönelik, merak 
uyandırıcı, probleme çözüm üretebilecek ve öğrenmesi zor olan konular içeren genellikle fen bilimleri 
(Önen, Demir ve Şahin, 2012) ve matematik derslerinde kullanılabileceğini düşünmektedirler. Farklı 
oyun türlerinin fen konuları için hazırlanmasının uygun olduğu Öğretmenler zekâ oyunlarının 
kullanılacağı derslerde kullanılacak strateji, yöntem ve tekniklerin öğrenci merkezli olması 
gerektiğini düşünmektedirler. Öğretim ortamında öğrencinin kendini rahat hissetmesi, öğrenci 
sayısının az olması, materyallerin yeterli olması ve öğrencinin seviyesine uygun şekilde düzenlenmesi 
gerektiği ifade edilmektedir. Z.O. dersinde öğretmenlerin alan bilgisine hâkim, istekli, ilgili, meraklı, 
pratik düşünen ve sınıf yönetiminde etkili bireyler, öğrencilerin istekli, meraklı, ilgili  (Bakar, Tüzün 
ve Çağıltay, 2008), pratik düşünen ve aktif olması gerektiği vurgulanmıştır. Zekâ oyunları dersinde 
değerlendirmenin süreç temelli uygulamaya yönelik alternatif değerlendirme yöntemlerinin tercih 
edilmesi gerektiği üzerinde görüşler belirtilmiştir. Zekâ oyunlarının fen öğretiminde kullanılmasının 
avantajlarının yanı sıra sınırlılıklarının da bulunduğu belirlenmiştir. Zor konuların öğretilmesinde 
zihinsel beceriler gerektiren derslerde ve fen ve matematik derslerinde zekâ oyunlarının 
kullanılmasının avantajlarının olacağı belirlenmiştir. Zekâ oyunlarını derslerinde kullanacak 
öğretmenlerin zekâ oyunları alanına hâkim kişiler olması gerektiği ifade edilmiştir. 

Henüz yeni bir ders olarak nitelendirilebilecek zekâ oyunları dersi ile ilgili pek çok araştırma 
yapılabilir. Zekâ oyunları yoluyla fen öğretimi ile ilgili gelecekte yapılacak öğretmen görüşleri 
çalışmalarının daha büyük örneklem ile yürütülmesi, öğretmen görüşlerinin daha geniş şekilde 
incelenmesini sağlayacaktır. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar 
yapılabilir. Bunun yanında öğrencilerin zekâ oyunları ile fen öğretimi konusundaki başarılarını 
kıyaslayabilen nicel çalışma ile öğretmen görüşlerinin ne derece uyumlu olduğuna dair araştırmalar 
yapılabilir. 
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Özet 

Fen eğitiminde birden fazla yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Bireylere fen dersini sevdirebilmek, 
etkin ve aktif katılımlarını sağlamak, kalıcı öğrenme durumlarını oluşturmak ve eğlenceli ders ortamını 
oluşturmak için fen dersinin etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma fen bilimleri 
dersinde uygulanan etkinlikler hakkında öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Bartın 
ili Merkez ilçesinde 4 devlet okulunda öğrenim gören öğrenciler ile birlikte yürütülmüştür. Çalışmaya katılan 
katılımcıların 4’ü (%40) erkek ve 6’sı (%60) kadındır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni 
benimsenen çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu soruların bulunduğu form kullanılmıştır. 
Formda yer alan sorularda fen bilimleri dersinde uygulanan etkinlikler araştırılmış, fen eğitiminde etkinliklerin 
kullanıldığı konuların, gerçekleştirildiği ortamın ve değerlendirme sürecine ait düşüncelerinin ifade edilmesi 
istenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler, fen eğitiminde uygulanan etkinliklerin etkili ve kalıcı 
öğrenmeyi gerçekleştirdiğini ifade etmişlerdir. Öğrenciler, etkinliklerin kullanılacağı zamanlarda zorlandıkları 
konuları daha kolay öğrenmede, derse katılımda istekli olmalarına ve eğlenerek öğrenme ortamı sağladığını ifade 
etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Fen etkinlikleri, Öğrenci görüşleri. 
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Secondary School Students' Opinions about Science Activities 

Abstract 

More than one method and technique is used in science education. It is necessary for science courses 
to be realized through activities so that individuals can love science lessons, make active and active 
participation, create permanent learning situations and create a fun learning environment. This study was 
carried out in order to reveal student opinions about the activities applied in science class. The study was 
conducted in conjunction with the students in four public schools in the central district of Bartın province. 4 
participants (40%) were male and 6 (60%) were female. In the study which adopted the case study of qualitative 
research methods, open-ended questions developed by researchers were used. In the questions on the form, the 
activities applied in science lessons were searched, the subjects used in science education activities, the 
environment in which they were performed, and the thoughts of the evaluation process were expressed. 
According to the findings obtained, the students stated that the activities applied in science education realized 
effective and permanent learning. Students have stated that activities provide an environment in which learners 
can easily learn the subjects they are challenged with, become eager to attend, and have fun. 

Keywords: Science education, Science activities, Student views. 
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1. Giriş 

Uzun yıllardır araştırmacılar eğitimin ne olduğunu, nasıl ortamlarda gerçekleştiğini ve hangi 
yöntem kullanıldığında daha etkili olduğunu öğrenmek amacıyla bu sorulara cevap aramışlardır 
(Sözbilir, Şenocak, & Dilber, 2006). Bilgi ve teknolojinin getirdiği yenilikler ile eğitim 
programlarımızdaki amaç, öğrencilere mevcut olan bilgiyi transfer etmek yerine, öğrencilerin bilgiye 
ulaşma becerisini, bilgiyi kavrayarak öğrenmesini sağlamaktır. Öğrencilerin bilgiyi kavrayabilmesi için 
yaparak yaşayarak öğrenmeleri, öğrenme sürecine aktif katılım sağlamaları ve istekli olmaları 
gerekmektedir. Aktif katılım sağlamaları ve istekli olmalarında ise etkili olan derslerden birisi de fen 
bilimleridir (Sezgin Selçuk, Çalışkan, Şendur, & Yürümezoğlu, 2015). 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde fen bilimleri eğitiminde birden fazla teknik ve 
yöntem kullanılmaktadır (Sarı, 2011). Bu yöntemlerin içerisinde etkili yöntemlerden birisi de 
laboratuvar yöntemidir (Pekbay & Kaptan, 2014). Bireylere fen dersini sevdirebilmek,  günlük 
yaşantılarında karşılaştıkları olayların fenden meydana geldiğini gösterebilmek(Güneş, Şener, Topal 
Germi, & Can, 2013) ve etkili bir öğretim ortamı oluşturmak (Aydoğdu & Ergin, 2008) amacıyla fen 
eğitiminin laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi savunulmaktadır. Fen eğitiminde laboratuvar 
ortamında gerçekleştirilen deney ve etkinlikler oldukça önemli bir yere sahiptir. Fen etkinlikleri 
öğrencinin araştırma yapmasını, karşılaşılan problem durumlarına çözüm yolları üretmesini ve gözlem 
yapma becerisinin gelişmesine yardımcı olmaktadır (Doymuş, Aksoy, Daşdemir, Şimşek, & Karaçöp, 
2006). Konu ve kavramların öğrenilmesinde ve derse karşı olumlu tutum geliştirilmesinde fen 
etkinliklerinin etkisi oldukça fazladır (Erkoca Akköse, 2008). Etkinliklerle öğrenilen fen dersleri 
öğrencilerin merak ve ilgilerini uyandırır, güdülenmelerini ve bireylerin fen öğrenmede ısrarlı 
olmalarını sağlar (Sezgin Selçuk, Çalışkan, Şendur, & Yürümezoğlu, 2015). 

Etkinlikler yoluyla öğrenilen fen, bireylerin fen kavramları hakkında soru sormalarını, 
tartışma ortamlarında kendini ifade edebilmelerini, çevresiyle sosyal ilişkiler kurabilmelerini ve 
işbirliği içerisinde çalışabilmelerini sağlar. Etkinlikler sonucunda öğrencilerin soyut olan kavramları 
somutlaştırdığı ve kavramların akılda kalıcılığının arttığı gözlenmektedir. Ayrıca fen eğitiminde deney 
ve etkinliklerin kullanılması anlaşılması zor olan konu ve kavramların daha kolay bir şekilde 
anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Anlamakta zorlanılan fen konularının yaparak yaşayarak 
öğrenmenin sağlandığı laboratuvar ortamlarında gerçekleştirmenin uygun olacağı önerilmektedir. 
Doğru ve etkili bir şekilde yapılan fen etkinlikleri öğrenci motivasyonunu arttırdığı ve onları fen 
öğrenmeye karşı istekli hale getirdiği de ileri sürülen bilgiler arasındadır (Telli, Yıldırım, Şensoy, & 
Yalçın, 2004). Öğrencilerin fen konularına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamasının yanı sıra, 
öğrencilerin problem çözme ve psikomotor becerilerinin gelişmesine, kendi bilgilerini oluşturmalarına 
önemli katkılar sağladığı belirtilmektedir (Azizoğlu & Uzuntiryaki, 2006).  Fen eğitiminde etkinlikler, 
öğrenme için oldukça yararlı ve aynı zamanda oldukça zor bir aktivite olarak görülür (Séré & Beney, 
1997)   

(Keys, 1999) ve  (Millar, 2004) göre öğrenciler fen eğitiminde; etkinliğin amacının 
anlaşılmasında veya yorumlanmasında birçok zorlukla karşılaşmaktadır.  Etkinliğin düzgün şekilde 
analiz edilmesi, etkinlik işlem basamaklarının kelimelere dökülmesi (Marzin & de Vries, 2008) gerekli 
kavramsal bilgilerin kullanımı (Laugier & Dumon, 2003) zaman, kaynak ve öğretmen bilgisi (Anderson, 
2002) karşılaşılan zorluklardan bazılarıdır.  

Fen dersinin işlenişinde etkinliklerin kullanılmasıyla öğrencilerin motivasyonunu artıracağı, 
zor olan konuların daha kolay anlaşılacağı, fen konularındaki bilgi ve becerilerin gelişeceği ve soyut 
kavramların somutlaştırılacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokullarda fen eğitimi 
etkinliklerine ne ölçüde yer verildiğini, ne kadar etkili olduğunu, ne derece derse katılımın olduğunu 
öğrenci görüşleriyle belirlemektir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin fen etkinliklerine yönelik görüşleri 
okul, sınıf ve cinsiyet türlerine göre de incelenmiştir. 

2. Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması benimsenmiştir. 

2.1. Çalışma Grubu 

Çalışma Bartın ili merkez ilçesine bağlı olan dört devlet okulunda öğrenim gören rastgele 
seçilmiş 10öğrenciden oluşan 5, 6, 7 ve 8.sınıf ortaokul öğrencileri ile birlikte yürütülmüştür. 
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Çalışmaya katılan öğrencilerin 4’ü (%40) erkek 6’ı (%60) kız; 1’i 5.sınıf, 2’u 6.sınıf, 4’ü 7. sınıf ve 3’ü 
8. sınıf öğrencisidir (X=11,9). 

2.2. Veri Toplama 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu 
oluşturulmuştur. Görüşme formunu geliştirmek amacıyla ilk olarak alt problemler belirenmiş 
sonrasında da ana temalar oluşturulmuştur. Görüşme formunun öğrenciler için uygunluğunu saptamak 
amacıyla fen eğitimi alanında uzman kişiler tarafından incelenmiştir. Uzmanlardan alınan görüşler 
doğrultusunda bazı cümlelerde düzeltmelere gidilmiştir. Yapılan düzeltmeler sonucunda 8 açık uçlu 
sorudan oluşan görüşme formu oluşturulmuştur. 

Görüşme formu öğrencilerin uygun oldukları zamanda, okul idaresinin belirlediği bir ortamda 
gönüllülük esasına dayalı bire bir görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcı öğrencilerin 
verdikleri yanıtlar yazılarak kayıt altına alınmıştır. 

2.3. Veri Toplama Süreci 

Merkeze bağlı olan dört devlet okulunda öğrenim gören 10 ortaokul öğrencisi çalışmada yer 
almıştır. Rastgele seçilen 10 öğrenci ile görüşme formunda yer alan sorulara yönelik daha açıklayıcı 
bilgi ve fikir alabilmek için görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler istekleri 
doğrultusunda yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler gerekli izinlerin 
alınmasının ardından belirlenen gün ve saatlerde öğrencilerin kendi sınıflarında uygulanmıştır. 
Yapılan görüşmelerin her biri yaklaşık olarak 25-40 dakika arasında gerçekleşmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Öğrenciler tarafından verilen cevaplar nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yoluyla 
analiz edilmiştir. Öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sonuçların değerlendirmesinde 
her bir soru maddesinin altında bulunabilecek cevap kategorileri oluşturulmuştur. Analiz işlemini 
yapabilmek amacı ile çalışmaya katılanlar kodlanmıştır. Bu doğrultuda her bir öğrencinin vermiş 
olduğu cevaplara Ö1, Ö2, Ö3, … şeklinde kodlar verilmiştir. Bu şekilde kategorisel analiz araştırmanın 
sorularına ve bu soruların cevaplarını içerecek şekilde oluşturulan kategoriler yer almıştır. 

3. Bulgular 
Çalışmanın bu bölümünde katılımcıların sorulara vermiş oldukları yanıtlar tablolar halinde 

verilecektir. Katılımcıların “Fen dersleri ile ilgili hatırladığınız bir hatıranız/ anınız var mı? Neden bu 
anınızı hatırladınız?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu “etkinlik 
yoluyla öğrenmek” olarak cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının belirtmiş olduğu görüşler şu 
şekildedir; “Bilim Şenliğinde hamurdan dünyanın katmanlarını hazırlamıştık. İlgi çekiciydi. Fen 
dersinde etkinlik yaparak öğrenmek hem güzel hem de daha kolay.” “Kan grubumuzu ölçmüştük, çok 
eğlenceliydi.” Katılımcıların fen anılarına yönelik görüşleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Fen konularının da hatırlanan anı 

Tema    Öğrenciler              f            %f 

Etkinlik Yoluyla Öğrenme 

  

Merak 

Güncel                                       

 (Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8,          
Ö9) 

 (Ö4, Ö10) 

 (Ö10) 

           7            %70 

 

           2            %20 

           1            %10 

Katılımcıların “Fen derslerinde genel olarak hangi konular/üniteler işlenmektedir?” sorusuna 
verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu “Vücudumuzdaki Sistemler” olarak cevap 
vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının belirtmiş olduğu görüşler şu şekildedir; “Vücudumuzdaki 
Sistemler, Aynalar, Elementler ve Karışımlar, Ekosistem ” “Solunum sistemi, boşaltım sistemi, destek 
ve hareket sistemi, ışık ve ses” Katılımcıların Fen bilimleri dersinde işlenen konula yönelik görüşleri 
Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2 

Fen Bilimleri Dersinde İşlenen Konular 

Tema  Öğrenciler f %f 

Vücudumuzdaki Sistemler 
Aynalar  

Elementler ve Karışımlar 
Ekosistem 
Işık ve Ses  

Hücrenin Yapısı 
Maddenin Yapısı 

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

 (Ö2, Ö6, Ö7) 
 (Ö1, Ö9, Ö10) 

 (Ö2) 
 (Ö1) 

 

6 
5 
5 
3 
3 
2 
1 

%25 
%21 
%21 
%11 
%11 
%7 
%4 

Katılımcıların “Öğretmeniniz fen derslerini nasıl işlemektedir? (Anlatım, soru sorma, deney 
vb. gibi yöntemlerden hangisi)” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu 
“Deney Yoluyla Öğrenme” olarak cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının belirtmiş olduğu 
görüşler şu şekildedir; Derste deney yaparak işliyoruz. Bazen de konuyla ilgili yerlere giderek, birkaç 
tane soru çözerek ve anlatım yaparak.” “Deney yapıyoruz, bazen de test çözüyoruz, soru cevaplar ve 
yarışmalar yapıyoruz.” Katılımcıların fen eğitiminde kullanılan yöntem, teknik ve stratejiye yönelik 
görüşleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3 
 Fen Eğitiminde Kullanılan Yöntem/ Teknik/ Strateji 

Tema  Öğrenciler f %f 

Deney Yolu ile Öğrenme 
 

Yarışma, Oyun  
 

Soru Cevap Tekniği  
Düz Anlatım  

Diğer Etkinlikler(resim yapma, 
gezi, vb.) 

 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, 
Ö9, Ö10) 

 (Ö1, ,Ö3, Ö5,Ö6,Ö7, Ö9, Ö10) 
 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö6, Ö8, Ö9) 
 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö7, Ö8, Ö9) 

(Ö3) 

9 
 
7 
 
6 
6 
1 

%31 
 

%24 
 

%21 
%21 
%3 

Katılımcıların “Fen dersleri hangi öğrenme ortamlarında işlenmektedir (laboratuvar, sınıf, 
vb.). Sizce Fen öğretimi nasıl bir öğrenme ortamında gerçekleştirilmelidir?” sorusuna verdikleri 
cevaplar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu istedikleri ortam için “laboratuvar” dersin işlenildiği 
yer için ise “sınıf” olarak cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının belirtmiş olduğu görüşler şu 
şekildedir;  “Sınıfta ders işliyoruz ama laboratuvarda işlemek istiyoruz” “Biz daha çok sınıfta işliyoruz. 
Bana göre laboratuvarda işlenmelidir, çünkü konularla alakalı eşyalar barındırıyor.” Katılımcıların fen 
öğretiminin gerçekleştirilen ve istenen ortama yönelik görüşleri Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4 

Fen Öğretiminin Gerçekleştirilen ve İstenen Ortam 

Tema  Öğrenciler f %f 

Laboratuvar/ İstenen Ortam  
 

Sınıf / Gerçekleştirilen Ortam 

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

(Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, 
Ö9, Ö10) 

10 
 
9 

%52 
 

%48 

Katılımcıların “Fen öğretmenlerinin özellikleri nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar 
incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu öğretmen özelliği için “Alan bilgisi” olarak cevap 
vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının belirtmiş olduğu görüşler şu şekildedir;  “Öğretmenlerin alan 
bilgisine sahip olmalarını, yöntem ve teknikleri etkili kullanmalarını istediklerini dile getirmişlerdir.” 
“Derslerde test çözebilen, konuları güzel anlatan ve sorduğum sorulara cevap verebilen öğretmen 
olmalı” Katılımcıların fen bilimleri öğretmenlerinin özellikleri hakkındaki görüşleri Tablo 5’de 
verilmiştir. 
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Tablo 5 
Fen Bilimleri Öğretmeni Özellikleri 

Tema Öğrenciler f %f 

Alan Bilgisi  
 

Yöntem ve Teknik 

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

 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, 
Ö8, Ö10) 

10 
 
9 

%52 
 

%48 

Katılımcıların “Fen derslerinde başarılı olan öğrencilerin özellikleri nelerdir? Fen derslerinde 
başarılı olabilmek için neler yapıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların 
çoğunluğu “ders anlatılırken dinlemek” olarak cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının 
belirtmiş olduğu görüşler şu şekildedir; “Dersleri genelde dinliyorum ama etkinlik yaptığımızda dersi 
daha iyi öğreniyorum” “Dersi eğer çok iyi dinliyorsak sınava çalışmamıza bile gerek kalmıyor” 
Katılımcıların başarılı öğrenci profiline yönelik görüşleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6 

Fen Bilimleri Dersinde Başarılı Öğrenci Profili 

Tema Öğrenciler f %f 

Dersi dinleme  
Test çözme  
Tekrar Etme  

Derse Katılma  
Not tutma  

Etkinlik yapma  
Ödev yapma 

 (Ö1, Ö2, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10) 
 (Ö4,Ö6, Ö8, Ö9, Ö10) 
 (Ö4, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10) 

 (Ö8, Ö10) 
 (Ö5) 
 (Ö4) 
 (Ö5) 

6 
5 
5 
2 
1 
1 
1 

%27 
%24 
%24 
%10 
%5 
%5 
%5 

Katılımcıların “Fen derslerinde öğretmeniniz size nasıl not veriyor? (yazılı, test, derse katılım 
notu, performans ödevi vb.)” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu 
“klasik değerlendirme” olarak cevaplamışlardır. Katılımcılardan bazılarının belirtmiş olduğu görüşler 
şu şekildedir; Fen derslerinde yazılı, test, derse katılım notu, performans ödevine göre not veriliyor.” 
“Genellikle yazılı, performans ödevi ve ders içi katılım notu veriliyor.” Katılımcıların fen bilimleri 
dersinde ölçme ve değerlendirme durumlarına yönelik görüşleri Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 

Fen Bilimleri Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Durumları 

Tema Öğrenciler f %f 

Klasik Değerlendirme 
Alternatif 

Değerlendirme(proje, 
performans) 

Derse Katılım Notu 

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

(Ö2,Ö3,Ö5,Ö6, Ö7, Ö9) 
 

(Ö1, Ö2, Ö3,Ö5, Ö6,Ö8) 

10 
 
6 
 
6 

%46 
 

%22 
 

%22 

Katılımcıların “Bir fen öğretmeni olduğunuzu düşününüz. Fen derslerinde sevdiğiniz ve 
kendinizi rahat hissettiğiniz bir konu seçiniz. Seçtiğiniz konuyu nasıl öğreteceğinizi ayrıntılı olarak 
açıklayınız” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu “Aynalar konusu” 
olarak cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bazılarının belirtmiş olduğu görüşler şu şekildedir; 
“Atomun yapısını anlatırdım, çünkü bu konularda kendimi rahat hissettiğim için çok güzel etkinlikler 
yaptırırdım.” “Aynalar konusunu anlatırdım. Ayna çeşitlerini, özelliklerini açıklardım ve test çözer, 
örnekler verirdim” Katılımcıların seçtikleri konulara yönelik görüşleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8 

Fen Bilimleri Dersinde Anlatılabilecek Konu Seçimi 

Tema Öğrenciler f %f 

Aynalar  
Atomun Yapısı  

Elementler ve Karışımlar 
Işık ve Ses  
Ekosistem  

Madde ve Isı 

(Ö1, Ö3, Ö7) 
 (Ö2, Ö6) 
 (Ö4, Ö8) 

 (Ö10) 
 (Ö5) 
 (Ö9) 

3 
2 
2 
1 
1 
1 

%30 
%20 
%20 
%10 
%10 
%10 
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4. Tartışma,  Sonuç ve Öneriler 
Yapılan çalışmaya göre fen bilimleri dersinde konuların etkinlikler yoluyla işlenilmesinin etkili 

ve kalıcı öğrenmeler sağlayabileceği söylenebilir. Aydoğdu (1999)’nun yaptığı çalışmaya göre fen 
etkinliklerinin kullanılmasıyla bireylerin bilgileri kalıcı hale getirdiğini belirtmektedir. Dönem 
boyunca işlenen ünite ve konulardan bazıları hatırlanmıştır. Bunun nedeni öğrencilerin konu ile ilgili 
uygulamalar yapması, fikir üretmesi ve günlük yaşantıları ile bağlantı kurmuş olmaları olarak 
saptanmıştır.  (Kaya & Böyük, 2011)’e göre öğrenciler fen ünite ve konularını gözlem ve uygulama 
yaparak, işlenen konu ve kavramları kullanma yollarını öğrenerek ve günlük yaşantılarıyla ilişki 
kurarak başarılı olurlar. Ortaokullarda fen bilimleri eğitimi öğretmenin konuyu anlatması, 
laboratuarda deney yapması, öğretmenin sınıfta gösteriyle deney yapması, sınıfça dersin konusu 
hakkında tartışma, soru-cevap tekniğinin kullanılması şeklinde konunun işlenmesi gibi yöntemler yer 
almaktadır. Çalışma sonucunda daha çok deney yolu tekniğiyle gerçekleştirildiği görülmektedir.  
Deney yapan öğrencilerin fen dersini sevdikleri ve derse karşı meraklarının arttığı söylenebilir (Güneş 
vd., 2013). Okullarda fen bilimleri dersinin farklı ortamlarda işlenebileceği öngörülmektedir (Aydoğdu 
& Ergin, 2008). Fen derslerinin en etkili gerçekleştiği ortam ise laboratuvar ortamıdır. Fen 
öğretiminde laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilen etkinliklerin fene olan ilgiyi arttırdığı, fen 
konularının daha etkili ve kalıcı öğrenilmesine katkı sağladığı bilinmesine rağmen laboratuvar 
ortamları çeşitli nedenlerle kullanılmamaktadır (Saka, 2002). Yapılan çalışmada ise öğrencilerin dersi 
daha çok sınıfta işlendiğini göstermektedir. Okulda laboratuvar ortamının olmaması öğrencilerin dersi 
sınıfta işlemelerine neden olmaktadır. Öğrencilerin akranlarıyla derste sorun yaşamaları, 
öğretmenlerin olumsuz davranışları derse olan ilgi ve merakı da azaltmaktadır. Bunun yanı sıra 
öğrencilerin öğretmenlerde aradığı bazı özellikler vardır. Bu özellikler alan bilgisine hakim olma ve 
konulara göre yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanılmasıdır. Fen eğitiminde öğretmenlerin 
bireylerin özelliklerini dikkate alarak eğitimde kullanılacak uygun ve etkili yöntem ve teknikleri 
seçmelidirler. Bu sayede öğrencilerin dersteki başarıları artacaktır (Aydoğdu, 2003). Görüşme 
sonucunda öğrenciler fen bilimleri dersinde başarılı olabilmek için bazı davranışların olması 
gerektiğini söylemişlerdir. Bu davranışlar; dersi dinleme, test çözme, derse katılma, tekrar etme, not 
tutma, etkinlik yapma ve ödev yapmadır. Fen derslerinde öğrencilerin aktif katılım sağlamaları etkili 
öğrenme ortamı oluşturmaktadır (Telli vd., 2004). 

Öğrenciler fen bilimleri öğretmeni olduklarında ise anlatmak istedikleri konular; “Aynalar”, 
“Atomun Yapısı”, “Elementler ve Karışımlar”, “Işık ve Ses”, “Ekosistem” ve “Madde ve Isı” dir. 
Öğrencilerin bu konuları seçmelerinin sebebi derste etkinlikler yapabileceklerini düşünmeleri ve dersi 
anlatabileceklerine inanmalarıdır. 

Çalışma sonucunda fen eğitimine yönelik öğretim yöntemleri arasından öğretmen merkezli 
yaklaşımların tercih edildiği ve fen derslerinde anlatım yöntemini kullandıkları ortaya çıkmıştır. 
Ortaokul öğrencilerinin çoğunun fen eğitiminde kullanılabilecek en iyi yolun ders dinleme, test 
çözme, soru cevap ve not tutma gibi geleneksel öğretim yöntemleri olduğunu düşündükleri 
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra sınırlılıkları ortaokul öğrencilerinin fen eğitiminde alternatif öğretim 
yöntemlerine zaman ayrılmadığını, uygulamanın uzun sürdüğünü ve kendileri için daha az anlamlı 
gördükleri belirlenmiştir.  

Fen derslerinde etkinliklere daha fazla yer verilebilir. Fen etkinlikleri ile ilgili ileride 
yapılacak öğrenci görüşleri çalışmalarının daha büyük örneklem grubuyla gerçekleştirilmesi ve daha 
ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte fen etkinlikleri hakkında öğrenci 
görüşlerinin inceleneceği çalışmalarda nitel çalışmaların yanı sıra nicel ve karma araştırma yöntemleri 
de kullanılabilir. 
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Özet 

Bu çalışmada sınıfında özel eğitim gerektiren öğrencileri bulunan Zihinsel Engelli (Sınıf) öğretmenlerinin 
fen eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Özel eğitim öğrencilerin yeterli fen eğitimi 
alamadığı ve özel eğitim öğrencilerine yönelik fen konu ve kavramlarının eğitimiyle ilgili az sayıda çalışmanın 
olduğu yapılan alan yazın incelemesinde ortaya çıkmaktadır. Çalışma ile özel eğitim öğrencilerinde fen eğitimiyle 
ilgili eksikliklere ve sorunlara değinilmeye çalışılarak araştırma yapmak isteyenleri farkındalık sağlamak 
istenmektedir. Katılımcılar görüşlerinde özel eğitim öğrencilerinde fen eğitimine yönelik fiziki olanaklarının 
sağlanamaması, uygulama alanlarının yeterli olmaması, sınıfların bireysel gelişim düzeyleri dikkate alınarak 
düzenlenmesi ve fen eğitimine dair materyal eksikliklerinin giderilememesi durumlarına yer vermişlerdir. Ayrıca 
özel eğitim öğrencilerine uygulanan ölçme ve değerlendirmenin fen eğitimi için uygun olmadığı, geliştirilmesi 
gerektiği ve rehberlik araştırma merkezlerinin öğrencileri yönlendirmede yetersiz kaldığı ifade edilmiştir.  Bu 
alanda yapılacak çalışmalarla özel eğitim gerektiren öğrencilerin öğrenme düzeyleri en üst seviyeye çıkarılıp, 
onlar için söz konusu olan engellerin ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, fen eğitimi, öğretmen görüşleri 
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The Views of Special Education Teachers on Science Education 

Abstract 

In this study, it was aimed to determine the opinions of mentally handicapped (Class) teachers who 
have students who need special education in their class for science education. It is revealed in the literature 
that the special education students can not receive sufficient science education and that they are studying a 
few subjects related to the education of science subjects and concepts for special education students. The study 
aims to raise awareness of those who want to conduct research by trying to address the problems and problems 
related to science education in special education students. In the view of the participants, in the opinion of the 
participants, the physical education opportunities for the special education students were not provided, the 
application areas were not sufficient, the classes were arranged according to the individual development levels 
and the lack of material in science education could not be solved. Furthermore, it has been stated that 
measurement and evaluation applied to special education students is not suitable for science education, it needs 
to be developed and that guidance counseling centers are inadequate to direct students. Studies in this area 
suggest that students who need special education may be taken to the highest level of learning and that the 
obstacles for them may be removed 

Key words: Special education, science education, teacher viewsAbstract 

  



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  183 

 

1. Giriş 

Özel eğitim gerektiren öğrencilerin sayısının giderek artış göstermesi nedeniyle son yıllarda 
özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimiyle ilgili yapılan araştırmalar diğer ülkelerde olduğu gibi 
Türk toplumunda da artış göstermektedir. Çağımızda eğitim verilen sınıf ortamları, öğretim 
programları, meslek ve iş olanakları özel eğitim gerektiren bireylerin yaşam kalitelerini arttırma 
çabaları olunmakta ve bu alandaki eksik yönleri tüm dünyaya duyurma çabaları bulunmaktadır. 

Özel eğitim öğrencilerinin becerilerinin sınırlı olması nedeniyle uygulama ve öğrenmelerde 
sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır (Salend, 1998). Ancak bu durum özel eğitim öğrencilerin yeni 
şeyler öğrenemeyeceği anlamına gelemez. Özel eğitim öğrencilerin yetersizliği ne düzeyde olursa 
olsun sınırlı miktarda öğrenme gerçekleştirseler dahi öğrenebilecekleri düşünülmektedir (Boyle ve 
Scanlon, 2009). 

Özel eğitim öğrencilerinde eğitimin amacı, bireylerin bağımsız şekilde hayatlarını devam 
ettirebilmesidir (Boyle ve Scanlon, 2009). Ayrıca günlük yaşamda rastlayabilecekleri durumlardaki 
kavramları öğretmek ve öğrenebilmesidir (Alptekin, 2010; Eripek, 2011). Özel eğitim öğrencilerinin 
yaşadığı çevresine yeni anlamlar verdiği sürece fen öğrenmeleri daha eğlenceli hale gelebilmektedir 
(İlik, 2009; Kaplan, 1999). 

Bu durumlar ele alındığında özel eğitim gerektiren öğrencilerin de fen eğitimi alabilme 
hakkını sağlamak gereklidir. Ancak özel eğitim öğrencilerinde fen eğitiminin önemli olduğu kanısına 
varılmasına rağmen; bu öğrencilerin çoğunun fen ile ilgili çok az veya hiç eğitim almadıklarına vurgu 
yapılmaktadır (Courtade, Spooner ve Browder, 2007; Therrien, Taylor, Hosp, Kaldenbergve Gorsh, 
2011). 

Özel eğitime ihtiyacı olan kişiler nüfus sayımlarında önemsenecek paya sahip olmalarına 
rağmen özel eğitim öğrencileriyle fen eğitimi yapabilmek mümkün olamayacak durum olarak 
düşünülmekteydi. Fakat özel eğitim gerektiren öğrenciler için fen eğitimi tüm dünyada yapılabilir 
hale gelmiştir. Öğrencilerin engellerini aşabilmeleri için gerek görülen yöntemler geliştirilmelidir 
(Knight vd., 2013; Mastropieri, Scruggs, Boon ve Carter, 2001;Mastropieri, Scruggs ve Magnussen, 
1999; Melber, 2004). Çapraz (2016) ve Mete (2016)yaptıkları çalışmalarda fen eğitiminin öğrencilerde 
fen kültürünün oluşması, fen eğitimine karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve özel eğitim öğrencilerinin 
günlük yaşama daha etkin katılım sağlamaları açısından önemli olduğunu ifade etmişlerdir. 

2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Engellilerin, engelsiz yaşama taleplerinin artması ve toplumun bilinçlenmesiyle toplum 
içerisinde yapılan faaliyetlerde yer almaları amacıyla sahip oldukları haklar yasalarda yer 
verilmektedir. Engellilerin eğitim hakkıyla ilgili anayasa maddesi “Kimse eğitim ve öğretim hakkından 
yoksun bırakılamaz” şeklindedir. Bu ifade ile özel eğitim öğrencilerin gelişmesine fayda sağlayacak, 
edindikleri bilgileri günlük yaşama aktarmaları, toplumda iyi bir yer edinmelerine yardımcı olabilmek 
adına fen eğitimi alanıyla ilgili öğretmen görüşleri alınması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda zihin engelli çocuklarla çalışan on iki özel eğitim 
öğretmenlerinin fen konuları, öğrenme ortamı, kullanılan yöntem teknik ve strateji, özel eğitim 
öğrencilerinin fen eğitiminde başarılı olmasına etki eden faktörler ve fen eğitimiyle ile ilgili 
yaşadıkları sorunları ve ölçme değerlendirmeyi kapsayan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı 
yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular öğretmenlere 
yönlendirilmiş ve gerçekleştirilen birebir görüşmeler öğretmenlerin istekleri doğrultusunda yazılı 
kayıt altına alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemlerinden "içerik analizi"  
kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme süreci sonunda ulaşılan veriler her bir soru maddesi altında 
yer alabilecek cevap kategorilerinin yazılı olduğu "Görüşme Kodlama Anahtarı" kullanılarak analiz 
edilmiştir. Görüşme kodlama anahtarında görüşme formunda yer alan soruların cevaplarını 
kapsayacak kategorilere yer verilmiştir. 

3. BULGULAR 

 Bu bölümde çalışmanın amacı ışığında özel eğitim öğretmenlerinin fen eğitimi ile ilgili 
görüşlerini ortaya çıkarmak üzere uygulanan görüşme formuna verilen yanıtların analizi yapılmıştır. 
Görüşme formu sonucu çıkan verilere göre zihinsel engelli öğretmenlerin fen eğitimi ile ilgili görüş 
şemaları belirlenmiştir. 
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3.1. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Fen Eğitimi İle İlgili Görüşleri 

Görüşme formunun sorularının yer aldığı bu kısımda, özel eğitim öğretmenlerinin fen eğitimi 
ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Özel eğitim öğretmenlerinin eğitim öğretim yılı 
içerisinde öğrettikleri konularının (%33)’ünü duyu organları, (%11)’nin ise boşaltım sistemi olduğu 
görülmektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin yıl içerisinde öğrettikleri fen konuları Tablo 1’de 
belirtilmektedir. 

Tablo 1 
Özel Eğitim Öğrencilerinde Öğretilen Fen Konuları 
Tema Kodlanmış Öğretmen Görüşü          N               % 

Duyu Organları 

Vücudumuzdaki İç Organlar 

Sindirim Sistemi 

Boşaltım Sistemi 

(Ö1,Ö5,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11)           

(Ö1,Ö3,Ö5, Ö6,Ö11) 

(Ö1,Ö7,Ö8)                                        

 (Ö4,Ö5) 

         6            %33,33 

         5            %27,7    

         3            %16,66 

         2            %11,11 

Tablo 1’de özel eğitim öğrencilerine verilen fen eğitiminde, öğretilen fen konularından duyu 
organlarına yönelik altı katılımcı tarafından görüş bildirilmiştir. Ö1 tarafından şu şekilde ifade 
edilmiştir:  “Öğrenci gelişim düzeyi düşünüldüğünde orta-ağır ve hafif zihinselde de en çok 
öğrettiğimiz fen konusu duyu organları olmakla beraber daha çok somut materyallerle 
öğretebileceğimiz fen konularını öğretmeye hedef almaktayız.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Tablo 2 
Özel Eğitim Öğrencilerde Fen Eğitimi Sınıf Ortamı 
Tema Kodlanmış Öğretmen Görüşü N             % 

Gelişim Düzeyine Göre 

Gerçek Yaşama Uygun 

Birebir Öğrenci İle 

 (Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö9,Ö10,Ö12) 

 (Ö6,Ö7,Ö8,Ö11) 

 (Ö1) 

7           %58,3 

4           %33,33 

1           %12 

Tablo 2 incelendiğinde özel eğitim öğrencilerinde eğitiminde önemli bir unsur gelişim 
düzeylerine göre verilen bire bir eğitimdir. Bu araştırma çerçevesinde yedi katılımcı tarafından bu 
alandaki yetersizlikler ve okul yöneticilerinin sınıf mevcudunu çok tuttuğu ve her gelişim düzeyinde 
öğrenci bulunduğunu belirtmişlerdir.Ö2 tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Özel eğitim 
ortamlarının öğrencilerin gelişim düzeyleri ve bireysel özellikler dikkate alınarak düzenlenmesi 
gerekir.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Tablo 3 
Özel Eğitim Öğrencilerde Fen Eğitiminde  Kullanılan Yöntem,Teknik,Strateji 
Tema Kodlanmış Öğretmen Görüşü           N            % 

Gösterip Yaptırma Tekniği 

Yaparak yaşayarak Öğrenme 

Basamaklı Öğretim 

Soru-Cevap Tekniği 

Doğrudan Öğretim 

 (Ö1,Ö4,Ö5,Ö8,Ö9) 

 (Ö3,Ö6) 

 (Ö1,Ö2) 

 (Ö8) 

 (Ö1) 

          5          %45,45 
  
          2           %18,18 
   
          2           %18,18               
          1            %5,55 
          1            %5,55 

Tablo 3. incelendiğinde Özel eğitim öğrencilerinde fen eğitimi verilirken kullanılan yöntem 
ve tekniğin, konunun ya da kavramın daha kolay öğretilmesinde önemli unsurlardan biridir. Bu 
araştırma çerçevesinde katılımcıların yarıya yakını gösterip yaptırma tekniği hakkında görüş 
bildirmişlerdir.Ö1 tarafından şu şekilde dile getirilmiştir. “Özel eğitim öğrencilerinde beceri 
eğitimine ağırlık verildiğinden dolayı becerilerin öğretilmesinde etkili bir teknik olan gösterip 
yaptırma tekniği uygulanmaktadır”. şeklinde ifade edilmiştir. 
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Tablo 4 
Fen Eğitiminde Başarılı Özel Eğitim Öğrencisi Olmasındaki Faktörler 
Tema Kodlanmış Öğretmen Görüşü                                             N            % 

Materyal 

Sınıf Ortamı 

Öğrenciyi iyi tanıma 

Ders Planı 

Aile Faktörü 

Yöntem, Teknik, Strateji 

 (Ö2,Ö6,Ö10,Ö12)                                                                

 (Ö1,Ö7,Ö10) 

 (Ö4,Ö8,Ö10) 

 (Ö8,Ö1,1) 

 (Ö3) 

 (Ö5) 

        4           %28,57 

        3           %21,42  

        3           %21,42 

        2           %14,28 

        1            %7,14 

        1           %7,14 

Tablo 4. incelendiğinde eğitim-öğretim için gerekli materyallerin eksikliği üç katılımcı 
tarafından dile getirilmiştir. Ö10 eksik materyal hakkındaki düşüncesini “Eksik materyal sebebiyle 
fen eğitimi verimli yürütülememektedir.” şeklinde belirtmiştir. Materyalin eğitimdeki önemi 
eğitimin her alanında önemine vurgu yapılmaktadır. Özel eğitim öğrencilerinin fen eğitimde görsel 
öğeler ve materyal kullanımı; öğrenen bireylerin dikkatini çekerek onları güdüler, kavramları 
somutlaştırır, anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir. 

Tablo 5 
Özel Eğitim Öğrencileri İçin Fen Eğitiminde Ölçme Değerlendirme 
Tema Kodlanmış Öğretmen Görüşü   N               % 

KDF 

BEP 

BÖP 

Testler 

(Ö1,Ö2,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12) 

(Ö2,Ö4,Ö6,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12) 

(Ö2,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12) 

 (Ö3,Ö11) 

 10           %35,71 

  8            %28,57 

  8            %28,57 

  2            %7,14 

*KDF: Kaba Değerlendirme Formu  **BEP: Bireysel Eğitim Planı ***BÖP: Bireysel Öğretim Planı 

Tablo 3.5. incelendiğinde Ölçme ve değerlendirme özel eğitim öğrencilerine verilen 
eğitiminin çıktılarını görebilmek amacıyla sistemin önemli araçlarından biridir. Özel eğitim öğrenciler 
için ölçme ve değerlendirmenin eksik yönleri Ö11 tarafından şu şekilde dile getirilmiştir. Ölçme ve 
değerlendirmenin KDF, BEP ler tarafından yapıldığı fakat bunun yetersiz olduğunu, uzman eğiticiler 
tarafından gerçekleştirilecek gözlem formlarına ihtiyaç duyulduğu ayrıca RAM larda yapılan testler 
uygun değildir”. şeklinde ifade edilmiştir 

Tablo 6 
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Fen Eğitiminde Yaşadığı Sorunlar 

Tema Kodlanmış Öğretmen Görüşü          N               % 

Uygulama Alanı 

Materyal Eksikliği 

Akademik Bilgiye Ağırlık 

Okul Fiziki Koşulu 

Sınıf Mevcudunun Fazlalığı 

(Ö1, Ö2,Ö4,Ö7,Ö10,Ö12) 

(Ö1,Ö3,Ö7,Ö11) 

(Ö1,Ö2,Ö8) 

(Ö1,Ö4,Ö7) 

(Ö3,Ö7) 

         6         %33,33 

         4         %22,22 

         3         %16,66 

         3         %16,66 

         2         %11,11 

Tablo 6. incelendiğinde programın uygulanabilmesi için yeterli uygulama alanlarına ihtiyaç 
vardır. Programın uygulanmasında uygulama alanlarının veya materyal eksikliği on katılımcı 
tarafından dile getirilmiştir. Katılımcı Ö7 bu sorunu şu şekilde ifade etmektedir: “Programlar sınıf 
ortamında uygulanmakta fakat öğrenme uygulama alanlarının düzenlenmemesinden ve materyal 
eksikliğinden dolayı uygulamada güçlük çekilmektedir”. Fiziki şartlardaki eksiklikler sadece 
programın işleyişini değil, okul yaşantısında çeşitli sorunlara sebep olmaktadır. 
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4. SONUÇ  

Özel eğitim öğretmenlerinin fen eğitimi ile ilgili görüşlerine bakıldığında özel eğitim 
öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak materyal seçimi yapılmalı veya geliştirilmelidir. (Okçu 
ve Sözbilir, 2016). Basit yapılmış fen materyali öğrencinin derse aktif katılımını sağlayarak kendilerini 
mutlu hissetmelerini sağlayacaktır. Özel eğitim öğrencileri çevresindeki uyarıcılar konusunda oldukça 
hassas bireylerdir. Bu nedenle eğitim ortamlarıyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Özel eğitim 
öğrencileri için uygun çevre düzenlemeleriyle başarılarının artacağı düşünülmektedir (Evmenova ve 
Behrmann, 2011; Strickland, 2011). Özel eğitim öğretmenleri fen dersini yürütme sürecinde hangi 
yöntemin kullanılması gerektiği ya da yöntemi nasıl kullanması gerektiği konusunda sorun 
yaşamaktadırlar (Çelik, 2007). Özel eğitim öğrencilerinin tam öğrenme sağlayabilmeleri için öğrenci 
gelişim düzeyini iyi belirlenmeli, öğrenci düzeylerine uygun yöntem ve teknikler belirlenmelidir 
(Bulut, 2005). 

Özel eğitim öğrencileriyle etkili fen eğitiminin gerçekleştirilmesi öğrenci düzeyi ve öğretilen 
konu hakkında etkili olacak yöntem ve tekniklerin seçilmesi, her öğrenci için uygun süre, uygun 
materyal seçimi ya da yapımı sağlanarak etkili fen eğitimi sağlanabilir. Özel eğitim öğrencileri 
kendilerinin önemsendiklerini gördükçe kendini mutlu hissedecek ve sosyalleşme becerisi artacaktır. 

5. ÖNERİLER 

Çıkan veriler doğrultusunda özel eğitim gerektiren öğrencilerin nitelikli fen eğitimi alabilmesi 
için Zihinsel Engelliler Öğretmenliği lisans programında yer alan Fen Öğretimi derslerinin özel eğitim 
alanında fen çalışmaları yapan nitelikli alan uzmanları tarafından yürütülmesi, lisans programlarında 
yer alan fen öğretimi derslerinde öğretim materyali hazırlama ve geliştirme yöntemlerine önem 
verilmesi ve öğrenme ortamlarının öğrenci engel düzeylerine göre oluşturulmasına ihtiyaç olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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Özet 

Fen eğitiminin amaçları arasında kişinin çevresindeki problemleri tanımlama, gözlem yapma, hipotez 
kurma, deney yapma, sonuç çıkarma, analiz etme, genelleme yapma ve elde ettiği bilgi ve becerileri uygulaması 
sayılabilir. Fen eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmesi sürecinde önemli bir yeri olan öğretmenlerin adaylık 
dönemlerindeki görüşleri önemlidir. Bu araştırmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf 
öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen 
adaylarının fen eğitimi hakkında görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemini 
kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır.  Veri toplama aracı olarak 
8 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği programlarında öğrenim gören 16 
öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde, içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda “Fen Eğitimi ve Tanımı”, “Fen Eğitiminde Roller (Öğretmen Rolleri ve Öğrenci Rolleri alt temaları)”, 
“Fen Eğitiminin Kazandırdıkları (Fen Eğitiminin Öğretmene Kazandırdıkları ve Fen Eğitiminin Öğrenciye 
Kazandırdıkları alt temaları)”, “Günümüzde Fen Eğitimi (Fen Eğitimi Değerlendirmesi ve Fen Eğitiminin Günlük 
Hayatla İlişkilendirilmesi alt temaları)” ve “Eğitim Fakültesinde Fen Eğitimi Programları” olmak üzere 5 ana tema 
ve alt temalar ortaya çıkmıştır. Verilerin analizi ile elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları  fen eğitiminde 
öğretmenin rehber rolünde  ve öğrencilerin ise aktif rolde olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Fen eğitimini zor 
olarak kabul edip tanımlayan öğretmen adayları bu eğitimin öğretmenin merak duygusunu ve kendini geliştirme 
becerilerini kazandırması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca fen eğitiminin öğrenciye günlük yaşam ve deney 
yapma becerileri kazandırması gerektiğini de ifade etmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Fen eğitimi, Öğretmen Adayı, Görüşme 
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Teacher Candidates' Views on Science Education. 

Abstract 

Scientific studies have an important place in the field of science education as well as in all areas of 
development and progress. Objectives of science education include identifying, observing, hypothesising, 
experimenting, extracting, analyzing, generalizing and applying the knowledge and skills acquired in the person's 
environment. The views of teachers who have an important place in the process of realizing the goals of science 
education are considered important. At this point, considering the contribution of the prospective teachers to 
the research of the opinions about science education and the scientific investigation of the results, It is aimed 
to examine the opinions of the prospective teachers who are enrolled in Afyon Kocatepe University Faculty of 
Education between the years of 2012 and 2016 and who are educated in the Classroom Teaching, Science 
Education and Preschool Teaching programs. Qualitative research method, which is the most appropriate method 
to learn the reasons of behavior of people in the research and opinions and feelings about a subject, is preferred. 
In addition to the standard feature that it possesses, it has been gathered with semi-structured interview 
technique from qualitative research methods in terms of flexibility. In the interview form prepared, the opinions 
of the experts from the field were also taken and the final form was made so as to consist of 8 questions. The 
research was carried out with 16 teacher candidates trained in Afyon Kocatepe University Faculty of Education 
Classroom Teacher Training, Science Teacher Training and Preschool Teacher Training programs. In the analysis 
of collected data, a content analysis method is used which enables to deeply examine the information obtained 
from the source and make it understood with the help of concepts, themes, codes. When content analysis is 
done, attention has been paid to category identification, coding, frequency calculation and interpretation steps. 
As a result of the analysis, 5 main themes emerged: Science Education and Definition, Roles in Science Education, 
Achievements in Science Education, Science Education Programs in Science Education and Education Faculties 
Today. Also; Two sub-themes, Teacher's Roles in Science Teaching and Student's Responsibilities in Science 
Teaching, under the main theme of Science Education's Role in Science Education are two sub-themes; Science 
Teacher's Teaching Achievement and Science Education's Student's Achievement. Two sub-themes were formed, 
namely Evaluation and Associating Science Education with Everyday Life. The data obtained from the interviews 
showed that the teacher candidates who intensively referred to the teacher's role in the science education were 
joined by the active students. Teacher candidates who have accepted science education as difficult have 
emphasized that this education should give teachers a sense of curiosity and self-improvement skills, while 
students have agreed that they should gain the skills of daily life and experimentation. Teacher candidates who 
have developed positive feelings and thoughts towards contemporary science education are emphasizing the 
need to develop teaching program applications and links with everyday life. 

Key Words: Science Education, Teacher Candidate, Interview 
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1.Giriş 

İnsanoğlu var olduğu günden günümüze kadar, çevresinde olup biteni anlamaya, tanımaya, 
onun sırlarını çözmeye ve doğayı denetim altına almaya çalışarak daha rahat, daha sağlıklı ve daha 
emniyetli bir hayat sürdürmeyi arzulamıştır. Bu arzuların giderilmesi yönünde sürdürülen sistemli 
gayretleri sonucu, bilim ortaya çıkmıştır. Bilim ilerleyen yıllarda bilginin çoğalmasıyla sınıflandırılma 
ihtiyacı duymuş ve bu yüzden farklı dallara ayrılmıştır. Bu kollardan bir tanesi de fen bilimleridir 
(Aydoğdu, 2015).  

 Fen Bilimlerinin ülkelerin gelişimi ve ekonomik kalkınmasında önemli bir yeri vardır. Bu 
sebeple ülkelerin bilim ve teknolojideki ilerlemede sürekliliklerini sağlamak için bilgi ve teknoloji 
konusunda üretken bireyler yetiştirmek amacıyla fen eğitimine özel bir önem vermektedirler (Ayaş, 
1995; Ünal, 2004). Fen eğitimi alanı günden güne gelişen ve diğer alanlara görece yeni bir alandır. Bu 
alanda yapılan araştırmalar, fen eğitiminin niteliği ve bilimsel açıdan ülkemizin gelişmesi bakımından 
önem taşımaktadır (Küçüközer, 2016).  Fen Bilimleri, doğa ve doğal olaylarını sistemli bir şekilde 
inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleri olarak tanımlanabilir. (Kaptan, 1999). Bilgi 
çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemimizde temel amaç, öğrencilerimize mevcut bilgileri 
aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu ise üst düzey zihinsel süreç 
becerileri ile olur. Bu becerilerin kazandırıldığı derslerin başında fen bilgisi gelir. Fen Bilgisi dersinin 
amacı, fen ya da teknoloji alanında mesleki eğitime temel oluşturmak, zihin ve el becerileri 
kazandırmak olmalıdır (Kaptan, 1997). Fen eğitimi bireye yaratıcı düşünme becerisi kazandırır. 
Dünya’yı, çevresini tanımasına ve sevmesine katkıda bulunur. Öğrencinin, öğretmeni, ailesi ve 
arkadaşları ile daha etkili bir iletişim kurmasına yardım eder. Fen eğitimi ile bireyde karakter eğitimi 
de daha kolay yapılabilir (Ay, 2013). İlgi ve tutum,  bir derse ya da konuya karşı olumlu düşüncelere 
sahip olma, dersi sevme ya da onunla ilgili olarak olumlu duyuşsal özellikler gösterme halidir. Ya da 
bir derse ve konuya karşı olumsuz düşüncelere sahip olma, dersi sevmeme ya da onunla ilgili olarak 
olumsuz duyuşsal özellik gösterme haline kadar uzanan iki kutuplu tek bir niteliktir (Bloom, 1979).  

Fen eğitiminin gerçekleştirilmesinde önce, erken çocuklukta fen eğitiminin nedenleri 
formülleştirilmelidir. Orta öğretim öğrencileri ya da genç yetişkinler için, fen eğitiminin belirgin 
nedenlerini bulmak daha kolaydır. Çünkü bu yaşlar, bilimsel kariyerin başlaması için muhtemel 
zamanlardır (Akyol, 2016). Vassiliou (2011) fen eğitimini desteklemeye yönelik stratejik çerçevesi 
olan sekiz ülke (Almanya, Danimarka, Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Malta) olduğunu 
belirtmiştir. Bu stratejilerde işaret edilen üç temel alan; müfredat, öğretme yöntemleri ve öğretmen 
eğitimi olarak görülmektedir (Akt., Zaim, 2016). 

 

 

Şekil 1. Fen eğitiminde strateji geliştirmede temel alınan alanlar. 

Aydoğdu (2015) Fen eğitiminin; girdi-çıktı sürecine bağımlı olarak ya araştırmaya ya da 
uygulamaya yönelik bir fonksiyonu olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan araştırma fonksiyonu mevcut 
durumun ne olduğu, fen eğitimi öğretimi etkinliklerinin veriminin nasıl artırılabilirliği, disiplinler arası 
ilişkileri ve bunların istatiksel olarak ifade edildiği kısımdır. Uygulama fonksiyonu ise öğretmen 
yetiştirmeye yönelik araştırmaların yürütülmesidir. Bu fonksiyonu öncelikli olarak üniversitelerin 
eğitim fakülteleri üstlenmektedir. Eğitim fakülteleri bir taraftan araştırmacı yetiştirme diğer taraftan 
fen eğitimine katkı sağlayacak öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 

Fen Eğitiminde Temel Alanlar

Müfredat

Öğretmen EğitimiYöntemler
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Fen eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmesi sürecinde önemli bir yeri olan öğretmenlerin 
adaylık dönemlerindeki görüşleri önemlidir.  Bu araştırmada öğretmen adaylarının fen eğitimi 
hakkındaki görüşlerinin tespiti ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu soruya 
yanıt aranmaya çalışılmıştır: 

 Fen Eğitimi ile ilgili, öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 Çalışma insanların doğasını anlamaya, tecrübelerini yorumlamaya ve anlamlandırmaya 
odaklanan toplumsal bir araştırma olan (Denzin & Lincoln, 2000; Akt:, Gupta & Awasthy, 2015) ve  
konuyla ilgili detaylı bir kavrayışa ulaşmayı amaçlayan nitel araştırma modeline göre yapılandırılmıştır 
(Karataş, 2015). 

2.2. Katılımcılar 

Araştırma 2016 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, fen bilgisi, okul 
öncesi ve sınıf öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan 16 öğretmen adayı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Sahip olduğu standartlık özelliğinin yanında esnekliği de barındırması açısından veriler nitel 
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır (Karasar, 2014; 
Türnüklü, 2000). İlk olarak adaylara 11 sorudan oluşan sorular hazırlanıp, soruların hepsi açık uçlu 
olmaması üzere 8 soruya indirgenmiştir. İndirgeme; uzman görüşü, öğretmen vb. görüş alınarak 
cevaplama açısından en uygun, anlamlı ve geliştirici olması adına yapılmıştır. Son hali verilen formun 
pilot uygulamaları yapılmıştır. Görüşmeye katılanların gönüllü olmaları esas alınmıştır. Görüşmeler 
ortalama 5-10 dakika arasında sürmüş, ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. 

2.4. Veri Analizi 

Çalışmada toplanan verilerin analizinde, nitel verilerin analizinde en sık kullanılan 
tekniklerden biri olan ve kaynaktan elde edilen bilgilerin derinlemesine incelenerek kavramlar, 
temalar, kodlar yardımıyla anlamlandırılmasını sağlayan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır (Balcı, 
2016). Analiz yapılırken belirlenen kodlardan tema, alt tema ile kategorilerin oluşturulması 
aşamalarına dikkat edilmiştir. 

3. Bulgular 

Yapılan içerik analizi sonucunda: Fen Eğitimi ve Tanımı, Fen Eğitiminde Roller, Fen Eğitiminin 
Kazandırdıkları, Günümüzde Fen Eğitimi, Eğitim Fakülteleri Programlarında Fen Eğitimi olmak üzere 
5 ana tema ortaya çıkmıştır. Ayrıca; Fen Eğitiminde Roller ana teması altında: “Fen Öğretiminde 
Öğretmen Rolleri” ve “Fen Öğretiminde Öğrenci Rolleri” olmak üzere iki alt tema, Fen Eğitiminin 
Kazandırdıkları ana teması içerisinde: “Fen Eğitiminin Öğretmene Kazandırdıkları” ve “Fen Eğitiminin 
Öğrenciye Kazandırdıkları” olmak üzere iki alt tema, Günümüzde Fen Eğitimi ana teması içerisinde: 
“Fen Eğitimi Değerlendirmesi” ve “Fen Eğitiminin Günlük Hayatla İlişkilendirilmesi” olmak üzere iki 
alt tema oluşmuştur. 
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Şekil 2. Öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda oluşan tema ve alt temalar 

Yapılan analiz neticesinde fen eğitimi ve tanımı teması ile ilgili bulgulara Tablo 1’de yer 
verilmiştir. 

Tablo 1 
Fen Eğitimi ve Tanımı Teması ile İlgili Bulgular 

Fen Eğitimi ve Tanımı Teması ile İlgili Bulgular 

S.N. Kodlar f 
1 Günlük yaşam becerilerini kazanmadır 4 
2 Zordur 3 
3 İnsanın doğayla doğanın insanla ilişkisini belirtendir 3 
4 Deneye dayalıdır 3 
5 Fizik dalında verilmiş olması gereken eğitimdir 3 
6 Kimya dalında verilmiş olması gereken eğitimdir 3 
7 Biyoloji dalında verilmiş olması gereken eğitimdir 3 
8 Evreni tanımamıza yardımcıdır 2 
9 Fen okuryazar bir birey olarak yetiştirmektir 2 
10 Araştıran öğrenciler yetiştirmektir 2 
11 Sorgulayan öğrenciler yetiştirmektir 2 
12 Merak duygusu uyandırandır 2 
13 Sorunlarla başa çıkabilme yollarıdır 1 
14 Bilişsel becerilerini kazanmadır 1 
15 Deneyerek bir şeyleri bulma çalışmasıdır 1 
16 Yaşamımızı anlamlandırandır 1 
17 Doğayı anlamlandırandır 1 
18 Bilimi anlamlandırmadır 1 
19 Doğanın nasıl oluştuğunu öğretendir 1 
20 İnsanı tanıtandır 1 
21 İnsan vücudunu tanıtandır 1 
22 Çocuklara yararlı olmayı sağlayandır 1 
23 Günlük yaşantıyla ilişkilendirmeyi sağlayandır 1 
24 Olumlu özellikler kazandırmadır 1 
25 Olumsuz tutumları ortadan kaldırmadır 1 

Öğretmen
Adaylarının 
Fen Eğitimi 

ile İlgili 
Görüşleri 

Sonucunda 
Oluşan Tema 

ve Alt 
Temaların 
Dağılımı

Fen Eğitimi 
ve Tanımı

Fen 
Eğitiminde 

Roller

Öğretmen 
Rolleri 

Öğrenci 
Rolleri

Fen Eğitiminin 
Kazandırdıkları

Öğretmene 
Kazandırdıkları

Öğrenciye 
Kazandırdıkları

Günümüzde 
Fen Eğitimi

Fen Eğitimi 
Değerlendirmesi

Fen Eğitiminin Günlük 
Hayatla 

İlişkilendirilmesi

Eğitim Fakültesinde 
Fen Eğitimi 
Programları 
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26 Genel bilgi vermektir 1 
27 Fen ve teknoloji alanında ki temel mesleki öğretim eğitimini oluşturmaktır 1 
28 Gözlem yoluyla yapılan şeydir 1 
29 Araştırarak yaptıkları şeydir 1 
30 Doğa bilimi konusunda daha bilinçli hale getirmedir 1 
31 Geleceğe hazırlamadır 1 
32 Kişiye hitap eden bir derstir 1 
33 Çok önemlidir 1 
34 Bilimsel düşünme kazandırandır 1 

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının fen eğitimini birbirinden farklı pek çok kavram 
ile ifade ettikleri görülmektedir.  Öğretmen adayları fen eğitimi ve tanımı ile ilgili düşüncelerini en 
çok “günlük yaşam becerilerini kazanmadır” şeklinde ifade etmişlerdir. Bu konuda bir öğretmen adayı 
görüşünü şu şekilde dile getirmiştir: “Fen eğitimi çocukların günlük yaşam becerilerini kazanması 
adına ve bilişsel becerilerini kazanması için yapılan bir eğitimdir.” (Ö3). Bazı öğretmen adaylarının 
ise fen eğitiminin zorluğuna atıf yaparak düşüncelerini şu şekilde ifade ettikleri görülmüştür: “Fen 
eğitimini zor olarak tanımlarım. Matematik olduğu için bana zor geliyor ben daha çok sözele ağırlık 
veriyorum. O yüzden zor bir ders olarak tanımlarım.” (Ö2). 

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde sorulara alınan cevaplar neticesinde fen 
eğitiminde roller teması oluşmuş ve bu tema öğretmen rolleri ve öğrenci rolleri olmak üzere iki alt 
temada toplanmıştır. Fen eğitiminde roller teması ile ilgili bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 
Fen eğitiminde roller teması ile bulgular 

Ana Tema Alt Tema Kategoriler F 

Fen Eğitiminde Roller Öğretmen Rolleri 

Rehberlik 15 
Çok önemlidir 3 
Bilgiyi verme 3 
Yetersiz 2 
Teşvik edici olması 2 
Çok fazla 2 
Aktiflik 2 
Zorlayıcı 1 
Sorgulayıcı bakış açısı sağlama 1 
Korkutan 1 
Kolaylaştırıcı 1 
İnanılmaz iş düşüyor 1 
Günlük yaşam becerilerini ortaya çıkarma 1 
Farklı deneyimler kazandırır 1 
Bilinçli olma 1 
Bilimsel düşünceye sevk etme 1 
Araştırmacı bakış açısı sağlama 1 

Fen Eğitiminde Roller Öğrenci Rolleri 

Aktif 7 

Dersi önemseyen (İlgili-İstekli) 5 

Yaparak yaşayarak öğrenen 4 

Araştırmacı ruhlu 4 

Sorgulayan 2 

Etkinlikleri güzel yapma 1 

Bilgiyi hayatına koyan  1 

Çalışarak gelmeli  1 

Gözlemleyen 1 

Derse katkı sağlayan 1 

Bilimsel yayınları inceleyen 1 

Fen okuryazarı 1 

Açıklayan 1 

Merak duygusunu geliştiren 1 

Farklı sorular soran 1 

Bilimsel düşünme 1 

Dersten korkan 1 

Sadece öğretmeni sevmeleri 1 
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Tablo 2’de öğretmen adaylarının fen eğitimi kapsamında öğretmene birçok rol yükledikleri 
görülmektedir. Bu rollerden en sık tekrar edenin “rehberlik” rolü olduğu görülmüştür. Bu konuyla 
ilgili bazı öğretmen adayları düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Öğretmenin rolü sadece bir yardımcıdır rehberlik yapar.” (Ö4)  

“Öğretmen öğrenciye rehber niteliğinde olmalıdır. Yol gösterici olmalıdır.” (Ö5) 

Tablo 2’nin devamında öğretmen adayları tarafından fen eğitiminde öğrenciye yüklenen roller 
verilmiştir. Konuyla ilgili olarak öğretmen adayları öğrencilerin derslerde aktif, dersleri önemseyen, 
yaparak yaşayarak öğrenmeye çalışan, araştırmacı ruhlu olmalarına vurgu yapmışlardır. Öğretmen 
adaylarının konuyla ilgili düşüncelerinden bazıları şöyledir: “Öğrenci biraz önce de dediğim gibi aktif 
katılımcı olması gerekir yani birebir yaparak yaşayarak öğrenmesi gerekir ki akılda kalıcı olsun onu 
kullanabilsin.” (Ö12). Bir diğer öğretmen adayının görüşü ise şöyledir: “Öğrenci bence dersi 
önemseyerek derse bir katkı sağlayarak hani dersi daha fazla önemsediğini belli etmeli bence yoksa 
hani bu öğretmenin rolü bence katkısız kalabilir.” (Ö10). 

Öğretmen adaylarıyla fen eğitimi üzerine yapılan görüşmede alınan cevaplar doğrultusunda 
oluşan bir diğer tema ise fen eğitiminin kazandırdıkları temasıdır. Bu tema kendi içerisinde “fen 
eğitiminin öğretmene kazandırdıkları” ve “fen eğitiminin öğrenciye kazandırdıkları” olmak üzere iki 
alt temaya ayrılmıştır. Konuyla ilgili bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. 
Fen eğitiminin kazandırdıkları teması ile ilgili bulgular. 

Ana Tema Alt Tema Kategoriler f 

Fen Eğitiminin 
Kazandırdıkları 

Öğretmene 
Kazandırdıkları 

Kendini güncelleme, (yenileme, geliştirme, 
bilgilerini taze tutma) 

7 

Merak duygusu 4 
Öğrenci seviyesine inme 2 
Mutluluk 2 
Araştırma Duygusu 2 
Teknolojik gelişim 1 
Psikolojik rahatlık 1 
Bilgiyi aktarma isteği 1 
Olumlu duyuşsal özellikler 1 
Hiçbir şey  1 

Öğrenciye 
Kazandırdıkları 

Deney yapma 4 
Doğayla ilişki kurabilme becerisi 4 
Sorunlarla başa çıkabilme 3 
Günlük yaşam becerileri 3 
Çevreyle ilgili şeyler 2 
El becerileri kazandırmalı 2 
Merak duygusu 2 
Araştırma duygusu 2 
Farklı bakış açısı 2 
Bilgileri gerçek hayatla İlişkilendirme 2 
Sorgulayıcılık 2 

Kendisine yardım 1 
Aileye yardım 1 

Öğrenciye 
Kazandırdıkları 

Sağlıkla ilgili şeyler 1 
İyi şeyler öğrenir 1 
Kendine güven 1 
Bilinçli bakış 1 
Farklı deneyimler 1 
Fiziksel bilgiler 1 
Matematiksel bilgiler 1 
Mantıksal bilgiler 1 
Temel bilim eğitimi 1 
Bilimsel süreç becerileri 1 
Zihni öğrenmemesi gereken şeylerden temizleme 1 
Gözlem yapabilme 1 
İnsanlarla ilişki kurabilme becerisi 1 
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Tablo 3’te fen eğitiminin öğretmene kazandırdıkları alt temasıyla ilgili bulgulara yer 
verilmiştir. Fen eğitiminin kazandırdıkları teması analizler neticesinde fen eğitiminin öğretmene 
kazandırdıkları ve öğrenciye kazandırdıkları olmak üzere iki alt temaya ayrılmıştır. Öğretmen adayları 
fen eğitiminin öğretmene birçok olumlu özellik kazandırabileceğini görüşlerinde belirtmişlerdir. 
Konuyla ilgili sadece bir öğretmen adayının fen eğitiminin öğretmene hiçbir şey kazandırmayacağını 
ifade ettiği de analizler sonucunda ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak öğretmen adaylarının en sık; 
kendini geliştirme (yenileme, güncelleme, bilgilerini tazeleme) kazanımına vurgu yaptığı 
görülmektedir. Bu noktada bir öğretmen adayının görüşü şu şekildedir: “Öğretmenin sürekli kendisini 
geliştirebilmesini sağlamalıdır. Öğrencilerin onları zorlayarak daha fazla bilgi öğrenmesini 
sağlamasını amaçlamalıdır.” (Ö8). 

Fen eğitiminin öğrenciye kazandırdıkları noktasında öğretmen adayları; doğayla ilişki 
kurabilme becerisi, deney yapma becerisi, günlük yaşam becerisi, sorunlarla başa çıkabilme becerisi 
ve günlük yaşam becerilerini kazandırması gibi hususlara değinmişlerdir. Konuyla ilgili bir öğretmen 
adayı düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Araştırma ruhu kazandırılmalıdır en önemlisi bu. 
Deney yapabilme, gözlem yapabilme, doğayla insanlarla ilişkilerini kurabilme yeteneği 
kazandırılmalıdır.” (Ö15). 

Öğretmen adaylarının fen eğitiminin günümüzdeki durumuyla ilgili düşüncelerinin analizleri 
sonucunda oluşan bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. 
Günümüzde fen eğitimi teması ile ilgili bulgular. 

Ana Tema Alt Tema Kategoriler f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Günümüzde 
Fen Eğitimi 

Fen Eğitiminin 
Değerlendirmesi 

Yetersiz (Eksik, Olması gerektiği gibi değil) 4 

Gayet iyi 3 

Yeterli araç gerece sahip değil 2 

Az kazanım 1 

Çok katılımlı 1 

Okul Öncesinde çok yer bulmuyor 1 

Sönük kalmış 1 

Kısıtlı plana sahip 1 

Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlamalı 1 

Bilgiler üst seviyelerde 1 

Öğrenci seviyesine inilmiyor 1 

Uygulama kısmı ilgi çekici 1 

Çok Kötü 1 

Öğrenci merkezli 1 

Etkinliklere dayalı 1 

İmkânsızlıklardan olumsuz etkileniyor 1 

Öğretmen merkezli anlatım söz konusu 1 

Her türlü bilimi öğretmeli 1 

 
Fen Eğitiminin 
Günlük Hayatla 
İlişkilendirilmesi 

Her olayın içerisinde fen var  4 

Fen yaşamın ta kendisidir  3 

Son derece gerekli  2 

Destekliyorum  1 

Bilgilerin kalıcılığını sağlar  1 

Günlük uygulamalarımızın bir bütünüdür  1 

Günümüzdeki fen eğitiminin günlük hayatla 
ilişkilendirildiğini düşünmüyorum 

 1 

İlişkilendirme çok anlamlı olur  1 

Günlük yaşamımızı daha kolay hale getiriyor  1 

Günümüzde Fen Eğitimini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Sorusu doğrultusunda öğretmen 
adaylarının verdikleri cevaplar günümüzde fen eğitimi ana teması altında “fen eğitiminin 
değerlendirilmesi” ve “günlük hayatla ilişkilendirilmesi” alt temaları oluşmuştur. Fen eğitiminin 
değerlendirilmesi noktasında öğretmen adaylarının görüşlerinin fen eğitiminin yetersizliği noktasında 
yoğunlaştığı görülmektedir. Tablo 4’e göre öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda günümüzde 
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fen eğitiminin değerlendirmesi noktasında en sık ‘yetersiz (eksik)’ ifadesinin kullanıldığı 
görülmektedir. Konuyla ilgili bazı öğretmen adayları düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir. 
“Günümüzdeki fen eğitimini çok yeterli olduğunu düşünmüyorum ben. Öğrencilere yeterli bilgilerin 
verilmediğini daha doğrusu verilen bilgilerin daha üst seviyelerde olduğu için tam olarak öğrenciye 
öğretilmediğini düşünüyorum.” (Ö6). Bir diğer görüş ise: “Yeni programa göre uygulamalı olarak, 
materyal hazırlayarak biz bu şekilde yetiştiriliyoruz. Bu yüzden eskiye nazaran daha iyi olduğumuzu 
düşünüyorum ama hani okul öncesinde ilkokullarda ne kadar yeterlidir bilmiyorum hala istenen 
düzeyde olduğunu da düşünmüyorum.” (Ö2), şeklindedir. 

Fen eğitiminin günlük hayatla ilişkilendirilmesi noktasında öğretmen adaylarının 
düşüncelerinin olumlu yönde geliştiği görülmektedir. Fen eğitiminin günlük yaşamlar 
ilişkilendirilmesinin önemine ve gerekliliğine vurgular yapılmıştır. Bu konuda en sık rastlanılan ifade 
‘her olayın içerisinde fen var’ ifadesidir. Ardından ise ‘fen yaşamın ta kendisidir’ şeklinde ifade 
edildiği görülmektedir. Konuyla ilgili bir öğretmen adayı düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Fen 
sonuçta yaşamımızın her alanında karşımıza çıkıyor fen, teknoloji, toplum, çevre ilişkilerini günlük 
yaşam da bir arada yürütülebilir.” (Ö13). 

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programlardaki fen eğitimi konusundaki görüşlerinin 
de alındığı çalışmada öğretmen adaylarının düşünceleriyle ilgili bulgular Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. 
Eğitim fakültelerindeki fen eğitimi programları ile ilgili bulgular. 

Ana Tema Kategoriler f 

Eğitim Fakültelerindeki 
Fen Eğitimi Programları 

Çok şey öğretmiyor 2 

Geliştirilebilir 2 

Uygulamada eksik 2 

Gereksiz etkinlikler 1 

Hayata yönlendiren etkinlikler içermeli 1 

Üst seviyelerde 1 

Uygulamalı eğitim verilmeli 1 

Çok iyi planlanmalı 1 

Müfredatta iyi 1 

Sınırlanmış 1 

Öğretmen adayları öğrenim gördükleri programlardaki fen eğitimi hakkındaki düşüncelerini 
ifade ederken en sık ‘çok şey öğretmiyor’, ‘geliştirilebilir’ ve ‘uygulamada eksik’ kategorileri tekrar 
etmiştir. Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerindeki fen eğitimi hakkında genel anlamda olumsuz 
düşüncelere hâkim olduğu görülmektedir. Bir öğretmen adayının konuyla ilgili düşüncesi şu şekildedir: 
“Bence daha geliştirilebilir olabileceğini düşünüyorum. Uygulama olarak daha fazla şeyler olabilir 
mesela hani laboratuvar olsun, deneyler olsun veya hani okullar açısından son sene staja gitmemiz 
yerine 3. Sınıfta staja başlayabiliriz…” (Ö10). 

4. Sonuç Ve Tartışma 

Öğretmen adayları fen eğitimini birbirinden farklı ve çok sayıda ifadelerle tanımlamışlardır 
(Tablo 1). En sık tekrar eden tanımlama ifadelerinin ise günlük yaşam becerileri kazandıran, deneye 
dayalı, fizik, kimya biyoloji alanlarıyla alakalı, insan – doğa ilişkilerini belirten zor bir eğitim ifadeleri 
olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının fen eğitimi noktasında öğretmen ve öğrencilere birçok rol yükledikleri 
görülmektedir. Fen eğitimindeki öğretmen rolleri içerisinde genel olarak ifade edilen öğretmenin 
rehber rolü göze çarpmaktadır. Fakat rehber rolünde görülmek istenen öğretmenin bilgi verici rolünün 
de öğretmen adayları tarafından dile getirildiği görülmektedir. Günay (2015)’ın öğretim elemanlarıyla 
gerçekleştirmiş olduğu öğretmen algıları çalışmasında da öğretmenin rehberlik rolü üzerine öğretim 
elemanlarının yoğunlaştığı görülmektedir. 
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Öğretmen adaylarının öğrenci rolleri olarak ise aktif öğrenci rolü ve dersi önemseyen, istekli, 
ilgili öğrenci rollerine vurgu yapılarak aynı zamanda öğrencilerin araştırmacı rolü de ağırlıkla ifade 
edilmiştir. Öğretmen adaylarının aktiflik rolüyle ilgili olarak Hançer, Şensoy & Yıldırım (2003) 
çalışmalarında fen eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinin öğrencileri pasif konumdan aktif konuma 
getirebilecek şekilde planlanması ve uygulanması üzerine ifadeleri çalışma sonuçlarını destekler 
niteliktedir. Akpınar ve Ergin (2005) çalışmalarında öğrencilerin fen derslerini yaparak-yaşayarak ve 
zihinsel becerilerini kullanarak, yani birer bilim adamı gibi çalışarak öğrenmelerinin fen öğretimini, 
ezberlenen bilgi yığını olmaktan çıkaracağına vurgu yapmışlardır. Akyol (2016)’da gerçekleştirdiği 
çalışmada öğretmenlerin fen eğitiminde yaparak yaşayarak öğrenmenin önemi üzerinde durduklarını 
ifade etmiştir. 

Fen eğitiminin kazandırdıkları noktasında öğretmen ve öğrenci boyutu ortaya çıkmıştır. 
Öğretmen adaylarının görüşlerine göre fen eğitimi öğretmene kendini geliştirme, yenileme, güncel 
tutma, merak duygusunu geliştirme, mutluluk, öğrenci seviyesine inme gibi kazanımları 
edindirmektedir.  

Öğretmen adayları fen eğitiminin öğrenciye; doğayı anlama, deney yapma, günlük yaşam 
becerisi, sorunlarla başa çıkma gibi beceriler kazandırdığını ifade etmişlerdir. Bunun yanında fen 
eğitimin öğrencilere kazandırması gereken en önemli becerilerden birisi olan ‘bilimsel süreç 
becerilerine’ sadece bir öğretmen adayı vurguda bulunmuştur. Bu konuda Tan ve Temiz (2003) 
yaptıkları çalışmalarında fen eğitiminin en temel amacının bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi 
olduğunu vurgulamışlardır. 

Günümüzdeki fen eğitimini ifade ederken fen eğitiminin değerlendirilmesi alt boyutunda 
öğretmen adaylarının görüşü genel olarak istenilen düzeyde olmadığı şeklindedir. Öğretmen 
adaylarının bu düşüncelerinin gelişmesinde Balbağ ve ark. (2016)’nın çalışmalarında ifade ettikleri 
öğretmen, fiziki ve çevresel koşullar, öğrenci ve program kaynaklı sorunlardan ileri geldiği 
söylenebilir. Günlük hayatla ilişkilendirme alt boyutunda günümüz fen eğitiminin günlük hayatla 
ilişkili olduğundan ziyade olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Nitekim Taşdemir ve Demirbaş (2010) 
çalışmalarında derslerin gülük hayatla ilişkilendirilmesinin önemi noktasında öğrenmeyi kolaylaştırıcı 
etkisi üzerinde durmuşlardır. 

Öğretmen adaylarının görüşüne göre eğitim fakülteleri programları fen eğitimi açısında genel 
olarak yetersizdir. Özellikle programlardaki uygulamalar ve etkinlikler için gereksiz, öğrenci 
seviyesinin üzerinde, geliştirilmesi gereken, sınırlandırılmış gibi ifadeler kullanılmıştır. Anagün, Kılıç 
& Atalay (2015)’ın çalışmalarında insanlarımızı fen okuryazarı olarak yetiştirme amacıyla fen eğitimi 
programlarının çağın gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmesinin ülkemiz açısından olumlu bir 
gelişme olacağına yaptıkları vurgu çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı yaşam boyu öğrenme bağlamında mental aritmetik eğitiminin öğrenci 
başarısına etkisini incelemektir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma Bartın Üniversitesi 
Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden istekli olan 20 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Deney ve 
kontrol grupları 10’ar kişiden oluşmaktadır. Deney grubundaki öğrencilere 8 hafta mental aritmetik 
eğitimi verilmiştir. Veriler, geliştirilen başarı testi, bilgisayar programı ve görüşme formu ile elde 
edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi aşamasında çalışma grubunun küçük olmasından dolayı verilerin 
analizinde nonparametrik testlerden Friedman, Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. 
Görüşme formunda öğrencilerin verdikleri yanıtlar ise içerik analizi sonucunda gruplanarak 
yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney ve kontrol gruplarının problem çözme başarılarının 
oldukça iyi düzeyde olduğu, yavaş işlemleri yapmada daha başarılı oldukları, Mental aritmetik eğitiminin 
problem çözme başarıları ve işlem yapma hızları üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı 
belirlenmiştir. Her iki gruptaki öğrencilerin yavaş işlemleri yapma başarılarının çalışma öncesinde daha 
yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Deney grubuna araştırma kapsamında verilen Mental Aritmetik 
Eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde; öğrencilerin daha çok kişisel gelişimleri için eğitime 
katılmak istedikleri, öğretmenlik yaşantılarına başladıklarında eğitimi uygulamayı ve bunu konuda 
kendilerini eğitmek ve geliştirmek istedikleri,  eğitim öncesinde mental aritmetikle ilgili net bilgiye 
sahip olmadıkları, zihinsel işlem olarak bildikleri, eğitim sırasında eğlendikleri ve eğitimi faydalı bulup 
farklılık yarattığını düşündükleri, matematiği sevdirebilmek için faydalı olabileceğini düşündükleri, 
eğitim sonrasında işlem yaparken hız kazandıkları, okullarda da bu eğitimin verilmesi gerektiğini 
düşündükleri tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Beceri, Matematik, Mental Aritmetik, Problem Çözme, Matematik Öğretimi, Yaşam 
Boyu Öğrenme  
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The Effect of Mental Arithmetic Education on Student Success in 
Terms of Lifelong Learning  

Abstract 

The goal of this research is to examine the effect of mental arithmetic education on student 
success in terms of lifelong learning. Mixed method was used for the research. The research was 
conducted with 20 volunteering 1st grade students of Bartin University Primary School Teaching 
Department. Experiment and control groups consist of 10 people each. The students in experiment 
group were given mental arithmetic education for 8 weeks. The data, the developed success test, 
computer programme and interview form were obtained. Non-parametric tests Friedman, Mann Whitney 
U and Wilcoxon tests were used for data analysis during the resolution of data since the study group 
was small. The responses of students in interview form were interpreted in groups according to content 
analysis. Analysis showed that problem solving success of experiment and control groups were very 
good, they were more successful in slow algorithms, that mental arithmetic education did not have any 
effect on their problem solving success and algorithm speeds. It was determined that success of solving 
slow algorithms and algorithm solving speeds were not affected by mental arithmetic education. It was 
determined that slow algorithm solving success of students in both groups was higher before the study. 
When the students’ opinions on Mental Arithmetic education were reviewed, it was found out that 
students wanted to attend the education mainly for their own personal development, they wanted to 
apply the education when they start teaching and wanted to educate and develop themselves on this 
subject, that they did not have clear information on mental arithmetic before the education, they 
considered it as mental algorithm, they had fun and found the education to be useful and different and 
it could be good to make the students like maths, that they gained speed while solving algorithms after 
the education and they thought that schools should include this education as well.  

 
Keywords:  Skill, Math, Mental Arithmetic, Problem Solving, Teaching mathematics, Lifelong Learning  
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1. Giriş 

İnsanlar dünya üzerinde var olduklarından itibaren yeni doğanlara temel becerileri 
kazandırma, genç nesle toplumlarına ait kültürü aktarabilmek için çeşitli faaliyetler yapmışlardır. 
Genel olarak yapılan bu faaliyetler eğitim olarak adlandırılmaktadır. Toplumların ihtiyaçlarından ve 
teknolojik gelişmelerden etkilenen eğitim sistemlerinde her dönemde farklı bir anlayış egemen 
olmuştur.  

20. yüzyılın sonlarına doğru, öğrencilerin sürekli koşullandırıldığı, zihinden çok davranışlarıyla 
ilgilenildiği, bilginin pasif olarak aktarıldığı bir eğitim anlayışıyla, gelecek yüzyılın insanının 
yetiştirilemeyeceği ortaya çıkmıştır (Güneş, 2013, 2). Bu bakımdan bireyin öğrenmesini geçmişteki 
yaklaşımlardan farklı bir biçimde açıklayan ve eğitim anlayışını değiştiren yapılandırıcı yaklaşım 
gündeme gelmiştir. Yapılandırıcı yaklaşım öğrenmeyi, bireyin ön bilgilerle yeni bilgileri 
bütünleştirerek yeni anlamlar oluşturduğu ve zihninde yapılandırdığı aktif bir süreç olarak ele almakta 
olup öğrenme sürecindeki birey yeni bilgileri ön bilgileriyle bütünleştirir, yeni anlamlar oluşturur ve 
zihnindeki yapıya yerleştirir (Güneş, 2009, 5). 

Yaşam boyu öğrenme kavramı, gelişen yaşam standartlarına ayak uydurabilme, globalleşen 
ekonomik dünyaya doğru atılan adımda insan gücünün etkili bir şekilde kullanılması, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin geniş alanlara aktarılıp yayılması ve üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılacak bilgi 
ve becerilere sahip bir nüfusa olan ihtiyaç doğrultusunda, insan yetiştirmeyi hedefleyen yeni bir 
yaklaşımdır (DPT, 2001, 12).  

Yaşam boyu öğrenme için gerekli altyapı unsurları arasında “Matematik, bilim ve teknolojiyle 
ilgili temel yeterlilikler” yer almaktadır(Commission Européenne, 2008; akt: Budak,2009, 702). 
Epçaçan (2013, 357) yaptığı çalışmada yaşam boyu öğrenme modelinde bireyde sahip olması 
hedeflenen özellikleri; özdenetim sahibi olma, kendi öğrenme sürecini kontrol edebilme, sorumluluk 
alabilme, değişiklik ve yeniliklere açık olma ve uyum sağlayabilme, üst düzey düşünme becerilerini 
kullanarak problemleri çözebilme ya da çözüm önerileri getirebilme, çevresindekilerle etkili iletişim 
kurarak bilgi almaya istekli olma, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme, kendini gerçekleştirebilme 
ve kendi yeteneklerine uygun iş alanlarında istihdam edilerek ekonomiye katkıda bulunma olarak 
belirtmiştir. Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenler önemli 
yer teşkil etmektedirler. Özellikle yaşam boyu öğrenme becerileri gibi temel becerilerin kazandırıldığı 
temel eğitimde görev alan sınıf öğretmenleri bu alandaki görev ve sorumlulukları daha fazladır (Işık, 
2015, 2514). 

Günlük hayatta zihinden hesaplamalar çokça kullanılmaktadır. Matematik eğitimi için ilkeler 
ve standartlar belirleyen Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (NCTM, 2000; akt: Şengül ve Dede, 
2014, 74), sayı ve işlemleri anlamayı, sayı hissinin geliştirilmesini ve aritmetik işlemlerde akıcılığın 
kazanılmasını matematik eğitiminin merkezine koymuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’nın (MEB, 2009) 2009 yılında uygulamaya koyduğu Zihinden işlem yapmaya yönelik 
kazanımlara yer verilen İlkokul matematik dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programında 
programda  aritmetik işlemler 1-5. sınıflar matematik programının büyük bir bölümünü 
kapsamaktadır. Olkun ve Uçar’a (2006, 42) göre öğrencilerin bu işlemlerle kazandıkları beceriler daha 
sonra 6-8. sınıflar matematik programındaki sayılarla yapılan işlemler, cebir ve birçok diğer önemli 
kavramların öğrenilmesinde temel oluşturur.  

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2015 yılında uygulamaya başladığı 
ilkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) öğretim programı matematik dersi öğretim programı 
amaçları arasında da öğrencilerin tahmin etme ve zihinsel işlemleri yapabilmelerine, problem çözme 
becerilerinin kazandırılmasına önem verilmekte programda kazandırılması öngörülen temel 
becerilerde problem çözmeye de yer verilmekte olup, programda problem çözmenin tüm öğrenme 
alanlarında pekiştirilen ve diğer beceriler ile ilişki halinde olan temel bir beceri olduğu 
belirtilmektedir (MEB, 2015, 5-6). Program incelendiğinde ilkokul boyunca programda sayılar ve 
işlemler ile ilgili kazanımların her sınıf kademesinde en fazla sayıda olduğu görülmektedir. Aynı 
zamanda 1. sınıf sayılar ve işlemler öğrenme alanında bulunan 45 kazanımdan 8’inin (%17,78), 2. sınıf 
sayılar ve işlemler öğrenme alanında bulunan 57 kazanımdan 8’inin (%14,04), 3. sınıf sayılar ve 
işlemler öğrenme alanında bulunan 70 kazanımdan 10’unun (%14,29),4. sınıf sayılar ve işlemler 
öğrenme alanında bulunan 80 kazanımdan 14’ünün (%17,50) mental aritmetik eğitimi ile ilgili olduğu 
görülmektedir.  
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Matematiksel problemlerin gerektirdikleri düşünme ve çabaya göre rutin (sıradan) ve rutin 
olmayan (sıradışı)  problemler olarak iki gruba ayrılabildiğini belirten Yazgan (2007, 251), rutin 
problemleri günlük hayatta karşılaşılan ve çözülmesinde dört işlem becerilerinin yeterli olduğu, 
çocukların günlük hayatta gerekli işlem becerilerini geliştirmeleri ve problemde geçen bilgileri 
matematiksel olarak ifade etmeyi öğrenmeleri için önemli problemler olarak tanımlamıştır.  Rutin 
olmayan problemlerin çözümleri işlem becerilerinin ötesinde, verileri organize etme, sınıflandırma, 
ilişkileri görme gibi becerilere sahip olmayı ve birtakım aktiviteleri arka arkaya yapmayı gerektirir 
(Gök ve Sılay, 2008, 118). 

Kara’ya (2013, 1) göre Uzak doğu ülkelerinde ortaya çıkan mental aritmetik; abaküs temelli, 
çocuklarda hızlı bir zihinsel gelişim sağlamayı ve aritmetik beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. 
Abaküs mental aritmetiğin temel aracı olarak kullanılmakta olup, sayılar boncukları temsil ettiği 
abaküste işlemler belirli bir sistematikle kolaylıkla yapılabilmektedir. Abaküs sözcüğünün eski 
yunanca kökenli olduğunu ve eski Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar, Hintliler, Çinliler ve Japonların 
hesap yaparken abaküs kullandıklarını belirten Yerli’ye (2012, 7-10) göre abaküste bir çerçeve içinde 
alt alta ve yan yana çubuklar bulunur, her çubukta boncuklar vardır, çubuklar sayıların basamaklarını 
gösterir.  

 

Resim 1. Formatlı Çin Abaküsü 

Boncukların sayıları, çubukların sayıların basamaklarını gösterdiği abaküs Resim 1’de 
gösterilmiştir. Alttaki boncuklar 1 değerinde üstteki boncuklar ise 5 değerindedir. Abaküste toplama, 
çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri kolaylık ve süratle yapılabilir.   

Mental Aritmetik sayıyı hiç yazmadan zihinden hesaplama yapmak (Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary ve Thesaurus, 2016) olarak tanımlanmaktadır. Kalem, kağıt ya da herhangi bir 
elektronik cihaz kullanmadan hesap yapma ve doğru cevaba ulaşma becerisidir (UCMAS, 2016). 
Herhangi bir insanın yeterli pratikle mental hesaplamada şaşırtıcı bir hıza ulaşması mümkün olduğunu 
belirten Kojima (1954, 48) bunun sırrı abaküs kullanımın görselleştirilmesi ile abaküsle hesaplamanın 
mental aritmetiğe uygulanmasında yattığını belirtmiştir. Yurdakul ve Gülay (2011, 164) sayısal 
işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlayan programın bir süre sonra abaküsün 
kaldırılması ile sürdüğünü ve öğrencilerin işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı 
öğrendiklerini, bu durumda, abaküsün imajı zihinlerine yerleştiğini ve hesapları yaparken, sanki 
ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını hareket ettirerek işlemleri büyük bir hız ve 
doğrulukla gerçekleştirdiklerini belirtmektedirler. Özellikle eğitimin ilk yıllarında, zihinsel matematik 
işlemler yaparken gelişmekte olan yetenekler, gelişme çağındaki çocukların sahip olabilecekleri en 
değerli yeteneklerin başında gelmektedir (Patilla, 2002, 66-71).  

Mental hesaplamanın nöro bağlantılarını keşfetmek için çok sayıda fonksiyonel nöro 
görüntüleme çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmalardan birini geçekleştiren Wuu vd. (2009, 440) 
bilişsel işlevin nöral süreç temellerini araştırmak için abaküs uzmanları ve uzman olmayanlarda PET 
ile rölatif bölgesel serebral kan akımını ölçmüşlerdir.  Yapılan çalışmada uzman olanların uzman 
olmayanlara kıyasla komplex hesaplamalarda doğruluk oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Abaküs uzmanı olmayanların PET aktivasyon görüntüleri Resim 2’de verilmiştir.  
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Resim 2. Abaküs uzmanı olmayanların PET aktivasyon görüntüsü (Wuu vd., 2009, 440) 

Resim 2’de birinci satırdaki görüntüler sessiz okumaya kıyasla basit hesaplama esnasında, 
ikinci satırdaki görüntüler sessiz okumaya kıyasla kompleks hesaplama esnasında ve üçüncü satırdaki 
görüntüler basit hesaplamaya kıyasla kompleks hesaplama esnasında alınmıştır. 

Abaküs uzmanı olanların PET aktivasyon görüntüleri Resim 3’te verilmiştir.  

 

Resim 3. Abaküs uzmanlarının PET aktivasyon görüntüsü (Wuu vd. 2009, 442) 

Resim 3’te birinci satırdaki görüntüler sessiz okumaya kıyasla basit hesaplama esnasında, 
ikinci satırdaki görüntüler sessiz okumaya kıyasla kompleks hesaplama esnasında ve üçüncü satırdaki 
görüntüler basit hesaplamaya kıyasla kompleks hesaplama esnasında alınmıştır.   

Resim 2 ve Resim 3 birlikte incelendiğinde basit ve kompleks görevlerin sol yarımküre baskın 
olmak üzere neredeyse aynı aktivasyon alanlarını harekete geçirdiği görülmüştür. Abaküs uzmanı 
olmayanlarda, plan yapma, bir işi başlatma yeteneği gibi yürütme işlevlerini üstlenen beyin 
alanlarında hiperaktivite gösterilmiştir, öte yandan uzmanlarda ise sanal abaküs görüntüsündeki anlık 
sonuçların depolanmasında kullanıldığı düşünülen beyin alanlarında daha yüksek aktivite 
gösterilmiştir (Wuu vd., 2009, 441). Kawashima (2008; akt: Keçeci, 2011, 73) yaptığı çalışmada hızlı 
zihinsel hesaplama ile yapılabilecek bir aritmetik sorusu sorulduğunda beynin her iki lobunda ve 
birden çok bölgesinde yoğun aktivasyon sinyalleri aldığını gözlemlemiştir.  

Mental aritmetik eğitimlerini yürütecek sınıf öğretmenlerinin kendilerinin de zihinsel işlem 
yapma becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu beceriler çeşitli öğrenmelerle kazanılabileceği 
gibi mental aritmetik eğitimi ile de kazanılabilmektedir. Mental aritmetik işlemleri daha hızlı ve daha 
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fazla doğruluk oranına sahip biçimde yapılmasına olanak sağlayabilir. Bu bakımdan sınıf 
öğretmenlerinin mental aritmetik eğitimi konusunda bilgi sahibi olmaları, bu becerileri 
kullanabilmeleri ve öğrencilerinde bu becerileri geliştirmelerinde katkı sağlayabilir. 

TDK beceriyi kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca 
uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet olarak tanımlamaktadır (TDK, 2016). Bologna Süreci 
ile birlikte oluşturulan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında beceri bir çalışma 
veya öğrenme alanında edinilen mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme ile el becerisi, yöntem, 
materyal, araç ve gereçleri kullanabilmeyi gerektiren "bilgiyi kullanma" ve "problem çözme" olarak 
tanımlanmıştır (MYK, 2016, 16). 

2. Yöntem 

Bu araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı açımlayıcı sıralı karma yöntem 
kullanılmıştır. Açımlayıcı sıralayıcı karma yöntemler, araştırmacının nicel çalışmanın sonuçlarını 
analiz ettikten sonra bu sonuçları nitel araştırmayla daha detaylı bir şekilde açıklamak için tekrar 
yapılandırmasını içeren bir desendir (Creswell,2014,15) 

Araştırmanın nicel kısmında deneysel yöntem kullanılmıştır. Ekiz (2003: 99), deneysel 
yöntemi “Araştırmada herhangi bir olay, olgu, obje, subje (kişi) ve etkeni inceleyerek değişkenler 
arasındaki neden – sonuç ilişkilerini tespit etmek ve sonuçları karşılaştırarak ölçme için kullanılan bir 
araştırmadır.” şeklinde tanımlamıştır.   

Araştırmanın modeli ise kontrol gruplu öntest – sontest modeli olarak 
belirlenmiştir. Karasar (2004: 97), öntest - sontest kontrol gruplu modelde, yansız atama yolu ile 
oluşturulmuş iki grup bulunduğunu, bunlardan birinin deney, ötekinin kontrol grubu olarak 
kullanıldığını, her iki grupta da deney öncesi ve sonrası ölçmeler yapıldığını belirtmektedir.  

Çalışmanın nitel verileri için deney grubuyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı-
yapılandırılmış görüşme, araştırmacı tarafından önceden belirlenmiş ya da görüşme sırasında ortaya 
çıkan konulara göre yeni soruların da sorulabildiği bir veri toplama tekniğidir (Güler, Halıcıoğlu ve 
Taşğın, 2015, 115). Bu çalışmada deney grubundaki katılımcılara mental aritmetik eğitimi ile ilgili 7 
açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu uygulanmıştır. Bu nedenle bu görüşme tekniği tercih 
edilmiştir. 

2.1. Çalışma Grubu 

Bartın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinden istekli olanlar arasından rastgele 
seçme yöntemiyle 10 kişi kontrol grubu 10 kişi deney grubu olarak belirlenmiştir.   1.  Sınıf 
öğrencilerden sadece kız öğrenciler istekli olduğundan kontrol ve deney grubu kız öğrencilerden 
oluşturulmuştur.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada öğrencilerin sayı problemlerini çözme başarılarını belirleyebilmek için başarı 
testi, işlem yapma hızlarının belirlenmesi için Sesli flash anzan programı v1.0 Mental Aritmetik 
Bilgisayar programı kullanılmış, eğitimle ilgili görüşlerini belirlemek için Mental Aritmetik Eğitimi ile 
ilgili 7 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu uygulanmıştır. Görüşmeler ortalama 20-25 dakika 
sürmüştür. 

2.2. Verilerin Çözümlenmesi 

Veri analizlerinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Doğru yanıtlar 1, yanlış yanıtlar 0 
olarak tanımlanmıştır. Çalışma grubunun küçük olmasından dolayı verilerin analizinde nonparametrik 
testlerden Friedman, Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. Görüşme formunda 
öğrencilerin verdikleri yanıtlar ise içerik analizi sonucunda gruplanarak yorumlanmıştır. 

3. Bulgular ve Yorum  

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Öğrencilerin sayı problemlerini çözme başarıları ne 
düzeydedir?” sorusunun cevabını bulmak için yapılan analizler bu bölümde verilmektedir. 
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Öğrencilerin sayı problemi çözme başarılarının düzeyini inceleyebilmek için başarı testinin 
öntestinden ve sontestinden aldıkları puanlar betimleyici istatistiklerden yararlanılarak ortalama, 
ranj, medyan, mod ve standart sapma değerleri hesaplanmış, öğrencilerin aldıkları en yüksek puan 
ve en düşük puan belirlenmiştir. Verilere ilişkin bilgi Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. 
Öğrencilerin sayı problemlerini çözme başarı düzeyi istatistiki sonuçları 

Başarı Testi 
Öntest Sontest 

Kontrol Deney Kontrol Deney 

Kişi Sayısı 10 10 10 10 
Aritmetik Ortalama 15,60 15,40 15,10 15,10 

Standart Sapma 1,84 2,07 1,73 1,52 
Minimum Puan 12 12 12 13 

Maksimum Puan 18 18 18 18 
Ranj 6 6 6 5 
Mod 17 14-18 16 14-16 

Medyan 16 15 15,50 15 

Tablo 1’de yer alan bulgular incelendiğinde deney ve kontrol grubunun öntest (�̅�DÖ=15,40, 
�̅�KÖ=15,60) ve sontest (�̅�DS=15,10, �̅�KS=15,10) aritmetik ortalamalarında çok az olsa da düşüş olduğu 
fakat kontrol grubunda bu düşüşün deney grubuna oranla fazla olduğu görülmektedir. Grupların 
standart sapma değerleri incelendiğinde, deney ve kontrol grubunun her ikisinde de öntestlerine 
(SSDÖ=2,07, SSKÖ=1,84) göre sontestlerinde (SSDS=2,07,SSKS=1,52) daha düşük standart sapma 
değerlerinin olduğu görülmektedir. Bu durum grupların sontestte önteste göre daha homojen özellik 
kazandığını yani öğrencilerin becerilerinin sontestte birbirine daha benzer olduğunu göstermektedir. 
Deney ve kontrol grubunun standart sapmalarındaki değişim karşılaştırıldığında deney grubunun 
standart sapma değerindeki değişimin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum deney grubunun 
kontrol grubuna göre daha fazla homojen hale geldiğini göstermektedir. Öntestte deney ve kontrol 
grubunda en yüksek (MakÖD=18, MakÖK=18) ve en düşük (MinÖD=12, MinÖK=12) puanların aynı olduğu, 
son testte ise deney grubunun en düşük puanının (MinSD=13) kontrol grubunun en düşük 
puanından(MinSK=12)  yüksek olduğu görülmektedir. 

4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Öğrencilerin işlem yapma hızları ne düzeydedir?” 
sorusunun cevabını bulmak için yapılan analizler bu bölümde verilmektedir. 

Öğrencilerin işlem yapma hızları düzeyini inceleyebilmek için uygulanan bilgisayar 
programının öntestinden ve sontestinden aldıkları puanlar betimleyici istatistiklerden yararlanılarak 
ortalama, ranj, medyan, modve standart sapma değerleri hesaplanmış, öğrencilerin aldıkları en 
yüksek puan ve en düşük puan belirlenmiştir. Öğrencilerin işlem yapma hızları düzeyi öntest 
sonuçlarına ilişkin veriler Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 2 
Öğrencilerin işlem yapma hızları düzeyi öntest istatistiki sonuçları 

Hız testi 
Kontrol Deney 

300 600 900 300 600 900 

Kişi Sayısı 10 10 10 10 10 10 
Aritmetik Ortalama 2,40 3,50 4,70 2,80 3,90 4,80 

Standart Sapma 1,07 1,18 1,16 0,92 1,29 0,92 
Minimum Puan 1 2 3 2 2 3 

Maksimum Puan 4 6 6 4 6 6 
Ranj 3 4 3 2 4 3 
Mod 3 4 5-6 2 4 5 

Medyan 3 3,5 5 2,5 4 5 

Tablo 2’de yer alan aritmetik ortalamalar incelendiğinde kontrol ve deney grubundaki 

öğrencilerin 900 ms süren (�̅�D=4,80, �̅�K=4,70) sayıların uzun aralıklarla gösterildiği yavaş işlemlerde 
daha başarılı oldukları görülmektedir. Her iki grupta da işlem hızı arttıkça başarı düzeylerinin azaldığı 
görülmektedir. Grupların standart sapma değerleri incelendiğinde, kontrol grubundaki öğrencilerin 
300 ms (SS=1,07)süren, sayıların hızlı aralıklarla gösterildiği hızlı işlemlerde daha düşük standart 
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sapmaya sahip olduklarını yani 600 ms (SS=1,18) süren, sayıların orta hızdaki aralıklarla gösterildiği 
ve 900 ms (SS=1,16) süren sayıların yavaş aralıklarla gösterildiği işlemlere göre daha homojen 
oldukları söylenebilir. Deney grubunda ise 300 ms (SS=0,92) süren, sayıların hızlı aralıklarla 
gösterildiği hızlı işlemlerde ve 900 ms (SS=0,92) süren sayıların yavaş aralıklarla gösterildiği 
işlemlerde; 600 ms (SS=1,29)  süren, sayıların orta hızdaki aralıklarla gösterildiği işlemlere göre daha 
homojen özellik taşıdıkları söylenebilir. 

Öğrencilerin işlem yapma hızları düzeyi sontest sonuçlarına ilişkin veriler Tablo 3’te 
verilmektedir.  

Tablo 3 
Öğrencilerin işlem yapma hızları düzeyi sontest istatistiki sonuçları 

Hız testi 
Kontrol Deney 

300 600 900 300 600 900 

Kişi Sayısı 10 10 10 10 10 10 
Aritmetik Ortalama 2,90 4,00 3,30 3,20 4,40 3,70 

Standart Sapma 0,74 1,49 0,95 1,03 1,71 1,25 
Minimum Puan 2 2 2 1 1 1 

Maksimum Puan 4 6 5 4 6 5 
Ranj 2 4 3 3 5 4 
Mod 3 - 3 4 5-6 3-4-5 

Medyan 3 4 3 3,5 5 4 

Tablo 3’te yer alan aritmetik ortalamalar incelendiğinde kontrol ve deney grubundaki 
öğrencilerin 600 ms (�̅�D=4,40,�̅�K=4,00)süren, sayıların orta hızdaki aralıklarla gösterildiği işlemlerde 
daha başarılı oldukları görülmektedir. Grupların standart sapma değerleri incelendiğinde, deney 
grubundaki ve kontrol grubundaki öğrencilerin 300 ms (SSD=1,03, SSK= 0,74)  süren, sayıların hızlı 
aralıklarla gösterildiği hızlı işlemlerde daha düşük standart sapmaya sahip olduklarını yani 600 ms 
(SSD=1,71, SSK= 1,49)  süren, sayıların orta hızdaki aralıklarla gösterildiği ve 900 ms (SSD=1,25, SSK= 
0,95)  süren, sayıların yavaş aralıklarla gösterildiği işlemlere göre daha homojen oldukları 
söylenebilir.  

Tablo 2 ve Tablo 3 birlikte incelendiğinde öntestte deney ve kontrol grupları  900ms süren, 
sayıların yavaş aralıklarla gösterildiği işlemlerde daha başarılı iken son testte 600 ms süren, sayıların 
orta hızdaki aralıklarla gösterildiği işlemlerde daha başarılıdır. Bu durum, öğrencilerin çalışma 
öncesinde yavaş hızdaki işlemleri daha başarılı biçimde yapan öğrencilerin çalışma sonrasında orta 
hızdaki işlemleri daha başarılı biçimde yapabildiğini göstermektedir. Standart sapma değerleri 
incelendiğinde kontrol grubunda öntest standart sapma değerlerinin orta hızdaki işlemler dışında 
sontestte düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu durum kontrol grubundaki öğrencilerin işlem yapma 
hızlarının iki ölçüm arasında daha benzeşik hale geldiğini göstermektedir. Deney grubunda ise öntest 
standart sapma değerlerinin sonteste göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum deney 
grubundaki öğrencilerin işlem yapma hızlarının iki ölçüm arasında daha heterojen hale geldiğini 
göstermektedir. Bu durum alınan eğitimde bireysel farklılıklarının etkili olduğunu ve bazı öğrencilerin 
diğerlerine göre farklılıklar gösterdiği şeklinde yorumlanabilmektedir.  

Deney ve kontrol gruplarının çalışma öncesi işlem yapma hızları arasında farklılık olup 
olmadığını belirlemeye yönelik analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir.  

Tablo 4 
İşlem yapma hızı öntest sonuçlarının karşılaştırılması 

Grup Öntest N �̅� Ss X2 P Fark 

Deney 

Hızlı 10 2,80 0,92 

10,167 0,006* Yavaş-Hızlı Orta 10 3,90 1,29 

Yavaş 10 4,80 0,92 

Kontrol 
Hızlı 10 2,40 1,07 

10,765 0,005* 
Hızlı-Orta 
Orta-Yavaş 
Hızlı-Yavaş 

Orta 10 3,50 1,18 
Yavaş 10 4,70 1,16 

*p<0,050 
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Tablo 4’te yer alan bulgular incelendiğinde deney grubunun yavaş ve hızlı işlem yapma hız 
başarıları arasında (X2=10,167, p<0,050), kontrol grubunun ise hızlı ve orta, Orta ve yavaş ile hızlı ve 
yavaş işlem yapma hız başarıları arasında (X2=10,765, p<0,050) anlamlı fark olduğu görülmektedir.  

Aritmetik ortalamalar incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin 900 ms süren, sayıların 

daha uzun aralıklarla gösterildiği yavaş işlemlerde işlem yapma başarılarının (�̅�DY=4,80), 600 ms süren, 
sayıların daha kısa aralıklarla gösterildiği orta hızdaki işlemleri yapma başarıları (�̅�DO=3,90) ile benzer 
düzeyde olduğu fakat 300 ms süren, sayıların en kısa aralıklarla gösterildiği hızlı işlemlerde işlem 
yapma başarılarından (�̅�DH=2,80) daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Kontrol grubundaki 
öğrencilerin 900 ms süren, sayıların daha uzun aralıklarla gösterildiği yavaş işlemlerde işlem yapma 

başarılarının (�̅�KY=4,70), hem orta hızdaki işlem yapma başarılarından (�̅�KO=3,50) hem de hızlı 
işlemlerdeki işlem yapma başarılarından (�̅�KH=2,40) daha iyi durumda olduğu, aynı zamanda orta 

hızdaki işlem yapma başarılarının (�̅�KO=3,50) hızlı işlemlerdeki işlem yapma başarılarından (�̅�KH=2,40) 
daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Tüm veriler birlikte incelendiğinde çalışma öncesinde deney 
ve kontrol grubundaki öğrencilerin yavaş işlemleri yapmakta daha başarılı olduğu görülmektedir.  

Deney ve kontrol gruplarının çalışma sonrası işlem yapma hızları arasında farklılık olup 
olmadığını belirlemeye yönelik analiz sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir.  

Tablo 5 
İşlem yapma hızı sontest sonuçlarının karşılaştırılması 

Grup Sontest N �̅� Ss X2 P Fark 

Deney 

Hızlı 10 3,20 1,03 

9,515 0,009* Hızlı-Orta Orta 10 4,40 1,71 

Yavaş 10 3,70 1,25 

Kontrol 

Hızlı 10 2,90 0,74 

1,938 0,380  Orta 10 4,00 1,49 

Yavaş 10 3,30 0,95 

*p<0,050 

Tablo 5’te yer alan bulgular incelendiğinde deney grubunun Hızlı ve Orta işlem yapma hız 
başarıları arasında (X2=9,515, p<0,050) fark olduğu görülmekte olup kontrol grubunda işlem yapma 
hız başarıları arasında (X2=1,938, p>0,050)  anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 

Aritmetik ortalamalar incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin900 ms süren, sayıların 
daha uzun aralıklarla gösterildiği yavaş işlemleri yapma başarıları (�̅�DY=3,70) ile600 ms süren, sayıların 

daha kısa aralıklarla gösterildiği orta hızdaki işlemleri yapma başarıları(�̅�DO=4,40) ve 300 ms süren, 

sayıların en kısa aralıklarla gösterildiği hızlı işlemlerde işlem yapma başarıları (�̅�DH=3,20) benzer 
düzeyde olduğu, 600 ms süren sayıların orta hızdaki aralıklarla gösterildiği işlemleri yapma 
başarılarının (�̅�DO=4,40) ile 300 ms süren hızdaki aralıklarla gösterildiği işlemleri yapma başarılarından 

(�̅�DH=3,20) daha iyi durumda olduğu görülmektedir.  Kontrol grubundaki öğrencilerin 300 ms süren, 

sayıların en kısa aralıklarla gösterildiği hızlı işlemlerde işlem yapma başarıları (�̅�KH=2,90), 600 ms 
süren, sayıların daha kısa aralıklarla gösterildiği orta hızdaki işlemleri yapma başarıları(�̅�KO=4,00)900 

ms süren, sayıların daha uzun aralıklarla gösterildiği yavaş işlemleri yapma başarıları (�̅�KY=3,30) ile 
benzer düzeyde olduğu görülmektedir.  

Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde kontrol 
grubunda ön ölçüm sırasında işlem yapma hızları arasında (Hızlı-Orta, Orta-Yavaş, Hızlı-Yavaş) anlamlı 
farklılıklar bulunurken son ölçümde bu farkların kalmadığı ve her hız düzeyinde benzer sonuçların 
elde edildiği görülmektedir. Bu durum kontrol grubundaki öğrencilerin süreç içerisinde işlem yapma 
hızlarının benzeşik hale geldiğini göstermektedir. Deney grubunda ise ön ölçümde hızlı ve yavaş 
işlemler arasında farklılık bulunmuşken, son ölçümde hızlı ve orta düzey işlemler arasında farklılık 
bulunmuştur. Bu durum eğitim sürecinin gruptaki öğrencilerin becerileri üzerinde etkileri olduğu 
şeklinde yorumlanabilmektedir.  
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4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “Mental Aritmetik Eğitiminin öğrencilerin sayı 
problemlerini çözme başarılarına etkisi nedir?” sorusunun cevabını bulmak için yapılan analizler bu 
bölümde verilmektedir. 

Deney ve kontrol gruplarının çalışma öncesi sayı problemleri çözme başarıları arasında 
farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik analiz sonuçları Tablo 6’da gösterilmektedir.  

Tablo 6 
Problem çözme başarı testi öntest sonuçlarının karşılaştırılması 

Grup N �̅� Ss U Z P 

Deney 10 15,40 2,07 
47,000 0,231 0,818 

Kontrol 10 15,60 1,84 

p<0,050 

Tablo 6’da yer alan bulgular incelendiğinde deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin 
sayı problemleri çözme başarı testi öntest puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
belirlenmiştir (Z=0,231, p>0,050).  Deney grubunda yer alan öğrencilerin öntest puanlarının 
ortalamasının (�̅�DÖ=15,40) kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanlarının ortalamasından 

(�̅�KÖ=15,60) düşük olmakla birlikte sayı problemleri çözme başarıları bakımından benzer düzeyde 
olduğu söylenebilir. 

Deney grubunun çalışma öncesi ve sonrası sayı problem çözme başarılarını karşılaştırmak için 
yapılan analiz sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.   

Tablo 7  
Deney grubu problem çözme başarı testi sonuçlarının karşılaştırılması 

Test N �̅� Ss Z P 

Öntest 10 15,40 2,07 
0,288 0,774 

Sontest 10 15.10 1,52 

p<0,050 

Tablo 7’de yer alan bulgular incelendiğinde deney grubunda yer alan öğrencilerin sayı 
problemleri çözme başarı testi öntest ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
belirlenmiştir (Z=0,288, p>0,050). Sayı problemleri çözme başarı testi öntest puanlarının 

ortalamasının (�̅�ÖT=15,40) son test ortalamasından (�̅�ST=15,10)  yüksek olmakla birlikte sayı 
problemleri çözme başarıları bakımından benzer düzeyde olduğu söylenebilir. 

Kontrol grubunun çalışma öncesi ve sonrası sayı problemleri çözme başarılarını karşılaştırmak 
için Yapılan analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.   

Tablo 8  
Kontrol grubu problem çözme başarı testi sonuçlarının karşılaştırılması 

Test N �̅� Ss Z P 

Öntest 10 15,60 1,84 
0,539 0,590 

Sontest 10 15,10 1,73 

p<0,050 

Tablo 8’de yer alan bulgular incelendiğinde kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sayı 
problemleri çözme başarı testi öntest son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
belirlenmiştir (Z=0,539, p>0,050). Sayı problemleri çözme başarı testi öntest puanlarının 
ortalamasının (�̅�ÖT=15,60) son test ortalamasından (�̅�ST=15,10) yüksek olmakla birlikte sayı 
problemleri çözme başarıları bakımından benzer düzeyde olduğu söylenebilir. 

Deney ve kontrol gruplarının çalışma sonrası sayı problemleri problem çözme başarılarını 
karşılaştırmak için yapılan analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.   
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Tablo 9  
Problem çözme başarı testi sontest sonuçlarının karşılaştırılması 

Grup N �̅� Ss U Z P 

Deney 10 15,60 1,84 
49,000 0,079 0,937 

Kontrol 10 15,10 1,73 

p<0,050 

Tablo 9’da yer alan bulgular incelendiğinde deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin, 
sayı problemleri çözme başarı testi son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
belirlenmiştir (Z=0,079; p>0,050). Deney grubunda yer alan öğrencilerin sontest puanlarının 
ortalamasının (�̅�DÖ=15,60) kontrol grubundaki öğrencilerin sontest puanlarının ortalamasından 

(�̅�KÖ=15,10) yüksek olmakla birlikte sayı problemleri çözme başarıları bakımından benzer düzeyde 
olduğu söylenebilir. 

4.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan “Mental Aritmetik Eğitiminin öğrencilerin işlem 
yapma hızlarına etkisi nedir?” sorusunun cevabını bulmak için yapılan analizler bu bölümde 
verilmektedir. 

Deney ve kontrol gruplarının çalışma öncesi işlem yapma hızlarını karşılaştırmak için yapılan 
analiz sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10 
İşlem yapma hızlarının öntest sonuçlarının karşılaştırılması 

Test Grup N �̅� Ss U Z P 

Ö
n
te

st
 

Hızlı 
Deney 10 2,80 0,92 

41,00 -0,709 0,478 
Kontrol 10 2,40 1,07 

Orta 
Deney 10 3,90 1,29 

39,00 -0,867 0,386 
Kontrol 10 3,50 1,18 

Yavaş 
Deney 10 4,80 0,92 

48,50 -0,119 0,905 
Kontrol 10 4,70 1,16 

p<0,050 

Tablo 10’da yer alan bulgular incelendiğinde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin işlem 
yapma hızlarına yönelik öntest sonuçları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir (p>0,050). 
İşlem yapma hızlarına yönelik ortalamalar incelendiğinde her düzeyde işlem yapma başarıları 

açısından deney grubundaki öğrencilerin ortalamalarının (�̅�DH=2,80, �̅�DO=3,90, �̅�DY=4,80) kontrol 
grubundaki öğrencilerin ortalamalarından (�̅�KH=2,40, �̅�KO=3,50, �̅�KY=4,70) yüksek olmakla birlikte 
işlem yapma hızları bakımından benzer düzeyde olduğu söylenebilir. 

Deney grubunun çalışma öncesi ve sonrası işlem yapma hızlarını karşılaştırmak için yapılan 
analiz sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.  

Tablo 11 
Deney grubunun işlem yapma hızlarının öntest-son test sonuçlarının karşılaştırılması 

Grup Test N �̅� Ss X2 P 

D
e
n
e
y
 

Hızlı 
Öntest 10 2,80 0,92 

-1,265 0,206 
Sontest 10 3,20 1,03 

Orta 
Öntest 10 3,90 1,29 

-0,779 0,436 
Sontest 10 4,40 1,71 

Yavaş 
Öntest 10 4,80 0,92 

-2,598 0,009* 
Sontest 10 3,70 1,25 

*p<0,050 

Tablo 11’de yer alan bulgular incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin işlem yapma 
hızlarının çalışma öncesi ve sonrası hızlı (X2=1,265, p>0,050) ve orta düzeyde anlamlı fark 
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olmadığı(X2=0,779, p>0,050), yavaş düzede anlamlı fark olduğu görülmektedir(X2=2,598, p<0,050). 
Deney grubundaki öğrencilerin işlem yapma hızlarının hızlı ve orta düzeyde çalışma öncesi ve çalışma 
sonrasında benzer düzeyde oldukları, yavaş düzeyde ise çalışma öncesinde daha başarılı olduğu 
söylenebilir. 

Kontrol grubunun çalışma öncesi ve sonrası işlem yapma hızlarını karşılaştırmak için yapılan 
analiz sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.   

Tablo 12 
Kontrol grubunun işlem yapma hızlarının öntest-sontest sonuçlarının karşılaştırılması 

Grup Test N �̅� Ss X2 P 

K
o
n
tr

o
l 

Hızlı 
Öntest 10 2,40 1,07 

-1,089 0,276 
Sontest 10 2,90 0,74 

Orta 
Öntest 10 3,50 1,18 

-0,844 0,399 
Sontest 10 4,00 1,49 

Yavaş 
Öntest 10 4,70 1,16 

-2,401 0,016* 
Sontest 10 3,30 0,95 

p<0,050 

Tablo 12’de yer alan bulgular incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin çalışma öncesi ve 
sonrası hızlı (X2=1,089, p>0,050) ve orta düzeyde anlamlı fark olmadığı(X2=0,844, p>0,050), yavaş 
düzede anlamlı fark olduğu görülmektedir (X2= 2,401, p<0,050). Kontrol grubundaki öğrencilerin işlem 
yapma hızlarına yönelik testte çalışma öncesi ve sonrası hızlı ve orta düzeyde benzer düzeyde 
oldukları, yavaş düzeyde ise çalışma öncesi daha başarılı olduğu söylenebilir. 

Deney ve kontrol gruplarının çalışma sonrası işlem yapma hızlarını karşılaştırmak için Yapılan 
analiz sonuçları Tablo 13’te verilmiştir.   

Tablo 13 
Deney ve kontrol gruplarının işlem yapma hızlarının sontest sonuçlarının karşılaştırılması 

Test Grup N �̅� Ss U Z p 

S
o
n
te

st
 Hızlı 

Deney 10 3,20 1,03 
37,00 -1,043 0,297 

Kontrol 10 2,90 0,74 

Orta 
Deney 10 4,40 1,71 

41,00 -0,695 0,487 
Kontrol 10 4,00 1,49 

Yavaş 
Deney 10 3,70 1,25 

37,00 -1,023 0,306 
Kontrol 10 3,30 0,95 

p<0,050 

Tablo 13’te yer alan bulgular incelendiğinde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin işlem 
yapma hızlarına yönelik sontest sonuçları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir (p>0,050). 
İşlem yapma hızlarına yönelik ortalamalar incelendiğinde her düzeyde işlem yapma başarıları 
açısından deney grubundaki öğrencilerin ortalamalarının (�̅�DH=3,20 ; �̅�DO=4,40; �̅�DY=3,70) kontrol 

grubundaki öğrencilerin ortalamalarından (�̅�KH=2,90 ; �̅�KO=4,00; �̅�KY=3,30) yüksek olmakla birlikte 
işlem yapma hızları bakımından benzer düzeyde olduğu söylenebilir. 

4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci alt problemi olan “Mental Aritmetik Eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri 
nedir?” sorusunun cevabını bulmak için yapılan analizler bu bölümde verilmektedir. Eğitim sonrasında 
deney grubunda eğitim alan öğrencilere eğitimle ilgili görüşlerinin belirlenmesi için 7 soru sorulmuş 
cevaplar alınmıştır. Öğrencilerin isimlerini kullanmamak için isimleri yerine D1 den başlamak üzere 
D10 a kadar kodlama yapılmıştır ve cevapları belirtilmiştir. 

1. Soru : “Mental Aritmetik Eğitimine neden katılmak istediniz?” sorusuna yönelik görüşlerinin 
içerik analizi sonuçları Tablo 14’de gösterilmektedir.  
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Tablo 14 
Eğitime katılmak isteme nedeni ile ilgili görüşler 

Eğitime katılmak isteme nedeni Frekans (f) Yüzde (%) 

Kişisel gelişim 9 90,00 
Eğitim verebilmek 4 40,00 

Matematikle ilgili olması 4 40,00 

Tablo 14’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrenci görüşlerinin “kişisel gelişim”, “eğitim 
verebilmek” ve “matematikle ilgili olması” olarak üç grup altında toplandığı görülmektedir. 
Öğrencilerin 9’u (%90) kişisel gelişimi için, 4’ü (%40) eğitimi verebilmek için ve 4’ü (%40) matematikle 
ilgisi olmasından dolayı eğitime katıldıklarına yönelik görüş bildirmişlerdir.  Öğrencilerin büyük 
çoğunluğu kişisel gelişimi için az sayıda öğrencinin ise eğitim verebilmek ve matematikle ilgili 
olmasından dolayı eğitime katıldıkları söylenebilir.  

“Mental Aritmetik Eğitimine neden katılmak istediniz?” sorusuna öğrencilerin verdikleri 
cevaplar aşağıda verilmiştir.  

D 1: İleride öğretmen olduğumda öğrencilerime de bu eğitimi vermek hem de kendi 
gelişimimde özellikle matematik gibi sayısal derslerde pratik kazanmak için katılmak istedim.  

D 5: Bölümümle alakalı alışılmışın dışında bir matematik eğitimi vermek istedim. Bu nedenle 
eğitime katılmak istedim.  

D 7: Mental Aritmetiğin zihin geliştirmeye yönelik bir uygulama bildiğim için katıldım. 
Matematik gibi işlem gerektiren derslerde hızlanmamızı sağlayacağını düşündüm. 

2. Soru : “Mental Aritmetik Eğitimine katılmadan önce Mental Aritmetik hakkında ne 
biliyordunuz?” sorusuna yönelik görüşlerinin içerik analizi sonuçları Tablo 15’te gösterilmektedir. 

Tablo 15 
Mental aritmetik hakkındaki bilgi durumu ile ilgili görüşler 

Mental Aritmetik Hakkındaki 
Bilgi Durumu 

Frekans (f) Yüzde (%) 

Bilgim yoktu 6 60,00 
Zihinden işlem yapılıyor 5 50,00 

TV de görmüştüm 2 20,00 
Oyun 1 10,00 

Tablo 15’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrenci görüşlerinin “bilgim yoktu”, “zihinden 
işlem yapılıyor” ve “TV’de görmüştüm” ve “oyun” olarak dört grup altında toplandığı görülmektedir. 
Öğrencilerin 6’sı (%60) bilgisinin olmadığı, 5’i (%50) zihinden işlem olarak bildiği, 2’si (%20) 
televizyonda gördüğü ve 1’i (%10) oyun olarak bildiğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin 
çoğu bilgisi olmadığını, yarısı zihinden işlem olarak bildiğini, az sayıda öğrenci ise TV’de gördüğüne 
veya oyun olarak düşündüğüne yönelik görüş bildirmiştir. 

“Mental Aritmetik Eğitimine katılmadan önce Mental Aritmetik hakkında ne biliyordunuz?” 
sorusuna öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir.  

D 2: Abaküs temelli olduğunu bilmiyordum. Yalnızca zihinden işlemler yapıldığını 
biliyordum. 

D 3: Katılmadan önce TV programlarında görmüştüm ve zihinden işlem yapmayı öğrettiğini 
biliyordum. 

D 9: İlk defa duydum hiçbir bilgim yoktu. 

3. Soru: “Mental Aritmetik Eğitimi aldıktan sonra Mental Aritmetik hakkındaki düşünceleriniz 
nedir?” sorusuna yönelik görüşlerinin içerik analizi sonuçları Tablo 16’da gösterilmektedir. 
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Tablo 16 
Eğitim sonrası ile ilgili görüşler 

Eğitim sonrası düşünceleri Frekans (f) Yüzde (%) 

Faydalı/Eğitici 7 70,00 

Eğlenceli 5 50,00 
Farklılık yaratıyor 2 20,00 

Tablo 16’da yer alan bulgular incelendiğinde öğrenci görüşlerinin “faydalı/eğitici”, 
“eğlenceli” ve “farklılık yaratıyor” olarak üç grup altında toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin 
7’si(%70) faydalı-eğitici, 5’inin (%50) eğlenceli ve 2’sinin (%20) farklılık yarattığına yönelik görüş 
bildirmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitimin faydalı ve eğitici olduğunu, yarısı eğitimin 
eğlenceli olduğunu belirtirken az sayıda öğrenci farklılık yarattığını düşündüklerine yönelik görüş 
bildirmiştir.  

“Mental Aritmetik Eğitimi aldıktan sonra Mental Aritmetik hakkındaki düşünceleriniz nedir?” 
sorusuna öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir.  

D 1: Matematikte pratiklik kazandırırken aynı zamanda hafızamda belirgin değişiklik yarattı. 
Özellikle bazı bilgileri kavramakta güçlük çekerken, bana mental aritmetik bu eksik yönümü 
tamamlamamı sağladı. 

D 2:  Oldukça eğlenceli bence. Kesinlikle eğitim sistemine girmesi gereken eğitici bir şey. 

D 7: Hayal ederek birşeyler yapabilmeyi öğreteceğini hiç tahmin etmemiştim bu eğitimden 
önce. Şimdi ise işlemleri daha hızlı ve en önemlisi hayalimde birşeyler canlandırarak yapmak çok 
eğlenceli.  

4. Soru: “Mental Aritmetik Eğitimi aldıktan sonra kendinizde ne tür değişimler 
gözlemlediniz?” sorusuna yönelik görüşlerinin içerik analizi sonuçları Tablo 17’de gösterilmektedir.  

Tablo 17 
Eğitim sonrası değişim ile ilgili görüşler 

Eğitim sonrası değişim Frekans (f) Yüzde (%) 

İşlem yaparken hız kazanma 8 80,00 
Hafıza güçlenmesi 1 10,00 

Değişiklik yok 1 10,00 

Tablo 17’de yer alan bulgular incelendiğinde öğrenci görüşlerinin “işlem yaparken hız 
kazanma”, “hafıza güçlenmesi” ve “değişiklik yok” olarak üç grup altında toplandığı görülmektedir.  
Öğrencilerin 8’i (%80) işlem yaparken hız kazandığı, 1’inin (%10) hafıza güçlenmesi ve 1’inin (%10) 
değişiklik gözlemlemediğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin çoğu işlem yaparken hız 
kazandıklarına yönelik, az sayıda öğrenci ise hafızalarının güçlendiği ve kendisinde değişiklik 
olmadığına yönelik görüş bildirmiştir. 

“Mental Aritmetik Eğitimi aldıktan sonra kendinizde ne tür değişimler gözlemlediniz?” 
sorusuna öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir.  

D 1: Hafızamı güçlendirdi. Matematiğe olan ilgimi daha da arttırdı.  

D 4: Öncelikle zor gibi görünen mental aritmetiğin aslında anladıkça mantığını kavradıkça 
kolaylaştığını gördüm. Zihinden problem çözme konusunda çok gelişme gösteremesem de 
hızlandığımı düşünüyorum. 

D 7: Bu eğitimden sonra işlemleri öncekine göre daha hızlı yapmaya başladım. Sadece işlem 
veya sayılarla alakalı konularda değil günlük karşılaşılan problemlerde de daha hızlı kararlar 
verebilmemi sağladı.   

5. Soru: “Mental Aritmetik Eğitiminin okullarda uygulanması ile ilgili görüşleriniz nelerdir?” 
sorusuna yönelik görüşlerinin içerik analizi sonuçları Tablo 18’de gösterilmektedir. 
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Tablo 18 
Eğitimin okullarda uygulanması ile ilgili düşünceleri 

Eğitim Okullarda Uygulanması ile 
ilgili görüş 

Frekans (f) Yüzde (%) 

Uygulanmalı 10 100,00 
Uygulanmamalı 0 0,00 

Tablo 18’de yer alan bulgular incelendiğinde öğrenci görüşlerinin “uygulanmalı” ve 
“uygulanmamalı” olarak iki grup altında toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin 10’u (%100) mental 
aritmetik eğitiminin okullarda uygulanmasına yönelik görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin hepsinin 
mental aritmetik eğitiminin okullarda uygulanmasını istedikleri görülmüştür. 

“Mental Aritmetik Eğitiminin okullarda uygulanması ile ilgili görüşleriniz nelerdir?” sorusuna 
öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir.  

D 2: Kesinlikle ve kesinlikle uygulanmalı. Özellikle en başta dört işlem bu uygulama ile 
öğretilmeli. Bu uygulama genç dimağları ömür boyu canlı tutmak adına gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

D 4: Bence uygulanmalı. Çünkü hem eğlenceli hem öğretici ve bu şekilde öğrenciler 
öğrenirken sıkılmayacaklar ve kendilerini küçük yaşta geliştirmeye başlayacaklar.   

D 8: Kesinlikle uygulanmasını isterim. Hem eğlenceli, hem görsel, hem de beyin fırtınasını 
bir anda yapmamızı sağlıyor.  

6. Soru: “Öğretmenlik yapmaya başladığınızda bu eğitimi uygulamayı düşünüyor musunuz?” 
sorusuna yönelik görüşlerinin içerik analizi sonuçları Tablo 19’da gösterilmektedir. 

Tablo 19 
Eğitimi uygulama ile ilgili görüşler 

Eğitim Uygulama ile ilgili 
düşünceleri 

Frekans (f) Yüzde (%) 

Düşünüyorum 10 100,00 
Düşünmüyorum 0 0,00 

Tablo 19’da yer alan bulgular incelendiğinde öğrenci görüşlerinin “düşünüyorum” ve 
“düşünmüyorum” olarak iki grup altında toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin 10’u (%100) 
öğretmenliğe başladıklarında eğitimi uygulamayı düşündüklerine yönelik görüş bildirmişlerdir. 
Öğrencilerin hepsinin mental aritmetik eğitimini uygulamayı düşündükleri görülmüştür. 

“Öğretmenlik yapmaya başladığınızda bu eğitimi uygulamayı düşünüyor musunuz?” sorusuna 
öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir.  

D 1: Evet. Öğretmen olduğumda bu eğitimi uygulamayı düşünüyorum.  

D 6: Kesinlikle düşünüyorum. Bu kurs öğrencilere hem eğlenceli hem öğretici gelecektir. 

D 7: Bizim eğitim vereceğimiz yaş grubu çok küçük olduğu için ve o yaş grubunda öğrencilerin 
somut düşünme evresinde olmaları beni bu eğitimi vermeye yakınlaştırıyor. Pratik yapabileceğim 
uygun ve bol ders saati ile mental süreçler hakkında bilgili veliler ile karşılaşırsam belki bu eğitimi 
verebilirim.   

7. Soru:  “Eğitim süresince evdeki çalışmalarınızı düzenli gerçekleştirdiniz mi?” sorusuna 
yönelik görüşlerinin içerik analizi sonuçları Tablo 20’de gösterilmektedir.  

Tablo 20 
Evdeki çalışmalarının düzenlilik durumu 

Evdeki çalışmalarının düzenlilik 
durumu 

Frekans (f) Yüzde (%) 

Düzenli olarak çalıştım 7 70,00 
Düzenli çalışmadım 3 30,00 

Tablo 20’de yer alan bulgular incelendiğinde öğrenci görüşlerinin “düzenli olarak çalıştım” ve 
“düzenli çalışmadım” olarak iki grup altında toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin 7’si (%70) düzenli 
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olarak çalıştığını, 3’ü (%30) düzenli olarak evdeki çalışmalarını yapmadıklarını belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin çoğunun düzenli tekrar yaptıkları, az sayıda öğrencinin ise düzenli tekrar yapmadığı 
görülmektedir.  

“Eğitim süresince evdeki çalışmalarınızı düzenli gerçekleştirdiniz mi?” sorusuna öğrencilerin 
verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir.  

D 4: Sürekli pratik yaptım verilen alıştırmaları aynı gün içerisinde yaptım ve düzenli bir 
şekilde ilerledim. 

D 7: Düzenli gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Düzenli olmasaydım olumlu sonuçlarla 
karşılaşmazdım. Çok fazla pratik isteyen bir süreç olduğundan fırsat buldukça pratik yapmaya 
çalıştım.  

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu çalışmada Mental aritmetik eğitiminin öğrencilerin sayı problemleri çözme ve işlem yapma 
hızlarına etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında öğrencilerin problem çözme başarılarını incelemek 
için toplama ve çıkarma işlemlerini içeren sayı problemlerinden oluşan 18 soruluk test geliştirilmiş, 
işlem yapma hızları içinse bilgisayar programı kullanılmıştır. Çalışma kapsamında karma yöntem 
kullanılmış olup deney grubundaki öğrencilere 8 haftalık mental aritmetik eğitimi verilmiş kontrol 
grubu ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışma 5 alt problemden oluşmuş olup bu problemlere 
yönelik bulgular elde edilmiştir. 

Öğrencilerin sayı problemlerini çözme başarıları ile ilgili alt problemin cevaplanması için 
yapılan analiz sonucunda deney ve kontrol grubunun öntest ve sontest aritmetik ortalamalarında çok 
az olsa da düşüş olduğu fakat kontrol grubunda bu düşüşün deney grubuna oranla fazla olduğu 
belirlenmiştir. Bu durum grupların homojen özellik kazandığı şeklinde yorumlanmıştır. Deney ve 
kontrol grubunun öntest ve sontest sonuçları karşılaştırıldığında deney grubunun kontrol grubuna göre 
daha fazla homojen hale geldikleri belirlenmiştir. Öntestte deney ve kontrol grubunda en yüksek ve 
en düşük puanların aynı olduğu, son testte ise deney grubunun en düşük puanının kontrol grubunun 
en düşük puanından yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Mental Aritmetik Eğitiminin öğrencilerin sayı problemlerini çözme başarılarına etkisi 
incelendiğinde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin öntest ve sontest sonuçları 
karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Lean ve Lan (2005, 6) yaptıkları çalışmada 
abaküs mental aritmetik öğrenenlerin öğrenmeyenlere göre problem çözmede daha başarılı oldukları 
sonucuna ulaşmış fakat öğrencilerdeki yüksek hesaplama yeteneklerinin matematiksel kelime 
problem çözümünde yararlı olmadığı sonucuna varmışlardır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuç 
alan yazında benzer konuda yapılmış araştırmaların sonuçlarından farklıdır. Yerli (2012, 7-10) mental 
aritmetik programının 5-12 yaş arası çocukların sayısal işlemlerde abaküs kullanımını öğrenmesi ile 
başladığını belirtmektedir. Bu sebeple mental aritmetik kursları öğrencilerini 5-12 yaş grubu 
arasından seçmeye özen göstermektedirler. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin üniversite 
düzeyinde bulunmaları ve alan yazında bulunan araştırmaların küçük yaştaki çocuklarla yapılması, 
sonuçların farklılaşmasına sebep olabilir. 

Mental Aritmetik Eğitiminin öğrencilerin işlem yapma hızlarına etkisi incelendiğinde deney ve 
kontrol grubundaki öğrencilerin öntest ve sontest sonuçları karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı 
görülmektedir. Deney grubundaki öğrencilerin işlem yapma hızlarının hızlı ve orta düzeyde çalışma 
öncesi ve çalışma sonrasında benzer düzeyde oldukları, yavaş düzeyde ise çalışma öncesinde daha 
başarılı olduğu, kontrol grubundaki öğrencilerin işlem yapma hızlarına yönelik testte çalışma öncesi 
ve sonrası hızlı ve orta düzeyde benzer düzeyde oldukları, yavaş düzeyde ise çalışma öncesi daha 
başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuç alan yazında benzer 
konuda yapılmış araştırmaların sonuçlarından farklıdır. Abaküsün, soyut çok basamaklı nümerik 
ilişkileri, somut boncuk tabanlı bir sistemde sunmasıyla öğrenci, sayı değerlerini kolayca 
ilişkilendirerek matematik kavramları anladığını belirten Yurdakul ve Gülay (2011, 164-166) 
okullarında matematik derslerinde sıkıntı çeken öğrencilerin, mental aritmetik programına 
başladıktan birkaç ay sonra, performansları hızla yükseldiğini belirtmiştir. Beceri geliştirme uzun 
zaman alan bir süreçtir. Mental aritmetik eğitimi zihinden hesap yapma becerisini geliştirmeye dayalı 
bir eğitimdir. Bu nedenle eğitim süresinin iyi ayarlanması, günlük tekrarların düzenli yapılarak 
kazanılan beceride yetkinlik düzeyine erişilmesi gerekmektedir. 
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Deney grubuna araştırma kapsamında verilen Mental Aritmetik Eğitimine ilişkin öğrenci 
görüşleri incelendiğinde; 

 Öğrencilerin daha çok kişisel gelişimleri için eğitime katılmak istedikleri, 

 Öğretmenlik yaşantılarına başladıklarında eğitimi uygulamayı ve bunu konuda kendilerini 
eğitmek ve geliştirmek istedikleri, 

 Eğitim öncesinde mental aritmetikle ilgili net bilgiye sahip olmadıkları, zihinsel işlem olarak 
bildikleri, 

 Eğitim sırasında eğlendikleri ve eğitimi faydalı bulup farklılık yarattığını düşündükleri, 

 Matematiği sevdirebilmek için faydalı olabileceğini düşündükleri, 

 Eğitim sonrasında işlem yaparken hız kazandıkları, 

 Okullarda da bu eğitimin verilmesi gerektiğini düşündükleri tespit edilmiştir. 

Çalışma sonrasında araştırmacılara aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.  

 Matematik programında zihinden hesap yapma etkinliklerine yer verildiği, ilkokulun ilk 
yıllarından itibaren sınıf içinde zihinden hesap yapma etkinliklerinin bulunması göz önünde 
bulundurularak matematik dersinde öğrencilere mental aritmetik eğitimi verilerek öğrenci 
başarısına yansımaları incelenebilir. 

 Mental aritmetik ile ilgili çalışmaların sayısı arttırılabilir.  

 Mental aritmetik eğitiminin matematik eğitimine yansımaları araştırılabilir. 

 5-12 yaş grubu çocuklara eğitim veren öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının mental 
aritmetik teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve sınıflarında bu uygulamalara zaman 
ayırmaları konusunda çalışmalar yapılabilir.  

 Mental aritmetik ile ilgili genelde 5-12 yaş grubunda çalışmalar yapıldığı göz önüne 
alınarak, farklı yaş gruplarındaki etkisi ve uzun dönemdeki etkisi araştırılabilir.  

 Daha uzun süreli eğitimlerle mental aritmetik eğitiminin başarıya ve tutuma yansımaları 
incelenebilir. 

 Ebeveynlerin mental aritmetik tutumları açısından mental aritmetik tanıtımı yapılabilir.  
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Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Matematik 
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Özet 

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı (PISA) gibi uluslar arası sınavlara baktığımız matematik dersi başarısı için ortalamanın altında yer 
almaktayız. Türkiye’nin kendi ulusal sınavlarında ise matematik dersi başarı ortalaması diğer derslerin altında 
istenilen seviyelere ulaşmadığı görülmektedir. Eğitim alanında, matematik dersinin nasıl daha verimli, anlaşılır 
ve etkili işlenmesine yönelik pek çok çalışma bulunmaktadır. Ancak pek çok öğrenci için matematik dersi 
anlaşılması zor ve karmaşık bir derstir. Bu çalışmada; ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerine matematik ve 
matematik dersine yönelik bazı sorular sorularak, beşinci sınıf öğrencilerin matematik hakkında ve matematik 
dersleri nasıl işlenirse daha verimli olacağına yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırma, Ankara ilindeki bir 
ortaokulda 60 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı 
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış açık uçlu dört sorudan oluşan ölçme aracı formu kullanılarak 
toplanmıştır. Bu bağlamda, veriler nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel analiz yöntemi kullanılarak 
çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenciler matematik derslerinde akıllı tahta kullanılmasını, oyun ve 
drama yöntemleri ile derslerin işlenmesini istediklerini belirtmişlerdir.  

Anahtar Sözcükler: Beşinci sınıf öğrencileri, Matematik 
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Mathematics From The Perspective of Fifth Grade Students 

Abstract 

When looking at in the national examinations of Turkey and international examinations such as the 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) and the Programme for International Student 
Assessment (PISA), it seems that our level of success in mathematics does not reach the desired levels. In the 
field of education, there are many studies on how to make mathematics lessons more efficient, understandable 
and effective. However, for many students, it is a complicated and difficult to understand. In this study aims to 
examine the opinions of fifth grade students about mathematics and how mathematics courses will be more 
efficient. In the study, qualitative descriptive research design was used. The data were gathered through semi-
structured interviews prepared by the researcher, conducted with the fifth grade students of primary school in 
Ankara. Results of the study the students stated that they wanted use a smart board lessons in mathematics and 
to play and of course drama processing methods 

Keywords: Fifth grade students, Mathematics  
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1. Giriş 

Matematik öğretmenlerinin derslerinde en sık karşılaştıkları sorulardan bir “Matematik ne işe 
yarar?” sorusudur. Umay, matematiğin ne olduğunu anlatmak zor olsa bile ne olmadığı kolayca 
söylenebileceğini belirtmektedir. Pek çok insan matematiği sayıları kullanarak işlem yapabilme olarak 
algılamasına rağmen, aslında her şeyden önce matematik hesaplamalardan ibaret değildir. Buna 
örnek olarak duygu ve düşünceleri anlatabilmek için sözcüklerin anlamını ve düzgün cümle kurmanın 
kurallarını bilmenin yeterli olduğunu düşünmeye benzetmektedir (Umay, 2002). Sayı kavramları ve 
sayma becerisi matematiğin önemli bir bölümüdür ama tamamını oluşturmaz. Matematik eğitiminin 
ve öğretiminin sadece sayılar ile sınırlandırılması, çocuğun yaşantısını ikinci plana itmek anlamına 
gelecektir (Blenkin,1996). Öğrencilere matematiksel kavramları öğretirken bu kavramları somut 
temellere dayandırmak onlarının zihinlerindeki soyut olan matematiksel kavramlarının 
canlandırmasını yapmak önemlidir.  

Matematik eğitiminin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin matematiği anlamaları 
gerektiğidir (English ve Halford, 1995). Ancak pek çok kişi matematiği iyi bir kariyerin anahtarı olarak 
görmektedir (Stafslien, 2001). Matematik öğretiminin genel amacı ise kişiye günlük hayatının 
gerektirdiği matematiksel bilgi ve becerileri kazandırmak, problem çözmeyi öğretmek ve olaylara 
problem çözme yaklaşımı içinde ele alan düşünce biçimini geliştirmektir (Altun, 2004). Matematiği 
öğretim biçimimize baktığımızda öğrenci yapılandırılarak öğrenme yerine kendine hazır olarak 
sunulmuş bilgiyi öğrenmeye yöneltilmekte. Bunun sonucu olarak, öğrenciler matematiği her yerde 
kullanabilecekleri bir araç olarak değil de sınavlardan geçer not almaları gereken bir ders olarak 
görmektedirler (Baki, 2014).   

Matematik dersini ilkokulda eğlenceli bulan öğrencilerin birçoğu ilkokuldan sonraki yıllarda 
matematiği sıkıcı ve zor bir ders olarak görmeye başlamaktalar. Bunun sonucunda da birçok öğrenci 
matematik dersinde başarısız olmaktadır (Turhan, 2008). Öğretim, öğrencilerin amaçlarına uygun ise 
etkin katılımdan dolayı öğrenme düzeyi yüksek olacaktır ancak öğrencinin ihtiyaçlarına cevap 
vermiyor amaçlarını gerçekleştirmiyorsa öğrenme düzeyi düşük kalmaktadır (Senemoğlu, 2005). Bu 
bakımdan öğrencilerin dersi nasıl bir yöntemle öğrenmek istedikleri önemli olmaktadır. Bunu 
öğrenmek içinde çocukların görüşleri alarak değerlendirmek gerekir.  Literatürde matematik dersinin 
etkili ve verimli şekilde işlenmesine yönelik pek çok araştırma bulunmaktadır.  Bu çalışmada; 
ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerine matematik ve matematik dersine yönelik bazı sorular sorularak, 
beşinci sınıf öğrencilerin gözünden matematik hakkındaki görüşleri ve derslerin nasıl işlenirse daha 
verimli olacağına yönelik görüşleri incelenmiştir. 

2. Yöntem  

Çalışma beşinci sınıf öğrencilerin matematik dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla 
tasarlandığından nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma herhangi bir şekilde istatistiksel işlemler ya da 
başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin üretildiği araştırma yaklaşımıdır (Altunışık, 2005).  Bu 
bağlamda araştırma durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışma olup, nitel araştırma teknikleri 
temel alınarak desenlenmiştir. Nitel araştırmalarda örneklem seçimi için izlenmesi gereken net bir 
yol yoktur. Burada önemli olan neyi bilmek istediğimiz, araştırmanın amacı, elde bulunan zaman ve 
kaynaklar ölçüsünde neler yapılabileceğidir (Büyüköztürk, 2012). 

Araştırmanın örneklemi, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezinde bulunan bir 
ortaokulda 5. sınıf seviyesinde okuyan 32 kız 28 erkek olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. 

2.1. Problem cümlesi  

Araştırmanın problem cümlesi “Beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik 
görüşleri nelerdir?” şeklindedir. Bu bağlamda öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilmiştir. 

1. Sence matematik nedir? 

2. Sence matematik dersini neden işliyoruz?  

3. Günlük hayatta matematik ile nerelerde karşılaşıyorsun?    

4. Matematik dersi nasıl işlenirse daha zevkli olur sence?  

2.2. Verilerin analizi 
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Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Görüşme formunun kullanılması, özel bir konu hakkında derinlemesine soru sorma ve cevapların eksik 
veya açık olmaması durumunda tekrar soru sorarak durumu daha açıklayıcı hale getirip cevapları 
tamamlama fırsatı vermesi açısından avantajlı bir tekniktir (Çepni, 2007).  

3. Bulgular  

Öğrencilerin “Sence matematik nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar gruplandırılmış ve 
aşağıda tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 
Öğrencilerin “Sence matematik nedir?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Analizi 

Kategoriler   Öğrencilerin Örnekleri  

İşlemlerden oluşan 
sayısal bir derstir 
(31) 

“Matematik sayılardan, geometriden, kesirlerden ve daha birçok 
konudan oluşan derstir.” 
“İşlem, sayı, öğrenim, eğitim demektir… önemli dersler arasındadır… 
olmasa eğitim aşamaları kolaylaşmazdı.” 
“Toplama, çıkarma, bölme işlemlerini öğrendiğimiz derstir.” 
“Sorular çözdüğümüz derstir.” 
“Sayısal ölçme. Düşüncelerimiz sayı, işlemlerle ifade etmektir.”  

Yaşamın bir 
parçasını oluşturan 
derstir (11)   

“Hayat demektir. Çünkü onsuz bir şey olmuyor. Her an karşımızda 
olabiliyor.” 
“Hayatımızda büyük anlam da yer almaktadır.”  
“Bence matematik bir yaşam şeklidir… olmasaydı hayatın bir parçası 
kopmuş olurdu.” 
“Yaşamı kolaylaştıran bir derstir.” 

Zekâ’yı geliştiren 
bir derstir (6) 

“Zekâ mızı geliştiren derstir.” 
“Rakamlarla yapılan zekâ dersi alıştırmasıdır” 

Bilimdir (3)  “Bilimdir. Hayatımıza birçok katkılar sağlar”  
“Sayılar ve şekilleri inceleyen bilimdir.” 

Diğer  “Meslek sahibi olmak için, çoğu mesleğe matematik gerekli.” 
“Matematik bana göre eğlenceli bir derstir.” 
“Bir derstir.” 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu matematik için; “işlemlerden oluşan sayısal bir derstir.” (f=31) 
şeklinde cevap vermiştir. “Yaşamın bir parçası” (f=11) olduğu söyleyen öğrencilerin yanı sıra 
“Matematiğin zekâyı geliştiren bir ders” olduğunu belirten (f=6) ve “Matematik bilimdir” diyen (f=3) 
öğrencilerde bulunmaktadır. 

Öğrencilerin “Sence matematik dersini neden işliyoruz?” sorusuna verdikleri cevaplar 
aşağıdaki gibi sıralanmış, aynı görüşü belirten öğrenciler için maddenin karşısına frekansı 
belirtilmiştir.  

 İyi bir meslek edinmek için (12) 

 İyi bir eğitim alabilmek için (4) 

 Hayatta zor olan hesapların kolaylaşması için (3) 

 Bilgili olmak için (7) 

 İşlemleri öğrenmek için (15) 

 Zekâ / akıl geliştirdiği için (5) 

 Gerekli olduğu için (3) 

 Günlük hayatta işimize yaradığı için (10) 

 Ders yapmış olmak için (1) 

 Cahil olmamak için (1) 

 Bilmiyorum (3) 

Öğrencilerin matematik dersini neden öğrendiklerine yönelik cevaplara bakıldığında en fazla 
sayıda işlemleri öğrenmek için olduğu yanıtı göze çarpmaktadır. İyi bir meslek (f=12) sahibi olmak 
için ve günlük hayatta işe yaradığı için (f=10) matematik öğrendiğini belirten öğrenciler 
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bulunmaktadır. Bunun yanında neden matematik dersini öğrenmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi 
olmayan (f=3) öğrencilerle de karşılaşılmıştır. 

Öğrencilerin “Günlük hayatta matematik ile nerelerde karşılaşıyorsun?” sorusuna verdikleri 
cevaplar aşağıdaki gibi sıralanmış, aynı görüşü belirten öğrenciler için maddenin karşısına frekansı 
belirtilmiştir.  

 Para hesaplarında (5) 

 Alışverişte (market, pazar, vs.) (20) 

 Ders çalışırken, ödevlerde (7) 

 Sınavlarda (3) 

 Oyun oynarken (5) 

Öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtların çoğunluğunun matematik dersinin günlük 
hayatta alışverişte, markette, pazarda kullanıldığına yönelik olmuştur. 

Öğrencilerin  “Matematik dersi nasıl işlenirse daha zevkli olur sence?” cevaplar aşağıdaki 
tablo 2’de verilmiştir.   

Tablo 2  
Öğrencilerin “Matematik dersi nasıl işlenirse daha zevkli olur sence?” Sorusuna Verdikleri 
Cevapların Analizi 

Kategoriler  Kız 
öğrenci 

Erkek 
öğrenci 

f Toplam 

 
 
 
Öğretmen 

Eğlenceli şekilde ders anlatması 8 3 11  
 
 

31 

Güler yüzlü olması 1 6 7 

Söz hakkı tanıması  --- 4 4 

Tahtaya kaldırması 5 3 8 

Kolay problem sorması  --- 1 1 

 
 
Kişisel  

 

Matematik dersinden her 
şekilde memnun olduğunu 
belirtenler 

  
 6 

 
3 

 
9 

 
 

11 

Zevkli olmaz --- 2 2 

 
 
 
 
Araç 
gereçler 

Akıllı tahta  17 15 32  
 
 
 
 

53 

Matematiksel araç gereçler 2 --- 2 

İnternet  1 3 4 

Tablet 1 1 2 

Telefon  1 2 3 

Ders kitabı --- 2 2 

Çalışma yaprakları 3 --- 3 

Test kitapları  5 --- 5 

 
 
 
Yöntem   

Oyun 20 17 37  
 
 
 

43 

Drama  4 --- 4 

Matematik yarışmaları  3 1 4 

Benzetme yoluyla (terimleri) 1 2 3 

Canlandırma yoluyla 1 1 2 

Şarkı ile  2 --- 2 

 Resim ile 2 3 5   

 
Diğer  

Matematik kötü bir ders 
olmadığını düşünürsek  

--- 1 1  
10 

 Ödül 2 5 7  

 Sınavların olmaması --- 2 2  

Bu problem cümlesinin sonuçları öğretmen, kişisel, araç gereçler, yöntem ve diğerleri olmak 
üzere beş faklı kategori altında toplanmıştır. Beşinci sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden 
beklentileri en fazla eğlenceli şekilde ders anlamaları (f=11), öğrencilerini tahtaya kaldırmalarını 
(f=8), öğretmenlerin güler yüzlü olmaları (f=7), söz hakkı tanımasını (f=4) ve kolay problem sormasını 
(f=1) olarak belirtmişlerdir. Kişisel olarak matematik dersinden her şekilde memnun olduğunu belirten 
(f=9), matematik dersinin zevkli bir ders olmadığını düşünen (f=2) öğrenci bulunmaktadır. Araç gereç 
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kullanımı kategorisinde ise öğrencilerin en fazla akıllı tahta (f=32) kullanımında matematik dersinin 
zevkli bir ders olduğunu belirtmektedirler. Daha sonra test kitapları (f=5), İnternet kullanımı (f=4), 
çalışma yaprakları (f=3), telefon (f=3), tablet (f=2) ve ders kitabı (f=2) şeklinde görüş belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin matematik dersinin zevkli bir ders olması için uygulanması istedikleri yöntemleri şu 
şeklide belirtmişlerdir. En fazla oyun (f=37) yöntemi ile ders işlenirse matematik dersinin zevkli 
olduğu belirmişlerdir. Daha sonra resim (f=5), drama (f=4), matematik yarışmaları (f=4), benzetme 
yolu (f=3) canlandırma (f=2) ve şarklı ile (f=2) şeklinde görüşler oluşturmaktadır. Son olarak ise ödül 
(f=7) faktörünün olması matematik dersini öğrenciler için zevkli bir derse dönüştüren unsur olarak 
görülmekte.  

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Zekâ, soysa ekonomik seviye, çevre, öğretmen, aile gibi öğrenmeyi etkileyen pek çok etken 
sayılabilir. Ancak yaptığın işten zevk almak o işi öğrenebilmek için çaba sarf etmeyi sağlayacaktır. 
Öğrencilerin yarısı akıllı tahta kullanmanın matematik dersini daha zevkli bir ders haline getirdiği 
görüşünde birleşmektedir. Bu açıdan akıllı tahtanın kullanım etkinliğin matematik derslerinde 
artırılması öğrencilerin matematik dersine olan yaklaşımlarını olumlu etkileyecektir. Yaş itibarı gereği 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun oyun veya drama gibi faaliyetlerle derslerin işlenmesi istemekteler. 
Bu bakımdan öğretmenlerin oyun ile öğretim yapmalarını sağlayacak etkinliklerin hazırlanması faydalı 
olacaktır. Ayrıca öğrencileri çoğunluğu matematik dersinin zevkli bir ders olduğunu düşünmekteler. 
Matematik dersinden zor olduğu için hoşlanmadığını belirten öğrenciler bulunmakla beraber bu 
öğrencilerden bazıları öğretmenlerin daha güler yüzlü olmalarını gerektiği, kendilerine söz hakkı 
tanınması, tahtaya kalkmak istediklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler öğretmenlerinden kendilerine 
değer vermelerini istemekteler. Ayrıca öğrencilere matematiğin alışverişte kullanılan sayılarda ibaret 
veya sadece iyi meslek sahibi olmak için gerekli bir ders olmadığını erken yaşlarda kavratılması 
gerekmektedir. Matematiğin kullanım yerlerinin ve uygulama alanlarının ne kadar geniş olduğunu 
gösteren ders içi etkinliklerle çocukların bakış açılarının genişlemesine yardımcı olunması faydalı 
olacaktır. Bu bakımdan öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrenmelerine katkı sağlayacak ders 
ortamlarının oluşturulması gerekir. 
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Özet 

Gelişen ve değişen Ddünyada çok kültürlülük ekonomi, siyasi, sosyal, eğitim gibi çeşitli nedenlerle 
kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri de eğitimdir. Gelişmiş ülkeler, 
eğitim programlarını ve eğitimin unsurlarını bu olguya uyum sürecinde düzenlemişlerdir. Eğitimin temel unsuru 
olan öğretmenin bu düzenlemede etkin rolü olduğu bilinmektedir. Eğitim sisteminin amacına ulaşmasında, çok 
kültürlü yapıyı özümsemiş ve her türlü öğrenci profiline rehberlik edebilecek öğretmenlerin varlığı kuşkusuz 
önemlidir. Özellikle de dil öğretmenlerinin düşünce öğretimiyle ilişkisi sebebiyle bu konuya ilişkin algıları daha 
da önem kazanmaktadır.  

Bu araştırmada; Türkçe öğretmen adaylarının çokkültürlülük kavramına bakışının, bu konudaki 
algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma ile Türkçe Öğretmenliği bölümü, 1,2,3 ve 4. sınıflarında 
eğitim gören öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitimin boyutları olarak kabul edilen farkındalık, bilgi ve 
beceriye ilişkin algılarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada var olan bir durumun betimlenmesi söz 
konusu olduğundan betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesin de araştırmanın verileri Ayazın 
(2016) geliştirdiği “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” ile toplanmış, veriler istatistik programında uygun 
analizlerle çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının çok kültürlülüğe ilişkin algıları incelenmiş, elde edilen 
bulguların sonucunda öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen adayları, çokkültürlülük, algı 
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The Perceptions of Teacher Candidates on Multiculturalism 

Abstract 

In the developing and changing world, multiculturalism has become an inevitable phenomenon for 
educational, economic, political and social reasons. One of the areas affected by multiculturalism is education. 
In the process of adaptation to this new situation, developed countries have reconsidered their curricula and 
constituents of education system with respect to this direction. It is known that the teacher, the main component 
of education, has an effective role in this regulation. The presence of teachers who can assimilate 
multiculturalism and guide all of the students with various backgrounds is obviously important in reaching the 
goals of the education system. Especially, the perceptions of language teachers are becoming more and more 
important due to their relationship with the teaching about thinking. 

In this study; It is aimed to determine the perceptions of preservice Turkish teachers on the concept of 
multiculturalism and their perspectives in this context. In other words, the aim of this research is to investigate 
perceptions of 1st, 2nd, 3rd and 4th grade preservice teachers who are studying Turkish Language Teaching on 
awareness, knowledge and skills which are considered as the dimensions of multicultural education. This 
research study is a survey because it aims to describe an existing situation. The data were collected with the 
"Multicultural Proficiency Perceptions Scale" developed by Ayazın (2016) and analyzed with appropriate analyses 
using a statistics software. Perceptions of preservice teachers about multiculturalism have been examined and 
recommendations have been developed with respect to the findings. 

Keywords: Teacher Candidates, multiculturalism, perceptions 
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1. Giriş 

Kültürler sürekli, düzenli ya da düzensiz bir şekilde değişim halindedir. Her kültür kendi 
içinde, farklı zamanlarda ve hızlarda değişim gösterir. Kültürlerde yaşanan değişimler dünyanın her 
yerinde aynı etki ve hıza sahip olmaz. Bir kültürde değişen kısımlar başka bir kültürde sabit kalabilir. 
Bu değişmeler esnasında kültürün unsurları ve kültürler arasında ahenksizlikler meydana gelebilir.  

Düzensiz, farklı zaman ve hızda değişim gösteren kültürler; ekonomik, sosyal, göç ve savaş 
gibi nedenlerden dolayı birbiriyle kaynaşır ve bu kaynaşma beraberinde çok kültürlü bir yapı 
oluşturur.  

Maddi ve manevi şartlara, psikolojik faktörlere bağlı olarak şekillenen çok kültürlü yapı maddi 
ve manevi şartları ve psikolojik faktörleri dengeli olan toplumlarda sorun yaratmazken bu iki şart ve 
faktörler arasında dengesiz yapıya sahip olan toplumlarda çeşitli sorunlara neden olabilir.  

Günümüzde yalıtılmış bir kültür yoktur, bir yönüyle her toplum zaten çok kültürlüdür 
(Erdoğan, 2012). Dini, kültürel ya da etnik açıdan farklı kimliklere ev sahipliği yapan topluluklar çok 
kültürlü yapıya farklı açılardan tepki gösterir. Kimi toplumlar içinde barındırdığı çeşitliliği bir 
zenginlik olarak görüp her türlü kültürel çeşitliliğe saygı duyar. Bu toplumlar kültürel farklılıkların 
devlet desteğiyle korunması ve gelişmesi hedefini güder. Kimi toplumlar ise farklı kültürlerin 
korunmaması ve geliştirilmemesi gerektiğini düşünür ve bu yönde bir politika geliştirir.   

Ülkelerin çok kültürlü yapıya bakış açılarını J. W. Berry “Ülkedeki etnik-dini ya da kültürel 
farklılıklar nasıl algılanmalı, bunlar korunmalı ve geliştirilmeli midir?; Ülkedeki bu farklı kümeler 
arasında olumlu ilişkiler kurulmalı ve geliştirilmeli midir?” sorularına verilen cevaplara göre 
tanımlamaktadır.  J. W. Berry her iki soruya “evet” deniyorsa, ortaya çıkan modeli “çok kültürlülük”; 
birinci soruya “hayır”, ikinci soruya “evet” deniyorsa etnik ilişkilerde “özümseme (asimilasyon)”; 
birinciye “evet”, ikinciye “hayır” deniyorsa “ayrımlaşma (segregation)”; her iki soruya “hayır” 
deniliyorsa “etnik kıyım (ethnocide)” şeklinde tanımlamaktadır (Akt. İçduygu, 1995). 

Parekh’da (2002) çok kültürlü toplumların kültürel çeşitliliğe iki şekilde tepki verebileceğini 
ifade etmektedir. Parekh (2002) göre toplumlar ya kültürel çeşitliliği olumlu karşılar, onu anlamak 
için merkeze koyar ve onun kendi varlığını sürdürmek üzere öne sürdüğü kültürel taleplere saygı duyar 
ya da bu toplulukları çoğunluk kültürü içinde eriterek asimile edebilir (Akt. Canatan, 2009).   

Toplumlar; ortak coğrafyada yaşamalarına, ortak ülküye, etnik yapıya sahip olmalarına 
rağmen dilsel ve dinsel farklılıklarından dolayı farklı kültürel özellikler gösterebilir. Bu ortaklığa 
rağmen dilsel ve inançsal boyutta farklılık gösteren bireyler kendi içlerinde kültürel yapılarını 
şekillendirmiş olabilir. Bu durum kültürel çeşitliliği ve çok kültürlü bir yapıyı beraberinde getirebilir.   

Sonuç olarak iç ve dış göç sonucu dilsel, dinsel, kültürel nedenlerden dolayı ortaya çıkan çok 
kültürlülük; siyasi, ekonomik, sosyolojik yapıdan dolayı kimi toplumlarda olumlu karşılanırken kimi 
toplumlarda olumsuz karşılanmış; çok genel ve farklı bakış açılarıyla ele almıştır.  

1.1.Çokkültürlülük  

Günümüz toplumlarında homojen bir yapıya sahip olmak neredeyse imkânsız gibidir. Bugünün 
toplumları çok kültürlü bir yapı içerisinde yaşamlarını inşa etmektedir.   

Bilimsel keşifler, buluşların yayılması, ekonomik-ticari faaliyetler, güçlü iletişim ağları, 
evlilik, iç ve dış göç gibi nedenlerden dolayı toplumların kendi içinde kaynaşmaları çokkültürlü 
toplumları oluşturmaktadır.  

Çok kültürlülük kavramının tarihsel sürecine bakıldığında bu kavramın “sıfat olarak ilk kez 
1941 yılında İngilizcede eski milliyetçiliklerin bir anlam ifade etmediği, önyargısız ve bağsız 
bireylerden oluşan kozmopolit bir toplumu nitelemek için kullanıldığı (Canatan, 2009)” dikkat çeker.  
Çok kültürlülük kavramı; isim olarak, 1970’li yılların başlarında Avustralya ve Kanadadaki toplumların 
bir özelliği olan kültürel çeşitliliği teşvik eden devlet politikaları için kullanılmıştır ( Doytcheva, 2016). 

Çok genel ve farklı bakış açılarıyla tanımlanan çok kültürlüğü Parekh (2002) şu şekilde 
tanımlamaktadır: Çok kültürlü toplum (multicultural society) bünyesinde iki veya daha fazla kültürel 
topluluğu barındıran bir toplumdur (Akt. Canatan, 2009).  
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İngilizcede ise çok kültürlülük, bir tek devlet bağlamında yaşayan farklı kültürlerin ya da 
kültürel grupların varlığına işaret ederken başka ülkelerde bu terim, etnik ve kültürel farklılıkları dile 
getirmek üzere kullanılır (Canatan, 2009). 

Bilinski ise çok kültürlü bir toplumu niteleyen koşulları söyle sıralar: 
1. Etnik, ulusal ya da dinsel temellerde farklı kimliklere sahip olan kümelerin her birinin, 

farklı olan gereksinim ve emelleri olduğu gerçeğinin, her bir farklı kimlik kümesi ve onun üyeleri 
tarafından kabul görmesi. 

2. Farklı kimlikler taşıyan her bir kümenin, diğer kümelerin, dil ve kültürlerinin 
yaşatılması ve geliştirilmesi konusunda belirlenmiş açık bir arzularının olması. 

3. Farklı kimlikler taşıyan her bir kümenin, diğer kümelere yönelen desteklerinin 
yalnızca bu kümelerin kültürel çıkarları bağlamında değil, tüm toplumsal oluşumun bir üst kimliğinin 
belirleyici özelliklerinin oluşturulması anlamında düşünülmesi. 

4. Farklı kimlik kümelerinin üyesi olan bireylerin toplumsal, ekonomik ve siyasi alanlarda 
bütün kurum ve süreçlerde eşit katılımcılar olarak yer almaları (Akt. Balı, 2001). 

Çok kültürlülük, genel özellikleri itibariyle bir toplulukta uluslararası göç sonucunda ikamet 
eden ve göçmen statüsüne sahip olan; ulus-devletlerin içerisinde yer alan dil, din, kültür, yaşam tarzı 
açısından farklılık gösteren toplulukların kültürel, toplumsal ve siyasi taleplerine karşılık olarak 
farklılıklarının bir arada, birlikte yaşamasını sağlamaya yönelik bir çözüm arama girişimidir. 

2. Araştırmanın Amacı  

Gelişen ve değişen teknolojinin, bilimsel keşiflerin ve değişen sosyal yapının çok kültürlü 
yapıya etkili bir kaynak oluşturduğu gözlenmektedir. Ekonomik, politik ve sosyal düzeni şekillendiren 
bu durum özellikle eğitim alanında da kendini baskın bir şekilde hissettirir.  

Günümüzün sosyolojik bir yapısı değil aksine insanlık tarihinin bir gerçeği olan çok kültürlülük 
kavramı toplumların ortak ülküde, değerlerde, yaşamda buluşmasına engel değildir. Kültürel bir 
zenginliktir. Bu nedenle kültürün gelecek kuşaklara en iyi aktarımını sağlayacak öğretmen adaylarının 
özellikle empati, saygı, sevgi, hoşgörü kavramlarının odak noktası olduğu Türkçe dersi öğreticilerinin 
çok kültürlülüğe ilişkin algılarının belirlenmesi önemlidir.  

Bu araştırmanın amacı Türkçe Öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğretmen adaylarının 
çok kültürlülüğe ilişkin algı düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu 
amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 

Öğretmen adaylarının çok kültürlülük algı puanları; 

• cinsiyete, 

• sınıfa, 

•yaşadıkları bölgeye, 

• anne eğitim durumuna, 

•baba eğitim durumuna, 

• yılda okuduğu kitap sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

3.Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler istatistik programında uygun 
analizlerle çözümlenmiş; öğrencilerin çok kültürlülüğe yönelik algıları çeşitli değişkenler açısından 
incelenmiştir. 

Araştırmanın verileri Ayazın (2016) geliştirdiği “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” Türkçe 
öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarına uygulanarak toplanmıştır. 

Araştırmanın örneklemi, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftan rastgele örneklem 
yöntemiyle seçilmiş toplam 274 öğrenciden oluşmaktadır. 

4.Veri Toplama ve Çözümleme 

Araştırmada nicel veri toplama araçlarından algı ölçeği kullanılmıştır. Ayaz (2016) tarafından 
geliştirilen 25 ölçek sorusundan oluşan çok kültürlülük algı ölçeği beşli likert tipi formatında 
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geliştirilmiştir. Ölçeğe katılma düzeyleri; “Hiç katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, 
“Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklindedir. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri. 942, 
Spearman-Brown korelasyon değeri. 882 ve Guttman Split-Half değeri. 882’dir. 

Çok Kültürlülük Algı Ölçeği 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci dönem sonuna doğru 
uygulanmıştır. Veri toplama araçlarının uygulanmasında önce kişisel bilgi formu ve ölçek hakkında 
bilgiler verilmiş ve uygulama yapılmıştır. Öğrenciler tarafından doldurulan kişisel bilgi formu ve ölçek 
kontrol edildikten sonra, eksik ve hatalı olanlar değerlendirmeye alınmamıştır. Elde edilen veriler, 
bilgisayar ortamında SPSS 16 programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Frekans, yüzde ve standart 
sapmalar alınmış, iki gruplu karşılaştırmalarda Man Whitney U-testi, ikiden fazla gruplu 
karşılaştırmalarda ise Kruskal-Wallis Testi Sonuçları kullanılmıştır. Farklılığın anlamlı olduğu 
durumda, farklılığı yaratan durum Man Whitney U-testi testi ile belirlenmiş, .05 düzeyinde anlamlılık 
aranmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen veriler analiz edilmiş, elde edilen 
bulgular tablolar halinde sunulmuştur. 

5.Bulgular ve Yorum 

Tablo 1 
Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlülük Algı Düzeyleri 

Çok Kültürlülük Algıları                                               Frekans                                                                                                          Yüzde                                                                                                     

Kesinlikle Katılıyorum 145 52,9 

Katılıyorum 105 38,3 

Kararsızım 18 6,6 

Katılmıyorum 5 1,8 

Hiç katılmıyorum 1 ,4 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının % 52,9’unun çok kültürlülük 
algıları ölçekteki maddelere “kesinlikle katılıyorum” seçeneğinde birleşmiştir. Araştırmaya katılan 
öğretmen adaylarının %6 gibi düşük bir oranı ”Katılmıyorum, Hiç Katılmıyorum” seçeneklerine 
yönelmişlerdir. 

Tablo 2 
 Çok Kültürlülük Algı Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılığını Belirlemeye Yönelik Man Whitney U-testi 
Sonuçları 

Cinsiyet N Sıra 
Ortalaması 

Sıra Toplamı U P   

Kız  170 148,76 25290,76 6925,OOO      ,003   

Erkek  104 119,09 12385,00     

P<,005 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan kadın ve erkek öğretmen adayları arasında çok 
kültürlülük algıları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Kadın öğretmen adaylarının algı 
düzeyleri, erkek öğretmen adaylarına göre yüksektir. 
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Tablo 3 
 Çok kültürlülük Algı Puanlarının Sürekli Yaşadığı Bölge Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Sonuçları 

Bölge n Sıra 
ortalaması 

sd X2 p Anlamlı 
fark 

Marmara 23 141,48 6 10,70 , 098 Fark yok 

Ege 128 140,01     

Akdeniz 47 134,37     

Doğu Anadolu 19 144,87     

Güneydoğu Anadolu 19 176,87     

Karadeniz 12 106,46     

İç Anadolu 26 107,46     

Toplam  247      

P>,005 

Tablo 3’te test sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının sürekli yaşadıkları bölge 
değişkenine göre çok kültürlülük algılarının farklılaşmadığı görülmektedir. 

Tablo 4  
Çok kültürlülük Algı Puanlarının Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Sonuçları 

Anne eğitim 
durumu 

n Sıra 
ortalaması 

sd X2 p Anlamlı 
fark 

Okuryazar değil 30 176,80 5 9,892 , 078 Fark yok 

İlk 151 129,46     

Orta 35 147,76     

Lise 36 130,43     

Üniversite 21 135,12     

Yüksek L. 1 118,50     

Toplam  247      

P>,005 

Tablo 4’te Kruskal Wallis sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının çok kültürlülük 
algıları anne eğitim durumuna göre farklılaşmadığı görülmektedir. 
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Tablo 5  
Çok kültürlülük Algı Puanlarının Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Sonuçları 

Baba eğitim 
durumu 

n Sıra 
ortalaması 

sd X2 p Anlamlı 
fark 

Okuryazar değil 9 141,48 5 7,600 , 180 Fark yok 

İlk 112 140,01     

Orta 44 134,37     

Lise 72 144,87     

Üniversite 33 176,87     

Yüksek L. 4 106,46     

Toplam  247      

P>,005 

Tablo 5’te Kruskal Wallis sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının çok kültürlülük 
algıları baba eğitim durumuna babaları Yüksek Lisans eğitimi alan öğretmen adaylarının ortalaması 
yüksek olmasına rağmen anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir.  

Tablo 6  
Çok kültürlülük Algı Puanlarının Okudukları Kitap Sayısı Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Sonuçları 

Okuduğu kitap 
sayısı 

n Sıra 
ortalaması 

sd X2 p Anlamlı 
fark 

21 + 59 153,02 3 10,70 , 039 Fark yok 

6-20 159 140,64     

1-5 52 113,39     

Hiç  4 97,25     

Toplam  247      

P>,005 

Tablo 6’da Kruskal Wallis sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının çok kültürlülük 
algıları okuduğu kitap sayısına göre öğretmen adaylarının ortalamasının farklılaştığı görülmektedir. 
Gruplar arasında gözlemlenen anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan 
Mann Whitney U-testleri sonucunda 1 -3 ve 3- 4. Gruplar arasında olduğu görülmüştür. 

6.Sonuç Tartışma ve Öneriler 

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının, çok kültürlülük algı 
düzeyinin yüksek oranda (52,9) kesinlikle katılıyorum seçeneğinde birleşmiştir. Bu sonuç geleceğin 
bireylerini yetiştirecek öğretmenlerin nitelikleri açısından sevindiricidir. Değişen ve gelişen dünyada 
insanlar farklılıklarına rağmen bir arada yaşamak barış ortamını oluşturmak zorundadır. Ülkedeki bu 
farklı kümeler arasında olumlu ilişkiler kurulmalı ve geliştirilmelidir. Çok kültürlülük, tek bir evrensel 
doğrunun olmadığına inanmak, insanlar sayısınca doğrunun; gruplar, kültürler ve etnik topluluklar 
sayısınca yaşam tarzının varlığını kabul etmektir. Ulus yapısına ve çağdaş millet anlayışına parçalayıcı 
bir gözle bakmamakla birlikte, her türlü monizm fikrinden kaçınmak ve birlik içinde çokluk fikrine 
inanmaktır. 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  233 

 

Yine çok kültürlülük, bir çeşit kültürel göreceliliği çağrıştırmakta olup, ‘hiçbir kültürün 
diğerinden iyi olmadığı ve hiç kimsenin kendi kültürel normlarını yüceltirken başkalarınınkini 
aşağılayamayacağı’ bir toplumsal durumu işaretlemektedir ( Hazır, 2010). 

 Araştırmaya katılan kadın ve erkek öğretmen adaylarının çok kültürlülük algıları benzer 
özelliktedir. Bu bulgu, kadın ve erkek öğretmenlerin çok kültürlü eğitimle ilgili yeterliklerini 

Algılamada benzer bakış açılarına sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın bu 
sonucu Alanyazınında, öğretmen çok kültürlü eğitime yönelik tutum çalışmaları ile öğretmenlerin ve 
öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik tutumlarının incelendiği çalışmaların bulgularıyla 
(Bulut, Başbay,2015; Toprak, 2008; Polat, 2009; Polat, 2012; Taşar,2012) benzerlik göstermektedir. 

 Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çok kültürlülük algılarının sürekli yaşadıkları 
bölgeye göre farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bu bulgu alanyazında (Bulut, Başbay, 2015; 
Gorham, 2001; Hong ve diğerleri, 2010) ve öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime 
ilişkin görüşlerinin incelendiği (Çoban, Karaman ve Doğan, 2010; Yazıcı, Başol ve Toprak, 2009; Titrek, 
Önder ve Karslı, 2009) çalışmalarda yer alan bulgularla örtüşmemektedir. 

Bu araştırmanın diğer bulgusu anne-baba eğitim durumunun e öğretmen adaylarının algısında 
bir farklılık oluşturmadığıdır. 

Araştırma sonucu, yılda okudukları kitap sayısının öğretmen adaylarının çok kültürlülük algı 
düzeyini arttırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları dikkate 
alındığında en yüksek ortalama yılda 25 ve daha fazla kitap okuyan öğretmen adaylarındadır, en düşük 
ortalama ise 97,25 ile hiç okumayan öğretmen adaylarındadır. 

 Araştırmanın bulgularına dayalı olarak şu öneriler geliştirilebilir: 
 Bu araştırmada öğretmen adaylarının çok kültürlülük algı düzeyleri belirlenerek çeşitli 

değişkenler açısından incelenmiştir. Öğretmen adaylarının çok kültürlülük algı düzeylerini daha 
ayrıntılı incelemek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerin bir arada kullanıldığı çalışmalar 
yapılabilir. Araştırmacılar, çok kültürlü yeterlik algıları ölçeğinin yanında gözlem ve görüşme yaparak 
çok kültürlülüğü nasıl algıladıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapılmalıdır. - 
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2017 Taslak Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yönelik Yapısal Bir 

Değerlendirme 

Arş. Gör. Davut GÜREL 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

gureldavut@gmail.com  

Özet 

Bu çalışmada, 2017 taslak sosyal bilgiler öğretimi programının 2004 ve 2015 sosyal bilgiler öğretim 

programları ile karşılıklı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel betimsel araştırma yaklaşımına 

dayalı olarak “doküman incelemesi” kullanılmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak ise 2004, 2015 sosyal bilgiler 

öğretim programı ve 2017 sosyal bilgiler taslak öğretim programları kullanılmıştır. Ele alınan bu programlar, 

içerik, kazanım, programın temel felsefesi, temel beceriler, değerler, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları 

açısından karşılıklı olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 2017 taslak programında yer alan sosyal bilgilerin amaç ve 

yaklaşımları değerlendirildiğinde amaçlar bakımından 2004 programı ile aynı olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte sosyal bilgilere olan yaklaşımın ‘’sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler’’ düzeyinde kaldığı düşünülebilir. 

2017 taslak programında yer alan öğrenme alanlarının sayısı düşürülmüş veya adları değiştirilerek yeniden ifade 

edilmiştir. Öğrenme alanları tarih, coğrafya gibi disiplinler odağında hazırlanmış, kazanımlar ise disiplinler arası 

yaklaşımla verilmeyip ilgili disiplinle sınırlı kalmıştır. Fakat 2017 taslak programında yer alan becerilerin bir 

kısmının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncellendiği, bir kısmının ise önceki programlarda yer alan alt 

becerilerin temel becerilerinin arasına alındığı ve sayısının azaltıldığı görülmektedir. Bu yönüyle fazla bir yenilik 

getirmediği düşüncesinin oluşmasına neden olmaktadır. 2017 taslak programında yer verilen değerlerin sayısının 

artırılmış, değişen günümüz koşulları gözetilerek yeniden yazılmış olsa da değer eğitiminde hangi yaklaşımların 

kullanılacağı belirtilmemiştir. Ölçme ve değerlendirme açısından ise 2017 taslak programda klasik ve alternatif 

yöntemlerinin kullanılması vurgulanmış, diğer programlardan hangi yönlerden ayrıldığı belirtilmemiştir. Tüm 

yönleri ile değerlendirildiğinde 2017 taslak programının önceki programlara göre çok fazla bir yenilik getirmediği 

söylenebilir.  

Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Yapısal Değerlendirme. 
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A Structural Evaluation on 2017 Draft Social Studies Program 

Abstract 

In this study, it is aimed that the 2017 draft social studies education program will be mutually examined 

with the social studies education programs of 2004 and 2015. As a research method, "document review" based 

on qualitative descriptive research approach was used. In the study, 2004, 2015 social studies curriculum and 

2017 social studies draft curricula were used as data sources. These programs are mutually evaluated in terms 

of content, acquisition, basic philosophy of the program, basic skills, values, measurement and evaluation 

approaches. 

According to the findings of the research, when the aims and approaches of the social information 

contained in the 2017 draft program are evaluated, it is seen that this programs are the same as the 2004 

program in terms of objectives. At the same time, it can be considered that the approach to social sciences is 

at the level of "social sciences as social sciences". The number of learning areas included in the 2017 draft 

program has been reduced or renamed by changing their names. The learning areas were prepared at the 

disciplines such as history and geography, and the achievements were not limited to the interdisciplinary 

approach and limited to the related discipline. However, it seen that some of the skills in the 2017 draft program 

have been updated to meet today's needs, and some have been included in the basic skills of sub-skills in previous 

programs and have been reduced in number. In this respect, it causes the idea that there is not much 

improvement. Although the number of values included in the 2017 draft program has been increased and 

rewritten by taking into account today's changing circumstances, it has not been specified which approaches 

should be used in value education. In terms of measurement and evaluation, the use of classical and alternative 

methods in the 2017 draft program was emphasized, it has not been specified in which in terms of it is separated 

from other programs. When evaluated in all aspects, it can be said that the 2017 draft program does not bring 

much improvement compared to previous programs. 

Keywords: Social Studies, Curriculum, Structural Evaluation.  



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  238 

 

1. Giriş 

Değişen ve gelişen insan ile birlikte toplumlar da sürekli olarak değişir ve gelişirler. Yaşanan 

her değişim ve gelişim yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır ve eğitim kurumları bundan doğrudan 

etkilenmektedir. Değişen çağın, şart ve gereklerine uygun olmayan bir öğretim programının, 

programın asıl unsurlarından biri olan erişiye istenilen düzeyde hizmet etmesi beklenemez. Günümüz 

dünyasında başta bilim olmak üzere sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanlarda pek çok gelişme 

yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler ise eğitim programlarını etkilemektedir (Varış, 1978). Süreğen 

olan, dinamik bir yapıya sahip olmayan eğitim programları değişen ihtiyaçları karşılamakta yetersiz 

kalabilir. Bu yüzden toplumlar ihtiyaçlarını karşılamayan eğitim programlarını kaldırıp yerine 

yenilerini getirmektedir. Bazı ülkelerde bu müfredat değişimleri çok uzun aralıklarla olurken bazı 

ülkelerde bu sürenin çok kısa olduğu görülmektedir (EURYDİCE, 2012). Türkiye, müfredat 

değişikliklerinin en yoğun yaşandığı ülkelerden birisidir. Müfredat programlarında yapılan 

değişikliklerin her ders düzeyinde en iyiye ulaşmaya çalışmanın bir sonucu olduğu düşünülebilir. 

Nitekim 2017 yılının başında da Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 

Türkiye’de ilk ve ortaöğretim uygulanmakta olan 53 ders programının yenilenmesi için çalışma 

başlatılmıştır (Kolcu, 2017). Çalışma kapsamında askıya çıkarılan derslerden biri de sosyal bilgiler 

dersidir.  

Sosyal bilgiler dersi ilköğretim düzeyinde verilen ve öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu 

anlamlarına yardımcı olan en önemli derslerden biridir. Sosyal bilgiler dersi kendisini oluşturan 

antropoloji, arkeoloji, coğrafya, tarih, ekonomi, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji, 

din gibi sosyal ve beşeri bilimlerle bütünleşmiş olarak, kültürel çeşitliliğe ve demokratik topluma 

uygun, etkili vatandaşlar olarak yetişmeleri için gençliğe yardımcı olmayı amaçlar (NCSS,2010).  

Bununla birlikte sosyal bilgiler,  öğrencilere bilgi, eleştirel düşünme yeteneği ve deneyimler 

kazandırarak öğrencilerin etkili vatandaşlar olmalarını sağlar (http://www.socialstudies.org/toolkit). 

Bu ders, sürekli olarak değişen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayan, anlayan ve çözen bireyler 

yetiştirmeyi amaçlar (Öztürk, 2009). Bu amaçları yerine getirirken de bireyin içinde bulunduğu 

toplumdan beslenir. Toplum nasıl bir birey istiyorsa eğitim kurumlarında da o bireyin yetiştirilmesine 

çalışılır. Yetiştirilecek olan bireylerde aranan özellikler ise zamanla değişim gösterbilmektedir. 

Ülkelerin ihtiyaçları ve yaşanan toplumsal gelişmeler, o ülkelerin eğitim müfredatlarını da 

etkilemektedir (Şahin, 2009; Tay ve Baş, 2015). Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasında yaşanan 

zorluklar eğitim kurumları aracılığıyla verilecek derslerin içeriğini de etkilemiştir. 1923-1938 

yıllarında yapılan müfredatların milliyetçi, pozitivist bakış açısına sahip ve laik yurttaşlar yetiştirmek 

amacıyla hazırlanmıştır (Zürcher, 2005). Bu dönemde farklı adlar altında okutulan sosyal bilgiler 

dersinde vatanını seven, coğrafyasını tanıyan ve kendi tarihiyle gurur duyan bireylerin yetiştirilmesi 

amaçlamıştır.1948-68 arasında ise programlarda birey, toplum ve ekonominin vurgulandığı 

görülmektedir. Çocuklara kuramsal bilgiler değil günlük hayatta işlerine yarayacak bilgilerin 

öğretilmesine ağırlık verilmiştir. 1950’den sonra ise Demokrat Parti yönetiminin etkisi programa 

yansımış, demokrasi ve demokratik yönetim kavramları öne çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde verilen 

sosyal bilgilerle ilgili derslerin köyler için uygun olduğunu söylemek ise oldukça zordur. 1968 yılında 

daha önce farklı isimlerde okutulan dersler sosyal bilgiler adı altında toplanmıştır. 1980 darbesi ile 

Sosyal Bilgiler dersi Milli Tarih ve Milli Coğrafya olarak okutulmuş, 1998’de ise yeniden Sosyal Bilgiler 

adı altında toplanmıştır. 1998’den sonra dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak program geliştirme 

çalışmaları yapılmıştır. 2004 yılında farklı bir program yapılarak 2005 yılında uygulamaya 

konulmuştur.  

Doğanay (2008, s. 94), hiç bir program mükemmel değildir ve geliştirilmeye muhtaçtır, der. 

2004 programının temelini problem çözme ve işbirlikçi öğrenme oluşturmuştur. Bu programda 

yapılandırmacılık esas alınmış ve öğrencilere sosyal bilgiler yoluyla gerekli bilgi, beceri, değer ve 

tutumları kazandırmak amaçlanmıştır (Safran, 2004). 2005 programı her ne kadar önceki 

http://www.socialstudies.org/toolkit
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programlardan daha zengin bir içeriğe sahip olsa da 2015 yılında program yeniden güncellenmiş, 2016 

ise yılında uygulamaya konulmuştur. Bu program da fazla uzun ömürlü olmamış, 2017’de yeni bir 

taslak program Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından paydaşların 

görüşlerine açılmıştır. Bu çalışmada 2004, 2015 programları ile 2017 taslak programının içerik, 

kazanım, programın temel felsefesi, temel beceriler, değerler, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları 

açısından karşılıklı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 

İlköğretim sosyal bilgiler ders programları, tanımlar, amaçlar, öğrenme alanları, beceriler, 

değerler, ölçme değerlendirme ve kazanımlar açısından durumlarının ortaya konulması amacıyla 

betimsel model kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında nitel betimsel araştırma 

yaklaşımına dayalı olarak “doküman incelemesi” kullanılmıştır. Doküman incelemesinde araştırılacak 

olan olgu veya olgulara ilişkin bilgi içeren yazılı materyaller analiz edilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Bu araştırmada veri kaynağı olarak 2004 ve 2015 sosyal bilgiler öğretim programı ile 2017 

sosyal bilgiler taslak öğretim programları kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı 

tarafından uzman görüşleri de alınarak geliştirilen kontrol listesi kullanılmıştır. Oluşturulan 

kategoriler programlardan doğrudan alıntılarla tablolaştırılarak verilmiştir. 

3. Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde 2004 ve 2015 programı ile 2017 taslak programı, sosyal bilgilere ilişkin tanımlar, 

programların amaç ve yaklaşımları, öğrenme alanları, programların becerileri ve değerleri, 

programda kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile programların kazanımlarına ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1 

Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tanımlar 

2005 programında sosyal bilgiler dersine yönelik yapılan tanımın NCSS (2010)’un tanımına 

paralel, daha uzun ve sosyal bilgilerin ne olduğuna ilişkin daha anlaşılır olduğu görülürken, 2015 

programında daha akademik ve kapalı bir tanım verildiği görülmektedir. 2017 taslak programında ise 

2004 tanımından faydalanılmış, daha kısa ve basit bir tanım verilmiştir. 2015 programında daha özgün 

P
ro

g
ra

m
ın

 T
a
n
ım

ı 

2004 Programı 2015 Programı 2017 Taslak Programı 

Sosyal Bilgiler, bireyin 

toplumsal var oluşunu 

gerçekleştirebilmesine yardımcı 

olması amacıyla; tarih, 

coğrafya, ekonomi, sosyoloji, 

antropoloji, psikoloji, felsefe, 

siyaset bilimi ve hukuk gibi 

sosyal bilimleri ve vatandaşlık 

bilgisi konularını yansıtan; 

öğrenme alanlarının bir ünite ya 

da tema altında birleştirilmesini 

içeren; insanın sosyal ve fiziki 

çevresiyle etkileşiminin geçmiş, 

bugün ve gelecek bağlamında 

incelendiği; toplu öğretim 

anlayışından hareketle 

oluşturulmuş bir ilköğretim 

dersidir. 

Sosyal Bilgiler, etkin ve 

üretken bireyler 

yetiştirmek, öğrencilerin 

insani ilişkilerini ve 

vatandaşlık yeterliklerini 

geliştirmek amacıyla 

sosyal bilimleri 

kaynaştıran bir ilköğretim 

dersidir. 

Sosyal Bilgiler, toplu 

öğretim anlayışından 

hareketle sosyal 

bilimlerin pedagojik 

amaçlarla 

basitleştirildiği bir 

derstir. 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  240 

 

bir tanımın yer aldığı, bununla birlikte tanımda geçen kavramların daha çok bilginin uygulama 

boyutunu ifade ettiği, bilişsel boyutunun ise zayıf kaldığı görülmektedir. 2004 ve 2015 

programında  sosyal bilgilere ait üç gelenekten hareketle tanımlamaların yapıldığı anlaşılırken 2017 

taslak programında daha çok “sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” geleneğinin etkili olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2 

Programlarda Amaç ve Yaklaşımlar 

P
ro

g
ra

m
ın

 A
m

a
ç
la

rı
 

v
e
 Y

a
k
la

şı
m

ı 

2004 Programı 2015 Programı 2017 Taslak Programı 

— MEB genel amaçlarına 

uygun 17 amaç 

belirlenmiştir. 

— Sosyal bilgileri oluşturan 

sosyal bilimlerle ilgili 

amaçlar yazılmıştır. 

— Sosyal bilgilerin üç temel 

geleneğine vurgu vardır: 

a. Vatandaşlık aktarımı 

olarak sosyal bilgiler 

b. Sosyal bilimler olarak 

sosyal bilgiler 

c. Yansıtıcı düşünme olarak 

sosyal bilgilerdir 

— MEB Genel amaçlarına 

uygun 8 amaç 

belirlenmiştir.  

—Yakından uzağa ilkesi 

çerçevesinde Birey, 

toplum, çevre,  kültür, 

küreselleşme bağlamında 

amaçlar yazılmıştır. 

— Sosyal bilgilerin iki 

temel geleneğine vurgu 

vardır: 

a. Sosyal bilimler olarak 

sosyal bilgiler 

b. Yansıtıcı düşünme 

olarak sosyal bilgilerdir 

— 2004 programında yer 

alan amaçlar yer 

almıştır. 

— Sosyal bilgiler 

gelenekleriyle ilgili bir 

bilgi yoktur. 

 

Bütün programlar, yapılandırmacılık eğitim felsefesi ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 2004 

programı ve 2017 taslak programında sosyal bilimleri oluşturan her bir bilimle ilgili amaçların 

yazıldığı, 2015 programında ise amaç sayısının sekize düşürülerek MEB’in temel amaçları ile uyumlu 

hale getirildiği görülmektedir. 2004 programının sosyal bilgilerin üç temel geleneği çerçevesinde 

tasarlanırken 2015 programında sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler ve yansıtıcı düşünme olarak 

sosyal bilgiler geleneğine vurgu yapılmıştır. 2017 taslak programında ise sosyal bilgiler gelenekleri ile 

ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Bunun yerine Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde (TYÇ) 

öğrencilerin hangi becerilere sahip olması gerektiği belirtilmiştir. 

Tablo 3 

Programların Öğrenme Alanları 

Ö
ğ
re

n
m

e
 A

la
n
la

rı
 

2004 Programı 2015 Programı 2017 Taslak Programı 

—Birey ve Toplum 
—Kültür ve Miras 
—Zaman, Süreklilik ve 
Değişim 
—İnsanlar, Yerler ve 
Çevreler 
—Üretim, Dağıtım ve 
Tüketim 
—Güç, Yönetim ve Toplum 
—Guruplar, Kurumlar ve 
Sosyal Örgütler 
—Bilim, Teknoloji ve Toplum 
—Küresel Bağlantılar 

—Birey ve Toplum 
—Etkin Vatandaşlık 
—İnsan ve Mekân 
—Ekonomi ve 
Sürdürülebilirlik 
—Kültürel Miras 
—Küresel Bağlantılar 
—Bilim, Teknoloji ve Toplum 

—Birey ve Toplum 
—Etkin Vatandaşlık 
—İnsanlar, Yerler ve Çevre 
—Üretim, Dağıtım ve Tüketim 
—Kültürel Miras 
—Küresel Bağlantılar 
—Bilim, Teknoloji ve Toplum 
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2004 programında NCSS tarafından ortaya konulan öğrenme alanlarına paralel olarak toplam 

9 öğrenme alanı bulunurken bu sayı 2015 programı ve 2017 taslak programlarında 7’ye düşmüştür. 

Öğrenme alanlarının bazılarında ifade değişikliğine gidilirken bazıları tamamen çıkarılmıştır. 2015 

programında Ekonomi ve Sürdürülebilirlik öğrenme alanının 2017 programında Üretim, Dağıtım ve 

Tüketim; İnsan ve Mekân  öğrenme alanının İnsanlar, Yerler ve Çevre adıyla 2004 programındakine 

benzer olarak yer almıştır. 2014 programında Güç, Yönetim ve Toplum ile Guruplar, Kurumlar ve 

Sosyal Örgütler öğrenme alanlarının 2015 programı ve 2017 programında Etkin Vatandaşlık öğrenme 

alanında birleştirildiği görülmektedir.  

Tablo 4 

Programların Becerileri 

P
ro

g
ra

m
ın

 B
e
c
e
ri

le
ri

 

2004 Programı 2015 Programı 2017 Taslak  Programı 

—15 temel beceriye yer 

verilmiştir. Beceriler: 

—Eleştirel Düşünme Becerisi 

—Yaratıcı Düşünme Becerisi 

—İletişim Becerisi 

—Araştırma Becerisi 

—Problem Çözme Becerisi 

—Karar Verme Becerisi 

—Bilgi Teknolojilerini 

Kullanma Becerisi 

—Girişimcilik Becerisi 

—Türkçeyi Doğru, Güzel ve 

Etkili Kullanma Becerisi 

—Gözlem Becerisi 

—Mekânı Algılama Becerisi 

—Zaman ve Kronolojiyi 

Algılama Becerisi 

—Değişim ve Sürekliliği 

Algılama Becerisi 

—Sosyal Katılım Becerisi 

—Empati Becerisi 

—30 temel beceriye yer 

verilmiştir. 2004’ten farklı 

olanlar: 

—Aktif dinleme ve tartışma 

—Coğrafi Sorgulama 

—Tablo, grafik ve diyagram 

çizme ve yorumlama 

—Ekonomi Okuryazarlığı 

—Kanıt Kullanma 

—Çatışma Yönetimi 

—Çevreyi Koruma Duyarlılığı 

—Medya Okuryazarlığı 

—İş Birliği 

—Harita Kullanma 

—Sorgulama 

—Konum Analizi 

—Bilgi- İletişim 

Teknolojilerini Kullanma 

—  Kalıp yargı ve önyargıyı 

fark etme 

—Coğrafi Verileri Kullanma 

—Çoklu Bakış Açısı 

—Tarihsel Olguları ve 

Yorumları Ayırt Etme 

—22 temel beceriye yer 

verilmiştir.  

2004’ten farklı olanlar:  

—Dijital okuryazarlık 

—Finansal okuryazarlık 

—Kalıp yargı ve 

önyargıyı fark etme  

—Konum analizi  

—Medya okuryazarlığı  

—Tablo, grafik ve 

diyagram çizme ve 

yorumlama  

—Yenilikçi Düşünme 

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere 2004 programında yer alan beceri sayısının 2015 ve 2017 

taslak programlarda yer alan beceri sayısından daha azdır. 2015 programında yer alan temel beceri 

sayısı bir önceki programa göre iki kat oranında artmıştır. Bazı alt beceriler, temel beceriler arasında 

yer almış, harita okuryazarlığı gibi bazı becerilerin ise sadece adı değiştirilmiştir. Bununla birlikte 

2017 taslak programında dijital okuryazarlık ve yenilikçi düşünme becerilerinin 2015 programından 

farklı olduğu, finansal okuryazarlığın ise ekonomi okuryazarlığının yeniden adlandırılması ile 

oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 2017 programında bulunan ve 2004’ten farklı olan becerilerin 2015 

programında yer alan becerilerle aynı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5 

Programlarda Değerler 
P
ro

g
ra

m
ın

 T
e
m

e
l 
D

e
ğ
e
rl

e
ri

 

2004 Programı 2015 Programı 2017 Taslak Programı 

—20 Temel değerden oluşur. 

Bunlar:  

— Aile Birliğine Önem Verme 

— Adil olma 

— Bağımsızlık 

— Barış 

— Özgürlük 

— Bilimsellik  

— Çalışkanlık 

— Dayanışma 

— Duyarlılık 

— Dürüstlük  

—Estetik 

—Hoşgörü 

—Misafirperverlik 

—Sağlıklı Olmaya Önem Verme 

—Saygı 

—Sevgi 

—Sorumluluk 

—Temizlik 

—Vatanseverlik 

—Yardımseverlik 

—21Temel değerden 

oluşur. 2004’ten farklı 

olanlar:  

—Çevre Duyarlılığı 

—Tasarruf 

—Bilinçli Tüketim 

—Paylaşma 

—Özgüven 

—Kültürel Mirasa Saygı 

—Değere Saygı 

—Farklılıklara Saygı 

—Tarih Bilinci 

—Etik 

—27 Temel değerden 

oluşur. 2004’ten farklı 

olanlar:  

—Demokratik Tutumu 

Benimseme 

—Doğa sevgisi 

—Doğal Çevreye 

Duyarlılık 

—Eşitlik 

—Etik 

—Farklılıklara Saygı 

—Özgüven 

—Özsaygı 

—Tarih bilinci 

—Tasarruf 

—Kültürel Mirasa 

Duyarlılık 

—Öz kontrol 

—İşbirliği 

2017 programında duyarlılık, misafirperverlik, adil olma, sevgi, temizlik, sağlıklı olmaya önem 

verme değerleri yeni programda yer almamıştır. 2015 programı ve 2017 taslak programlarında değer 

sayılarının giderek arttırıldığı görülmektedir. Bazı değerler ise adlarında değişiklikler yapılarak 

programa alınmıştır. 2017 taslak programında yer alan değerlerin günümüz değişen koşullarına uygun 

olarak güncellendiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 6 

Programlarda Ölçme ve Değerlendirme 

Ö
lç

m
e
 v

e
 

D
e
ğ
e
rl

e
n
d
ir

m
e
 

2004 Programı 2015 Programı 2017 Taslak Programı 

— Alternatif ve klasik 

değerlendirme yöntemleri. 

—Tanıma, izleme ve sonuç odaklı 

değerlendirme. 

— Alternatif ve klasik 

değerlendirme 

yöntemleri. 

—Tanıma, izleme ve 

sonuç odaklı 

değerlendirme. 

— Alternatif ve klasik 

değerlendirme 

yöntemleri. 

—Tanıma, izleme ve 

sonuç odaklı 

değerlendirme. 

2004 programında değerlendirme yöntemleri bilimsel bir dil kullanılarak, örneklerle ve 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmış, 2015 programında ise değerlendirme yöntemleri örnekler verilerek 

tanıtılmıştır. 2017 taslak programında ölçme değerlendirme ile ilgili çok az bilgi verildiği 

görülmektedir. Diğer programlardan farklı olarak 2017 taslak programında soruların kazanımlarla 

uygun olarak yazılmasına, süreç ve süreç sonu değerlendirmelerinde açık uçlu soruların kullanılmasına 

vurgu yapılmaktadır. 2015 programında değerlendirmede kullanılan araçların yakın çevre gözetilerek 

oluşturulması gerektiği örneklerle verilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte 2017 taslak programının 

konuya ilişkin bir çözüm önerisi getirmediği, 2004 ve 2015 programından hangi yönlerle ayrıldığının 

açıkça ortaya konulamadığı görülmektedir. 
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Tablo 7 

Programların Kazanımları 
K

a
z
a
n
ım

la
r 

Sınıf Düzeyi 2004 Programı 2015 Programı 2017 Taslak Programı 

4.Sınıf 46 29 34 

5.Sınıf 47 29 34 

6.Sınıf 43 34 35 

7.Sınıf 39 30 33 

Toplam 175 122 136 

Tabloda verildiği üzere en çok kazanımının 175 kazanımla 2004 programında yer aldığı, 

2015’te sayının 122’ye düştüğü 2017 taslak programında ise 136’ya çıktığı görülmektedir. 2017 taslak 

programında sınıf düzeyinde yer alan kazanım sayısı daha önceki programlara göre daha dengeli 

dağıtılmıştır. 

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Sosyal bilgilerin ne olduğuna ilişkin çok sayıda tanım yapılmaktadır. Sosyal Bilgiler;  eğitim 

programı içerisinde, antropoloji, arkeoloji, coğrafya, tarih, ekonomi, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, 

psikoloji, sosyoloji, din gibi sosyal bilimleri barındıran ve sosyal ve beşeri bilimlerle entegreli olarak, 

kültürel çeşitliliğe ve demokratik topluma uygun etkili vatandaşlar yetişmeleri için gençliğe yardımcı 

olmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır (NCSS,2010).  NCSS bugün bu tanımın bir kısmını öne çıkararak 

sosyal bilgiler için, ‘’öğrencilere bilgi, eleştirel düşünme yeteneği ve deneyimler kazandırarak 

öğrencilerin etkili vatandaşlar olmalarını sağlar’’ ifadesini kullanmaktadır 

(http://www.socialstudies.org/toolkit). NCSS 1921 yılında kuruldu ve bu tarihte yönetici olarak 

tarihçiler söz sahibi olduğundan o yıllardan bu zamana kadar yapılan sosyal bilgiler tanımlarında tarih 

ağırlıklı olmuştur. 1965 sonrasında daha çok sosyal problemleri aşabilecek, demokratik topluma 

hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bilgiler tanımları yapılmaya başlanmıştır 

(Shaver,1967).  

Sosyal bilgiler ile ilgili tanımlarda en fazla ağır basan iki disiplin söz konusu olmuştur: tarih 

ve coğrafya. Özellikle de tarih dersinin sosyal bilgilerde ağırlıklı olması pek çok kez eleştiri konusu 

olmuştur (Merriam,1931;Ravitch,1994; Winkler, 1995). Çünkü bu durum politik ve ideolojik fikirlerin 

ve geleneksel görüşlerin gençliğe aktarımı anlamına gelmektedir. Hâlbuki sosyal bilgiler eğitimi, 

demokratik eğitime, eleştirel düşünmeye ve özgürlükçü kişilik gelişimine oldukça önem vermektedir. 

Parker ve Zumeta (1999) ise, sosyal bilgiler eğitiminde çok kültürlü eğitim ve demokratik eğitim 

üzerinde durur ve ikisi arasındaki var olan gerilime dikkat çeker ve sosyal bilgilerin demokratik 

vatandaşlığa hizmeti üzerinde durur. 2017 taslak programda yer alan sosyal bilgiler tanımının sosyal 

bilgilere ait geleneklerden sadece birini içerdiği ve sosyal bilgilere özel bir anlam yüklemediği 

görülmektedir. Bununla birlikte 2004 tanımının NCSS’in tanımından hareketle yapıldığı 2015 

programında yer alan tanımın diğer tanımlara göre daha özgün olduğu anlaşılmaktadır. 

2017 taslak programında yer alan sosyal bilgilerin amaç ve yaklaşımları değerlendirildiğinde 

amaçlar bakımından 2004 programı ile aynı olduğu görülmektedir. Fakat sosyal bilgilere olan yaklaşım 

‘’sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler’’ düzeyinde kaldığı düşünülebilir. Bununla birlikte Milli eğitim 

bakanlığı sosyal bilgilere yaklaşımında şu ifadeleri kullanmaktadır: 

‘’Öğretmen, “sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” ve “yansıtıcı düşünme olarak sosyal 

bilgiler” anlayışlarına önem vermelidir. Öğrencilere, sosyal bilimcilerin (coğrafyacının, tarihçinin, 

http://www.socialstudies.org/toolkit


I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) 
Tam Metin Bildiri Kitabı  

 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  244 

 

vb.) bilimsel yöntemleri sezdirilmelidir. Öğretmen, okulun içindeki ve dışındaki olaylardan 

yararlanarak, öğrencileri sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırmalı ve 

karşılaştıkları sosyal problemler üzerine yansıtıcı düşünmelerini sağlamalıdır. Tarih konuları da 

öğrencilere bir problem olarak sunulmalıdır.’’ (MEB, 2005). Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere 

sosyal bilgiler sadece 2017 taslak programda görüldüğü gibi “sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” 

değil aynı zamanda “yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler” olarak da dile getirilmektedir. Yansıtıcı 

düşünen bireylerin etkin vatandaşlar olarak da sosyal hayatta var olacakları düşünülebilir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde yukarıda yer alan ifade sosyal bilgilerin üç temel geleneğine de yer vermektedir. 

2017 taslak programında ise Barr, Barth ve Shermis’in (1977) ortaya koyduğu üç gelenekten hangi 

yaklaşımın esas alındığının açık bir biçimde vurgulanmamış olması ve sosyal bilgilere yönelik kullanılan 

tanım, “sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” yaklaşımın esas alındığı düşüncesini güçlendirmektedir.  

2017 taslak programında yer alan öğrenme alanlarının sayısının düşürülmüş veya adları 

değiştirilerek yeniden ifade edilmiştir. Öğrenme alanları dikkate alındığında sosyal bilgiler dersinin 

temel disiplinleri olan vatandaşlık, tarih, coğrafya disiplinleri etrafında oluşturulduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte öğrenme alanlarında yer alan kazanımların disiplinler arası yaklaşımla ele alınması 

gerektiği söylenebilir. Fakat 2017 taslak programında yer alan kazanımlar öğrenme alanlarında esas 

alınan disiplinle sınırlı kalmıştır. Bu yönüyle 2015 programı ile aynı özelliklere sahiptir. 2004 

programında temalar ve dersler arası ilişkilendirmeler açıkça gösterilmişken 2015 programında ise 

öğretmen kılavuz kitabında verilmiştir. 2017 taslak programında bu ilişkilendirmeler gösterilmemiştir. 

Sosyal bilgilerde çoklu bakış açısının hâkim kılınması için programda yer verilen konuların sosyal bilim 

disiplinleri ile kaynaştırılarak verilmesi gerekmektedir.    

2017 taslak programında yer alan becerilerin bir kısmının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda 

güncellendiği, bir kısmının ise önceki programlarda yer alan alt becerilerin temel becerilerinin arasına 

alındığı görülmektedir. Özellikle de 2017 programında 2015 programında yer alan becerilerin aynınsın 

yer alması beceri boyutunda fazla bir yenilik getirmediği düşüncesinin oluşmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca 2015 programında toplam 30 beceriye yer verilmişken 2017 taslak programında sayının 22’ye 

düşürülmüş olması bir önceki programa göre bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.  

2017 taslak programında yer verilen değerlerin sayısının artırıldığı ve değişen günümüz 

koşulları gözetilerek yeniden yazıldığı görülmektedir. Programın temel öğelerinden birisi olan 

değerlerin sayısının artırılmış olması olumlu değerlendirilmekle birlikte bu değerlerin etkili bir 

biçimde öğrencilere kazandırılması için uygun içeriğin hazırlanmasını ve öğretim tekniklerinin 

kullanılmasını gerektirmektedir. Aksi takdirde bu değerler yazıda kalacak uygulamaya 

aktarılamayacaktır. Ayrıca programda değer aktarımında hangi yaklaşımların kullanılacağı 

belirtilmemiştir. 2004 ve 2015 programında ise bütün yaklaşımlar hakkında bilgi verildiği 

görülmektedir. 

Ölçme ve değerlendirmeye yönelik 2017 taslak programda klasik ve alternatif yöntemlerinin 

kullanılması vurgulanmaktadır. Bununla birlikte günümüz eğitim ortamları ve sınıf mevcudu dikkate 

alındığında ölçme ve değerlendirmede eğitimcilerin genel ve standart testlerin kullanıldığı klasik 

ölçme yöntemlerine ağırlık verdiği bilinen bir gerçektir. 2015 programında değerlendirmede 

kullanılan araçların yakın çevre gözetilerek oluşturulması gerektiği örneklerle verilmeye çalışılmıştır. 

2017 taslak programında ise konuya ilişkin bir çözüm önerisi getirmediği ve 2004 programından hangi 

yönlerle ayrıldığının açıkça ortaya konulamadığı görülmektedir. Alternatif değerlendirme 

yöntemlerinin kullanılmak zorunda kalındığı teknolojik imkânlardan yoksun okullarda klasik 

yöntemlerin kullanımına uygun olarak konuların düzenlenmesi daha uygulanabilir bir program 

oluşturulacağı düşünülebilir.  

2015 programı ve 2017 Taslak programlarında dikkat çekici özelliklerden birisi etkinlik 

örneklerine, açıklamalara, ders veya konular arası ilişkilendirmelere yer vermemmiş olmasıdır. Bu 

yönüyle 2004 programının sonraki programlardan daha kapsamlı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 
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2004 programında Atatürk’le ilgili olarak 4. sınıfta  bir, 5. ve 6. sınıfta üç, 7. sınıfta ise bir olmak 

üzere toplam sekiz kazanım bulunmaktadır. 2015 programında 6. ve 7. sınıflarda her sınıf düzeyinde 

bir kazınım olmak üzere toplam iki kazanıma yer verildiği görülmektedir. 2015 programında ‘’inkılâp’’ 

kavramına yer verilmekle birlikte bu kavrama ilişkin bir kazanım da bulunmamaktadır. 2017 taslak 

programında Atatürk’le ilgili 6. sınıfta bir, 7. sınıfta ise iki kazanım bulunmaktadır. 4. ve 5. sınıfta 

herhangi bir kazanıma yer verilmemiştir. Ayrıca, 2015 programı ve 2017 taslak programında Atatürk 

ilke ve inkılâplarına ve laiklik kavramlarına  hiç yer verilmediği görülmüştür. 2004 programında 

Atatürkçülük konuları programın temel unsurlarından birini oluşturmaktayken 2015 programı ve 2017 

taslak programında Atatürkçülük ile ilgili konulara önceki programa kıyasla çok az yer verildiği, 

akılcılık ve bilimle sınırlı kaldığı görülmektedir. Programda böyle bir revizyona gidilmiş olması Atatürk 

ve milli mücadele döneminin öğrenciler tarafından öğrenilmesinde olumsuz bir etkisi olacağı yönünde 

değerlendirilebilir. 2015 programı ve 2017 taslak programlarında Osmanlı ile ilgili Kültür ve Miras 

öğrenme alanında yer alan toplam altı kazanımdan beşi Osmanlı ile ilgiliyken 2004 programında ise 

altı kazınım verilmiştir. Milli ve tarihi değerlerin öğrenciler tarafından benimsenmesi için sosyal 

bilgilerin bütüncül yapısından taviz verilmeden konuların tematik yaklaşımla verilmesinin sosyal 

bilgilerin ruhuna daha uygun olduğu söylenebilir. 
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Özet 

Gelenek; bir toplumda kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırımı olan, kültürel miras, ilgi, töre ve bütün 
davranışları içine alan yaşanmışlıklardır. Edebiyatta gelenek, ortak sanat anlayışına sahip sanatçılarla oluşur. 
Türk Edebiyatında gelenek kavramını iki koldan değerlendirmek gerekir. Türk şiirinde geleneği; halk şiiri ve dîvan 
şiiri şeklinde sınıflandırmak gerekmektedir. Halk şiiri gelenek, Türklerin tarihî yaşantısında biriktirdiklerinin 
etkisiyle oluşurken, Dîvan şiirinde gelenek daha ziyade islâmî kültür oluşmaktadır. Bu iki gelenek edebiyatımız 
için hep bir “malzeme” oluşturmuştur. Sanatçılar gerek geleneğe uyarak gerek karşı çıkarak kendi yollarını 
çizmişlerdir. Divân şiiri geleneği Tanzimat dönemi ile birlikte yeni bir seyre çıkmıştır. Bu dönemde başlayan 
tartışmalarda bazı edebiyatçılar; halk şiirini gerçek Türk şiiri olarak görürken bazı edebiyatçılarımız da bu görüşe 
karşı çıkmıştır. Ortaya çıkan bu ikilemle birlikte şiirde gelenek tartışmaları günümüz şiirine kadar etkisini 
sürdürmüştür. Tanzimat döneminden başlayarak 1950’li yıllara kadar, edebiyatımızda şiir geleneğine karşı 
çıkılarak; şiirde yeni düşünceler ya da heceye dönüş çabaları ortaya çıkmıştır. Buna karşın II. Yeniciler döneminde 
şiir anlayışında imgeler ön plana çıkarılmış, soyut düşüncelerden yararlanılmış ve kapalılık ilke edinilmiştir. Yine 
bu dönemde Divân şiirine özgü nazım türleri kullanılmış, şiir dili halkın kullandığı dilden uzaklaşmıştır. Bu yönüyle 
II. Yenicilerin Divân şiirine yakın olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, şiirde gelenek olgusunun geçmişten 
günümüze geçirdiği süreçleri inceleyerek; II. Yeni şiiri döneminin diğer dönemlerle ayrımını ortaya koymaktır. 
Bu çalışma, nitel veri toplama yöntemlerinden tarihi araştırma yönteminin kullanıldığı betimleyici bir 
araştırmadır. Çalışmanın evrenini; Divân şiirinden günümüze kadar yazılmış şiirler, örneklemini ise II. Yeni 
döneminde yazılmış şiirler oluşturmaktadır. Belirlenen döneme ilişkin şiirler toplanacak, sınıflandırılacak ve 
incelenecektir. Çalışmadan elde edilen nitel verilerin analizi için içerik analizi kullanılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Şiir, Gelenek, Etki. 
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Tradition in Poetry and İkinci Yeni Poetry   

Abstract 

Tradition; are the experience of living in a society that have included to inherited from generation to 
generation, binding, cultural heritage, interest, rules   and all its behaviors.   Tradition in literature is consist 
of artists with a common understanding of art. It is necessary to evaluate the concept of tradition in Turkish 
Literature from two steps. Tradition in Turkish poetry; should be classified as folk poetry and Ottoman poetry. 
Tradition in folk poetry is formed by the accumulation of Turks in their historical experience, whereas in the 
poetry of Ottoman tradition is  much more Islamic culture. These two traditions have always composed a 
"material" for our literature. The artists have drawn their own way by following the tradition or opposing it. The 
tradition of Ottoman poetry has emerged a new curriculum with the Tanzimat period. In this debate, some 
litterateurs, see folk poetry as real Turkish poetry, some of others have contradicted this opinion.  

With this emerging dilemma, controversies of tradition in poetry has been continued to influence until 
the poetry of today. Starting from the Tanzimat period until the 1950s, new ideas in poetry or attempts to return 
to syllabic verse have emerged by opposing the tradition of poetry in our literature. On the other hand, in the 
understanding of poetry, imagery was brought to the forefront, benefited from abstract thoughts and adopted 
the principle of closure in the period of İkinci Yeni.  In this period, verse forms unique to Ottoman poetry were 
used and was distanced from the language used by the folk. In this respect, it can be said that the İkinci Yeni 
Poetries are close to Ottoman poetry.  The purpose of this study is to examine the processes that the tradition 
of poetry has experienced from the past to present the distinction of İkinci Yeni Poetry period to other periods.   
This study is a descriptive research by using historical research method from qualitative data collection methods.  
The population of this study is composed of poems written from the Ottoman poem to the daytime, and the 
sample is poems written during the İkinci Yeni period.   The poetry of the specified period will be collected, 
classified and examined.  Content analysis will be used for the analysis of qualitative data obtained from this 
study.  

Keywords: Poetry, Tradition, Impact.  
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1. Giriş 

Uzun bir sözlü gelenek ardından yazılı kültüre geçen ve tarih çizgisi boyunca bir gelenek 
oluşturan Türk şiiri toplumsal ve kültürel değişimlere bağlı olarak “İkinci Yeni” gibi bir şiir hareketini 
meydana getirmiş ve gelenek bu doğrultuda devam etmiştir.  

“İkinci Yeni” üzerindeki gelenek biçimine geçmeden gelenek kavramını incelemek ve gelenek 
terimimin farklı disiplinlerdeki tanımalarına yer vererek edebiyatımızdaki gelenek yorumlarına 
değinmek önemlidir. 

Sözlük karşılığı “Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın 
tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve 
davranışlar, anane, tradisyon” olan gelenek bir terim olarak sosyoloji, felsefe, tarih ve edebiyata 
kadar pek çok alanın konusu durumuna gelmiştir. 

Disiplinler arası boyutuyla gelenek teriminin çok çeşitli tanımlamaları bulunmaktadır. 
Ozankaya (1999) Toplumbilim Terimleri Sözlüğü gelenek maddesinde geleneği “eskiden kalmış 
olmaları dolayısıyla kayda değer bulunup nesilden nesile aktarılan manevi kültür” olarak; Cevizci 
(2014) Felsefe Sözlüğü gelenek maddesinde geleneği “gerçek ya da hayali bir geçmişle olan süreklilik 
olarak belirli eylem normlarını kutsayan ve öğreten pratik veya uygulamalar bütünü” olarak tanımlar. 
Bulaç (2007) Tarih, Toplum ve Gelenek adlı kitabında geleneğin “zihni ve soyut bir kavram olarak, 
çok sayıda ve farklı kültürel unsurun davranış biçimi” şeklinde ifade eder. Akalın (1984) Edebiyat 
Terimleri Sözlüğü gelenek maddesinde “her sanat tür şekil ve konuda bizden önceki sanatçılardan 
kalan eserlerin toplu özelliği” olarak yalnızca edebiyat için tüm sanatlarda gelenek için bir tanımlama 
yapar.  

Okay (1996: 78),  şiirin esasının gelenek olduğunu, sanatın kopukluklara tahammül 
edemeyeceğini söyleyerek geleneğin vazgeçilmezliğini ortaya koyar. Her sanatın usta-çırak geleneği 
içinde geliştiğini, zaman zaman gelenek karşıtı tepkiler oluşsa da, bunlara rağmen geleneğin 
gelişmesini sürdürdüğünü belirtir. Öyle ki, birçoklarının ‘gelenekten kopuk' saydığı bugünkü şiirimizin 
bile, hiç kopmadan, ‘en eski şiirimize kadar' bağlandığını iddia eder. 

Geleneği edebiyat için kaçınılmaz bir kaynak olarak gören Enis Batur, bunu, “çağdaş yazarın 
klâsik dünyayı yeniden üretme eğilimi, ‘eski’ ile ‘yeni’ nin kaynaşma ve ayrışma bölgelerine ışık 
düşüren bir olgudur" şeklindeki sözleriyle ortaya koyar. Bu görüşünü, yeninin, eskiyi tamamen yok 
sayması hâlinde, ‘çarçabuk yitip' gideceğini söyleyerek pekiştirir (Batur, 2000: 137). 

Beşir Ayvazoğlu ise Türkiye’deki gelenek tartışmalarının çoğunu ‘gayriciddi teşebbüsler’ 
olarak görür. Çünkü bu tartışmaları yapanlar, geleneğin ne olduğunu bile tam olarak izah 
etmemişlerdir. Sadece, yazılanlardan kastedilenin Divan şiiri formları olduğu anlaşılmaktadır. Hâlbuki 
‘bu formlarla beraber düşünülmesi gereken öz, yani geleneğin kendisi’ hesapta yoktur. Ayvazoğlu 
örnek de verir: “Sone adı verilse hiç kimsenin yadırgamayacağı bir şiire, kaside, gazel, münacat gibi 
bir ad verilince geleneğe dönülmüş, eski şiirle bağlantılar kurulmuş oluyordu.” der. (Ayvazoğlu: 1989: 
78) 

Asiltürk (2006:157) edebiyatta gelenek kavramının iki türlü kullanıldığı ifade eder. Bunlardan 
ilki ‘Türk edebiyatı geleneği, İngiliz edebiyatı geleneği’ gibi genel bir dönem ifade edilirken, ikincisi 
daha dar kapsamlı bir edebiyat tarihi içerisinde belli bir alan veya tür ifade edilirken ‘Divan şiiri 
geleneği, Halk şiiri geleneği’ gibi kullanıldığını söyler.  

Türk Edebiyatı’nda “şiir geleneği” kavramı, bize iki tür olguyu çağrıştırır. Bunlardan biri Halk 

Şiiri geleneği, diğeri ise Divȃn Şiiri geleneğidir. Halk Şiiri geleneğinin kökleri, Orta Asya’daki yaşam 

tarzımıza kadar giderken, Divȃn Şiiri geleneğinin kökleri de Türklerin İslam Medeniyeti çevresine 
girdiği tarihlere dek uzanır. Kimi zaman sanatçılar bu geleneklerin verilerinden yararlanarak 
eserlerinde geleneği vazgeçilmez bir malzeme olarak kullanmışlar; kimi zaman da bu malzemeden 
yararlanıp yararlanmamanın yollarını ararken kendi özgünlüklerine ulaşmışlardır.  

Tanzimat’a kadar edebiyatımızda bu gelenek anlayışı devam etmiş ancak Tanzimat’la beraber 
gelenek anlayışı bir değişime doğru ilerlemiştir. Böylelikle gelenek tartışmaları edebiyat tarihimizde 
yer almaya başlar. Tanzimat ile ortaya çıkan “gelenek” tartışmalarına ışık tutmuş olan (Andrews, 
2006: 17) bu konuda  “19. yüzyılın ortalarında, entelektüel dünyada meydana gelen köklü değişiklikler 
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Türk edebiyat bilincini yeniden şekillendirmeye başlamış; İslâmî gelenekten hızlı bir kopuşla doruk 
noktasına ulaşmıştır.” der. 

Bu noktada şüphesiz akla gelen ilk tartışma, Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olan 
tartışmadır. “Ziya Paşa ‘Şiir ve İnşâ’ makalesinde, eski şiire karşı çıkar. Halk şiirini gerçek Türk şiiri 
olarak kabul eder. Daha sonra Harâbât antolojisi ‘Mukaddime’sinde bu görüşünün aksini savunur; 
Divan şiirini benimser. Bu ikilem karşısında Namık Kemal, eski şiir geleneğini yıkmaya çalışır. ‘Tahrîbi 
Harâbât’ ve ‘Tâkîb’de Ziya Paşa’yı eleştirir. Namık Kemal bu tavrını, ‘Bahar-ı Dâniş Mukaddimesi’ ve 
Mukaddime-i Celâl’de sürdürür” (Tuncer, 1996: 22). 

Servet-i Fünûn Dönemine gelindiğinde. "Sanat şahsî ve muhteremdir" görüşünü benimsenmiş 
ve eskiyi / geleneği yıkmayı hedefleyen sanatçılar yüzlerini Batı’ya dönmüşler ve saf şiiri 
savunmuşlardır. Öyle ki, Tanzimat’la başlayan eski-yeni tartışmaları, Servet-i Fünûn döneminde de 
sürüp gitmiştir. 

Millî Edebiyat Dönemi’nde ise Mehmet Emin Yurdakul ve dönemin diğer sanatçılar eserlerinde, 
halkın konuştuğu dili kullanmış; konularını da Türk milletinin tarihinden ve kültürel zenginliklerinden 
almışlardır. Şiirlerinde, “millî vezin” olarak da adlandırılan hece veznini kullanan Millî Edebiyatçılar, 
bu anlamda “gelenek” e sırt çevirmişlerdir. Böylelikle, kendilerinden sonra gelecek olan Beş 
Hececiler’e de yol açmışlardır. 

“Beş Hececiler, hece veznini, güzel, sȃde, açık bir Türkçe ve millî zevkle birleştirirler. Kıvrak 
ve başarılı örnekler verirler. Mehmet Emin’in ‘Türkçe Şiirler”iyle gündeme gelen hece vezni, 1908’den 
sonra önem kazanmaya başlar. Yeni Lisan ve Millî Edebiyat akımı, millî veznin yaygınlaşmasına ortam 
hazırlar. Heceye karşı duyulan ilgi, 1930’lu yıllara kadar sürer. Hece, en parlak devrini 1914-1920 
yılları arasında yaşar. Hecenin Beş Şairi, güçlerini bu devrede gösterirler.” (Tuncer,1994:751) 

Cumhuriyet sonrası dönemde, modern şiirin kurucusu sayılan iki isim olan Yahya Kemȃl ve 

Ahmet Hȃşim, gelenekle olan bağlarını koparmamış, Yahya Kemal “Ok” şiiri dışındaki tüm şiirlerini 

aruz vezni ile kaleme almış ve şiirde mûsıkînin önemini vurgulamıştır. Ahmet Hȃşim de “geleneği 
modern duyuşa taşıma” konusunda Türk Şiiri’nin köşe taşlarından biri olmuştur.  

Daha sonra, gelenek dışı bir akım olarak Türk şiirinde Garip Akımı’ndan söz etmek gerekir. 
Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat; daha önce çeşitli dergilerde yayımladıkları şiirlerini 
1941 yılında Garip adlı kitapta bir araya getirirler. Böylece, Garip Akımı, edebiyat tarihi içinde resmen 
yerini alır. Garipçiler, “Şiir için, özel bir dil kullanılmasını reddeder; konuşma dilini yeterli görür. Şiiri 
günlük tartışmalar arasına getirirler. Böylece şiir, herkesin konuştuğu ortak bir konu olur.” 
(Tuncer,1997:4) 

Bir anlamda, o güne kadar çeşitli karşı çıkışlar ve dönüşümlerle ilerleyen Türk Şiiri, bambaşka 
bir kimlik kazanır, yeni bir dönemece girer. Türk Şiiri’ nde I. Yeni olarak da adlandırılan Garip 
Akımı’ndan sonraki en geniş çaplı başkaldırı II. Yeni hareketidir. Bu akım, 1950’lerde boy vermeye 
başlamış ve günümüz şiirinde de varlık göstermeye devam etmiştir. Onların, şiiri sıradanlaştırma 
çabalarına karşı, imgeyi ön plana çıkarırlar, soyut düşüncelerden yararlanır, kapalılığı ilke edinirler. 

Kendilerine has dil ve konu anlayışlarıyla; özgün gazeller yazar, divȃnlar tertip ederler. 

İkinci Yeni’yle birlikte, eski şiirin uyandırdığı heyecan da gündeme gelir. İkinci Yeni şiirinin 
birtakım özellikleri, ister istemez pek çok edebiyat adamının eski şiiri düşünmesine, gelişen yeni şiir 
ile eski şiirin ilişkisini kurmaya zorlar. Böylelikle geleneğin İkinci Yeni ekseninde tartışıldığı bir dönem 
oluşmuş olur. 

Giriş bölümünü buraya yazınız (Kopyalayarak yapıştırabilirsiniz). Otomatik numaralandırma 
yapmayınız. Trebuchet MS, 10 punto, tek satır aralığı, aralık önce ve sonra 6 nk, ilk satır 1,25 cm. 

2. İkinci Yeni Şairlerinde Gelenek Unsurları 

“Gelenek” konusu, edebiyatımızın hemen her döneminde var olsa da, yakın dönemde 
edebiyatçıların gündem maddesi haline gelmiştir.  Geleneğin karşısında olduğunu söyleyenler bile, 
karşısında oldukları kavramı açıklayabilmek adına geleneğe değinmişlerdir. Miyasoğlu (1975: 52) 
sanatçının içinden çıktığı topluma, onun değer ölçülerine ve kolay kolay değişmeyen zevk, anlayış ve 
alışkanlıklarına da bağlı olduğunu belirtir. Sonuç olarak gelenekten kaçış söz konusu olamamakta ve 
sanatçı, içinden çıktığı topluma, onun değer ölçülerine ve kolay kolay değişmeyen zevk, anlayış ve 
alışkanlıklarına da bağlı olmak durumunda kalmaktadır.  
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Bu bakış açısıyla ikinci yeni şiiri ve gelenek ilişkisini ikinci yeni şairlerden birkaç örnekle 
açıklamak yerinde olacaktır. Öyle ki, Turgut Uyar bir şiir kitabına “Divan” adını verir ve üstünde en 
çok tartışılan kitaplarından biri olan “Divan” hakkında “Söyleyeceğim şeyleri başka bir biçimde 
söyleyemezdim. Örneğin, halk şiirinden yararlanmayı da düşündüm. Ama halk şiirinin kalıpları o kadar 
baskındı, o kadar kemikleşmişti ki, dışına taşmanın pek olanağı yoktu. Sonunda ister istemez kişiliğiniz 
siliniyor “o” oluyorsunuz. Bugün de halk şiir duyarlığı ve biçimleriyle (yeni bir halk şiir 
yaratamıyorsanız) şiir yazılabileceğine inanmıyorum. Kalıpları hemen tutsak ediyor sizi. Oysa divan 
şiir biraz daha, hatta birazdan çok devinim olanağı veriyor.” der. (Ercan,1990:150). 

Ardından İlhan Berk “Âşıkâne” yi yayımlar. Yazın hayatı boyunca gelenekten beslendiğini 
dönem dönem çeşitli etkilenmeler yaşadığı ancak Yahya Kemal’deki dilin ve sesin Türk şiirinden gelen 
ses ile benzer olduğunu görünce bir oturmalarında Salah Birsel’ e bundan sonra buluşmalarımızda 
karşılıklı olarak birbirimize Divan şiirinden beyitler, mısralar, gazeller okuyalım diyerek gelenek ile 
bağını bu anekdot ile anlatır. (Ercan: 1990: 51) 

Cemal Süreya da, “Gazel”, “Seviş Yolcu”, “Roman Okudum Seni Düşündüm” şiirlerini 

beyitlerle yazarak Divȃn Şiiri’ni modern bir biçimle günümüze taşır. Sezai Karakoç divan şiiri ile 
ilişkisini “Gül Muştusu” ndaki naatı ve “Taha'nın Kitabı” ndaki münacatı örnekler. Cansever ise 
gelenekle bağını  “şiirler şiirlere eklenerek, dil ve yapı bakımından nasıl bir düzen yaratıyorlarsa; 
çeşitli şiirlerdeki çeşitli öğeler de, duygular, düşünürler de birbirleriyle kaynaşıp çözülerek bu düzenle 
çakışırlar. Örneğin daha önceki dönemlerde yazılmış bir şiirin anlamını, bugün için küçümseyebiliriz 
ama o anlamdan koptuğumuzu, hiç mi hiç etkilenmediğimizi söyleyemeyiz’’’ şeklindeki açıklamalarla 
anlaşılır kılmaya çalışır. 

Divan şiirinin gelenek içindeki ağırlığını öne çıkaran Edip Cansever, “Düşünce Şiiri” başlıklı 
makalesinde de Divan edebiyatından sonra ‘özeti’ denilebilecek şairlerin az geldiğini söyler (Akkanat, 
2012:185).Onun bu tespiti bize, Divan şiirine verdiği önemi bir kez daha gösterir. Cansever, kendisiyle 
yapılan başka bir konuşmada ise şairlerin, ‘Halk ağzını, halk deyimlerini yenileyerek' şiire ‘yeni alanlar 
hazırlayabileceğini ileri sürer. Ece Ayhan ise “iyi sanat, çağdaş sanatlar, biçimi değişir özü değişmez 
bir ilke gereğince, bütün geçmiş değerlere, değerse, gizli göndermelerini, onlardan açık alıntılarını 
zaten yapıyordur.” der. 

Bu görüşlerin dışında şairlerin şekil bakımından da şiirlerinde halk ve divan şiirin geleneğinden 
yararlandıkları görülmektedir. Cemal Süreya’nın “Sevda Sözleri” isimli kitabındaki bazı şiirlerinde 
Divan şiirinin şekil özellikleri olduğunu ya da İlhan Berk’in “Galile Denizi, Âşıkane ve Galata” 
şiirlerinde;  Sezai Karakoç’un  “Şiirler IV” ve “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” Turgut Uyar’ı, 
şairin bütün şiirlerinin toplandığı “Büyük Saat” isimli kitabında ve  “Divan” ında beyitlerden oluşan 
küçük nazım parçalarının dışında yer yer beyitlerin egemen olduğu veya tamamı beyitlerle 
oluşturulan, bu özellikleriyle Divan şiiri nazım şekillerini andıran parçalar görürüz.  

Edip Cansever birbirini tamamlar nitelikte gördüğü Divan ve Halk şiirlerinden şu isimler onun 
ortaya koyduğu yazılarda anılır: Nedim, Şeyh Galip, Yunus Emre, Karacaoğlan... Ece Ayhan da kitabına 
isim olarak seçtiği “Yort Savul” un kaynağını açıkladığı bir notunda, bunu Yunus Emre’nin bir şiirinden 
aldığının ve divan yazınından iktibaslarla  (Şeyh Galip, Enderunlu Vasıf, Nef’i) gelenekten beslenmenin 
işaretleri gibidir.   

Bunlar dışında şekil olarak da halk ve divan şiirinden etkilenme durumları şairlerin 
kitaplarındaki birkaç dize ile örneklendirilebilir: 

Ece Ayhan’ın “Yort Savul” unda sekiz beyitlik şiiri uyaksızdır ama beyitin tüm çağrışım 
zenginliğiyle örülüdür: 

 

“Atlasları getirin! Tarih atlaslarını! 

 En geniş zamanlı bir şiir yazacağız. 

 

 Harbi karşılık verecek ama herkes 

 Göğünde kuş uçurtmayan şu üç soruya: 
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 Bir, Yeryüzüne nasıl dağılmıştır 

 Tarihi yüzünden okumaya ayaklanan çocuklar?” 

 

Benzer bir durum İlhan Berk’in “Galile Denizi” nde yer alan “Yazıt II” şiiri için de geçerlidir. 

 

“Bu ilk çağıydı göğünün dünyada 

  Ben geldim senin som akşamını açtım. 

  Beyaz, bir yerdeydik, hani oluruz ya 

  Alınmış sularım, flavtalarım, defterlerim” 

 

Sezai Karakoç’un “Diriliş” te yer yer Leyla ve Mecnun mesnevisine gönderme yapan ve hatta 
yeni bir mesnevi dili yaratma çabası da geleneğe kendince yaslanmanın bir sonucu olarak da 
sayılabilir. 

 

“Yeniden başlamak yazma sanatına 

 Kat kat olup açılmak gök katına 

İndirmek yeryüzüne Allah’ın rahmetini 

Bir gül gibi sunmak dünya saltanatına” 

 

Cemal Süreya’nın beyitlerle yazdığı şiirler arasında bizce en dikkat çekici olanı, adını da bir 
Divan şiiri nazım şeklinden alan “Gazel” dir.  

 

“Ben nice gözle nice denizle nice gazelle 

Rimle gördüm rimle bildim rimle yaşadım seni 

 

Sen ne iydin güzeldiysen de çirkindiysen de 

Kocan ne iydi sonra Niyde ilinden gökyüzleri 

 

Sonra ilk çağlar savaşlarında para ve Babil 

Dilber derebeyleri haraca bağlayan aşkımızı ekmeğimizi” 

İlhan Berk’in de, “Aşıkâne kitabında yer alan “Siz” şiiri beyitlerden oluşur ve çeşitli yönleriyle 
gazellere benzerlik gösterir. Bunlardan “Oltu Taşı” şiiri örnek verilebilir.  

 

“Ağzından başlamalı seni anlatmaya 

Çocuğum, ağzın Çin ipeği, yangınlar, oltu taşı 

Soğuk su çeşmesi, genel grev senin ağzın 

Kendini ordan oraya atan aptal bir deniz 

Ağzın çarşıda lacivert kuşlar satan çocuk 

Tarla adında üç ayda bir çıkan bir dergi 

Bizim küçük ırmaklarımız senin ağzın” 
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 Sezai Karakoç’un “Şiirler VII” kitabında yer alan “Gazel” ,“İstanbul’un Hazan Gazeli”, 
“Kızkulesi’ne Gazel” başlıklı şiirleri, gazel adıyla andığı ve Divan şiiri nazım şekline benzeterek 
oluşturduğu metinlerdir. Beş beyitlik “Kızkulesi’ne Gazel” şiiri de kafıyeleniş ve şema itibariyle klasik 
gazellere uygun düşer. Şairin ‘düştü’ redifli gazeli buna örnektir: 

 

Rüzgâr ışıdı titredi çiğ gül düştü 

Tutunduğu dalı tutuşturup bülbül düştü 

Gün doğumundan gün batımına kızardı bahçe 

Bir bir leylâk nergis lâle ve sümbül düştü 

Ne çam dayandı ne kestane ne kavak ne nar 

Bin yıllık çınar gürül gürül düştü”  

 

Yine Karakoç, “Şiirler VI “ kitabında Leylâ ile Mecnun adına şiirlerini oluşturmuş, bir anlamda 
Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’unu tanzir etmiştir. Mesnevînin önemli karakterlerinden komutan Nevfel 
ile ilgili bölümde Mecnûn kendisi için Leylâ’nın kabilesiyle  

savaşan Nevfel için değil, Leylâ’nın askerlerinin galibiyeti için dua ettiğini gören bir asker, 
Mecnûn’a sitem ederek , “Ey kara günlü adam, insan düşmanına mutluluk diler mi? Biz senin yolunda 
canımızı ayaklar altına almışız, sen düşmana ikbâl dilersin. Bu iş akla uymaz, eğer akıllı ise, bu ne 
hal?” dediğinde, Mecnûn, şöyle cevap verir; 

       “Ben kendimi yârime fedâ etmişim, ona kavuşmayı ümid ediyorum. Karşıda savaşan 
sevgilinin ordusu olunca, o savaşta yer almak doğru olur mu? Savaşan dostun askeri olunca, o savaşta 
yer almak doğru değildir. Sevgilimin tarafında zafer olması ne kadar hoştur. İstiyorum ki, sevgilimin 
tarafı galip gelsin de, kavuşmaya fırsat bulayım.”(Genç, 2006: 170) 

        Karakoç, eserinde bu duyguyu şöyle ifade eder ; 

        Baba : Leylâ’nın kabilesinin yenilmesi için 

        Mecnûn: Leylâ’nın kabilesi yenilmez ki 

                       Leylâ leylâktan yaratılmış 

                       Üstünden rüzgâr geçse  

                       Leylâkın rengi değişmez ki 

                       Leylâ gecelerin demirinden 

                       Kılıçlarınız ona işlemez ki… (Karakoç, 1995: 49) 

Bu örneklerde olduğu gibi II. Yeni şairleri gelenekten beslenmek adına kalıplaşmayan ve 
özgünlüğünden hiç değer kaybetmeyen yazma eylemini gerçekleştir ve gelenek ile imgeyi özgün bir 
biçimde şiirinde oluşturmuştur.  Şekil itibariyle divan edebiyatı nazım türlerinden etkilenen örneklere 
birkaç örnek daha verilebilir.   

Örneğin; Sezai Karakoç’un münacat havası taşıyan “Taha’nın Kitabı” nda ki örnek ise şöyledir: 

 

“Elini uzattı sofraya 

Elini uzattı zeytine ve nara  

Elini uzattı yeni aya  

Hamd olsun dedi hamd olsun 

Yeniden oldum hamd olsun 

Bu dağdır hamd olsun  
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Bu yaz bu insan hamd olsun”  

 

Yine Sezai Karakoç’un  “Şiirler III” kitabının sonunda “Rubailer” başlığı altında, rakamla 
birbirlerinden ayrılmış üç şiir sunar. Dörtlük hâlinde olmaları dışında, Karakoç’un hiçbir rubaisi, klasik 
rubai kurallarına uymaz:  

 

“Çocuklar bana kalırsa yoklar 

Yok çocuk falan yok öyle şey 

Hayal edilmiş ekler olacaklar 

Ailelerin melankolileri için” 

 

Turgut Uyar da “Divan”da yer alan şiirlerinin bir kısmını “Rubai” olarak isimlendirmiştir. 5 
şiirden oluşan bu rubailerden, “Beşinci Rubai” yi örneklersek: 

“haydi ben geldim oturup konuşalım ey gök  

bütün altın tarlası bütün komşularımla  

tarla tapan ırgat esnaf bütün komşularımla  

in dolaş bir yerlerde buluşalım ey gök” 

 

Yine şairin “Divan” daki şiirlerden “Altı Parmaklı Çocuk’a” şiirinin kuruluşunda müstezatları 
örnek almıştır: 

 

“benim odur inandığım yalnız denizse deniz 

denizin yanı kışla 

güzellik altı parmaklı çocuk kalkar gideriz  

denizin yanı kışla 

şenle ben eskiyen bir paspas gibi biteriz  

yağmurla yaşla 

altıncı parmağımızı bir gün keseriz 

yağmurla yaşla” 

 

Görüldüğü gibi İkinci Yeni şairlerinin eserlerinde gelenek unsuru olarak Divan şiirinden beyit, 
gazel, münacaat, naat, mesnevi, rubai, terkib-i bend, terci-i bend, müstezat gibi; Halk şiirinden 
dörtlük, hece ölçüsü, atasözleri ve deyimler gibi söyleyiş çeşitliliğine yer verilmiştir.  

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bilginin sürekli değiştiği ve geliştiği, kavramların sürekli devinim halinde çok boyutluluk 
kazandığı günümüzde de gelenek kavramı bu tanımlar ışığında sıklıkla o alanda süregelen birikim, 
kabul görmüş değerler bütünü şeklinde yapılandırılır. Edebiyatta gelenek ve gelenek oluşumu ele 
alındığında ise edebiyatta geleneğin tüm edebiyat tarihini içerdiği görülür. 

Gelenek kültürel bir değer taşıması nedeniyle tüm insanlık için ortak miras olmakla birlikte 
yerelde de toplumların özgün birikimini temsil eder. Bu birikim, kültürel yollarla kuşaktan kuşağa 
aktarılır. Edebiyat tarihimize baktığımızda, isimleri günümüze kadar ulaşan sanatçıların, kuşaktan 
kuşağa geleneğe önem vererek yetiştiğini görürüz. Tüm bunlar, kültürün önemli bir taşıyıcısı olan 
geleneğin yüzyıllardır varlığını sürdürdüğünün önemli bir göstergesidir. Bunlar arasında özellikle 
edebiyat geleneğinin ne olduğu, nasıl oluştuğu, Türk edebiyatındaki niteliğine bakıldığında Türk şiiri 
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açısından geleneği Divan ve Halk şiiri ile ve edebiyat tarihimiz içinde yer alan diğer birikimler ile 
oluştuğu görülür. 

Oluşmaya başladığı dönemin sosyal ve edebî ortamına bir tepki hâlinde geliştiği kesinlikle 
kabul edilen İkinci Yeni hareketinin en çok tartışılan yönlerinden birisi de gelenekle kurduğu bağ ve 
bu bağın niteliği olmuştur. 

Çalışmamızda Divan şiiri unsurlarından beyit, gazel, kaside, münacaat, naat, mesnevi, rubai, 
şarkı, terkib-i bend, terci-i bend, müstezat gibi ya da Halk şiiri unsurlarından dörtlük, hece ölçüsü, 
atasözleri ve deyimler ile tarihi ve kültürel atıflar gibi geleneği oluşturan çeşitli biçimlere 
rastlanmıştır. Ayrıca adı geçen şairlerden Ece Ayhan ile Edip Cansever, gelenekle bağları diğer şairlere 
göre zayıf olarak; Cemal Süreya ise geleneğin daha çok Halk şiiri koluyla; İlhan Berk, Turgut Uyar ve 
Sezai Karakoç Divan şiiri geleneğinden yararlanmış olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak Türk edebiyatının, birikim halinde eklenerek daha bir bütün olduğu, böylece 
geleceğe doğru daha güçlü bir gelenek oluşturduğu görülmektedir. 

İlhan Berk’in şu sözleri tüm anlatılanları özetler gibidir:  

“Şeyh Galip, Necati’nin toprağına atar kancasını, o toprağı birlikte sürmeye başlarlar. Elbette 
her biri kendi duvarını da çıkar, Baudelaire yıllarını Edgar Poe'ya adar, Mallarme' in de Poe'nun demir 
attığı topraktır toprağı. Ahmet Haşim, Şeyh Galib’i, Tarancı'yla Dıranas, Baudelaire'i görür. Her şair 
surlanı böyle çıkar, böyle kendi olur.” (Ercan, 1990: 50).  
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Özet 

Tasavvufî eğitim, mürid ile mürşid arasındaki ilişkiye dayanır. Tıpkı Hz. Peygamber ile ashabı arasında 
olduğu gibi mürşid genel anlamda İslam’ın özelde ise tasavvufun prensiplerini müridlerine örnek olmak suretiyle 
aktarır. Bu eğitim metodu tasavvufta sohbet olarak adlandırılır. Mürşid, müridlerine bir taraftan sözlü olarak 
diğer taraftan da hâlen bizzat uygulamalı olarak temel ilke ve esasların hayata nasıl aktarılabileceğini 
göstermektedir. Bunun karşısında mürid ise birtakım kurallara ve edeplere riayet etmekle yükümlüdür. Bunun 
için tasavvuf kaynaklarında mürşidde bulunması gereken özellikler ve bunun yanında müridin şeyhine karşı riayet 
etmesi gereken edepler ayrıntılı şekilde ele alınmış, böylece sağlam bir hoca – talebe ilişkisinin temelleri 
atılmıştır.  

Çalışmada, tasavvufî eğitim süresince mürid ile mürşidi arasındaki ilişkiler Nakşibendiyye’nin Hâlidiyye 
kolu özelinde ele alınacaktır. Bu bağlamda Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin günümüze kadar yaygın bir şekilde 
okunmuş ve tarikat adabı konusunda başucu kitabı haline gelmiş Risâle-i Halidiyye’si başta olmak üzere temel 
Hâlidiyye kaynakları çerçevesinde; mürşidde bulunması gereken özellikler, müridin mürşidine karşı uyması 
gereken edepler, mürşid ile müridi arasındaki mânevî bağın (rabıtanın) esasları, mürşid ile görüşme, konuşma, 
onun hizmetinde bulunma ve ziyaret etme âdâbı gibi hususlar değerlendirilecektir. Böylece Hâlidiyye ekolü 
örnekliğinde tasavvufî eğitim geleneğinin en önemli konularından biri olan mürşid ve mürid ilişkileri somut bir 
şekilde ortaya konulmuş olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Tasavvufî Eğitim, Mürşid, Mürid, Âdâb, Hâlidiyye. 
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The Disciple (Murid) - Sheikh (Murshid) Relationship In The Spiritual 
Education (The Case Of Khalidiyya) 

Abstract 

Sufi education is based on the relationship between murshid and murid. Murshid teaches the principles 
of Islam and mysticism as well as the relationship between Prophet and Ashab. Essentially in Sufi education 
sohbet method is carried out. This method is based on the companionship between the Prophet and his 
companions. Murshid tells these principles to his followers at every moment, as well as demonstrates their 
application and the murid must adhere to certain rules and regulations. For this reason, the features that must 
be found in murshid and the rules that murid should obey are described in Sufi resources. Thus the fundamentals 
of strong relationship between student and teacher are established. 

In this paper, relationship between murid and murshid in the context of Khalidiyya will be explained. 
In this context, the main sources of Khalidiyya, especially Risâla-i Khalidiyya of Mavlana Halid el-Baghdadi, will 
be discussed. Thus, the murshid and murid relations, which is one of the most important subjects of Sufi 
education tradition, will be put forward in a concrete way in the example of the school of Khalidiyya. 

Keywords: Spiritual Education, Murshid, Murid, Good Manners, Khalidiyya.  
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1. Giriş1 

Tasavvuf, insanı maddî unsurlardan hareketle mânevî anlamda eğiten bir ilimdir. Ebû Hafs el-
Haddâd’ın (ö. 260/874) “Tasavvuf tümüyle edepten ibarettir.” sözü2 tasavvufî eğitimin esas itibariyle 
kulun kendisi, diğer insanlar ve rabbi ile olan ilişkilerinde uygulaması gereken edeplerin tatbikinden 
müteşekkil olduğuna işaret eder. Dolayısıyla mânevî eğitime giden yol bir yönüyle maddî düzlemde 
uygulanan âdâb ilkelerinden geçmektedir. Tasavvuf yoluna giren müridin ilk vazifesi bu edepleri 
öğrenmek ve hayata aktarmak olacaktır. Tabii tasavvuf, özü itibariyle “kâl”e yani teoriye odaklı değil, 
bunun ötesinde “hâl”i yani doğrudan yaşantıyı ilgilendiren bir ilimdir. Dolayısıyla mürid bu âdâb ve 
erkânı kitaplardan değil bizzat tasavvufî hayatı kendi yaşantısında somutlaştırma fonksiyonuna sahip 
olan mürşidden alacaktır. Tıpkı Hz. Peygamber ile ashabı arasındaki ilişkide olduğu gibi mürşid de 
müride genel anlamda İslâm’ın ve özelde ise tasavvufun esaslarını öğretmekle vazifelidir. Mürşid her 
an yanında bulunan müridlerine bir taraftan bu esasları anlatırken diğer taraftan da hali ile bizzat 
uygulamalı olarak bunların hayata nasıl aktarılabileceğini göstermektedir.3 Dolayısıyla sûfîlere göre 
Hakk’a giden yolda müridin gerçek anlamda yetkin bir mürşidin rehberliğine ihtiyacı vardır. Bunun 
karşısında mürid ise birtakım kurallara ve edeplere riayet ederek şeyhine göstereceği saygı ile seyrü 
sülûktaki mesafeleri katedecektir. Bunun için tasavvuf kaynaklarında mürşidde bulunması gereken 
özellikler ve bunun yanında müridin şeyhine karşı riayet etmesi gereken edepler ayrıntılı şekilde ele 
alınmış, böylece sağlam bir hoca – talebe ilişkisinin temellerinin nasıl atıldığı günümüze 
aktarılabilmiştir. Buradan hareketle çalışmada, tasavvufî eğitim süresince mürid ile mürşid arasındaki 
ilişkiler Hâlidiyye özelinde ele alınacaktır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Tasavvufî eğitimde öğretici konumundaki şahıs, tasavvufî ilerlemeyi (seyrü sülûkunu) 
tamamlamasıyla birlikte irşad ile vazifelendirilen mürşiddir. Mürşid, sözlükte “doğru yolu göstermek, 
yönlendirmek, yöneltmek, bilgi vermek ve öğütlemek” anlamların gelen (ارشد) fiilinden türemiştir.4 
Terim olarak ise “tasavvuf yoluna giren müridlere rehberlik eden, onlara doğru yolu göstererek 
kendilerini irşad eden kimse” anlamını ifâde etmektedir. Tasavvufta mürşid ile eş anlamlı olarak şeyh 
(yaşlı, çoğulu şüyûh ve meşâyih) velî (dost) ve pîr (ihtiyar) terimleri de kullanılmaktadır.5 

Tasavvuf kültüründe mürşidin daha çok mânevî işaretler neticesinde vazifelendirildiği hususu 
vurgulanmakla birlikte mürşidde bulunması gereken vasıflardan da ayrıntılı olarak bahsedilmektedir.6 
Nitekim tasavvuf yoluna girmek isteyen bir kimsenin, intisap etmeyi düşündüğü mürşidin hakiki mi 
yoksa sahte bir şeyh mi olduğunu anlayabilmesi her zaman mânevî işaretlerle mümkün olmamaktadır. 
Bunun için bazı maddî unsurların da mürşidi tanımakta faydalı olacağı tasavvuf kaynaklarında yer alan 
önemli bir husustur. Söz gelimi Gümüşhânevî, mürşidde bulunması gereken vasıflar arasında şunları 
saymaktadır: Zevk-i selîm sahibi olma, İlim sahibi olma, âlî bir himmete7 sahip olma, Allah’ın râzı 
olduğu bir hâl üzere bulunma ve basiret sahibi olma.8 

Gümüşhânevî’nin saymış olduğu bu vasıflardan mürşidin yalnızca çokça ibadet etmek veya 
dünya ile ilgisini kesmek suretiyle sahip olduğu dereceye ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Burada 
vurgulandığı gibi şeyhte bulunması gereken en önemli vasıf, başta dini bilgiler olmak üzere belirli bir 

                                                             
1 Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi BAP birimi tarafından SBA-2017-8229 kodlu proje kapsamında 
desteklenmiştir. 
2 Ebü’l-Hasen Hücvîrî, Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi), çev. Uludağ, (İstanbul: Dergâh, 2010), s. 103. 
3 Tasavvufî eğitimdeki uygulanan metodlar ve örnekleme prensibi için bkz. Şakir Gözütok, Sûfî Pedagojisi 
Tasavvufta Şahsiyet Eğitimi (İstanbul: Nesil Yay., 2012), s. 127-149. 
4 Halil b. Ahmed, Kitâbü’l-ayn, haz. Hindâvî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003), s. 119; Ebü’l-Hüseyin 
Ahmed b. Faris b. Zekeriyyâ İbn Fâris, Mu’cemü mekâyisi’l-luga, haz. Harun (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1979), s. 398; 
Ebü’l-Kāsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, haz. ed-
Dâvûdî (Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1412), s. 354. 
5 Reşat Öngören, “Şeyh”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXXIX, s. 50; M. Mansur Gökcan, Temel Ahlâkî 
Prensipleriyle Tasavvuf (Ankara: Harf Yay., 2017), s. 284. 
6 Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul fi’l-evliyâ, haz. el-Mizyedî (Beyrut: Dâru'l-Kütibi'l-İlmiyye, 
2010), s. 33. 
7 Velîlerde var olduğu kabul edilen olağan üstü irade gücüdür. Sözlükte “meyil, arzu, istek, azim” mânasına 
gelen himmet kelimesi (çoğulu himem), “Kendini veya başkasını kemale erdirmek için kalbin bütün ruhanî 
güçleriyle Cenâb-ı Hakk’a yönelmesidir” şeklinde tarif edilmiştir. Bkz. Mehmet Demirci, “Himmet”, TDV İslâm 
Ansiklopedisi (DİA), XVIII, 56. 
8 Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 30. 
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düzeyde ilme sahip olmanın gerekli olduğudur. İkinci olarak tahsil edilen ilim ile birlikte amelin 
zorunluluk arz ettiği görülmekte, bunlarla birlikte tabii olarak zevk, himmet ve basîretin de bulunması 
gerektiği anlaşılmaktadır. İlim, irfân ve amelin bulunmadığı kimseler ise Gümüşhânevî’ye göre sahte 
şeyh olarak tanımlanmaktadır. Gümüşhânevî, sahte şeyhlerin özelliklerini şöyle sıralamaktadır:Dini 
ilimler konusunda cahillik, müslümanların saygınlığını zedelemek, mâlâyâni olan meclislere katılma, 
hevâya tabi olma ve kötü ahlâk sahibi olma.9 

Bu vasıflarda da dikkat çeken husus mürşidin ilmi ile amel etmesi gerektiğidir. Kendini şeyh 
olarak takdim eden kimsede ilim ve ilmin gerektirdiği amel olmadığında ise ortaya çıkacak şey; 
mâlâyânî yâni boş işlerle meşguliyet ve hevâya tabi olup ahlâkî açıdan kötü bir vaziyet almak ve bunun 
neticesinde müslümanların saygınlığını zedelemek olacaktır. 

Mürşidde bulunması gereken vasıflar bunlarla sınırlı değildir. Hâlidî tasavvuf kaynaklarında 
mürşidin özellikleri detaylı bir şekilde yer almakta ve bunların başında mürşidin şeriatı bilmesi ve ona 
uygun bir hayat yaşaması gelmektedir. Nitekim Gümüşhânevî, bağlanılması düşünülen mürşidi 
değerlendirmek için bazı ölçütler öne sürmekte ve şunları söylemektedir: 

1. Bir kimse hâl sahibi olduğunu iddia ediyor fakat bununla birlikte şeriata aykırı hakeret 
ediyorsa ona yaklaşma ve ondan kurtuluş namına bir şey bekleme. 

2. Daima riyâzet ile uğraşan, kimsenin yanına gelmesine izin vermeyen bir kimse görürsen 
onunla alakayı kes, ebedi olarak ondan hayır gelmez. 

3. Dünyaya meyleden bir fakir görürsen, açlıktan neredeyse ölecek bile olsa ona yaklaşma, 
onunla arkadaşlık etme. Zira onunla arkadaşlık etmek kırk sabah (gün) kalbi 
kasvetlendirir. 

4. İlmi ile kendisini müstağni gören bir kimse görürsen onun cahil olduğu konusunda şüphen 
olmasın. 

5. Bir kimseyi nefsinden gelebilecek kötülüklere karşı emin ve nefsine karşı mücâhede 
kabilinden bir faaliyette bulunmuyor görürsen onun dini yaşantısına önem verme ve 
ondan uzaklaş. 

6. Allah’ı murad etmekle birlikte oyun ve eğlenceden kendini alamayan bir kimse görürsen 
ondan hayır bekleme. 

7. İhtiyacı olduğu hâlde sohbet mekânlarına gitmeyen ve şehevî arzuları peşinde koşturan 
bir fakir görürsen bil ki bu kimse sohbetin bereketinden mahrum kalmış, gönlü bulanık 
ve kafası karışık bir kimsedir. 10 

Tasavvuf kaynaklarında mürşidin vasıfları ve sorumluluklarının yanında müridlerin mürşidlere 
karşı uyması gereken bazı kural ve edeplerden de bahsedilmektedir. Bu esaslara geçmeden önce 
mürid kavramına değinmek faydalı olacaktır. Tasavvufî eğitime tabi olmayı isteyen kimse mürid terimi 
ile ifâde edilmektedir. Mürid, sözlükte, “istemek, arzu etmek, talep etmek, meyletmek ve dilemek” 
anlamlarına gelen (اراد) fiilinden türemiştir. İrâde eden kimseye ise Arapça’da “mürid” adı 
verilmektedir.11 Tasavvuftaki anlamıyla mürid; kulun, nefsin arzularını terk edip Hakk’ın rızâsına 
yönelmeyi irâde etmesini ifade etmektedir.12  

Mürid, kelime olarak “iradesi olan” anlamına gelmekle birlikte Kuşeyrî’ye göre sûfîler bu 
kelimeyi gerçek anlamda “irâdesi olmayan kimse” için kullanmaktadırlar. Hatta sûfîlere göre 
iradesinden kendisini tecrit etmeyen mürid olamamaktadır. Diğer bir deyişle sâlik Allah’ın iradesini 
kendi iradesine tercih etmek zorundadır. Rabbi ne diliyorsa onu yapmaya gayret etmelidir. Bu 

                                                             
9 Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 30. 
10 Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 67. 
11 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, s. 206; Ebü’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî 

İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, haz. Abdullah Ali Kebir, v.dğr. (Kahire: Dâru’l-maârif, ty.), XX, 1772; Muhammed b. 

A’lâ b. Ali el-Fârukî el-Hanefî  Tehânevî, Mevsûatü keşşâfi ıstılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm, haz. el-Acem (Beyrut: 

Mektebetu Lübnan [Librairie du Liban], 1996), s. 131. 
12 Ebü’l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali Cürcânî, Mu’cemü’t-ta’rîfât, haz. el-Münşâvî (Kahire: 

Muhammed Sıddîk el-Münşâvî, ty.), s. 17; Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Kabalcı, 

2012), s. 189. 
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anlamda kendi istek ve arzularından tamamıyla vazgeçip rabbinin isteklerini yerine getirmelidir. 
Zaten Kuşeyrî’nin naklettiğine göre sûfîlerin ekseriyeti nazarında irade, adet üzere olan davranışların 
terk edilmesi ile gerçekleşir. Adetten kast olunan ise gaflet yerlerinde bulunma, şehevâta tâbi olma, 
arzu ve isteklerin peşinde koşma gibi davranışlardır. Mürid bu gibi fiillerin tamamından sıyrılmıştır. 
Bu âdetleri terk etmesi müridin iradesinin sıhhatini gösterir. İrâdenin hakikati ise Hakkı talep etme 
konusunda harekete geçmektir.13 Netice itibariyle tasavvufta mürid, nefsani duygu ve düşünceler ile 
hareket etmeyi değil Allah’ın muradını isteyen ve bu uğurda varlığını adayan kimse anlamına 
gelmektedir. 

Hâlidîler, müridde bulunması gereken vasıflardan bahsederken Kuşeyrî’nin işaret etmiş 
olduğu bu şeriate bağlılık esasına önemle vurgu yapmaktadırlar. Onlara göre mürid tasavvufî eğitimin 
temel bir parçası olan şeriata bağlılık ilkesine tam olarak uymalıdır. Aşırıya kaçmadan, Allah’ın 
emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak takvaya sarılmak suretiyle nefsini 
olgunlaştırmalıdır.14 Dolayısıyla ilk aşamada öncelikle müridin iman ve itikadının sağlam bir zemine 
oturması, tüm işlerinde Allah’a karşı sıdkı (doğruluğu) şiar edinmesi gerekmektedir. Bunun için 
müridin itikadi ve şer‘î meselelere dair eksik bilgilerini tamamlaması; helal, haram, farz ve vacip gibi 
ahkâm-ı şer‘iyyeyi öğrenmesi yani ilim tahsil etmesi elzemdir.15 Müridliğin sağlam bir temel üzerine 
kurulması için bu ilk şarttır. Mürid kendisi için zaruret arz eden ilmî birikimi sağladıktan sonra 
bildikleri ile amel etmelidir. İşte tasavvuf yoluna ancak sağlam bir itikat ve şeriatın ahkâmı ile amel 
ettikten sonra girilebilmektedir. Nitekim sûfîlere göre ancak sahih bir akideye sahip olunup ahkâm-ı 
şer‘iyye öğrenilir ve uygulanırsa tasavvuf yolunda ilerleme mümkün olacaktır. Aksi takdirde yapılan 
riyâzât ve mücâhedelerin bir faydası olmayacaktır.16 

4. Müridin Mürşide Karşı Edepleri 

Tasavvuf kaynaklarında müridin şeyhi ile münasebetlerinde gözetmesi gereken edeplerden 
söz edilmektedir. Müridin uyması gereken edep kuralları incelendiğinde her şeyden önce müridin 
şeyhe intisap ederken halis bir niyete sahip olması gerekmektedir. Müridin tasavvufa girmekteki tek 
muradı Cenâb-ı Hak olmalıdır.17 Diğer bir ifade ile müridin bir mürşide bağlanması ve onun eğitimi 
altına girmeye niyetlenmesi kurbiyet, velilik, keramet ve ermişlik gibi dünya ve âhirete yönelik 
birtakım menfaatler elde etme amacıyla değil yalnızca Allah’ın rızasını kazanma gayesine 
dayanmalıdır.18 Nitekim sûfîlere göre Allah’ın rızasının gözetilmediği, sırf dünyalık menfaatlere 
odaklanmış bir müridlikten hiçbir fayda hâsıl olmayacaktır. Bunun da ötesinde müridin yalnızca 
tasavvuf yoluna girerken değil hayatın her alanında, tüm iş ve hareketlerde niyetinin sâlih olmasına 
dikkat etmesi ve daima Allah’ın rızasını gözetmesi müridin uyması gereken önemli bir ilkedir.19 

Bir mürşide intisap etmiş ve böylece tasavvuf yoluna girmiş olan müridin tasavvufî eğitim 
sürecinden azami surette istifade edebilmesi için intisap ettiği tarikatın en değerli tarikat olduğu 
şuurunda olması gerekli görülmektedir.20 Aynı şekilde mürid, “Eğer şeyhim olmasa yeryüzünde beni 
rabbime ulaştıracak şeyh yoktur.” diyerek şeyhinin yüce bir mertebede bulunduğunu ve emsalsiz 
olduğunu, tasavvuf yolunda elde edeceği neticenin ancak kendi şeyhinin vasıtasıyla mümkün 
olabileceğini düşünmeli, başka bir şeyhten feyz almasının mümkün olmadığına inanmalıdır. Böylece 
şeyhine tam bir teslimiyet ve muhabbet sağlama imkânı bulacaktır. Öyle ki artık mürid mürşidini 
ailesinden, malından ve kendisinden daha çok sever bir hale gelecek, kendi saadetini ve güzel 
hallerini mürşidinin rızasına, felaketini ve kötü hallerini ise onun gazabına bağlayacaktır.21 Bunun için 

                                                             
13 Kuşeyrî, er-Risâle, s. 236. 
14 Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 31, 32. Müridde bulunması gereken özellikler büyük oranda tüm tarikatlarda 
benzerlik arz etmektedir. Örneğin Yeseviyye’nin adabı hakkında bkz. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 1976), s. 98. Ayrıca bkz. Mustafa Kara, “Müridin 
Gönlündeki Mürşid Mürşidin Gönlündeki Mürid”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, (2002), s. 51. 
15 Muhammed b. Abdullah Hânî, Kitâbü’l-Behceti’s-seniyye fî âdâbi’t-tarîkati’l-aliyyeti’l-Hâlidiyyeti’n-
Nakşibendiyye (İstanbul: İhlâs Vakfı Yay., 2002), s. 25; Mehmed Zahid Kotku, Tasavvufî Ahlâk (İstanbul: Seha 
Neşriyat, 1981), II, 233. 
16 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 25; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 233. 
17 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 41; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 246, 247. 
18 Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye (yy., 1857), s. 8. 
19 Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 31, 32. 
20 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 27; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 234. 
21 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 17, 18; Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 43; Kotku, Tasavvufî 
Ahlâk, II, 247, 248. 
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müride seyrü sülûkta karşılaşacağı çeşitli sıkıntılar karşısında kararlı olması, bu yolda ancak şeyhinin 
yardımı ile muvaffak olabileceğini düşünmesi, şeyhine saygı ve hürmeti elden bırakmaması tavsiye 
edilmektedir.22 

Müridin bağlı bulunduğu tarikatı ve şeyhini mevcutların en iyisi kabul etmesi, intisap ettiği 
tarikatta karar kılmasını ve gözünün artık başka tarikatlara meyletmemesini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Mürid, şeyhini, yeryüzündeki en değerli kimse olduğu inancıyla dinlediğinde 
psikolojik anlamda ona daha sağlam bir şekilde bağlanacak, böylece onun tesiri altına daha rahat ve 
kesin bir şekilde girecektir. Diğer tarikatlarla kıyaslama gibi kendisini oyalayacak işlerle meşgul 
olmaması tasavvufî eğitimde istifade oranını arttıracak ve netice itibariyle daha başarılı sonuçlara 
ulaşma ihtimalini yükseltecektir. 

Müridin mürşidi ile aralarındaki mânevî bağı tesis etmesi ise râbıta adı verilen uygulamaya 
dayanmaktadır.23 Bu uygulamada mürid, yanında olmadığında bile mürşidi ile irtibatı sağlamaktadır. 
Mürid, rabıta esnasında şeyhinin ruhaniyetini hayal ederek mürşidin iki gözünün arasına baktığını 
düşünmektedir. Böylece mürşidden gelen feyz, müridin kalbine akmakta, buradan kalbin 
derinliklerine doğru seyretmektedir.  

Halidiyye’de şeyh, toplumdan uzak, insanların içine çıkmayan, içine kapanık bir şahsiyet 
değildir. Tam tersine insanlarla yakın ilişki içerisinde olan onların dertleriyle dertlenen, sıkıntılarına 
çözüm arayan, maddeten ve mânen onların hizmetinde olan kimsedir. Her isteyen mürşid ile 
görüşebildiği için tasavvuf kaynaklarında şeyh ile görüşmenin nasıl gerçekleşeceği, hangi edeplere 
riayet edileceği tafsilatı ile yer almaktadır. Söz gelimi müridin, mürşidin huzuruna çıkmadan önce 
bazı ön hazırlıklar yapması gerekmekte, bunların başında abdest almak gelmektedir. Mürid abdest 
alarak maddi anlamda temizliği sağlamaktadır. Bunun yanında tüm günah ve kusurlarından arınmak 
için en az on beş defa tevbe ve istiğfar edecek, böylece mânevî temizliğini de tamamlayacaktır. Daha 
sonra bir Fatiha ve bir İhlâs suresi okuyup mürşidinin ruhaniyetine hediye edecektir.24 Bu hazırlıklar 
kişinin maddeten ve mânen temizlenmesi, böylece mürşidden istifade için ruhen ve bedenen 
hazırlanmasını sağlamaktadır. Böylece mürid alelade bir kimsenin huzuruna çıkmadığının farkında 
olacak, mürşidini adeta dünyada görülebilecek en mühim kişi olarak tasavvur edecektir.  

Mürid şeyhinin huzuruna çıktığında da adaba riâyet etmelidir. Bu bağlamda mürid mürşidinin 
huzurunda saygı ve tevazu içerisinde boynunu bükmek suretiyle şeyhinden kendisine oturması veya 
konuşması için izin vermesini bekleyecektir. Bu esnada mürid, kendisine konuşması için ona söz 
verilmedikçe gerek mürşidiyle gerekse etrafındaki diğer müridlerle konuşmamalıdır. Tıpkı âşık olan 
kimsenin maşukundan başkasını görmediği gibi mürid de şeyhi dışındakileri göremez bir hâl içerisinde 
tüm dikkatini mürşidine yoğunlaştırmalıdır. Zira sûfîlere göre mürşide gösterilen saygı Allah’ın rızasını 
kazanmak gayesiyle olduğu için esas itibariyle Allahu Teâlâ’ya duyulan saygıdan ileri gelmektedir.25 

Öte yandan mürşidin huzurundaki mürid kalbini gafletten ve çeşitli kötü düşüncelerden 
arındırmalıdır. Özellikle mürşidi imtihan etme gibi bir gayeyle huzuruna varmamalıdır. Bu gibi duygu 
ve düşünceler müridin mürşidinin gözünden düşmesine sebeb olur ki sûfîlere göre ehlullahın 
nazarından sakıt olmak, Hakk’ın nazarından sakıt olmaya neden olur. Dolayısıyla mürşidin huzuruna 
gafletten uzak bir şekilde vukûf-ı kalbîyi koruyarak, mürşidden feyiz almayı umarak çıkmak ve bu 
esnada mürşidin kalbine muhabbet ve samimiyet içerisinde bağlanmak önemli bir esas olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Mürid, mürşidin önünde otururken ona güven vermeli, konuşmasını dinlerken 
ona karşı tecessüste bulunmamalı, himmetini mürşidinin himmetine bağlayarak onun sözlerine 
yoğunlaşmalıdır. Mürşidin sözlerini pür dikkat dinleyerek sözlerdeki hikmetleri zihne 
yerleştirmelidir.26 Mürid, şeyhini rahatsız edebileceği düşüncesiyle huzurunda oturmayı 
uzatmamalıdır. Huzur esnasında şeyhin dış görünüşünden ziyade bâtını ile meşgul olmaya 
çalışmalıdır.27 Mürşidin huzurundan ayrılırken geri geri yürüyerek çıkılmalı,28 şeyhi ile bir başkasına 
selam göndermemelidir. Şeyhinin göreceği şekilde abdest almamalı, onun bulunduğu yerde 

                                                             
22 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 41; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 246, 247. 
23 Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin râbıta anlayışına dair bkz. Vahit Göktaş, “Mevlânâ Halid-i Bağdâdî’nin “Risaletü 
fî Tahkîki’r-Rabıta” Adlı Eseri ve Rabıta ile İlgili Görüşleri”, Tasavvuf Yazıları, (2014). 
24 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 12. 
25 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 14. 
26 Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 68. 
27 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 17, 18. 
28 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 37. 
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tükürmemeli, sümkürmemelidir. O esnada şeyh de iştirak etmiyorsa nafile namazlarını şeyhinin 
yanında kılmamalıdır. 29 

Kaynaklarda müridin edepleri arasında konuşma ile ilgili hususlara da yer verilmektedir. Bu 
kapsamda müridin, mürşidi ile konuşacağı zaman öncelikle izin istemesi, saygısızlık etmekten 
sakınması, sesini yükseltmemesi, mürşidin sözünün hiçbir surette kesilmemesi ve ona itiraz 
edilmemesi sayılmaktadır.30 Yine mürşid ile zıtlaşmaktan kaçınmak, sevgi ve muhabbet besleyerek 
onun söylediklerini tasdik etmek müridin uyması gereken edepler arasındadır.31 Bunların yanında 
şeyhin huzurunda sesi yükseltmek ve gevşeklik göstermemek ve davranış, söz, soru ve cevaplarda 
ciddiyeti muhafaza etmek tavsiye edilmektedir. Nitekim şeyhin huzurunda ciddiyetsizlik göstermenin 
müridin kalbinden şeyhinin ihtişâmını gidereceği böylece kalbin istifade edemez hâle geleceği 
belirtilmektedir. Mürid, şeyhi ile konuşup görüşeceği zamanları iyi ayarlamalı, onunla konuştuğunda 
da edeb dairesi içerisinde bunu gerçekleştirmeli, zaruret olmadıkça konuşmayı uzatmamalıdır. Mürid, 
şeyhinin sözlerini diğer insanlara ancak anlayabilecekleri kadarıyla aktarmalı, şeyhinin kendisine özel 
olarak açıkladığı sırları ise ifşâ etmemelidir. 32 

Mürşid tasavvufî eğitimin bir gereği olarak müridini çeşitli şekillerde imtihan edebilmektedir. 
Bu konuda Hz. Musa ile Hızır arasında geçen hadise örnek alınmaktadır.33 Mürşid zâhiren mahzurlu 
gibi gözükebilecek bazı davranışları müridini denemek yahut ders vermek amacıyla yapabilmektedir. 
Ayrıca mürşidin yüzünün gülmesi, zâhiren iyi bir muamele gibi gözükse de mânevî anlamda müridi 
mahrum ettiğinin bir alâmeti olabilir. Öte yandan mürşidin müridine iltifat etmemesi, hatta kötü 
davranması onu terbiye etmek gayesiyle gerçekleşmiş olabilir.34 Bundan dolayı mürşidin azarlamasını 
kötü görmeyip lütuf olarak kabul etmesi mürid için önemli bir husustur. Dolayısıyla mürid şeyhin 
fiillerini beğenmemek veya itiraz etmekten kaçınmalı, mümkün olduğunca kendisine ters gözüken 
davranışlarını tevil etmeye çalışmalıdır. Hızır ve Musa kıssasını aklından çıkartmamalıdır.35 

Mürid, vâkıâ, keşf, kerâmet ve hatırına gelen her türlü düşünceyi (havâtır), şeyhi ile 
paylaşmalı, ondan bu düşünceleri için yorumlar yapıp çareler bulmasını talep etmelidir. Zira sûfîlerce 
mürşid bir tabip gibi görülmekte her türlü mânevî hastalığın ilacının onda olduğu düşünülmektedir. 
Fakat şeyhin keşfi var diye anlatma ihtiyacı duymaksızın şeyhin duruma vakıf olmasını beklemek yanlış 
görülmektedir. Zira her ne kadar şeyhin keşfen buna vakıf olması muhtemel olsa da içtihatta hata 
vaki olduğu gibi keşfin de isabet etmediği durumlar olabilmektedir. Bundan dolayı vâkıa, rüya ve 
mükâşefât kabilinden karşılaştığı her türlü olayı şeyhine aktarması gerekmektedir. Öte yandan bu gibi 
hallere iltifat etmemesi ve zihnini bu gibi esas itibariyle çok değerli görülmeyen düşüncelerle meşgul 
etmemesi tavsiye edilmektedir. Bunları şeyhine arz ettiğinde de ondan bunları derhal yorumlamasını 
beklememelidir. Şeyhin, açıklamayı uygun bulduğu zaman ve mekanda bunları kendisine 
açıklayacağını bilmelidir.36 

Mürid ile mürşid arasındaki ilişkinin nasıl olacağı hangi kurallara riayet edileceğine dair adab 
ve kurallar tasavvuf kaynaklarında detaylarıyla yer almaktadır. Öyle ki bazen yapılmamasının çok 
doğal görülebileceği basit bir davranış bile müridin yapmaması gereken davranışlar arasında 
sayılabilmektedir. Bu da her kesimden ve kültürden insanın mürid olup tasavvufî eğitime tabi 
tutulabileceği dolayısıyla âdâbın en ince ayrıntısına kadar onlara aktarılmasına önem verildiğini 
göstermektedir. Bu kurallar arasında müridin, mürşidinin izni olmadıkça onunla yemek yememesi, 
elbiselerini giymemesi, ona mahsus olan bardaktan su içmemesi, hayvanına binmemesi ve yerine 
oturmaması gerektiği gibi kurallar yer almaktadır. Öte yandan kaynaklarda, günün büyük bir 
bölümünü mürşidi ile birlikte geçiren müridin, mürşidine karşı göstereceği hürmete dair pek çok 
kuralın yer aldığı görülmektedir. Örneğin müridin bineğine mürşidden önce binmeyerek mürşidine 
yardımcı olması; aynı şekilde mürşidi inmeden bineğinden inerek ona yardım etmesi, mürşidin özel 

                                                             
29 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 43; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 247, 248. 
30 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 34. 
31 Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 68. 
32 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 43; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 247, 248. 
33 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 24. 
34 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 21. 
35 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 40; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 246. 
36 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 41, 43; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 246-248. 
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hizmetinde ise ondan önce uyumaması, onun eşyalarını kullanmaması gibi hususlara riayet etmesi 
bunlar arasındadır.37 

Tasavvufî eğitimde esas itibariyle müridin mürşidini tam anlamıyla örnek alması tavsiye 
edilmekte, bu bağlamda mürşidin sevdiğini sevmesi, sevmediğini sevmemesi öğütlenmekte38 ve 
hoşlanmadığı her şeyden de kaçınması tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte mürid, kendisine 
yapması emredilenin haricinde şeyhinden her gördüğünü yapmaya kalkmaması konusunda da 
uyarılmaktadır. Zira mürşidin içinde bulunduğu hâl ve makamın gerektirdiği bazı fiilleri olacaktır. 
Bunları aynen taklit etmesi ise müride zarar verebilecektir.39 Dolayısıyla örnek alınacak davranışların 
da şeyhin bilgisi dâhilinde olması ve genel olarak müridin şeyhin kontrolünde hareket etmesi, 
yapılacak uygulamaların sıhhati açısından önem arz etmektedir. 

Öte yandan müridin tasavvufî eğitim müddetince şeyhine mutlak surette itaat etmesi ve kendi 
aleyhine de olsa verilen emre uyması temel esaslardan biridir. Tasavvufta mürid gassâlin önündeki 
meyyite benzetilmekte ve cenaze yıkayana nasıl teslim olunursa öylece mürşide teslim 
olunmaktadır.40 Nitekim eğitimin başarılı olması için öğrencinin öğretmenine tam anlamıyla itaat 
etmesi temel bir gerekliliktir. Tabii buradaki teslimiyet tasavvufî eğitim ile ilgili konulardadır. Bunun 
dışında şeyhe itaatin sınırlarını şeriat belirleyecektir. Bunun yanında mürid, tasavvufî eğitim 
kapsamında olsun ya da olmasın yapacağı her işte mürşidine danışarak onun müsaadesi doğrultusunda 
amel etmesi müridden beklenen hususlardan biridir.41  

Sûfîlere göre mürid, kendisine verilen emri tevil etmeksizin hemen yerine getirmeli, hatta 
emri yerine getirinceye kadar dinlenmemeli, hiçbir hususta şeyhine ihanet etmemeli, her işinde 
iradesini şeyhin tercihleri doğrultusunda biçimlendirmeli ve özellikle şeyhinin kendisine verdiği zikir 
ve vird vazifelerini eksiksiz bir şeklide yerine getirmelidir. Mürid şeyhine itaat ettiği gibi onun 
vazifelendirdiği halifelerine de aynı şeklide itaat etmelidir. 42 

Mürid şeyhine tam bir teslimiyet içerisinde malıyla ve canıyla hizmet etmelidir.43 Ancak mürid 
şeyhine karşı yaptığı hizmeti hiçbir surette gözünde büyütmemeli ve başa kakmamalıdır. Mürşidinin 
kendisine emrettiği hiçbir hususu tehir etmemeli, bir konuda söz vermişse hiçbir surette sözünden 
dönmemelidir.44 Mürid ihtiyacını ancak şeyhinden talep etmelidir. Şeyhin olmadığı durumlarda 
sıkıntıya düşülecek olursa ancak salih, cömert ve muttaki olan bir kimseden istemelidir.45 

Sonuç 

Tasavvuf, mürid ve mürşid ilişkileri temelinde olgunlaşan, kâle değil hâle dayalı bir ilim olup 
kişinin kendisi, çevresi ve rabbi ile ilişkilerini düzenleyen kurallardan hareketle maddeten ve mânen 
müridin gelişiminin izlendiği bir eğitim metoduna sahiptir. Bu eğitim sürecinde başrollerde hoca-
talebe ilişkisi içerisinde mürşid ve mürid yer almakta, müridin gelişimi adaba uyması ölçüsünde olumlu 
bir seyir izlemektedir.  

Bu bağlamda tasavvufî eğitimin ilk unsuru olan mürşidin kim olduğu ve hangi vasıflara sahip 
olması gerektiği ve bu vazife süresince uyması gereken kurallar ve sorumluluklar kaynaklarda 
ayrıntısıyla yer almıştır. Bu bilgilerden mürşidin insanüstü bir varlık olmayıp dini emir ve yasaklara 
riayet eden, nefsini terbiye etmesi hasebiyle kâmil bir insan mertebesine çıkmış olmakla birlikte hata 
ve günahlardan mutlak anlamda korunmuşluğu bulunmayan, her an nefsinin istekleri doğrultusunda 
hareket etme ihtimali bulanan bir rehber olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Hâlidî tasavvuf 
kaynaklarında tasvir edilen şeyh modelinin, günümüzde tasavvufî çevrelerde tasavvur edilen şeyh 
anlayışından farklılaştığı görülmekte, özetle mürşidin de bir beşer olduğu vurgulanmaktadır. Öte 
yandan tasavvufî eğitimden azami oranda istifade edebilmesi amacıyla müridden de birtakım 
kurallara ve adaba riayet etmesi beklenmektedir. Kaynaklarda yer alan ilkeler incelendiğinde 
tasavvufî eğitimin, mürid ve mürşid bağlamında birtakım maddî kuralları tatbik etmek suretiyle kişinin 

                                                             
37 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 30. 
38 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 31. 
39 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 41, 43; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 246-248. 
40 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 36; Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 30. 
41 Gümüşhânevî, Câmiu’l-usul, s. 30. 
42 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 41; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 246, 247. 
43 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 41, 43; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 246-248. 
44 Hâlid el-Bağdâdî, Terceme-i Risâle-i Hâlidiyye, s. 37, 38. 
45 Hânî, Behcetü’s-seniyye, s. 41; Kotku, Tasavvufî Ahlâk, II, 246, 247. 
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mânevî gelişimini sağlamayı amaçladığı görülmektedir. Bunun yerine getirilmesinde de sistemli bir 
metot kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
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Özet 

Bu çalışma ilkokul dördüncü sınıfta yazma güçlüğü yaşayan bir öğrencinin el yazısı okunaklılığını 

geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma öğretmenin yazma güçlüğü yaşayan öğrencisinin yazma hatalarının 

belirlenip onları düzeltme çalışmalarının yapıldığı için uygulamalı eylem araştırmasıdır. Bu öğrenci Ankara ili 

Etimesgut ilçesinde bir devlet ilkokulunda devam etmektedir. Öğrencinin yazma güçlüğünün nedenlerinin tespit 

edilmesi amacıyla öğrenci sınıfta teneffüste gözlemlenmiş; veliyle görüşme yapılmış, sağlık raporları 

incelenmiştir. Öğrencinin görme, işitme ve zihinsel yönden hiçbir problemi yoktur. Yazma güçlüğü nedenlerini 

araştırmak için öğrenci okul ortamında gözlemlenmiş velisiyle görüşülmüş sağlık raporlarına bakılmış derslerde 

kullandığı defterleri araştırmacı tarafından incelenmiştir. Öğrenciye literatür taraması yapılarak uygun bir 

okuduğunu anlama testi uygulanmıştır. Bir dakikada okuma ve yazma hızına bakılmıştır. Uygulama öncesinde ve 

sonrasında kopyalama ve dikte yaptırılmıştır. Uygulama öncesinde öğrenciye yazdırılan metne bakıldığında 

harfleri birleştirmede sıkıntı yaşadığı, harflerin açık ve anlaşılır olmadığı, harflerin boyutlarının satır aralığına 

uygun yapılmadığı, noktalama işaretlerine uyulmadığı gözlemlenmiştir. Araştırmacı tarafından öğrencinin yazma 

esnasında sırasında doğru oturmadığı, kalemi sıkarak tuttuğu, defter ile göz arasındaki mesafenin çok yakın 

olduğu ve harfleri birleştirmede sürekli kalemi kaldırdığı tespit edilmiştir. Yazının okunaklılık düzeyi Çok Boyutlu 

Okunaklılık Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmaları analiz edilerek yazma hataları tespit edilmiştir. Bu 

hatalarını gidermek ve el yazısı okunaklılığını geliştirmek için 8 hafta 40 saat süren bireysel bir çalışma 

yapılmıştır. Çalışma katılımcının devam ettiği okulda idare tarafından destek eğitim için tahsis edilen boş bir 

sınıfta gerçekleştirilmiştir. Öğrencinin yazma hataları belirlenmiş, bu hataları gidermeye yönelik 40 saatlik bir 

bireysel çalışma programı hazırlanmıştır. Çalışma sonunda öğrencinin yazma hatalarının en aza indiğini ve el 

yazısı okunaklılığının geliştiği görülmüştür. Yazma esnasında kelime bitene kadar kalemi kaldırmadığı için yazma 

hızı da arttığı görülmüştür. Bu çalışma, uygun yöntem ve teknikler belirlenip kullanıldığında yazma güçlüğü 

yaşayan öğrencilerin eksikliklerinin giderilebileceğini, yazı okunaklılığının artırılabileceğini ve bu öğrencilerle 

birebir çalışmanın oldukça etkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Yazma, yazma güçlüğü,el yazısı,eylem araştırması 
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Improving Hand-Writing Legibility of a Forth Class Student with Writing 

Difficulty: Action Research 

Abstract 

The aim of this study was to improve handwriting legibility of a student who had difficulty in writing in 

the fourth grade of elementary school. The study was designed as an action research. This study is a practical 

action research for identifying and correcting writing mistakes of a student who has writing difficulty. This 

student is attending a state primary school in the city of Etimesgut in Ankara. In order to determine the causes 

of the student’s difficulty in writing, he was observed in the  class, interviewed by his parents, and health 

reports were examined. There seemed no problem of vision, hearing and mental direction of the student. In 

order to investigate the causes of writing difficulties, the student was observed in the school environment, 

interviewed with parents, medical reports and  notebooks used in the lessons were examined. The literature 

was scanned through and an appropriate reading test was found and appled to the student. The reading and 

writing speed was examined at a minute. The copying and dictation were made before and after the application. 

When the student writes the text, it is observed that the letters are not clear and understandable, the letters 

are not in line with the line spacing, the punctuation marks are not observed and the distance between the 

notebook and his eye is too close and that he has permanently removed the pencil while combining the letters. 

The legibility level of the text was evaluated with the Multidimensional Legibility Scale. Writing errors were 

determined by analyzing the texts. An individual study has been conducted for 8 weeks and 40 hours to clear 

these mistakes and improve handwriting legibility. The study was conducted in a vacant classroom where the 

support was provided by the administration in the school where the participant was attending. A 40-hour self-

study program was prepared to correct these mistakes. At the end of the study, we can see that the writing 

mistakes of the students have mostly gone down and his handwriting legibility has improved. His speed of writing 

has also increased as he did not remove the pen during the writing. This study shows that when the appropriate 

methods and techniques are  identified and used, the deficiencies of the students who have difficulty in writing 

can be eliminated, the legibility of the writing can be increased, and that working with these students is very 

effective.  

Key Words: Writing, writing difficulty, handwriting, action research 
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1.Giriş 

Yazma, öğrencilerin bilgilerini birbiri ile ilişkili olan birçok cümleyi dilbilgisi kurallarına uygun 

olarak art arda sıralaması gereken uzun süreli bir süreç eylemidir. Yazma eylemi kendi içinde okuma, 

düşünme ve düzgün ifade etme becerilerini içerdiği ve uygulaması zor bir eylem olduğu için öğrenciler 

bu etkinlik türünden uzak durma eğ ilimi içindedirler.(Ungan,2007) Yazı yazmak zor, belli bir birikim 

ve bilgi isteyen bir uğraştır (Yalçın, 1998: 149). 

Yazı ise, konuşma dilindeki sözcük ve cümlelerin bazı sembolik şekil ve çizimlerle kâğıt 

üzerine saptanmış biçimleri olarak tanımlanmaktadır (Çelenk, 2007: 154). Bitişik eğik yazı, harflerin 

birbirine bağlanarak heceler, hecelerin de birbirine bağlanarak kelimelerin oluşturulduğu bir yazıdır. 

Öğrenci yazı yazarken sürekli olarak bağlantılar yapmakta ve bunu giderek alışkanlık hâline 

getirmektedir. Bu durum öğrencinin yazının öbür bağlantıları ve ayrıntıları üzerinde düşünmesini 

sağlamaktadır. Böylece bitişik eğik yazı ile öğrenci bağlantılı ve ayrıntılı düşünmeyi öğrenmekte ve 

geliştirmektedir. Bu süreç öğrencinin bilgiler ve anlamlar arasında da bağlantı yapmasını 

kolaylaştırmaktadır (Güneş, 2006). 

Güneş’e (2006) göre, bitişik eğik yazı sürekli ve hızlı yazılmaktadır. Dik temel yazıda her 

harften sonra durulduğu için yazı yazma süreci sık sık kesilmekte ve yavaşlamaktadır. Bu durum 

düşünme sürecini de etkilemektedir. Oysa bitişik eğik yazıdaki süreklilik ve hız, düşüncenin sürekliliği 

ve hızı ile birleşmekte ve birbirinin gelişimini desteklemektedir. Bitişik eğik yazı hızlı yazılmakta, 

kelime tanımayı kolaylaştırmakta, öğrencilerin beden ve kas gelişimine uygun olmaktadır. Ayrıca 

bitişik eğik yazı, öğrencinin yazı yazarken harflere, harf bağlantılarına ve ayrıntılara dikkat etmesini 

zorunlu kılmaktadır. Böylece sadece yazmada değil, okuma sürecinde de öğrencinin dikkati önemli 

oranda gelişebilmektedir. 

Bitişik eğik yazı, öğrencilerin kelime içindeki harfleri doğru öğrenmesinde de etkili 

olmaktadır. Çünkü elin doğru hareket etmesi, kelimenin içinde hangi harflerin olduğunu zihnen 

bilmeyi zorunlu kılmaktadır (Akyol, 2009; Başaran ve Karatay, 2005; Güneş, 2007).Öğrencilerin okulda 

kendilerinden beklenilen yazma davranışlarını sergileyebilmeleri için el yazısında ustalaşmaları 

gerekmektedir.(Şahin,2012) (Bektaş,2007), öğrencilerin yazı estetiği açısından dik yazı ve bitişik eğik 

yazı oranlarının birbirine yakın olduğunu ve öğrencilerinin standart bir bitişik eğik yazı yazıp 

yazamadıkları sorusuna öğretmenlerin % 48’inin evet, % 47’sinin kısmen yanıtını verdiğini bulmuştur. 

(Özdemir,2008) bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olmasından dolayı yazma hızını artırdığını ve 

harflerin doğru yazımını desteklediğini ortaya koymuştur. Yazı yazmayı öğrenmede ortaya çıkan 

güçlükler, öğretmen tarafından gerekli yardımlarla ortadan kaldırılabilir (Ferah, 2001). 

(Kodan,2016)İlkokul üçüncü sınıf öğrencisiyle yaptığı yazı okunaklılığını geliştirme çalışması 

sonucunda öğrencinin yetersiz yazı okunaklılığı düzeyinden yeterli yazı okunaklılığı düzeyine geldiğini 

görmüştür. Yazma güçlüklerinin giderilmesine yönelik diğer bir araştırmada (Calp, 2013), el yazısı 

problemi olan bir öğrencinin yazma probleminin giderilmesi için 30 saatlik bir çalışma yürütülmüştür. 

Çalışma sonunda öğrencinin yazma hataları azalmış ve yazısı okunaklılık bakımından kabul edilebilir 

bir düzeye gelmiştir.(Yıldız,2003) ilkokul ikinci sınıfta öğrenim gören ve yazma güçlüğü olan bir 

öğrenicinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi amacıyla 7 hafta 35 ders saati süren bir çalışma 

uygulamış ve başarılı olduğunu görmüştür.Türkiye de el yazısı okunaklılığının giderilmesine yönelik 

çalışmalar olduça azdır. Bu çalışmanın amacı, yazma güçlüğü olan bir ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencisinin el yazısı okunaklılığı eylem araştırması çerçevesinde geliştirmek ve eylem sürecini 

betimlemektir. Bu çalışma yazma güçlüklerinin giderilmesine yönelik örnek bir uygulama olmaktadır. 

2. Yöntem 

Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Bu 

çalışmada öğretmenin yazma güçlüğü yaşayan öğrencisinin yapıldığı için uygulamalı eylem 

araştırmasıdır. 
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Uygulamalı eylem araştırmaları, öğretmenlerin sınıflarında karşılaştıkları bir soruna çözüm 

üretmek, herhangi bir konuda öğrencilerinin öğrenme düzeyini geliştirmek ve kendi mesleki 

performanslarını artırmak için tasarladıkları araştırmalardır (Creswel, 2005) Araştırmacı bu çalışmayı 

yürütürken hem öğretmenlik yapmakta hem de sınıf öğretmenliği eğitimi alanında yüksek lisans 

öğrenimine devam etmekteydi. 

2.1. Öğrenciyi Belirleme Süreci 

Ankara ili Etimesgut ilçesindeki bir ilkokulda idare ile görüşülmüş yapılacak çalışma ile ilgili 

bilgi verilip gerekli izin alınmıştır. Daha sonra ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören, görme-işitme 

ve belirlenmiş zihinsel bir problemi olmayan; ancak yazı yazmada sorunu olan bir öğrenci arandığı 

açıklanmıştır. Öğrencinin yazma güçlüğü olup olmadığını belirlemek için öğrenciye dikte ve kopya 

çalışması yaptırılmıştır. Araştırmacı ayrıca öğrencinin defterindeki yazıları da incelenmiş ve 

öğrencinin aranan kriterleri taşıdığını tespit etmiştir. 

2.2. Öğrencinin Özellikleri 

Öğrencinin isminin verilmesinin etik olarak uygun olmadığı düşünüldüğünden öğrenci için 

Poyraz kod adı kullanılmıştır. Poyraz’ın annesiyle görüşülerek çalışmanın yapılmasına izin vermeleri 

sağlanmıştır. Poyraz’a  çalışma detaylı bir şekilde anlatılmış.Poyraz ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencisidir.10 yaşındadır.Üç çocuklu bir ailenin ortanca  çocuğudur.Poyraz ın ailesinin ekonomik 

düzeyi  düşüktür.Poyraz ın annesi ev hanımı  babasının sabit bir işi yoktur. Poyraz’ın anne ve babasının 

herhangi bir öğrenim durumu yoktur.Poyraz’ın önceden belirlenmiş herhangi bir zihinsel, görsel ve 

işitsel bir problemi yoktur.Poyraz ilkokulu birinci sınıfta okumaya zamanında geçmiştir .Poyraz 

şimdiye kadar iki öğretmen değistirmek  zorunda kalmıştır.Anasınıfına gitmiştir. 

2.3.Çalışma Ortamı 

Poyraz ile hergün 1 ders saati olmak üzere toplam 40 saat çalışma yapılacağı belirlenmiştir. 

Çalışmalar okulun destek eğitim yapılması için belirlenen dersliklerinde yapılacaktır. 

3. Veri Toplama Araçları 

Yazıların okunaklılık düzeyini belirlemek için Yıldız ve Ateş (2010) tarafından geliştirilen Çok 

Boyutlu Okunaklılık Ölçeği yazı okunaklılığını eğim, boşluk, ebat, biçim ve çizgi takibi olarak beş 

boyutta değerlendiren dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. Ölçekte okunaklılığın boyutları 

yeterli (3), kısmen yeterli (2), yetersiz (1) olarak üç kategoride ele alınmış ve yeterlilik düzeyleri 

tanımlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan 15’tir. Toplam puanı 5 - 8.3 

olan yazılar okunaklı değil; toplam puanı 8.4 – 11.7 olan yazılar orta düzeyde okunaklı; toplam puanı 

11.8 – 15 olan yazılar ise, okunaklı olarak değerlendirilmektedir. 

Bu veri toplama aracına göre öğrenciye uygulama yapılmadan önce çok boyutlu okunaklılık 

ölçeğinden aldığı puan 5 olmuştur. 

4. Uygulama Süreci 

Poyraz’ın el yazısı okunaklılık durumunu belirlemek için defterleri incelenmiş durumu 

belirleme çalışmaları yapılıp hata tespit edilmiş sonra eylem planı hazırlanıp,eylem uygulamaya 

geçilmiş ve uygulama sonunda  yazıdaki gelişimi değerlendirilmiştir. 

4.1.Durum Belirleme Çalışmaları 

Bu aşamada öğrenciye ait defterler incelenmiştir. Türkçe defterindeki yazı örnekleri görsel 

olarak sunulmuştur. 
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Şekil 1. Öğrenci defterinden yazı örneği 

Poyraz’ın Türkçe defterinden alınan yazı örneği incelendiğinde harflerin biçimsel olarak 

bitişik eğik yazı stiline uygun olmadığı, kelime ve harfler arasında uygun boşluk bırakılmadığı 

gözlemlenmektedir. Harflerin başlama ve bitiş yerlerinin olmadığı, harflerin alt ve üst uzantılarında 

sorunlar olduğu ve büyük küçük harf kullanımının kavranmadığı bunlardan dolayı da yazısının 

okunaklılık bakımından çok yetersiz olduğu görülmektedir. Öğrenci araştırmacının öğrencisi olduğu 

için yazı yazarken yaptığı hataları da uygulama öncesinde gözlemlemiştir. Poyraz yazı yazarken sıraya 

doğru oturmaması, kalemi çok sıkarak tutması( bu da çabuk yorulmasına neden oluyor)kelimeyi 

yazarken kelime bitmeden noktalama işaretlerini koymak için elini kaldırması sonrasın da harflerin 

bağlantısın da sorun yaşaması, kelime içindeki bazı harfleri yazmaması görülen hatalardandır. 
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Tablo 1.  

Yazma Çalışması Eylem Planı 

Hafta Ders Etkinlik Süre 
1
.H

a
ft

a
 1. Ders Hata tespiti  30 dk 

2. Ders Kılavuz defterine çizgi çalışması yapıldı 30 dk 

3. Ders Kılavuz defterine çizgi çalışması yapıldı 30 dk 

4. Ders Kılavuz defterine çizgi çalışması yapıldı 30 dk 

2
. 

H
a
ft

a
 1. Ders E, e ,L, l harflerinin yazıldı 30 dk 

2. Ders A,a ,N,n harflerinin yazıldı 30 dk 

3. Ders Hece ve kelime yazıldı 30 dk 

4. Ders Harflerin tekrarının yapıldı 30 dk 

3
. 

H
a
ft

a
 

1. Ders İ,i,T ,t harflerinin yazıldı  30 dk 

2. Ders T harfi kuyruğu sağa kıvrılarak yanına gelen harfle 

birleştirilme çalışması yapıldı 
30 dk 

3. Ders O,o harflerinin yazıldı. 30 dk 

4. Ders Hece, kelime ve cümle yazdırılıp harflerin tekrar 

yapıldı. 
30 dk 

4
. 

H
a
ft

a
 1. Ders B ,b,U,u harflerinin yazıldı 30 dk 

2. Ders K, k harflerinin yazıldı 30 dk 

3. Ders Hece, kelime ve cümle yazıldı 30 dk 

4. Ders Harflerin tekrarının yapıldı 30 dk 

5
. 

H
a
ft

a
 1. Ders I,ı,R,r harfleri yazıldı 30 dk 

2. Ders Ö,ö harfleri yazıldı 30 dk 

3. Ders Hece, kelime ve cümle yazıldı 30 dk 

4. Ders Harflerin tekrarı yapılıp dikte çalışması yapıldı 30 dk 

6
. 

H
a
ft

a
 1. Ders S,s,Ü,ü harfleri yazıldı 30 dk 

2. Ders M,m,D,d  harfleri yazıldı 30 dk 

3. Ders Hece, kelime ve cümle yazıldı 30 dk 

4. Ders Harflerin tekrarı yapılıp dikte çalışması yapıldı 30 dk 

7
. 

H
a
ft

a
 1. Ders Ş,ş,Y,y harfleri yazıldı 30 dk 

2. Ders C,c,Z,z harfleri yazıldı 30 dk 

3. Ders Hece, kelime ve cümle yazıldı 30 dk 

4. Ders Harflerin tekrarı yapılıp dikte çalışması yapıldı 30 dk 

8
. 

H
a
ft

a
 1. Ders Ç,ç,G,g harfleri yazıldı 30 dk 

2. Ders P,p,H,h harfleri yazıldı 30 dk 

3. Ders Hece, kelime ve cümle yazıldı 30 dk 

4. Ders Harflerin tekrarı yapılıp dikte çalışması yapıldı 30 dk 

9
. 

H
a
ft

a
 1. Ders F,f,V,v harfleri yazıldı 30 dk 

2. Ders Ğ,ğ,J,j harfleri yazıldı 30 dk 

3. Ders Hece, kelime ve cümle yazıldı 30 dk 

4. Ders Harflerin tekrarı yapılıp dikte çalışması yapıldı 30 dk 

1
0
.H

a
ft

a
 

1. Ders Metin çalışması yapıldı. 30 dk 

2. Ders Dikte çalışması yapıldı 30 dk 

3. Ders Metin çalışması yapıldı 30 dk 

4. Ders Dikte çalışması yapıldı. 30 dk 
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4.2. Eylem planının uygulanması 

Araştırmacı hata tespitini yaptıktan sonra çizgi çalışmalarıyla yazma çalışmasına başladı. 

Çalışma boyunca her yeni harfte şu işlemler yapılmıştır: 

 Araştırmacı tarafından harfin yazım şeklinin yönü vurgulanarak havada, sıranın üzerinde ve 

tahtada parmakla gösterilmesi ve öğrencinin de aynı şekilde tekrar etmesini istemesi. 

 Öğrencinin A4 kâğıdında büyük punto ile noktalı olarak yazılmış harflerin parmakla 

üzerinden gitmesi 

 Kılavuz çizgili kâğıtlardaki silik ve noktalı harflerin üzerinden gitmesi  

 Bir hafta boyunca öğrenilen harflerin kılavuz çizgili defterlere yazdırılması  

 Okuma yazma alanında bazı harflerin yazım şekilleri değiştirilmiştir. Buna göre; 

o T harfinin kuyruğunun sağa kıvrılarak diğer harfle birleştirilmesi  

o D harfinin tek bir seferde yazılıp yanındaki harfle birleştirilmemesi 

o S, Ş, L, s, ş, f, r harflerinin yazım şekillerinin bol bol tekrar yapılarak gösterilmesi 

 İki çizgili kâğıda harflerin yazdırılması  

 Her hafta çalışma yapılan harflerle hece kelime ve cümle çalışmaları yapılması 

 Her hafta çalışma yapılan harflerle dikte çalışmaları yapılması 

Uygulama süresince Poyraz’ın çalışmaya severek katıldığı ve eve verilen çalışmalarını da güzel 

ve düzenli bir şekilde yaptığı gözlemlenmiş. Ancak öğrenci sınıf ortamında diğer öğrencilerle birlikte 

yaptığı dikte çalışmalarında yazısını kısmen yine bozduğu görülmüştür. Sonuç olarak öğrencinin 

yazısında olumlu değişimler saptanmıştır. 

5. Bulgular 

Eylem planı süresince Poyraz’a uygulama öncesi ve uygulama sonrasında kopyalama ve dikte 

çalışmaları yaptırılmıştır. 

   

Şekil 2. Uygulama öncesi               Şekil 3. Uygulama sonrası kopyalama  

Kopyalama çalışması                      çalışması  

Öğrenciye uygulama öncesi ve uygulama sonrasında kopyalama çalışması olarak “Güneş Delisi 

“ adlı şiir yazdırılmıştır. Uygulama öncesinde yazıda harflerin alt ve üst uzantılarının doğru 
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yapılmadığı kelimelerdeki bazı harflerin eksik yazıldığı harflerin boyutlarının orantısız olduğu 

saptanmıştır. 

Tablo 2 

Kopyalama çalışmasının çok boyutlu okunaklılık ölçeğine göre değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama öncesi kopyalama çalışmasını incelediğimizde eğim bakımından yetersiz (1), boşluk 

bakımından yetersiz (1), ebat bakımından yetersiz (1), biçim bakımından yetersiz (1), çizgi 

bakımından kısmen yeterli (2 puan) almıştır. Ölçekte alınan toplam puan 6 olmuştur. Bu durumda 

uygulama çalışmasının okunaklılık bakımından yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiştir. Uygulama 

sonrasında kopyalama çalışmasını incelediğimizde eğim bakımından yeterli (3), boşluk bakımından 

yeterli (3), ebat bakımından yeterli (3), biçim bakımından yeterli (3), çizgi takibi bakımından (3puan) 

almıştır. Ölçekte toplam 15 puan almıştır. Bu durumda uygulama çalışmasının okunaklılık düzeyinin 

yeterli boyutta olduğu saptanmıştır. 

                  

 Boyutlar   Yetersiz (1)  Orta Düzeyde (2)  Yeterli(3) 

U
y
g
u
la

m
a
  

Ö
n
c
e
si

 

 Eğim       √        

 Boşluk       √          

 Ebat         √           

 Biçim       √            

 Çizgi Takibi                   √  

 Toplam                        6 

U
y
g
u
la

m
a
  

S
o
n
ra

sı
 

 Eğim                     √ 

 Boşluk                     √ 

 Ebat                        √ 

 Biçim                      √ 

 Çizgi Takibi                      √ 

 Toplam                          15 
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Şekil 4. Uygulama öncesi     Şekil 5. Uygulama sonrası  

dikte çalışması                                   dikte çalışması 

Öğrenciye uygulama öncesi ve uygulama sonrasında dikte çalışması olarak “Uykuda “ adlı şiir 

yazdırılmıştır. Uygulama öncesinde yazıda harflerin alt ve üst uzantılarının doğru yapılmadığı 

kelimelerdeki bazı harflerin eksik yazıldığı harflerin boyutlarının orantısız olduğu saptanmıştır 

Tablo 3 

Dikte çalışmasının çok boyutlu okunaklılık ölçeğine göre değerlendirilmesi 

 Boyutlar   Yetersiz (1)  Orta Düzeyde (2)  Yeterli(3) 

U
y
g
u
la

m
a
  

Ö
n
c
e
si

 

 Eğim       √        

 Boşluk       √          

 Ebat         √           

 Biçim       √            

 Çizgi Takibi                   √  

 Toplam                        6 

U
y
g
u
la

m
a
  

S
o
n
ra

sı
 

 Eğim                     √ 

 Boşluk                     √ 

 Ebat                        √ 

 Biçim                      √ 

 Çizgi Takibi                      √ 

 Toplam                          15 

Uygulama öncesi dikte çalışmasını incelediğimizde eğim bakımından yetersiz (1), boşluk 

bakımından yetersiz (1), ebat bakımından yetersiz (1), biçim bakımından yetersiz (1), çizgi 

bakımından kısmen yeterli (2 puan) almıştır. Ölçekte alınan toplam puan 6 olmuştur. Bu durumda 

uygulama çalışmasının okunaklılık bakımından yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Uygulama sonrasında dikte çalışmasını incelediğimizde eğim bakımından yeterli(3), boşluk 

bakımından yeterli (3), ebat bakımından yeterli (3), biçim bakımından yeterli (3), çizgi takibi 

bakımından (3puan) almıştır. Ölçekte toplam 15 puan almıştır. Bu durumda uygulama çalışmasının 

okunaklılık düzeyinin yeterli boyutta olduğu saptanmıştır. 

            6. Sonuç ve Öneriler 

Öğrenci ile yapılan 40 saatlik çalışma sonucunda çocuğun yazı okunaklılığı yetersiz düzeyden 

yeterli düzeye getirilmiştir. 

Yazma becerisi, gelişimsel değişimleri içeren kompleks bir süreçtir (Tops, Callens, 

Cauwenberghe, Adriaens ve Brysbaert, 2013). El yazısı okunaklılığı, yazmanın mekanik yönüyle 

ilgilidir. Bu kapsamda okunaklılık; harflerin, harfler arasındaki bağlantıların, harflerin uzantılarının 

doğru yapılmasını; harflerin boyutlarının, eğimin, kelimeler arasındaki boşluğun ve satır çizgilerine 
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yazmanın uygun ve yeterli olmasını içermektedir. (Akyol, 2009; Feder ve diğerleri, 2007; Tseng ve 

Chow, 2000) 

Yazma güçlüğü yaşayan öğrencilerin bu sorunlarını gidermede uygun şekilde çizgilendirilmiş 

yazı kâğıtları kullanılmalı. Harflerin alt ve üst uzantılarıyla gövde kısmının çizgi üzerine nasıl 

yerleştirileceği gösterilmelidir. Özellikle harflerin yazımı teşvik edilmeli, yazı çalışmaları bir 

cezalandırma aracı olarak kullanılmamalıdır (Akyol, 2011). 

Bitişik eğik yazıdaki okunaklılığın gelişiminde sınıf öğretmenlerinin bu konudaki yeterlikleri 

ve bu kapsamda öğrencilere verilen eğitim önemli rol oynar (Graham ve diğerleri, 2008; Vinter ve 

Chartrel, 2010). Akyol’a (2009) göre okunaklılıkla ilgili yaşanan problemlerin en önemli nedeni 

yetersiz ve düzensiz eğitimdir. Bu nedenle bitişik eğik yazının öğrencilere istenilen nitelikte 

kazandırılabilmesi için öğretmenlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları ve nitelikli bir eğitim 

vermeleri gerekmektedir. 

Yazma becerisi okuma becerisine göre daha yavaş gelişmektedir. İlkokuma yazma öğretimi 

sırasında okuma ve yazmada senkronizasyon sağlanmalıdır. Bir harfin yazımı tam öğrenilmeden 

diğerine geçilmemelidir. Harfin öğrenilmesi sadece görüldüğü zaman okunabilmesi ile değil ayrıca 

kurallarına uygun olarak yazılabilmesi ile mümkündür. Ayrıca, her harfin öğretiminden önce, harfe 

yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılmalıdır. Hazırlayıcı çizgi çalışmaları, harfin yazımının 

öğrenilmesini kolaylaştıracaktır.(Duran,2011) 

Yazma güçlüğü yaşayan öğrencilerin yaptıkları hatalarla ilgili öğrencilerin bilgilendirilmeye 

ihtiyaçları olduğu için öğrencilere sürekli dönüt verilmelidir (Santangelo, 2014). Ayrıca öğrencilerin 

ilgilerini ve dikkatlerini çekecek kelime çalışmaları yaptırarak yeni kelimeler öğrenmeleri konusunda 

cesaretlendirmelidir. Böylece öğrenciler sınıftaki serbest yazma çalışmalarında yeni kelimeleri 

kullanarak değişik yazma çalışmaları yapmaları sağlanmalıdır (Lin, 2015). Böylece öğrenciler yazma 

konusunda daha istekli hale gelirler. 
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Özet 

Okuma ve yazma bireylerin hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan becerilerdir. İlkokulun ilk 

yıllarından itibaren üzerinde en fazla durulan beceriler arasında olmasına rağmen okuma ve yazmada 

öğrencilerin birçok sorun yaşadığı görülmektedir. Bu beceriler ilkokul 1. sınıfta kazanılır ve hayatın ilerleyen 

zamanlarında geliştirilir. Elbette bu becerilerin öğretiminde en önemli rol sınıf öğretmenlerine aittir. Sınıf 

öğretmeleri bu becerilerin öğretimini yaparken MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 

Türkçe Dersi Öğretim Programını rehber olarak kullanmaktadır. Bu programda zaman zaman eğitim öğretim 

sürecinde belirlenen amaçlar doğrultusunda değişikliklere başvurulmaktadır. Yenilenen Türkçe Dersi Öğretim 

Programında (2016)  okuma ve yazma sürecinde harflerin veriliş sıraları ve bağlantı şekillerinde bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişikler hakkında akademisyen, öğretmen ve eğitimciler tarafından çeşitli değerlendirmeler, 

eleştiriler yapılmıştır. Ancak sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelendiği herhangi bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı ilkokul 1. Sınıf öğretmenlerinin 2016 Türkçe Dersi Öğretim Programıyla 

uygulamaya konulan bitişik eğik yazı harflerinin veriliş sırası ve bağlantı şekillerine ilişkin görüşlerini 

incelemektir.  Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 

eğitim öğretim yılında Bartın ilinde 1. sınıf öğrencilerine eğitim vermekte olan sınıf öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak uzman görüşleri alınarak araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuş, kişisel bilgileri içeren 5 ve görüşme sorularını içeren 6 olmak üzere toplam 11 sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler üzerinde yüzde ve frekans 

hesaplamaları yapılmış,  veriler kategorize edilip tablo haline getirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen 

görüşleri doğrultusunda harflerin veriliş sırası ve bağlantı şekilleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, Okuma ve yazma becerisi, 1. Sınıf 

Öğretmenleri, Harf Öğretimi 
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Examination of the Order of Assignment of Adjacent Angular Written Letters 

Implemented by the 2016 Turkish Lesson Teaching Program and the Connection 

Forms in the Opinions of the First Class Teachers 

Abstract 

Reading and writing are skills that have an important place in the lives of individuals. Although it is one 

of the most abundant skills since the first years of elementary school, it seems that the students have many 

problems in reading and writing. These skills are acquired in the first grade of elementary school and are 

developed later in life. Of course, the most important role in teaching these skills belongs to class teachers. 

Classroom teachers use the Turkish Language Teaching Program prepared by MEB Board of Education as guidance 

while teaching these skills. In this program, changes are being made from time to time in accordance with the 

objectives set out in the education and training process. In the Renewed Turkish Lesson Teaching Program 

(2016), some changes were made in the order of letters and in the way of linking in the reading and writing 

process. Various evaluations and criticisms were made by academicians, teachers and trainers about these 

changes. However, no research has been found to examine the views of classroom teachers. The purpose of this 

study is to examine the opinions of the first grade primary school teachers regarding the order of the adjoining 

oblique lettering applied to the 2016 Turkish Lesson Teaching Program and their connection styles. Research is 

a descriptive study in the screening model. The study group of the researchers is the class teachers who are 

teaching first year students in the province of Bartın in the academic year 2016-2017. A semi-structured 

interview form consisting of 11 questions, 6 of which were composed by the researchers and 5 of which were 

composed of personal information and 6 of which were interview questions were taken as the measurement tool 

in the research. As a result of the research, percentage and frequency calculations were made on the obtained 

data, the data were categorized and tabulated. As a result of the research, suggestions were made about the 

order of letters and their connection style in the direction of teacher opinions.Keywords: Keyword, Keyword, 

Keyword, Keyword, Keyword. 

Key Words: Turkish Curriculum, Reading and Writing Skills, First Class Teachers, Letter Teaching  
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1. Giriş 

Eğitim öğrenim hayatına ilk adımlarını atan çocukların öğrenciliğe alışması, ilk bilgi ve 

becerilerini kazanması bunun yanında okula adaptasyon sağlaması bakımından ilkokul birinci sınıf, 

çocukların öğrenim hayatı için oldukça önemli bir başlangıçtır. Okullardaki eğitim- öğretim sürecinde 

ilk okuma yazma öğretimi büyük bir öneme sahiptir. Bu sürecin temellerini atan 1. Sınıf öğretmenleri, 

öğrencilerinin iyi bir okuryazar olmaları doğrultusunda onlara eğitim öğretim sürecinde gereken 

önemi vermeli ve kolayca okuyup yazabilen bireyler haline getirebilmelidir. Öğretmenlerin aynı 

zamanda diğer derslerin temel alt yapısını da oluşturan ilk okuma yazma öğrenim sürecini başarılı bir 

şekilde tamamlamaları gerekmektedir.  Bu başarıyı elde etmek için öğretmenler, ilk okuma yazma 

öğretimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.  

Ses temelli cümle yöntemine uygun olarak öğretmenler, ilk okuma yazma sürecinde sırasıyla 

sesleri öğretme, sesleri birleştirme, seslerden anlamlı heceler ve kelimeler oluşturma ve ardından 

cümle ve metin oluşturma şeklinde verilen sırayı takip ederek öğretim yapmaktadır. Ses Temelli 

Cümle Yöntemi, parçadan bütüne giden bu sırayı izlemesi yönüyle yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına 

uygundur (MEB, 2009). Bu yöntemi esas alarak öğrencilerini okutan birinci sınıf öğretmenlerinin ses 

temelli cümle yöntemi hakkındaki görüşleri de oldukça önemlidir. Ses temelli cümle yöntemi ve ilk 

okuma yazma öğretim programında uygulamaya konulan bazı değişiklikleri uygulayan öğretmenlerce 

dile getirilen olumlu ve olumsuz görüşler bulunmaktadır. Bu öğretmen görüşlerinin dikkate alınarak 

eğitim öğrenim sürecinin işlenişinin takip edilmesinde ve varsa bazı aksaklıkların giderilmesinde yarar 

vardır. 

 Çelenk’e (2010, 32) göre “Uygar toplumlarda bireyin kendi uğraş alanında ilerlemesi, önemli 

görevlere gelmesi, gelişmiş bir okuma yazma becerisine sahip olmasıyla mümkündür.” İnsanların 

gerek bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekse toplumsal ihtiyaçlara yanıt verebilmesi açısından 

okuma ve yazma kavramları oldukça büyük önem taşımaktadır. Günlük yaşamın vazgeçilmez bir 

parçası olan okuma eyleminin farklı tanımları bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir:  

“Bireyin ön bilgileri ile metindeki bilgileri bütünleştirerek yeni anlamlar oluşturduğu aktif bir 

süreçtir” (Güneş, 2009, 3). 

“Ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasında etkili iletişime dayalı, uygun bir yöntem 

ve amaç doğrultusunda, düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci” (Akyol, 2009, 1). 

Okuma “Görme, dikkat, algılama, hatırlama, seslendirme, anlamlandırma, sentezleme, 

çözümleme ve yorumlama gibi farklı bileşenleri içine alan zihinsel bir süreçtir” Coşkun (2002, 231). 

Tüm bu tanımlardan yola çıkarak okuma, bireyin ön bilgisi ile metinde geçen bilgileri 

bütünleştirerek yeni anlamlar oluşturduğu ve bunu yanında farklı bileşenleri içerisinde barındıran, 

yazar ve okuyucu arasındaki etkili iletişime dayalı zihinsel bir süreçtir.  

Okuma kavramı metindeki bilgilerin zihne alınması yoluyla gerçekleşirken yazma ise 

düşünceyi yansıtır ( Vacca, Vacca, Mraz, 2011, 278). Başar (2013, 276) eğitim öğretim faaliyetlerinin 

en önemli öğesinin ilk okuma yazma öğretimi olduğu ve buna bağlı olarak ilk okuma ve yazma 

sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilemezse ilerleyen dönemlerde de sorun olarak devam 

edeceği üzerinde durmuştur. Buradan hareketle okuma ve yazma öğrenme alanları birbirlerinden ayrı 

düşünülemeyen iki öğrenme alanıdır. “Öğretmenin okuma öğretiminde olduğu gibi yazı öğretiminde 

de rolü büyüktür. Yazı yazma sürecini sürekli olarak izlemelidir” (Güneş, 2000, 196). Okuma hakkında 

olduğu gibi yazma kavramı hakkında da farklı tanımlar dile getirilmiştir. Bu tanımlardan bazıları şu 

şekildedir: 

 “Yazma, düşüncelerimizi ifade edebilmek için gerekli sembol ve işaretleri motorsal olarak 

üretebilmektir” (Akyol, 2009,51). 
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“Yazma, öğrencilerin bilgilerini birbiri ile ilişkili olan birçok cümleyi dil bilgisi kurallarına 

uygun olarak art arda sıralaması gereken uzun süreli bir süreç eylemidir (Ungan, 2007, 462). 

“Duygu, düşünce ve hayallerin, istek ve arzuların, bilinen ve görülenlerin, okunan veya 

duyulanların dil aracılığıyla kâğıt üzerine güzel ve etkili bir şekilde aktarılmasına yazma adı verilir” 

(Calp, 2007, 215). 

Tüm bu tanımlardan yola çıkarak yazma, duygu ve düşüncelerimizin gerekli sembol ve 

işaretler kullanarak yazma materyalleri üzerine dil bilgisi kurallarına uygun olarak aktarabilmektir. 

Çocuğun okul hayatındaki ilk ciddi öğrenme deneyimi okuma-yazma öğrenmek olduğu için bu 

yaşantıda çocuk tarafından kazanılan başarı ya da başarısızlık onun benlik tasarımını olumlu ya da 

olumsuz yönde etkiler (Öz, 2009,3). Bu sebepten dolayı ilkokul birinci sınıf düzeyindeki çocuklar, ilk 

okuma yazma eylemini öğretmenlerini model alarak öğrenir ve onu öğrenme eyleminin merkezine 

koyar. Bu noktadan hareketle öğretmenler, öğrencilerine en iyi düzeyde eğitim-öğretim verebilmek 

ve var olan eksiklerini gidermek için ilk okuma yazma öğretimi aşamalarında rehber olarak kullandığı 

ilk okuma yazma öğretim programına tam anlamıyla hâkim olmalıdır. 

Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde rehber olarak kullandığı ilk okuma 

yazma öğretim programı eğitim öğretim sürecinde uygulanması belirlenen amaçlar doğrultusunda 

zaman zaman değişikliklere uğramıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan ilk 

okuma yazma öğretim programında da harflerin veriliş sıraları ve bağlantı şekilleri gibi hususlarda 

değişiklikler yapılmış, bu değişiklikler eğitimciler tarafından bazı olumlu ve olumsuz yorumlar 

yapılarak eleştiri konusu olmuştur.  

İlk okuma yazma programında harflerin veriliş sırasında yapılan değişiklikler aşağıdaki Tablo 

1 ‘de gösterilmiştir: 

Tablo 1  

İlk Okuma Yazma Öğretim Programında harflerin veriliş sırası ve yazımındaki değişikler: 

 

Tablo 1 incelendiğinde harflerin veriliş sırasındaki bazı değişiklikler göze çarpmaktadır. Ayrıca 

küçük “f”, “r”, “s” ve “ş” harflerinin ve büyük “L”, “S”, “Ş”, “T” ve “D” harflerinin yazım 

biçimlerinde de değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu değişikler hakkındaki ayrıntılı bilgi Tablo 2’de 

gösterilmektedir: 
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Tablo 2 

Bazı Harflerin yazımlarında yapılan değişiklikler: 

 

Tablo 2 incelendiğinde eski programa göre küçük “f” harfinin el kaldırılarak yazıldığı 

görülürken yeni programdaki değişiklikle tek hareketle, el kaldırılmadan yazılmaktadır. Küçük “r”, s” 

ve “ş” harflerine ve büyük “S”, “Ş” ve “L” harflerinin yazım şekillerine bakıldığında yeni programa 

göre büyük  “S”, “Ş” ve “L” harflerinin yazımındaki hareket sayısı azaltılarak bu harflerin yazımı daha 

sade hale getirilirken küçük “r” harfinin yeni programa göre estetik açıdan daha hareketli yazıldığı 

görülmektedir. Büyük “D” ve “T” harflerinin yazımında yapılan değişiklikler ise bağlantı şekilleri ile 

ilgilidir. Bu harflerin bağlantı şekillerinin değişimi ile ilgili ayrıntılı bilgi Tablo 3’te gösterilmiştir: 

Tablo 3 

İlk Okuma Yazma Öğretim Programında büyük “T” ve “D” harflerinin bağlantı şekillerinde yapılan 

değişiklikler 

 

Tablo 3 incelendiğinde eski programa göre büyük “T” harfi kendisinden sonra gelen küçük 

harf ile birleştirilmezken yeni programa göre kuyruğu sağa kıvrılarak kendisinden sonra gelen küçük 

harf ile birleştirildiği görülmektedir. Büyük “D” harfi ise eski programa göre kendisinden sonra gelen 

küçük harf ile birleştirilirken yeni programa göre kendisinden sonra gelen küçük harf ile 

birleştirilmeden tek hareketle yazılmaktadır. 

Tüm bu değişiklerin öğretmenleri ve öğrencileri ne yönde ve ne kadar etkilediği üzerinde 

durulması ilk okuma yazma öğretimi sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için oldukça 

önemlidir. Bu sebepten dolayı yapılan bu çalışmanın, ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin programdaki 

değişikliklere bağlı olarak ilk okuma yazma öğretimi sürecine dair olumlu veya olumsuz görüşlerini, 

bu görüşlerin öğretim sürecinin hangi aşamasından daha çok etkilendiğini açıklaması ve olası 

yaşanabilen bazı sorunlara çözüm önerileri getirebilmesi yönüyle önemli olduğu düşünülmektedir. 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada 2016-2017 ilk okuma yazma öğretimi programıyla uygulama konulan bitişik 

eğik yazı harflerinin veriliş sırası ve bağlantı şekillerinin 1.sınıf öğretmenleri görüşleri doğrultusunda 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 

1. İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretiminin yeri ve önemi                

hakkındaki görüşleri nelerdir? 

2. İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin 2005 yılında programda uygulamaya konulan ses temelli 

cümle yöntemi hakkındaki görüşleri nelerdir?  
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3. İlkokul 1. Sınıf öğretmenlerinin 2016-2017 ilk okuma yazma öğretimi programıyla uygulama 

konulan bitişik eğik yazı harflerinin veriliş sırası ve bağlantı şekilleri hakkındaki görüşleri ne yöndedir? 

4. İlkokul 1. sınıf öğretmenleri seslerin veriliş sırası ve bağlantı şekillerinin değişmesini göz 

önünde bulundurduklarında öğrencilerine ilk okuma yazma öğretimi sürecinde zorlanmakta mıdır? 

5. Seslerin veriliş sırası ve bağlantı şekillerinin değişmesi ilk okuma yazma öğretimi sürecinde 

zorlandığını belirten 1. sınıf öğretmenleri ilk okuma yazma öğretimi aşamalarından en çok hangi 

aşamada zorlanmışlardır? 

6. İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi programında yapılan 

değişiklikleri göz önünde bulundurduklarında varsa önerileri nelerdir? 

3. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin 

toplanmasıyla verilerin analiz yöntemleri açıklanmaktadır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma geçmişte ya da halen var olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan bir çalışma olduğundan modeli tarama modelidir (Karasar, 1998, 77). 

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ili MEB’e bağlı kurumlarda 2016-2017 eğitim öğretim yılı 

içinde 1. Sınıf öğrencilerine eğitim vermekte olan 21 adet sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Değişken Alt Değişken N % 

Cinsiyet 
Kadın 14 67 

Erkek 7 33 

Mezun olunan okul türü 
Eğitim Yüksek Okulu 2 10 

Eğitim Fakültesi 19 90 

Mesleki kıdem yılı 

1-5 yıl 11 52 

6-10 yıl 1 5 

11-15 yıl 3 14 

16-20 yıl 2 10 

20 yıl ve üzeri 4 19 

Daha önce 1. Sınıf okutma 

durumu 

İlk defa okutuyorum 7 33 

1 defa okuttum 3 14 

2 defa okuttum 1 5 

3 ve üzeri okuttum 10 48 

Daha önce hizmet içi eğitime 

katılma durumu 

Evet  14 67 

Hayır  7 33 

Seslerinin veriliş sırası ve 

bağlantı şekillerinin değişmesi 

ile ilk okuma yazma öğretimi 

sürecinde zorlanma durumu 

Evet 

Hayır 

13              62 

8               38 

TOPLAM 21 100 

Tablo 4’e göre araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu 14 (%67) kadın, 7 (%33) 

erkek olmak üzere toplam 21 (%100) 1. Sınıf öğretmenine sunulmuştur. Mezun oldukları okul türü ile 

ilgili soruya eğitim yüksekokulu diyen 2 (%10) eğitim fakültesi diyen 19 (%90) öğretmen bulunmaktadır. 
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Mesleki kıdem yılı ile ilgili soruya 1-5 yıl diyen 11 (%52), 6-10 yıl diyen 1 (%5),  11-15 yıl diyen 3 (%14), 

16-20 yıl diyen 2 (%10), 1. Sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Daha önce 1. Sınıf veriliş sırası ve bağlantı 

okutma durumu ile ilgili soruya ilk defa okutuyorum diyen 7(%33), 1 defa okuttum diyen 3 (%14), 2 

defa okuttum diyen 1 (%5) , 3 ve üzeri okuttum diyen 10 (%48) 1. Sınıf öğretmeni bulunmaktadır. 1. 

Sınıf öğretmenlerinin daha önce hizmet içi eğitime katılma durumları ile ilgili soruya evet diyen 13 

(%62), hayır diyen 8 (%38) 1. Sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Birinci sınıf öğretmenlerinin seslerin 

veriliş sırası ve bağlantı şekillerinin değişmesi ile ilk okuma yazma öğretimi sürecinde zorlanma 

durumu ile ilgili soruya evet diyen 13 (%62) sınıf öğretmeni var iken 8 (%38) sınıf öğretmeni ise hayır 

diyerek zorlanmadığını belirtmiştir. 

3.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

İlkokul 1. Sınıf öğretmenlerinin 2016-2017 ilkokuma yazma öğretimi programıyla uygulamaya 

konulan bitişik eğik yazı harflerinin veriliş sırası ve bağlantı şekillerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 

görüşme formu kullanılmıştır. Bu form, kişisel bilgileri içeren 5 ve görüşme sorularını içeren 6 olmak 

üzere toplam 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Verilerin toplanması sırasında 

hazırlanan görüşme formu alanda uzman 3 akademisyen ve 1 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 4 

uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan düzeltmeler sonucunda son 

şekli verilen form 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisindeki Bartın ilinde görev yapan 1. Sınıf 

öğretmenlerine gerek elden gerekse elektronik ortamda sunulmuştur. 

3.4. Verilerin Analizi 

Uzman görüşleri alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu aracılığıyla 

toplanan nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılırken, nicel veriler üzerinde frekans, 

yüzde hesaplamaları yapılmıştır. 

4. Bulgular ve Yorum 

İlköğretimde ilk okuma yazma öğretiminin yeri ve önemi hakkında görüş belirten 1. Sınıf 

öğretmenleri bu sürecin oldukça önemli olduğunu ve hayatın diğer aşamalarını da etkilediğinden 

öğretimi sırasında oldukça özenli davranılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı öğretmenlerin 

görüşleri şu şekildedir: 

“İlköğretimde ilk okuma yazma en temel basamaktır. Bu sebeple öğrencilerin en kolay 

öğrenecekleri şekilde öğretim sağlanmalı öğrenciler okulun ilk döneminde okuldan 

soğutulmamalıdır. Oyunla öğretim esastır.” (Ö1) 

“İlk okuma ve yazma öğretimi sadece ilköğretimde değil eğitim hayatımızın her alanında 

öğrenci başarısını etkiler. Hızlı okuyan, okuduğunu anlayıp yorumlayan, sorgulayan öğrencilerin 

başarısı ilk okuma ve yazma öğretiminin önemini kavrayarak gerçekleşir.” (Ö2) 

“İlk okuma ve yazma öğretimi çocukların okuldaki gelişiminin başlangıç noktasıdır. 

Çocukların kalem tutma, yazı yazma, dinleme, konuşma ve yazma gibi birçok becerilerin başlangıcı 

olarak kabul edilmektedir. Büyük ve küçük kas becerilerini hızlandırır.” (Ö14) 

“Tüm eğitim öğretim sürecinde en önemli unsurdur. Bir öğrencinin okuma ve yazma, 

okuduğunu anlama ve düşüncelerini ifade edebilme becerileri ne kadar gelişmişse o öğrenci daha 

kolay öğrenebilir.” (Ö17) 

2005 yılında programda uygulamaya konulan ses temelli cümle yöntemi hakkında görüş 

belirten 21 öğretmenden 10 tanesi yöntemin olumsuz olduğunu; 6 tanesi yöntemin olumlu olduğunu; 

5 tanesi ise hem olumlu hem olumsuz yönleri bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Olumsuz olduğunu belirten öğretmenlerin görüşlerinde bu durum şu şekilde yansıtılmıştır: 
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“Öğrenciler harfleri ve heceleri birleştirmede güçlük yaşıyor.” (Ö4) 

 “Önceki cümle yönteminde 1. Sınıf okutmadım ama ses temelli yöntemin okuduğunu anlama 

yönünden çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Öğretim sürecinde (özellikle ilk ses gruplarında) 

anlamsız heceleri birleştirip anlamlandırmada son derece zorlayıcı buluyorum.” (Ö19) 

Olumlu olduğunu belirten öğretmenlerin görüşlerinde bu durum şu şekilde yansıtılmıştır: 

“Bu yöntem sesler ile başlar daha sonra hece, kelime ve cümlelere ulaşır. Çocuk parçadan 

bütüne doğru bilgilerini birleştirerek ulaşır. Bu da daha kalıcı ve daha etkili öğrenmeye neden olur.” 

(Ö2) 

“Ses temelli olması faydalıdır. Çocuklar bütüne kolaylıkla ulaşabilmektedir.” (Ö7) 

Hem olumlu hem olumsuz yanları bulunduğunu belirten öğretmenlerin görüşlerinde bu durum 

şu şekilde yansıtılmıştır: 

“Ses temelli cümle yöntemi öğrencilerin daha kısa sürede okuma yazmaya geçmelerini 

sağlıyor. Fakat akıcı okumalar yavaş ilerliyor.” (Ö1) 

“Öğrenciler seslerin birleştirilme mantığını kavradığında yazamasa dahi okumaya geçiyorlar. 

Bu anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum. Fakat ses temelli cümle yöntemi ile okumaya başlayan 

öğrencilerin okuma hızlarının yavaş olması ise olumsuz yönlerinden.” (Ö15) 

2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan bitişik eğik yazı harflerinin veriliş sırası 

ve bağlantı şekillerinin değişmesi hakkında görüş belirten 20 öğretmenden 8 tanesi değişikliklerin 

olumsuz olduğunu; 4 tanesi olumlu olduğunu; 8 tanesi ise hem olumlu hem olumsuz yönleri 

bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Olumsuz olduğunu belirten öğretmenlerin görüşlerinde bu durum şu şekilde yansıtılmıştır: 

“1 gruptaki (e-l-a-n) seslerinde (l-n) seslerinin çıkış yerleri aynı olduğu için öğretmede zorluk 

yaşanıyor. (n) sesi verildikten sonra bu iki ses tamamen karışıyor. Ayrıca (r) sesinin yazılışının 

değişmesi öğrencilerin yazılış ile ilgili çok zorlanmalarına sebep olmuştur. (vı) ve (ır) heceleri çok 

karışmaktadır.” (Ö1) 

“Özellikle 1 grup seslerin sırası uygun değil bence n ve l birbirine karışıyor. Nalan kelimesini 

okutabilmek zordu mesela ve bu sadece bir örnek.” (Ö11) 

“1.grupta bulunan l ve n sesleri ilk grup içinde bulunduğu için hissetmek ve yazmakta 

çocuklar çok zorlandılar ayrıca r sesinin değişmesi ise tam bir karmaşaya yol açtı. Okuma yazmayı 

öğrenmelerine rağmen hala öğrencilerin defterinde r sesini ayırt etmekte zorluk çekiyorum.” (Ö13) 

Olumlu olduğunu belirten öğretmenlerin görüşlerinde bu durum şu şekilde yansıtılmıştır: 

“Bu sıralamada sesli harfleri ilk 3 grupta verildi. Çocuklar daha fazla hece ve kelime 

oluşturabildiler. Seslerin sırasını eski sıraya göre daha uygulanabilir buldum. Lütfen bu sıralama 

değişmesin. Özellikle bir önceki ses bir sonraki ses için hazırlık niteliğindeydi.” (Ö17) 

“Son derece yerinde bir karar.” (Ö18) 

Hem olumlu hem olumsuz yanları bulunduğunu belirten öğretmenlerin görüşlerinde bu durum 

şu şekilde yansıtılmıştır: 

“Değişmesi iyi oldu. Ama (r) sesindeki değişiklik kolaylık değil zorluk sağladı. (v) ve (r) sesi 

karışıyor.” (Ö5) 

“Sesli harflerin öne çekilmesi çok doğru olmuş ama (l) ve (n) sesinin çok yakın olması benzer 

sesler olduğu için zor kavrandı (l) sesinden sonra sert sessizin verilmesi daha uygundu sanki.” (Ö8) 
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“Daha fazla kelime ve hece üretilebilmesi açısında sıralama gayet kullanışlı. Fakat l ve n 

seslerinin aynı ses grubunda verilmesi öğrencilerin l ve n sesini karıştırmasına sebep oluyor.” (Ö15). 

Seslerin veriliş sırası ve şekillerinin değişmesi ile ilk okuma yazma öğretimi sürecinde zorluk 

yaşadıklarını belirten 13 öğretmen, hangi ilk okuma yazma aşamasında zorluk yaşadığı sorusuna 

toplam 34 farklı seçenek işaretlemişlerdir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin en çok sesi yazma (8) 

aşamasında zorlandıkları görülmektedir. Ayrıca sesi hissetme ve tanıma (6), sesten heceler oluşturma 

(5), hecelerden kelimeler oluşturma (5) sesi okuma (4) aşamalarında da zorluk yaşadığını belirten 

öğretmenler bulunmaktadır. İlk okuma yazma aşamalarında en az zorlanmanın ise kelimelerden 

cümleler oluşturma (2), metin oluşturma (2), okuryazarlığa ulaşma (2) süreçlerinde olduğunu 

belirtmişlerdir. 

“Varsa bunların dışında belirtmek istediğiniz görüş ve önerileriniz nelerdir?” sorusuna 10 

öğretmen yanıt vermiştir. Yanıtların çoğu bitişik eğik el yazısının verimsiz olduğu ve kaldırılmasının 

olumlu olacağı yönündedir. Yanıtlardan bazıları şu şekildedir:  

“Ses temelli cümle yöntemi yine uygulanmaya devam edilmelidir. Fakat eğik el yazı ile değil 

düz yazı ile öğretim yapılmalıdır. Eğik el yazı öğretimi süreci zorlaştırmaktadır. Öğrencileri 

öğrenilmiş başarısızlığa sürüklemekte, zaten zor olan birinci sınıfı iyice içinden çıkılmaz bir duruma 

dönüştürmektedir.” (Ö1) 

“2005 yılından bu yana 4. kez 1. sınıf okutuyorum. El yazısına hala şiddetle karşı 

çıkanlardanım. Çünkü önce öğrencilerin psikolojisini bozmakta baştan kabullenilmiş başarısızlık 

duygusu yaşatmaktadır. Cümlelere geçildiğinden itibaren ise yazılar öğretmenler tarafından 

güçlükle okunmaktadır. Bence el yazısının tamamen kaldırılması herkes için en güzeli olacaktır.” 

(Ö13) 

“Küçük z harfinin yazımında öğrenciler çok zorlanıyor ve tam anlamıyla yazamıyorlar. Küçük 

r sesini yazarken çocukların yazıları el hecesine dönüşüyor. Bu harflerin yazımlarında yenileme 

yapılabilir.” (Ö15) 

“Bakanlığın dağıttığı okuma yazma öğreniyorum kitaplarının son derece yetersiz olduğunu 

söyleyebilirim. Farklı yayın evlerinin okuma yazma setlerinin daha zengin ve somutlaştırılabilir 

içeriğe sahip olduğunu göz önüne alırsak bakanlığın mutlaka böyle kapsamlı bir okuma yazma seti 

dağıtımına başlaması mutlak suretle gereklidir.” (Ö19) 

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 2016-2017 ilk okuma yazma öğretimi programıyla 

uygulamaya konulan bitişik eğik yazı harflerinin veriliş sırası ve bağlantı şekilleri ile ilgili görüşlerinin 

incelenmesi amacıyla hazırlanan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

İlköğretimde ilk okuma yazma öğretiminin yeri ve önemi hakkında görüş belirten 1. Sınıf 

öğretmenleri bu sürecin oldukça önemli olduğunu ve hayatın diğer aşamalarını da etkilediğinden 

öğretimi sırasında oldukça özenli davranılması gerektiğini belirtmişlerdir.  

2005 yılında programda uygulamaya konulan ses temelli cümle yöntemi hakkında görüş 

belirten 21 öğretmenden 10 tanesi yöntemin olumsuzluklarına değinirken; 6 tanesi yöntemin olumlu 

olduğunu belirtmiştir; 5 tanesi ise bu yöntemin hem olumlu hem olumsuz özelliklerinden bahsetmiştir. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan bitişik eğik yazı harflerinin veriliş sırası 

ve bağlantı şekillerinin değişmesi hakkında görüş belirten 20 öğretmenden 8 tanesi değişikliklerin 

olumsuz olduğunu; 4 tanesi olumlu olduğunu; 8 tanesi ise hem olumlu hem olumsuz yönleri 

bulunduğunu belirtmişlerdir. 

İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin seslerinin veriliş sırası ve bağlantı şekillerinin değişmesi 

ile ilk okuma yazma öğretimi sürecinde zorlanma durumları incelendiğinde araştıramaya katılan 21 
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sınıf öğretmeninden 13 (% 62) öğretmenin ilk okuma yazma sürecinde zorlandığı sonucuna varılırken 

8 (%38) sınıf öğretmeni ilk okuma yazma öğretimi sürecinde zorlanmadığını ifade etmiştir. 

Seslerin veriliş sırası ve şekillerinin değişmesi ile ilk okuma yazma öğretimi sürecinde zorluk 

yaşadıklarını belirten 13 öğretmen, hangi ilk okuma yazma aşamasında zorluk yaşadığı sorusuna 34 

farklı seçenek işaretlemiştir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin en çok sesi yazma (8) aşamasında 

zorlandıkları görülmektedir. Ayrıca sesi hissetme ve tanıma (6), sesten heceler oluşturma (5), 

hecelerden kelimeler oluşturma (5) sesi okuma (4) aşamalarında da zorluk yaşadığını belirten 

öğretmenler bulunmaktadır. İlk okuma yazma aşamalarında en az zorlanmanın ise kelimelerden 

cümleler oluşturma (2), metin oluşturma (2), okuryazarlığa ulaşma (2) süreçlerinde olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Görüşme formunda yer alan “Varsa bunların dışında belirtmek istediğiniz görüş ve önerileriniz 

nelerdir?” sorusuna 10 öğretmen yanıt vermiştir. Birinci sınıf öğretmenlerinden gelen yanıtların çoğu 

bitişik eğik el yazısının verimsiz olduğu ve kaldırılmasının olumlu olacağı yönündedir.  

Bu araştırmaya paralel diğer araştırmalar incelendiğinde; 

Karadağ ve Gültekin’in  (2007) “İlk okuma Yazma Öğretiminde Çözümleme Ve Bireşim 

Yöntemlerinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı çalışmasından elde edilen sonuçlara göre; 

ilk okuma yazma öğretiminde çözümleme yönteminin öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri, 

okuma yazma öğrenme hızı, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarına uygunluğu bakımından 

bireşim yöntemine göre daha üstün olduğu, öğretmenlerin kendilerine yöntem seçme özgürlüğü 

tanınması durumunda yine çözümleme yöntemini seçecekleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Aktürk ve Taş’ın  (2011)  “İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yönteminin 

Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı çalışmasından elde edilen veriler ise araştırmaya 

katılanların büyük çoğunluğunun, okuma yazmaya geçme açısından ses temelli cümle yöntemini 

olumlu buldukları ve bu yöntemin öğrencilerdeki öğrenme hızını arttırarak okuma ve yazmaya erken 

başladıkları sonucuna işaret etmektedir. 

Araştırma sonuçları göz önüne alındığında şu önerilerde bulunabilir: 

MEB tarafından hazırlanan ilk okuma yazma öğreniyorum kitabının tekrar gözden geçirilerek 

düzeltmeye gidilmesinde yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Eğitim öğretim programlarının tekrar gözden geçirilip sağlam temeller üzerine oturtularak,  

günümüz ihtiyaçlarına en uygun cevaplar verecek ve en az değişiklik gerektirecek şekilde 

güncellenmesi gerekmektedir. 

Çıkış yerleri olan seslerin aynı grupta verilmesinin öğretmenleri ilk okuma yazma öğretimi 

sürecinde zorladığı göz önüne alınarak bu seslerin veriliş sırasında bazı değişikliklere gidilmesinin 

olumlu olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma 21 ilkokul birinci sınıf öğretmeni ile sınırlıdır. İlerleyen zamanlarda bu araştırmaya 

benzer çalışmalar, farklı bölgelerde hizmet veren sınıf öğretmenlerinin görüşleri karşılaştırılarak da 

yapılabilir. 
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 Özet 

Bu çalışma, ilkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar yeterliliklerinin  

(yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem, okutulan sınıf ve sınıfında bilgisayar bulunma değişkenlerine 

göre) değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Adana il merkezinde görev yapan ilkokul 

öğretmenlerinin tamamı, örneklemini ise Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilkokullarda görev yapan 

360 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır.  Bu 

çalışmada araştırmaya katılan ilkokul öğretmenlerinin demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacı 

tarafından yapılandırılmış olan “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. İlkokul öğretmenlerinin, bilgisayar 

yeterliliklerini ortaya koymak amacıyla, “Algılanan Bilgisayar Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır.  Demografik bilgi 

formu ile elde edilen nicel veriler, frekans ve yüzdeleri alınarak değerlendirilmiştir. Ölçekten elde edilen veriler 

SPSS 20 programına girilerek analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel analizler 

gerçekleştirilerek, veriler yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma şeklinde belirlenmiştir. Oluşturulan 

gruplar arasında puan bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için, bağımsız gruplar t-testi ve 

grup sayısına bağlı olarak tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, 

öğretmenlerin bilgisayar ile ilgili temel kavramları, kelime işlemci programlarını, Internet - World Wide Web 

kullanımı ve e-posta kullanımını iyi bildikleri, bilgisayarın fiziksel parçaları, işletim sistemi, hesaplama tablosu 

ve sunum programlarını orta düzeyde bildikleri tespit edilmiştir. Veritabanı programları ve Web sayfası geliştirme 

konularında ise yetersiz oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin öğrenim durumuna göre bilgisayar yeterlilik 

puanları incelendiğinde önlisans ve doktora mezunları arasında doktora yapan öğretmenler lehine anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: İlkokul, İlkokul Öğretmeni, Teknoloji Kullanımı, Bilgisayar Destekli Eğitim, 

Teknoloji Tutumları 
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The Evaluatıon Of Prımary School Teachers’ Computer Competency 

Concernıng The Use Of Technology In Educatıon 

Abstract 

The aim of this study was to examine the primary school teachers’ computer competency concerning 

the use of technology in education according to the variables: age, gender, educational background, professional 

seniority, class and the availability of computer in class. All the primary school teachers who work in the center 

of Adana province composed the universe of the study, and 360 primary school teachers who work in the official 

primary schools affiliated with Adana Provincial Education Directorate composed the sample of the study. This 

is a descriptive study in which survey model was used. Scale application, which is one of the most benefited 

data collection tools both in social sciences and in education, was used in this method. “Demographic 

Information Form” structured by the researcher was used in this study to determine the demographic features 

of the primary school teachers participating the research. “Perceived Computer Competency Scale” was used 

to reveal primary school teachers’ computer competency. Quantitative data, obtained from personal information 

form, were evaluated by getting their frequency and percentage. Data obtained from scales were analyzed by 

entering them into the SPSS 20 program. In the analysis of the data, descriptive statistical analysis were 

conducted; and the data were determined as percentage, frequency, mean and standard deviation. In order to 

test whether there was a significant difference between the groups in terms of score, independent samples t-

test and one-way ANOVA dependent on the number of the group were used. Tukey HSD test was used to 

determine between which groups the significant difference existed which was seen between the groups. 

According to the result of the study, it was identified that teachers know the basic concepts about computer, 

word processor programs, use of the Internet – World Wide Web and use of e-mail well; they know the physical 

parts of the computer, operating system, calculation table programs and presentation programs at a moderate 

level. However, it was seen that they are insufficient at database programs and developing a website. When 

teachers’ computer competency points were analyzed according to their educational background, it was 

identified that there was a significant difference between the associate degree and Phd graduates on behalf of 

the Phds 

Key words: Primary School, Primary School Teacher, Use of Technology, Computer Aided Education, 

Technology Attitudes 
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1. Giriş 

Eğitim-öğretim çalışmalarının başarıya ulaşmasında eğitimin kalitesini belirleyici unsurlardan 

ve eğitim sisteminin ögelerinden biri olan öğretmenlerinin yeterlilikleri ve eğitimde teknoloji 

kullanımları oldukça önemlidir. “Yapılandırmacı yaklaşımın hâkim olduğu eğitim sistemimizde 

öğretmen, öğrenme öğretme süreçlerinde bilgi aktarmaktan ziyade, öğrencilere öğrenmelerinde 

rehberlik edici, yol gösterici bir konumda bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri, öğretmenlerin bu 

rehberliğinde en önemli yardımcısıdır. Bu nedenle bilişim teknolojilerin eğitim sürecinde etkin 

kullanılması, eğitim-öğretim etkinliklerinin daha verimli hale getirilmesi açısından çok önemlidir” 

(Yılmaz, Üredi ve Akbaşlı, 2014). Bilişim teknolojilerinin çok etkin kullanıldığı eğitim sistemimizde, 

öğretmenlerin sahip olması gereken özel alan yeterliliklerinden birisi de bilimsel ve teknolojik 

gelişimdir. 

İlkokul kurumları eğitim sisteminin temel konumunda olması ile birlikte öğrencilerin hem 

bireysel hem de toplumsal yaşamında başarılı olmalarını sağlayacak özelliklerin kazandırılmasında 

anahtar rol oynamaktadır (Akyürek ve Şahin, 2013). Bireylerin gelecek yaşantıları için oldukça önemli 

olan ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin özel alan yeterliliklerini, eğitimde teknoloji kullanımları 

da yakından etkileyebilecektir. Eğitimde teknoloji kullanımı ile öğrenme-öğretme ortamları 

etkilenebilecek, öğrencileri izleme ve değerlendirme çalışmaları kolaylaşacak, öğretmenlerin 

bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanabilecek ve bilimsel ve teknolojik gelişimler yakından 

izlenebilecektir.  

Teknolojinin gelişmesi, eğitim sisteminin yapısını ve eğitim ortamlarında uygulanan öğrenme-

öğretme faaliyetlerini etkilemektedir. Öğretmenlerin öğretim metotlarını değiştirerek, eğitim 

teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için zaman, güven, motivasyon ve eğitim destekli 

ortam gerekmektedir (Pala, 2006). Okullarda öğretme öğrenme ortamını etkili hale getirmenin yolu, 

öğrencilerin uyarıcı zenginliği ile derse katılmalarını sağlamaktır. Bu noktada bilgisayarın eğitim 

ortamında kullanılması uyarıcı zenginliği sağlayan bir unsur olmasını sağlamaktadır (Arslan, 2006).  

Öğretmenlerin yaptığı eğitim-öğretim faaliyetleri ile eğitim sürecinde teknoloji kullanımı ve 

eğitim ortamı, eğitim-öğretimin niteliğini etkileyecektir. Öğretmenlerin teknolojiyi, bilgiye ulaşmada 

araç olarak kullanmasının eğitimde verimliliği artıracağı düşünülmektedir. Bu durum, temel eğitim 

basamağında daha da önemlidir.  

Eğitim ve teknoloji insan yaşamının daha etkili duruma getirilmesinde önemli rolü olan iki 

temel öğedir. Her iki öğe de insanın doğal ve sosyal çevresine hâkim olma yönünde gösterdiği 

çabalarda başvurduğu iki temel araç olmuştur. Eğitim, insanın doğuştan kazandığı gizil güçlerin ve 

yeteneklerin açığa çıkarılmasına, onun daha güçlü, daha olgun, yaratıcı ve yapıcı bir varlık olarak 

gelişme ve büyümesine hizmet etmiştir. Teknoloji ise, insanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve 

becerilerden daha etkin, daha verimli biçimde yararlanabilmesinde, onları daha sistemli ve bilinçli 

olarak uygulayabilmesinde yardımcı olmuştur (Alkan, 2005). 

Aslantaş (2014)’a göre eğitim ve öğretimde teknoloji kullanma nedenleri şunlardır: 

 Eğitim ve öğretime erişimi arttırmak, 

 Öğrenimin kalitesini yükseltmek, 

 Eğitim maliyetlerini azaltmak, 

 Eğitimde maliyet etkinliğini sağlamak, 

 Teknolojik değişim zorunluluğuna karşılık vermek, 

 Öğrencilere çalışma ve özel hayatlarında ihtiyaç duyacakları becerileri teknoloji ile 

sağlamak. 
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Bilgisayar yeterliliği, bilgisayar okuryazarlığı olarak da adlandırılabilmektedir.       Bilgisayar 

okuryazarlığı, kişisel bilgisayarları fazla zorlanmadan kullanabilme, bilgisayarlarda temel bazı 

işlemleri (kelime işlemcilerle yazı yazma, basit analizler, raporlar yapma, basit çizim programları 

kullanma, yazıcı kullanma vb.) gerçekleştirebilme yeterliliğidir (Çelik, Kocaman ve Önal, 2008). 

Bilgisayar yeterliliği, bireyin bilgisayar başında bir görevi gerçekleştirmek için bilgisayar kullanım 

yeteneği üzerine kabul ettiği algısıdır (Gürcan, 2005). 

Sınıf öğretmenlerinin birden fazla dersten sorumlu olmaları nedeniyle çoklu disiplin ve 

disiplinler arası anlayışa dayalı yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir (Bilgin, Tatar ve Ay, 2012). 

Öğrencileri kazanımlara ulaştırma için gerekli öğretim yöntem, teknik ve stratejilerinin kullanımında 

öğretmen merkezli ve geleneksel olanları tercih etme eğilimi gösteren öğretmenlerin, aynı yaklaşımı 

bilgisayar ve ona bağlı materyallerin kullanımında da gösterebilme ihtimali olabilmektedir. 

Öğretmenlerin bunun ötesine geçip, “bilgisayar destekli eğitim” ile “bilgisayar temelli eğitim”i 

ayırabilen, bilgisayarı sadece projeksiyondan sunu yapma amacının ötesine taşıyabilen, 

simülasyonlar, programlı öğretim modülleri, e-öğrenme uygulamaları, interaktif çalışmalar vb. 

yapabilecek pedagojik formasyona sahip olmaları gerekir. Bu formasyona sahip olan öğretmenlerin, 

teknolojiye ve teknolojinin öğrenme ortamlarında kullanımına yönelik olumsuz tutum, algı ve 

önyargıya sahip olma ihtimallerinin düşmesi beklenir (Berkant, 2013). Öğrencilerin bilgisayarı bir 

öğrenme aracı olarak görmesinde, bilgisayara yönelik tutumları etkilidir ve bu tutum, bilgisayarın 

gelecekte öğrenme ve çalışma ortamlarında tercih edilip kullanılmasında önemli bir rol oynamaktadır 

(Teo, 2008). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar 

yeterliliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Problem  

Bu araştırmanın problem cümlesi “İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına 

ilişkin bilgisayar yeterlilikleri hangi düzeydedir?” şeklinde oluşturulmuştur. 

Alt Problemler 

Bu araştırmada aşağıdaki araştırma problemlerine cevap aranmaya çalışılmıştır: 

İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar yeterlilikleri:  

1. Yaşına göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Cinsiyetine göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Mesleki kıdemine göre farklılaşmakta mıdır? 

5. Okuttuğu sınıfa göre farklılaşmakta mıdır? 

6. Sınıflarında bilgisayar olma durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmanın Önemi 

Bilgisayar ve internetin eğitim ortamlarına girmesi, bilgisayar destekli uygulamalar ile 

interaktif eğitimlerin yapılması, öğretmenlerin teknoloji araçlarını etkin bir şekilde kullanması önemli 

bir konu haline gelmiştir (Özden, Çağıltay ve Çağıltay, 2004). Yapılan literatür taramasında 

öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve tutumlarını belirlemeye yönelik 

araştırmaların yapıldığı görülmüştür. Ancak yapılan araştırmaların çeşitli branşlarda öğretmenlerin 

öz-yeterliliklerini, tutumlarını, algılarını veya kullanım düzeylerini ortaya koymak amacıyla yapıldığı 

görülmüştür. “İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar 

yeterliliklerinin değerlendirilmesi” isimli bu araştırma, özellikle temel eğitimin önemli bir unsuru olan 

ilkokul öğretmenleriyle yapılacak olması ve özelikle eğitimde teknoloji kullanımıyla ilişkili ülkemizde 
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uygulanmaya başlayan FATİH projesinin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)  ilkokul 

düzeyine doğru ilerlemesi, bu araştırmanın alanında yapılmış özgün bir çalışma olarak 

nitelendirilmesine neden olmakta ve eğitim sistemimiz adına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bunların yanısıra eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin ilkokul öğretmenlerinin bilgisayar 

yeterliliklerinin ortaya koyulması, FATİH projesini ilkokul düzeyine indirgemek isteyen Milli Eğitim 

Bakanlığına eğitimde teknoloji kullanımı uygulamalarında yol göstereceği düşünülmektedir. 

Öğretmenin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda bilgi yetersizliğinin olması, neyi nasıl 

öğreteceğini bilememesi veya buna ilişkin olumsuz tutumlara sahip olmaları eğitim teknolojilerinin 

kullanımının olumlu etkilerini azaltabilecektir. Araştırmanın ortaya koyduğu verilerin olumsuzlukları 

önlemek ve tedbir almak, ilkokul öğretmenlerinin bilgi teknolojileri konusunda eksikliklerini gidermek 

veya bilgilerini daha da pekiştirmek adına bu araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, izlenen yöntem, veri toplama aracı, veri 

toplama aracının uygulanması, elde edilen verilerin analiz yöntemleri, geçerlik ve güvenirlik üzerinde 

durulmuştur.   

Araştırmanın Modeli 

Araştırma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Çünkü tarama modelleri 

geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaç edinen araştırmalar 

için uygun bir modeldir (Karasar, 2006). Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan tarama 

araştırmaları, geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla ilgili olarak 

görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır. 

Araştırmacı burada var olan durumu ayrıntısıyla betimlemeye ve durum hakkında bilgi vermeye çalışır 

(Karakaya, 2009). Bu yöntem içerisinde hem sosyal bilimlerde hem de eğitimde en çok yararlanılan 

veri toplama araçlarından biri olan ölçek uygulaması yapılmıştır. Çalışma, ilkokul öğretmenlerinin 

eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar yeterliliklerinin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, 

mesleki kıdem, okutulan sınıf ve sınıfında bilgisayar bulunma değişkenlerine göre belirlenmesi 

yönüyle betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Adana il merkezinde görev yapan tüm ilkokul öğretmenleri, 

örneklemini ise Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilkokullarda görev yapan toplamda 

360 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerine ilişkin demografik veriler 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1  
Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Demografik Veriler 

Kişisel Bilgiler        f      %  

Yaş 

 20-29  61 16,9  

 30-39 87 24,2  

 40-49 136 37,8  

 50 ve üzeri 76 21,1  

Cinsiyet 
 Erkek  159 44,2  
 Kadın 201 55,8  

Öğrenim Durumu  

 Önlisans 73 20,3  
 Lisans 262 72,8  
 Yüksek Lisans  22 6,1  
 Doktora 3 0,8  

Mesleki Kıdem 

 0-4 Yıl 14 3,9  

 5-9 Yıl 57 15,8  

 10-14 yıl 71 19,7  

 15-19 Yıl 79 21,9  
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Araştırma 360 sınıf öğretmeni ile yürütülmüş olup araştırmaya katılan ilkokul 

öğretmenlerinden 61’i  (% 16.9) 20-29 yaş aralığında, 87’si  (% 24.2) 30-29 yaş aralığında, 136’sı  (% 

37.8) 40-49 yaş aralığında, 76'sı (% 21.1) 50 yaş ve üzerinde bulunmaktadır. Katılan öğretmenlerden 

159'u (%44.2) erkek, 201’i (% 55.8) kadındır. Öğretmenlerin öğrenim durumları incelendiğinde 73'ü 

(20.3) ön lisans, 262'si (72.8) lisans, 22'si (6.1) yüksek lisans, 3'ü (0.8) doktora mezunudur. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin mesleki kıdemi; 0-4 yıl olanlar % 3.9 ile 14 kişi, 5-9 yıl olanlar %15.8 ile 57 kişi, 

10-14 yıl olanlar % 19.7 ile 71 kişi, 15-19 yıl olanlar %21.9 ile 79 kişi ve 20 yıl ve üzeri olan %38.6 ile 

139 kişiden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 88'i (%24.4) 1. sınıfı,  93'ü (%25.8) 2. sınıfı, 107'si (%29.7) 3. 

sınıfı ve 72'si (%20.0) 4. sınıfı okutmaktadır. Bu öğretmenlerin 264'ünün (%73.3) sınıfında bilgisayar 

bulunmakta, 96'sının (%26.7) bulunmamaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, araştırmacı 

tarafından yapılandırılmış olan kişisel bilgilere yönelik sorularla demografik veriler elde etmek 

amacıyla demografik bilgi formu kullanılmıştır. Bu bölümde öğretmenlere, yaş, cinsiyet, mesleki 

kıdem, öğrenim durumu, okutulan sınıf düzeyi ve sınıfta bilgisayar bulunma durumu gibi demografik 

bilgiler ve özellikler sorulmuştur. 

İkinci bölümde, ilkokul öğretmenlerinin bilgisayar yeterliliklerini ortaya koymak amacıyla 

Tınmaz (2004) tarafından geliştirilen 10 maddeden oluşan likert tipi 3 dereceli zayıf, orta ve iyi 

şeklinde düzenlenmiş olan Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,87 olarak hesaplanmış olan “Algılanan 

Bilgisayar Yeterlilik Ölçeği” (A.B.Y.Ö.) yer almaktadır. Ölçekte bilgisayarla ilgili temel kavramlar, 

donanım, işletim sistemi, word, excel, powerpoint, access programları ile web sayfası geliştirme ve 

internet kullanımına ilişkin sorular yer almaktadır. Algılanan Bilgisayar Yeterlilik Ölçeğinde yer alan 

her madde “iyi” (3), “orta” (2), “zayıf” (1) şeklinde değerlendirilmektedir. Buna göre, elde edilen 

veriler 3’den 1’e kadar bir değer verilerek kodlanmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada öncelikle Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşülerek Adana il 

merkezindeki Yüreğir, Seyhan, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki ilkokulların listesi elde edilmiştir. 

Daha sonra tesadüfi örnekleme yöntemiyle rasgele okullar seçilmiş ve gerekli resmi izinler alınmıştır. 

Seçilen okullarda ölçeği doldurmak isteyen öğretmenlere öncelikle araştırma hakkında bilgi verilerek 

bireysel olarak dağıtılmış ve bireysel olarak ölçekleri doldurmaları istenmiştir. Ölçek doldurulduktan 

hemen sonra araştırmacı tarafından toplanmıştır. Demografik bilgi formu ve ölçeklerin uygulanması 

esnasında tarafsız ve objektif bir ortam sağlanmasına azami önem verilmiştir. Demografik bilgi formu 

ve ölçeklerin doldurulması yaklaşık 10-15 dk. aralığında sürmüştür. 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Kişisel bilgi formu ile elde edilen nicel veriler, frekans ve yüzdeleri alınarak 

değerlendirilmiştir. Algılanan Bilgisayar Yeterlilik Ölçeğinden elde edilen veriler SPSS 20 programına 

girilerek analiz edilmiştir. Analiz doğrultusunda elde edilen nicel verilerin frekans dağılımı ve 

yüzdeleri alınarak sunulmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel analizler gerçekleştirilerek, 

veriler yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma şeklinde belirlenmiştir. Oluşturulan gruplar 

arasında puan bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için, bağımsız gruplar t-testi 

 20 ve üzeri 139 38,6  

Okutulan Sınıf 

 1.Sınıf 88 24,4  
 2.Sınıf 93 25,8  
 3.Sınıf 107 29,7  
 4.Sınıf 72 20,0  

Sınıfta Bilgisayar 
Olma Durumu 

 Evet 264 73,3  
 Hayır 96 26,7  
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ve grup sayısına bağlı olarak tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Gruplar arasında gözlenen 

anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde ölçeğin uygulanmasından elde edilen nicel verilerin istatistiksel analizleri ile 

ortaya çıkan bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Öğretmenlerin bilgisayar yeterlilik 

puanları yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem, okutulan sınıf ve sınıfında bilgisayar bulunma 

gibi bağımsız değişkenler açısından değerlendirilmiştir.  

Birinci alt probleme (İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımlarına ilişkin 

bilgisayar yeterlilikleri hangi düzeydedir) ilişkin bulgular: 

Öğretmenlerin bilgisayar yeterlilik puanları ortalaması Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 

Öğretmenlerin Bilgisayar Yeterlilik Puanlarına İlişkin Frekans, Yüzde ve Aritmetik Ortalama 

Değerleri 

Kavram 
Zayıf Orta İyi 

�̅� 
n % n % n % 

a. Bilgisayarla ilgili temel kavramlar  23 6,4 152 42,2 185 51,4 2,45 

b. Bilgisayarın fiziksel parçaları 

(donanım)  

91 25,3 173 48,1 96 26,7 2,01 

c. İşletim Sistemi (Ör: Windows)  58 16,1 162 45,0 140 38,9 2,23 

d. Kelime İşlemci Programlar (Ör: 

Word)  

44 12,2 155 43,1 161 44,7 2,33 

e. Hesaplama Tablosu Programları 

(Ör: Excel)  

126 35,0 171 47,5 63 17,5 1,83 

f. Sunum Programları (Ör: 

Powerpoint)  

74 20,6 159 44,2 127 35,3 2,15 

g. Veritabanı Programları (Ör: Access)  173 48,1 148 41,1 39 10,8 1,63 

h. Web Sayfası geliştirme (Ör: 

Frontpage, Dreamweaver)  

218 60,6 123 34,2 19 5,3 1,45 

i. Internet - World Wide Web (www) 

kullanımı  

60 16,7 132 36,7 168 46,7 2,30 

j. E-posta (E-mail) kullanımı  49 13,6 117 32,5 194 53,9 2,40 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin bilgisayarla ilgili temel kavramları, kelime işlemci 

programları, Internet - World Wide Web kullanımı ve e-posta kullanımını iyi bildikleri, bilgisayarın 

fiziksel parçaları, işletim sistemi, hesaplama tablosu programları ve sunum programlarını orta 

düzeyde bildikleri görülmektedir. Veritabanı programları ve Web sayfası geliştirme konularında ise 

yetersiz oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin iyi olduğu yönler genellikle sıklıkla bilgisayar 

teknolojilerinin kullanıldığı alanlardır. Bu durum öğretmenlerin günümüz teknolojilerinden 

yararlandıklarını gösterebilir.  

İkinci alt probleme (İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar 

yeterlilikleri öğretmenlerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, okuttuğu sınıf ve sınıflarında 

bilgisayar olma durumuna göre farklılaşmakta mıdır?) ilişkin bulgular: 

Öğretmenlerin yaşına göre bilgisayar yeterlilik puanlarının tek yönlü varyans analizi sonuçları  

 

 

Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3 
Öğretmenlerin Yaşına Göre Bilgisayar Yeterlilik Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 267,109 3 89,036 4,685 0,03 * 

Gruplar İçi 6765,291 356 19,004   

Toplam 7032,400 359    

 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin yaşına göre 

bilgisayar yeterlilik puanları açısından genel olarak gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir [F(3,356)=4,685 p<0,05].  

Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğuna bakmak için Tukey 

HSD testi yapılmış ve buna ilişkin sonuçlar Tablo’te sunulmuştur.  

Tablo 4 

Öğretmenlerin Yaşına Göre Bilgisayar Yeterlilik Puanlarının Tukey HSD Testi Sonuçları 

Gruplar Ortalama Fark 
Standart 

Hata 
p 

(20-29 Yaş) - (30-39 Yaş) 2,138685 0,727989 0,18 

(20-29 Yaş) - (40-49 Yaş) 1,827748 0,671764 0,34 

(20-29 Yaş) - (50 ve üzeri Yaş) 2,685720 0,749388 0,02 * 

(30-39 Yaş) - (40-49 Yaş) 0,310936 0,598469 0,95 

(30-39 Yaş) - (50 ve Üzeri Yaş) 0,547036 0,684456 0,85 

(40-49 Yaş) - (50 ve Üzeri Yaş) 0,857972 0,857972 0,51 

Öğretmenlerin bilgisayar yeterlilik puanlarının yaşlarına göre hangi gruplar arasında anlamlı 

farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Tablo  incelendiğinde, 20-29 yaş ile 50 yaş ve üzeri 

olanlar arasında 20-29 yaş aralığındaki öğretmenler lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Sınıf 

öğretmenlerinin yaş ilerledikçe bilgisayar kullanım durumlarının azaldığı ifade edilebilir.  

Öğretmenlerin cinsiyetine göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi 

sonuçları Tablo 5‘te sunulmuştur.  

Tablo 5 
Cinsiyetine Göre Bilgisayar Yeterlilik Puanlarına Ilişkin Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N �̅� S Sd t p 

Erkek 159 20,64 4,18 358 -0,45 0,65 

Kadın 201 21,86 4,61 351   

Tablo 5’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin cinsiyetine göre bilgisayar yeterlilik puanları 

açısından t testi sonuçları incelendiğinde anlamlı farklılık görülmemektedir. Bu bilgisayara her iki 

cinsiyetinde aynı oranda ulaşabilmesiyle ilişkili olabilir. Bu bulguya göre bilgisayar yeterlik 

puanlarının cinsiyete göre değişmediği söylenebilir.   

Sınıf öğretmenlerinin öğrenim durumuna göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin varyans 

analizi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6 
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Öğretmenlerin Öğrenim Durumuna Göre Bilgisayar Yeterlilik Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 216,756 3 72,252 3,773 0,01 * 

Gruplar İçi 6815,644 356 19,145   

Toplam 7032,400 359    

Tablo 6 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin öğrenim 

durumuna göre bilgisayar yeterlilik puanları açısından genel olarak gruplar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir [F(3,356)=3,773 p<0,05]. Bilgisayar yetelilik 

puanlarının öğrenim düzeyi ile doğrudan bağlantılı olduğu düşünülmektedir.  

Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğuna bakmak için Tukey 

HSD testi yapılmış ve buna ilişkin sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7 
Öğretmenlerin Öğrenim Durumuna Göre Bilgisayar Kullanım Puanlarının Tukey HSD Testi Sonuçları 

Gruplar Ortalama Fark Standart Hata p 

(Önlisans) - (Lisans) 0,978929 0,579080 0,33 

(Önlisans) - (Yüksek Lisans) 2,423412 1,064186 0,10 

(Önlisans) - (Doktora) 6,817352 2,577586 0,04 * 

(Lisans) - (Yüksek Lisans) 1,444483 0,971238 0,44 

(Lisans) - (Doktora) 5,838422 2,540622 0,10 

(Yüksek Lisans) - (Doktora) 4,393939 2,692939 0,36 

Öğretmenlerin bilgisayar yeterlilik puanlarının öğrenim durumuna göre hangi gruplar arasında 

anlamlı farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Tablo  7 incelendiğinde, önlisans ve doktora 

mezunları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu durum doktora mezunlarının tez hazırlama 

ve literatür araştırma sürecinde daha çok bilgisayar kullanımıyla karşılaşması ve bilgiye erişim için 

bilgisayar teknolojilerini kullanmak durumunda kalmaları nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.  

Sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin varyans 

analizi sonuçları Tablo 8‘de sunulmuştur.  

Tablo 8 
Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre Bilgisayar Yeterlilik Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 107,686 4 26,921 1,380 0,24 

Gruplar İçi 6924,713 355 19,506   

Toplam 7032,400 359    

Tablo 8 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin mesleki 

kıdemine göre bilgisayar yeterlilik puanları açısından genel olarak gruplar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir [F(4,355)=1,380 p>0,05]. Son yıllarda Milli Eğitim 

Bakanlığı öğretmenlerin bilgisayar kullanımını teşvik etmiş ve bilgisayar üzerinden veri girişini zorunlu 

hale getirmiştir. Ayrıca teknolojik ilerlemelerle bilgisayarla karşılaşmamak neredeyse imkansız hale 

gelmiştir. Bu durumların her kademedeki öğretmenlerin bilgisayar yeterliliklerini geliştirdiği 

düşünülmektedir. 

Okutulan sınıfa göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları Tablo 9‘da 

sunulmuştur.  

Tablo 9 
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Öğretmenlerin Okutulan Sınıfa Göre Bilgisayar Yeterlilik Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı 
Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 17,324 3 5,774 0,293 0,83 

Gruplar İçi 7015,075 356 19,705   

Toplam 7032,400 359    

 

Tablo 9 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin okutulan 

sınıfa göre bilgisayar yeterlilik puanları açısından genel olarak gruplar arasındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı görülmektedir [F(3,356)=0,293 p>0,05]. Bu sonuç, öğretmenlerin hangi sınıfı 

okuttuğuna bakılmaksızın bilgisayar kullanmak durumunda olmaları ve bilgisayarın eğitimde 

kullanımın öneminin farkında olmaları ile değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ilkokulun her sınıf 

düzeyine uygun bilgisayar destekli öğretim materyallerinin bulunması da bu duruma olumlu katkı 

sunmuş olabilir. 

Öğretmenlerin sınıfta bilgisayar olma durumuna göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin 

bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 10‘da sunulmuştur.  

Tablo 10 
Sınıfta bilgisayar olma durumuna göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t-testi sonuçları 

Sınıfta Bilgisayar 

Var mı? 
N �̅� S Sd t p 

Evet 264 21,04 4,44 358 1,96 0,04 * 

Hayır 96 20,01 4,30 173   

Tablo 10’da görüldüğü üzere, sınıfta bilgisayar olma durumuna göre bilgisayar yeterlilik 

puanları açısından t testi sonuçları incelendiğinde, sınıfında bilgisayar bulunan öğretmenlerle 

sınıfında bilgisayar bulunmayan öğretmenlerin bilgisayar yeterlilik puanları arasında sınıfında 

bilgisayar bulunanlar lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir (t (173)=1,96, p<0.05). Bilgisayar 

kullanılarak zaman içerisinde daha çok bilgi ve beceri sahibi olunabilmektedir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırmanın bulguları doğrultusunda elde edilen sonuçlar ortaya konmuş, 

öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı ve bilgisayar yeterliliklerinin artırılmasına yönelik öneriler 

geliştirilmiştir. Sonuçların sunumunda araştırmanın alt problemleri esas alınmış, her bir sonuç ile ilgili 

ayrıntılı sonuç verilmiştir. Bütün bulgu ve sonuçlara dayanarak uygulayıcılara ve araştırmacılara 

öneriler sunulmuştur.   

Yapılan bu araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin bilgisayarla ilgili temel 

kavramları, kelime işlemci programları, Internet - World Wide Web kullanımı ve e-posta kullanımını 

iyi bildikleri, bilgisayarın fiziksel parçaları, işletim sistemi, hesaplama tablosu programları ve sunum 

programlarını orta düzeyde bildikleri görülmüştür. Veritabanı programları ve Web sayfası geliştirme 

konularında ise yetersiz oldukları görülmüştür. Gürbüztürk, Demir, Karadağ ve Demir (2015), sınıf 

öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik algılarını bazı değişkenler 

açısından incelemek amacıyla ilkokullarda görev yapan 165 sınıf öğretmeniyle bir araştırma 

yürütmüştür. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin özyeterlik 

algılarının uzmanlık gerektiren bazı beceriler dışında, genel olarak yüksek olduğu, öğretmenlerin 

mesleki kıdemlerine ve mezun oldukları yükseköğretim kurumuna göre, bilgisayar ve internet 

kullanımı öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır. Gümüşdağ ve ark. 

(2013), beden eğitimi öğretmenlerinin bilgisayar kullanımındaki yeterliklerini ve tutumlarını sınıf 

içinde ve dışında nasıl kullandıklarını tespit etmeyi amaçlamak amacıyla yaptıkları araştırma 
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sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğu hesap tabloları (Excel), kelime işlemci (Word) ve sunu 

hazırlama (Powerpoint) konularında çok az bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin yaşına göre bilgisayar yeterlilik puanları açısından genel olarak gruplar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.  20-29 yaş ile 50 yaş ve üzeri olanlar 

arasında 20-29 yaş aralığındaki öğretmenler lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Williams ve 

Kingham (2003), yaş ile tutarlı bir değişken olan deneyim üzerine yaptıkları bir araştırmada da 

tecrübeli öğretmenlerin sınıflarında teknoloji kullanmada çok fazla istekli olmadıkları görülmüştür. 

Öğretmenlerin cinsiyetine göre bilgisayar yeterlilik puanları açısından sonuçlar incelendiğinde 

anlamlı farklılık görülmemiştir. Timur, Yılmaz ve Timur (2013), öğretmen adaylarının bilgisayar 

kullanımına yönelik öz-yeterlilik inançlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada, bilgisayar 

kullanımına yönelik öz-yeterlik inancının cinsiyete göre değişmediği, bilgisayar kullanımına yönelik 

öz-yeterlik inancı ölçeğinin sonuç beklentisi alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı fark bulunduğu 

tespit edilmiştir.  Seferoğlu ve Akbıyık (2005), ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-

yeterlik algıları üzerine yaptıkları çalışmalarında, kadın ve erkek öğretmenler arasında bilgisayar öz-

yeterlik algısı açısından anlamlı bir fark bulamamışlardır. 

Öğretmenlerin öğrenim durumuna göre bilgisayar yeterlilik puanları açısından genel olarak 

gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, 

önlisans ve doktora mezunları arasında doktora mezunları lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

Akgül, Küpeli ve Kır (2015), sinif öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazarlik düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla yaptıkları çalışmada, önlisans ve lisansüstü mezunları arasında liansüstü mezunları lehine 

anlamlı bir farklılık bulmuşlardır. 

Sınıfta bilgisayar olma durumuna göre bilgisayar yeterlilik puanları açısından sonuçlar 

incelendiğinde, sınıfında bilgisayar bulunan öğretmenlerle sınıfında bilgisayar bulunmayan 

öğretmenlerin bilgisayar yeterlilik puanları arasında sınıfında bilgisayar bulunanlar lehine anlamlı 

farklılık elde edilmiştir.  

ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçlarına göre, şu öneriler geliştirilmiştir: 

1. Yerel Yönetim ya da Bakanlığa Öneriler: 

 Öğretmenler özellikle sınıf öğretmenleri, sınıflarında bilgisayarları nasıl 

kullanacakları konusunda desteklenmeli ve öğretmenlere gerekli eğitim 

sağlanmalıdır. 

 Her kademedeki okul, bilgisayar formatörleri aracılığıyla desteklenmelidir. 

 Öğretim programları bilgisayar kullanmı eşliğinde yürütülmelidir. 

 Öğretmenlerin bilgisayar kullanımı konusunda hizmet içi eğitimlerle 

desteklenmelidir. 

 Okullarda öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin erişim sağlayabileceği elektronik 

kütüphanelere erişim alanları oluşturulmalıdır.  

 Öğretmen adaylarının lisans eğitiminde Fatih Projesi kapsamında okullarda kullanılan 

etkileşimli tahtalarla ilgili gerekli bilgi donanımı sağlanabilir. 

2. Araştırmacılara Öneriler: 

 FATİH projesi ilkokullarda uygulanmaya başladıktan sonra çalışmanın tekrar ve daha 

kapsamlı bir şekilde araştırılması önerilmektedir. 

 Bu araştırma, değişik sosyo ekonomik düzeyde bulunan bölgelerdeki okullarda çalışan 

öğretmenlerle yürütülerek, sosyo ekonomik düzeyin etkisi araştırılabilir. 

 Eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları yüksek düzeyde olan öğretmenlerin 

öğrencileri ile düşük düzeyde olan öğretmenlerin öğrencileri, akademik başarı 

açısından karşılaştırılabilir. 
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3. Öğretmenlere Öneriler: 

 Eğitim-öğretim çalışmalarının daha etkili ve verimli olabilmesi için teknolojiyi etkin 

kullanmaları önerilmektedir. 

 Eğitim portallarından (eba.gov.tr vb.) faydalanmaları önerilmektedir. 
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Özet 

Bu çalışma, ilkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının (yaş, cinsiyet, 
öğrenim durumu, mesleki kıdem, okutulan sınıf ve sınıfında bilgisayar bulunma değişkenlerine göre) 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Adana il merkezinde görev yapan ilkokul 
öğretmenlerinin tamamı, örneklemini ise Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilkokullarda görev yapan 
360 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır.  Bu 
çalışmada araştırmaya katılan ilkokul öğretmenlerinin demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacı 
tarafından yapılandırılmış olan “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. İlkokul öğretmenlerinin, teknolojiye 
karşı tutumlarını ortaya koymak amacıyla, “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu ile elde 
edilen nicel veriler, frekans ve yüzdeleri alınarak değerlendirilmiştir. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 20 
programına girilerek analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel analizler gerçekleştirilerek, 
veriler yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma şeklinde belirlenmiştir. Oluşturulan gruplar arasında puan 
bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için, bağımsız gruplar t-testi ve grup sayısına bağlı olarak 
tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre eğitimde teknoloji tutum 
puanları açısından genel olarak gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yaşına 
göre eğitimde teknoloji tutum puanları açısından genel olarak gruplar arasındaki 20-29 yaş ile 40-49 yaş ve 20-
29 yaş ile 50 yaş ve üzeri olanlar arasında 20-29 yaş aralığındaki öğretmenler lehine anlamlı farklılık elde 
edilmiştir. Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre eğitimde teknoloji tutum puanları açısından 5-9 yıl ile 20 yıl ve 
üzeri kıdemi olan gruplar arasında 5-9 yıl arasında kıdemi olanlar lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: İlkokul, İlkokul Öğretmeni, Teknoloji Kullanımı, Bilgisayar Destekli Eğitim, 
Teknoloji Tutumları 
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The Evaluation of Primary School Teachers’ Attitudes Concerning the Use of 
Technology in Education 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the primary school teachers’ attitude concerning the use of 
technology in education according to the variables: age, gender, educational background, professional seniority, 
class and the availability of computer in class. All the primary school teachers who work in the center of Adana 
province composed the universe of the study, and 360 primary school teachers who work in the official primary 
schools affiliated with Adana Provincial Education Directorate composed the sample of the study. This is a 
descriptive study in which survey model was used. Scale application, which is one of the most benefited data 
collection tools both in social sciences and in education, was used in this method. “Demographic Information 
Form” structured by the researcher was used in this study to determine the demographic features of the primary 
school teachers participating the research. “Technology Attitude Scale” was used to reveal their attitude toward 
technology. Quantitative data, obtained from personal information form, were evaluated by getting their 
frequency and percentage. Data obtained from scales were analyzed by entering them into the SPSS 20 program. 
In the analysis of the data, descriptive statistical analysis were conducted; and the data were determined as 
percentage, frequency, mean and standard deviation. In order to test whether there was a significant difference 
between the groups in terms of score, independent samples t-test and one-way ANOVA dependent on the number 
of the group were used. Tukey HSD test was used to determine between which groups the significant difference 
existed which was seen between the groups. It was identified that the difference between the groups was 
generally significant in terms of their technology attitude in education points according to teachers’ professional 
seniority. It was seen that, according to the ages of teachers’, in terms of technology attitude points, it was 
identified that there was a significant difference between the 20-29 years and 40-49 years and between the 20-
29 years and 50 and over years on behalf of 20-29 years. It was seen that, according to the Professional seniority 
in terms of technology attitude points, it was identified that there was a significant difference between the 5-
9 years  and 20-29 years on behalf of 5-9 years of seniority.  

 

Key words: Primary School, Primary School Teacher, Use of Technology, Computer Aided Education, 
Technology Attitudes 
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1. Giriş 

“Yapılandırmacı yaklaşımın hâkim olduğu eğitim sistemimizde öğretmen, öğrenme 
öğretme süreçlerinde bilgi aktarmaktan ziyade, öğrencilere öğrenmelerinde rehberlik edici, yol 
gösterici bir konumda bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri, öğretmenlerin bu rehberliğinde en 
önemli yardımcısıdır. Bu nedenle bilişim teknolojilerin eğitim sürecinde etkin kullanılması, 
eğitim-öğretim etkinliklerinin daha verimli hale getirilmesi açısından çok önemlidir” (Yılmaz, 
Üredi ve Akbaşlı, 2014). 

Son yıllarda bilim ve teknoloji olmak üzere yaşamın her alanında sürekli bir değişme ve 
gelişme olmaktadır. Bu gelişme ve değişimler öğrenme-öğretme ortamlarına da yansımaktadır. 
Son yıllarda araştırmacılar, teknolojinin sınıf ortamına taşınması ile öğretmenlerin Teknolojik 
Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’nin geliştirilmesi; böylelikle anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak 
adına sınıf içinde teknolojiyi kullanabilen ve TPAB açısından donanımlı öğretmenlere sahip 
olmak üzere yapılan çalışmalara yönelmişlerdir (Kaya ve Yılayaz, 2013). Günümüzde çok hızlı 
gelişim gösteren bilişim teknolojilerin eğitim sürecinde etkin kullanılması, bilgi iletimindeki hızı 
ve çok yönlü işlevselliğinin yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi 
açısından oldukça önemlidir. Son zamanlarda teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için 
öğretmenlerin gerekli teknoloji kullanım becerilerini kazanmaları daha da önem kazanmıştır. 

Eğitimin temel amaçlarından birisi, bilim ve teknolojiyi kullanan ve bunları üreten 
bireyler yetiştirmektir. Teknolojinin gelişmesi, eğitim sisteminin yapısını ve eğitim 
ortamlarında uygulanan öğrenme-öğretme faaliyetlerini etkilemektedir. Öğretmenlerin öğretim 
metotlarını değiştirerek, eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için zaman, 
güven, motivasyon ve eğitim destekli ortam gerekmektedir (Pala, 2006). Okullarda öğretme 
öğrenme ortamını etkili hale getirmenin yolu, öğrencilerin uyarıcı zenginliği ile derse 
katılmalarını sağlamaktır. Bu noktada bilgisayarın eğitim ortamında kullanılması uyarıcı 
zenginliği sağlayan bir unsur olmasını sağlamaktadır (Arslan, 2006).  

Öğretmenlerin yaptığı eğitim-öğretim faaliyetleri ile eğitim sürecinde teknoloji 
kullanımı ve eğitim ortamı, eğitim-öğretimin niteliğini etkileyecektir. Öğretmenlerin 
teknolojiyi, bilgiye ulaşmada araç olarak kullanmasının eğitimde verimliliği artıracağı 
düşünülmektedir. Bu durum, temel eğitim basamağında daha da önemlidir. Temel eğitimin, 
eğitim öğretim kademelerinin ilk basamağını oluşturması, bu kademede öğrenilen bilgi ve 
becerilerin daha sonraki eğitim öğretim kademlerine temel oluşturması bakımından ilkokul 
öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımı ve buna ilişkin tutumları çok daha önemli bir hal 
almaktadır. 

Son zamanlarda birçok araştırmacı teknolojinin özel konu alanlarının öğretiminde 
kullanılması, öğretmenler tarafından anlaşılması için teknoloji, pedagoji ve içerik bilgisine sahip 
olunması gerektiğini ifade etmektedir (Çelik, 2011; Koehler ve Mishra, 2008; Niess, 2005). 
Teknolojinin Bileşenleri, Pedagoji ve İçerik Bilgisi Bileşenleri (TPACK) adı altında sunulan bu 
öğretim modeli Şekil 1’de verilmiştir.  

                  

Şekil1. Teknolojinin Bileşenleri, Pedagoji ve İçerik Bilgisi Bileşenleri (TPACK) 
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Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi modelinde, öğretmenlerin sahip olması gereken alan 
bilgisi, pedagojik bilgi ve teknolojik bilginin birbiriyle hem ilişkileri hem de etkileşimleri 
açıklanmıştır. Teknolojinin Bileşenleri, Pedagoji ve İçerik Bilgisi Bileşenleri (TPACK), öğretme 
içeriği üzerinde planlama, organize etme, yerine koyma, gözden geçirme ve yansıtma üzerine 
araştırma hizmeti sunabilir (Niess, 2005). Öğretmenlerin de teknolojiye karşı tutumları ve 
yeterlilikleri eğitim-öğretimde teknolojiyi kullanmalarını etkileyebilmektedir. Öğretmenlerin 
teknolojinin öğretim programlarına entegre edilmesi konusundaki düşüncelerini belirlemek, 
teknolojinin öğretime entegrasyonunu sağlayıcı stratejilerin geliştirilmesi ve öğretmen eğitim 
programlarının güçlendirilmesi açısından faydalı ve yönlendirici olacaktır (Öksüz, Ak ve Uça, 
2009). 

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı 

Eğitim ve teknoloji insan yaşamının daha etkili duruma getirilmesinde önemli rolü olan 
iki temel öğedir. Her iki öğe de insanın doğal ve sosyal çevresine hâkim olma yönünde gösterdiği 
çabalarda başvurduğu iki temel araç olmuştur. Eğitim, insanın doğuştan kazandığı gizil güçlerin 
ve yeteneklerin açığa çıkarılmasına, onun daha güçlü, daha olgun, yaratıcı ve yapıcı bir varlık 
olarak gelişme ve büyümesine hizmet etmiştir. Teknoloji ise, insanoğlunun eğitim yoluyla 
kazandığı bilgi ve becerilerden daha etkin, daha verimli biçimde yararlanabilmesinde, onları 
daha sistemli ve bilinçli olarak uygulayabilmesinde yardımcı olmuştur (Alkan, 2005). 

Aslantaş (2014)’a göre eğitim ve öğretimde teknoloji kullanma nedenleri şunlardır: 

 Eğitim ve öğretime erişimi arttırmak, 

 Öğrenimin kalitesini yükseltmek, 

 Eğitim maliyetlerini azaltmak, 

 Eğitimde maliyet etkinliğini sağlamak, 

 Teknolojik değişim zorunluluğuna karşılık vermek, 

 Öğrencilere çalışma ve özel hayatlarında ihtiyaç duyacakları becerileri teknoloji ile 
sağlamak. 

Bilgisayarların öğrenmede, çocuklara zengin bir uyarıcı çevre sağlanmasında bir araç 
olması herkes tarafından kabul edilmektedir. Bilgisayarları eğitimde kullanırken öncelikle 
eğitimcilerin bilgisayarları kendilerinin tanımaları ve kullanmayı öğrenmeleri, sonra da 
çocuklara tanıtmaları ve öğretmeleri gerekmektedir (Sığırtmaç, Yılmaz ve Solak, 2006). 

Eğitim Teknolojisi 

Literatür incelendiğinde “Eğitim Teknolojisi” kavramı ile ilgili birçok tanımın yapıldığı 
görülmektedir. Bunlar; (Rıza,2003), “Değişik bilimlerin verilerini, özel hedef, yöntem, araç ve 
gereç, ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin geniş alanlarında uygulamaya koyan, uygun maddi 
ve manevi ortamlarda insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitim sorunlarının 
çözülmesini, kalitenin yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını sağlayan bir sistemler 
bütünüdür” olarak tanımlamıştır. Alkan (1997)‟a göre eğitim teknolojisi, eğitimle ilgili 
kuramların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel, araç, gereç, süreç 
ve yöntemlerden oluşturulmuş sistemler bütünüdür. İşman (2008)’a göre, öğrenme öğretme 
ortamlarını etkili bir şekilde tasarlayan, öğrenmeyi zenginleştiren, öğrenme ve öğretmede 
meydana gelen sorunları çözen, ürünün kalitesini ve kalıcılığını artıran akademik sistemler 
bütünüdür. Kaya’ya (2005) göre ise eğitim teknolojisi; problemlerin analizi ve bu problemlere 
ilişkin çözümlerin bulguları, uygulamaları, değerlendirmeleri ve yönetimi için gerekli insanları, 
fikirleri, ekipmanları ve organizasyonu içeren, insan öğrenmesinin tüm yönlerini kapsayan 
karmaşık ve bütünleşik bir süreçtir. 

Alkan (1997) ‘ye göre eğitim teknolojisinin temel ilkeleri şunlardır: 

1- Amaç: Eğitimde esas olan eğitim öğretim süreci boyunca tüm öğrencilerin istenen 
hedefe ulaşmasını sağlamak kısaca tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmektir. Eğitimde tüm 
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öğrencilerin istenen en üst düzeye çıkarılması gerektiği ve öğrencileri ayırıcı bir yaklaşım 
sergilenmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

2- İşlev: Sosyal ortamda ortaya çıkan sorunlara kuramsal ve bilimsel bilgileri kullanarak 
çözüm yolları aranmalıdır. Eğitim teknolojileri sorunlara bilimsel olmayan çözümler yerine 
bilimsel araştırmayı esas alan çözümler üretmelidir. 

3- Konu ve Yöntem: İşlev maddesinde olduğu gibi eğitim teknolojisi akılcı ve bilimsel 
bir araştırma konusunu esas konu ve yöntem olarak ele almalıdır. 

4- İçerik: Eğitimin her alanında olduğu gibi içerik alanında da bütünlük esastır. Eğitim 
teknolojisi de bir bütünlük içinde hareket etmelidir. Bilim ve uygulama arasında ki bütünlük 
bozulmadan kullanılmalıdır. 

5- Program: Eğitim ortamlarında öğretmenin ve eğitim personellerinin etkililiğini 
artırmak için program önemlidir. Programda belirlenen hedeflerin tam gerçekleşebilmesi için 
program içinde boşluklara ve gereksiz tekrarlara yer verilmemelidir. 

6- Süreç: Süreç içerinde tüm öğrencilerin farklı özellikleri olduğu unutulmamalıdır. 
Amaç her öğrencinin tam öğrenmesidir bu da ancak süreç içerisinde tüm öğrencilerin farklı 
özellikleri, yetenekleri olduğu bilinmelidir. Böylece süreçlerin yapısında her öğrenciye göre 
esneklik, çeşitlilik ve farklı yöntemler uygulanmalıdır. 

7- Personel: Eğitim öğretim ortamlarında öğretmenlerin ve diğer eğitim personellerinin 
etkililiğini artırmak için eğitimde uygulamalara çok daha fazla yer verilmelidir. Öğrenme 
öğretme durumlarını tasarlayan, uygulayan ve eğitim teknolojilerini uygulayan ve sonuçlarını 
değerlendiren temel öğe öğretmenler ve eğitim personelleri olmalarıdır. 

8- Çevre: Eğitim teknolojilerinin temel ilkelerinden biride eğitimin gerçekleştiği çevreyi 
iyi bir şekilde kontrol etmektir. Eğitimin hedefleri doğrultusunda eğitimin çevresinin sadece 
okullar veya derslikler olmadığı tüm hayatı yaşantıları olduğu göze alınarak eğitimin hedeflerini 
düzenlemelidir. 

9- Başarı: Eğitimde en istendik hedef tüm öğrencilerin başarı olmalarıdır. Öğrencilerinin 
başarısızlık nedenleri belirlenerek öğrenme öğretme sistemini analiz etmeli ve yeni 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

10- Değerlendirme: Eğitimde sonuç önemlidir öğrencilerin istenen hedeflere ulaşıp 
ulaşmadığını belirlemek için değerlendirme aşaması çok önemlidir. Değerlendirme de esas olan 
şeffaflık, objektiflik ve açık seçikliktir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin 
tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Problem  

Bu araştırmanın problem cümlesi “İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji 
kullanımına ilişkin tutumları hangi düzeydedir?” şeklinde oluşturulmuştur. 

Alt Problemler 

Bu araştırmada aşağıdaki araştırma problemlerine cevap aranmaya çalışılmıştır: 

İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları:  

1. Yaşına göre farklılaşmakta mıdır? 
2. Cinsiyetine göre farklılaşmakta mıdır? 
3. Eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 
4. Mesleki kıdemine göre farklılaşmakta mıdır? 
5. Okuttuğu sınıfa göre farklılaşmakta mıdır? 
6. Sınıflarında bilgisayar olma durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 
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YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, izlenen yöntem, veri toplama aracı, 
veri toplama aracının uygulanması, elde edilen verilerin analiz yöntemleri, geçerlik ve 
güvenirlik üzerinde durulmuştur.   

Araştırmanın Modeli 

Araştırma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Çünkü tarama 
modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaç 
edinen araştırmalar için uygun bir modeldir (Karasar, 2006). Sosyal bilimlerde yaygın olarak 
kullanılan tarama araştırmaları, geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu 
ve olayla ilgili olarak görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye 
çalışıldığı araştırmalardır. Araştırmacı burada var olan durumu ayrıntısıyla betimlemeye ve 
durum hakkında bilgi vermeye çalışır (Karakaya, 2009). Bu yöntem içerisinde hem sosyal 
bilimlerde hem de eğitimde en çok yararlanılan veri toplama araçlarından biri olan ölçek 
uygulaması yapılmıştır. Çalışma, ilkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin 
teknoloji tutumlarının yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem, okutulan sınıf ve sınıfında 
bilgisayar bulunma değişkenlerine göre belirlenmesi yönüyle betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Adana il merkezinde görev yapan tüm ilkokul öğretmenleri, 
örneklemini ise Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilkokullarda görev yapan 
toplamda 360 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerine ilişkin demografik veriler Tablo 1’de yer 
almaktadır. 

Tablo 1.  
Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Demografik Veriler 

 

Kişisel Bilgiler        f      %  

Yaş 

 20-29  61 16,9  

 30-39 87 24,2  

 40-49 136 37,8  

 50 ve üzeri 76 21,1  

Cinsiyet 
 Erkek  159 44,2  

 Kadın 201 55,8  

Öğrenim Durumu  

 Önlisans 73 20,3  

 Lisans 262 72,8  

 Yüksek Lisans  22 6,1  

 Doktora 3 0,8  

Mesleki Kıdem 

 0-4 Yıl 14 3,9  

 5-9 Yıl 57 15,8  

 10-14 yıl 71 19,7  

 15-19 Yıl 79 21,9  

 20 ve üzeri 139 38,6  

Okutulan Sınıf 

 1.Sınıf 88 24,4  
 2.Sınıf 93 25,8  

 3.Sınıf 107 29,7  
 4.Sınıf 72 20,0  

Sınıfta Bilgisayar 
Olma Durumu 

 Evet 264 73,3  

 Hayır 96 26,7  
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Araştırma 360 sınıf öğretmeni ile yürütülmüş olup araştırmaya katılan ilkokul 
öğretmenlerinden 61’i  (% 16.9) 20-29 yaş aralığında, 87’si  (% 24.2) 30-29 yaş aralığında, 136’sı  
(% 37.8) 40-49 yaş aralığında, 76'sı (% 21.1) 50 yaş ve üzerinde bulunmaktadır. Katılan 
öğretmenlerden 159'u (%44.2) erkek, 201’i (% 55.8) kadındır. Öğretmenlerin öğrenim durumları 
incelendiğinde 73'ü (20.3) ön lisans, 262'si (72.8) lisans, 22'si (6.1) yüksek lisans, 3'ü (0.8) 
doktora mezunudur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdemi; 0-4 yıl olanlar % 3.9 ile 
14 kişi, 5-9 yıl olanlar %15.8 ile 57 kişi, 10-14 yıl olanlar % 19.7 ile 71 kişi, 15-19 yıl olanlar %21.9 
ile 79 kişi ve 20 yıl ve üzeri olan %38.6 ile 139 kişiden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 88'i (%24.4) 
1. sınıfı,  93'ü (%25.8) 2. sınıfı, 107'si (%29.7) 3. sınıfı ve 72'si (%20.0) 4. sınıfı okutmaktadır. Bu 
öğretmenlerin 264'ünün (%73.3) sınıfında bilgisayar bulunmakta, 96'sının (%26.7) 
bulunmamaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, araştırmacı 
tarafından yapılandırılmış olan kişisel bilgilere yönelik sorularla demografik veriler elde etmek 
amacıyla demografik bilgi formu kullanılmıştır. Bu bölümde öğretmenlere, yaş, cinsiyet, 
mesleki kıdem, öğrenim durumu, okutulan sınıf düzeyi ve sınıfta bilgisayar bulunma durumu 
gibi demografik bilgiler ve özellikler sorulmuştur. 

İkinci bölümde, ilkokul öğretmenlerinin teknolojiye karşı tutumlarını ortaya koymak 
amacıyla Yavuz (2005) tarafından geliştirilen “Teknoloji Tutum Ölçeği” bulunmaktadır. Ölçek 
“teknolojik araçların eğitim alanında kullanılmama durumu”, “teknolojik araçların eğitim 
alanında kullanılma durumu”, “teknolojinin eğitim yaşamına etkileri”, “teknolojik araçların 
kullanımının öğretilmesi” ve “teknolojik araçların değerlendirilmesi” ni içeren 5 faktörden ve 
19 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte 13 tane olumlu, 6 tane olumsuz madde bulunmaktadır. 
Teknoloji Tutum Ölçeğinde yer alan her madde “kesinlikle katılıyorum” (5), “katılıyorum” (4), 
“kararsızım” (3), “katılmıyorum” (2) ve “kesinlikle katılmıyorum” (1) şeklinde ifade edilen beşli 
derecelendirme ile değerlendirilmektedir. Buna göre, elde edilen veriler olumlu maddelerin 
seçeneklerine sırasıyla 5’den 1’e kadar bir değer verilerek, olumsuz maddelerin seçeneklerine 
ise sırasıyla 1’den 5’e kadar bir değer verilerek kodlanmaktadır. Ölçekte eğitimde teknoloji 
kullanımına ilişkin ortalama puanlama, 1.00-1.80 arası kesinlikle katılmıyorum, 1.81-2.60 arası 
katılmıyorum, 2.61-3.40 arası kararsızım, 3.41-4.20 arası katılıyorum ve 4.21-5.00 arası 
kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha yöntemi 
ile hesaplanmış ve testin güvenirlik katsayısı 0,85 olarak bulunmuştur.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada öncelikle Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşülerek Adana 
il merkezindeki Yüreğir, Seyhan, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki ilkokulların listesi elde 
edilmiştir. Daha sonra tesadüfi örnekleme yöntemiyle rasgele okullar seçilmiş ve gerekli resmi 
izinler alınmıştır. Seçilen okullarda ölçeği doldurmak isteyen öğretmenlere öncelikle araştırma 
hakkında bilgi verilerek bireysel olarak dağıtılmış ve bireysel olarak ölçeği doldurmaları 
istenmiştir. Ölçek doldurulduktan hemen sonra araştırmacı tarafından toplanmıştır. Demografik 
bilgi formu ve ölçeğin uygulanması esnasında tarafsız ve objektif bir ortam sağlanmasına azami 
önem verilmiştir. Demografik bilgi formu ve ölçeğin doldurulması yaklaşık 10-15 dk. aralığında 
sürmüştür. 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Kişisel bilgi formu ile elde edilen nicel veriler, frekans ve yüzdeleri alınarak 
değerlendirilmiştir. Teknoloji Tutum Ölçeğinden elde edilen veriler SPSS 20 programına 
girilerek analiz edilmiştir. Analiz doğrultusunda elde edilen nicel verilerin frekans dağılımı ve 
yüzdeleri alınarak sunulmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel analizler 
gerçekleştirilerek, veriler yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma şeklinde belirlenmiştir. 
Oluşturulan gruplar arasında puan bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için, 
bağımsız gruplar t-testi ve grup sayısına bağlı olarak tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 
Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için ise 
Tukey HSD testi kullanılmıştır.  



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu 
(USEAS2017) 

Bildiri Tam Metin Kitabı  
 

 
 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  309 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde ölçeğin uygulanmasından elde edilen nicel verilerin istatistiksel analizleri 
ile ortaya çıkan bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Öğretmenlerin bilgisayar 
yeterlilik ve eğitimde teknoloji kullanım puanları yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki 
kıdem, okutulan sınıf ve sınıfında bilgisayar bulunma gibi bağımsız değişkenler açısından 
değerlendirilmiştir.  

Birinci alt probleme (İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji tutumları hangi 
düzeydedir?) ilişkin bulgular: 

Öğretmenlerin, eğitimde teknoloji tutum puanları frekans ve ortalaması Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Tablo 2 
Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Tutum Puanlarına İlişkin Frekans ve Ortalaması 
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n % n % n % n % n % 

1. E-posta ile sadece 
iletişim sağlanır, eğitim 
alanında kullanılamaz. 

1 0,3 21 5,8 39 10,8 175 48,6 124 34,4 4,11 

2. Tepegöz, Slayt, 
Projeksiyon gibi cihazların 
kullanılırken fazla zaman 
harcanması nedeniyle tercih 
edilmemelidir. 

1 0,3 17 4,7 5 1,4 152 42,2 185 51,4 4,40 

3. İnternetin öğretim 
sürecinde kullanımı zaman 
kaybından başka bir şey 
değildir. 

3 0,8 6 1,7 6 1,7 142 39,4 203 56,4 4,49 

4. Teknolojik araçların 
kullanılmasının öğrenci 
motivasyonuna bir etkisi 
olmaz. 

2 0,6 7 1,9 11 3,1 137 38,1 203 56,4 4,48 

5. Teknolojik araçların 
dersin anlatımında 
kullanılması gerekmez. 

5 1,4 12 3,3 8 2,2 126 35,0 209 58,1 4,45 

6. Kamera ile dersin belirli 
bölümlerinin videoya kayıt 
edilmesi, öğrencilerin 
eksiklerini ve hatalarını 
görmelerini sağlar. 

19 5,3 48 13,3 56 15,6 176 48,9 61 16,9 3,59 

7. Video bantlarının tekrar 
izlenebilmesi özelliği 
öğrencilere geri dönüt 
sağlar. 

11 3,1 29 8,1 33 9,2 211 58,6 76 21,1 3,87 

8. Teknolojik araçlar 
alıştırma yapma ve tekrar 
amaçlı kullanılabilir. 

16 4,4 21 5,8 7 1,9 198 55,0 118 32,8 4,06 

9. Öğrencilere bilgisayar 
okuryazarlığı hakkında 
temel dersler verilmelidir. 

11 3,1 26 7,2 20 5,6 185 51,4 118 32,8 4,04 
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10. Mevcut teknolojilerin 
kullanımı, yeni başka 
teknolojilerin gelişmesine 
olanak sağlar. 

16 4,4 19 5,3 11 3,1 181 50,3 133 36,9 4,10 

11. Verimli çalışma ve 
öğrenme konusunda, 
teknolojinin getirdiği 
imkânlar olumlu bir etkiye 
sahiptir. 

8 2,2 15 4,2 21 5,8 185 50,6 134 37,2 4,16 

12. Teknoloji kullanımı ile 
anlaşılmasında güçlük 
çekilen derslerin 
kavranması daha kolay hale 
gelecektir. 

13 3,6 31 8,6 14 3,9 192 53,3 110 30,6 3,99 

13. Hayatta başarılı olmak 
için mutlaka, teknoloji 
imkânlarından yararlanmak 
gerekmiyor. 

40 11,1 90 25,0 54 15,0 136 37,8 40 11,1 3,13 

14. Günlük ve yıllık planlar, 
öğretmenler tarafından 
bilgisayar kullanılarak 
hazırlanmalıdır. 

23 6,4 74 20,6 27 7,5 157 43,6 79 21,9 3,54 

15. Ders sırasında sık sık 
bilgisayar destekli öğretime 
yer verilmelidir. 

11 3,1 44 12,2 33 9,2 184 51,1 88 24,4 3,82 

16. Öğrencilere yeni 
teknolojilerin kullanımı 
hakkında ön bilgiler 
verilmelidir. 

11 3,1 19 5,3 19 5,3 193 53,6 118 32,8 4,08 

17. Öğretmen yetiştirmede 
yeni teknolojilerin kullanımı 
arttırılmalıdır. 

12 3,3 25 6,9 11 3,1 171 47,5 141 39,2 4,12 

18. Teknolojik araçlar ancak 
tüm duyu organlarına hitap 
ettiğinde başarılı olur. 

14 3,9 46 12,8 22 6,1 161 44,7 117 32,5 3,89 

19. Üniversiteden mezun 
olabilmek için, “konu alanı 
ile ilgili teknolojik 
materyalleri kullanabilme 
yeterliği” de 
oranlanmalıdır. 

7 1,9 40 11,1 43 11,9 186 51,7 84 23,3 3,83 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin genelde eğitimde teknoloji kullanımına olumlu 
baktıkları görülmüştür. Özellikle internetin ve teknolojik araçların eğitime katkısı maddelerinde 
oldukça yüksek ortalama çıktığı tespit edilmiştir. Ortalaması en düşük çıkan madde ise “Hayatta 
başarılı olmak için mutlaka, teknoloji imkanlarından yararlanmak gerekmiyor.”  maddesi olduğu 
görülmektedir.  Bu maddenin ortalamasının düşük çıkması zaten beklenen bir durumdur. Çünkü 
başarılı olmak için teknoloji tek başına yeterli değildir. Teknoloji başarılı olmak için 
kullandığımız bir araçtır. 

İkinci alt probleme (İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji tutumları 
öğretmenlerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, okuttuğu sınıf ve sınıflarında 
bilgisayar olma durumuna göre farklılaşmakta mıdır?) ilişkin bulgular: 

Öğretmenlerin yaşına göre eğitimde teknoloji tutum puanlarının tek yönlü varyans analizi 
sonuçları Tablo3’ te sunulmuştur. 
Tablo 3  
Öğretmenlerin Yaşına Göre Eğitimde Teknoloji Tutum Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 2484,741 3 828,247 9,649 0,00 * 
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Gruplar İçi 30557,589 356 85,835   
Toplam 33042,330 359    

3 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin yaşına göre 
eğitimde teknoloji tutum puanları açısından genel olarak gruplar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görülmektedir [F(3,356)=9,649 p<0,05].  

Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğuna bakmak için 
Tukey HSD testi yapılmış ve buna ilişkin sonuçlar Tablo ’te sunulmuştur. 

Tablo 4 
Öğretmenlerin Yaşına Göre Eğitimde Tekonoloji Tutum Puanlarının Tukey HSD Testi Sonuçları 

Gruplar Ortalama Fark 
Standart 
Hata 

p 

(20-29 Yaş) - (30-39 Yaş) 4,439420 1,547180 0,23 
(20-29 Yaş) - (40-49 Yaş) 7,312560 1,427688 0,00 * 
(20-29 Yaş) - (50 ve üzeri Yaş) 6,735548 1,592660 0,00 * 
(30-39 Yaş) - (40-49 Yaş) 2,873141 1,271914 0,11 
(30-39 Yaş) - (50 ve Üzeri Yaş) 2,296128 1,454661 0,39 
(40-49 Yaş) - (50 ve Üzeri Yaş) 0,577012 1,326863 0,97 

Öğretmenlerin eğitimde teknoloji tutum puanlarının yaşlarına göre hangi gruplar 
arasında anlamlı farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Tablo  incelendiğinde, 20-29 
yaş ile 40-49 yaş ve 20-29 yaş ile 50 yaş ve üzeri olanlar arasında 20-29 yaş aralığındaki 
öğretmenler lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Bu durum yaşın ilerlemesiyle birlikte 
eğitimde teknoloji kullanımının azaldığını açıklayabilir. Bununla birlikte daha genç sınıf 
öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutum puanları artmakta ve eğitim 
teknolojilerine daha fazla ilgi duyulmaktadır. Ayrıca teknoloji okuryazarlık düzeyi arttıkça 
teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutumun yükseldiği söylenebilir. 

Öğretmenlerin cinsiyetine göre eğitimde teknoloji tutum puanlarına ilişkin bağımsız 
gruplar t testi sonuçları Tablo 5‘te sunulmuştur.  

Tablo 5.  
Cinsiyetine Göre Eğitimde Teknoloji Tutum Puanlarına Ilişkin Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N �̅� S Sd t p 

Erkek 159 75,19 10,46 358 -1,67 0,09 
Kadın 201 76,89 8,80 307   

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin cinsiyetine göre eğitimde teknoloji tutum 
puanları açısından t testi sonuçları incelendiğinde anlamlı farklılık görülmemektedir. Bu 
öğretmenlerin eğitimde teknoloji tutum puanlarının da cinsiyet açısından değişmediğini 
göstermektedir.   

Sınıf öğretmenlerinin öğrenim durumuna göre eğitimde teknoloji tutum puanlarına 
ilişkin varyans analizi sonuçları   
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Tablo 6‘da sunulmuştur.  
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Tablo 6.  
Öğretmenlerin Öğrenim Durumuna Göre Eğitimde Teknoloji Tutum Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 325,614 3 108,538 1,181 0,31 
Gruplar İçi 32716,715 356 91,900   
Toplam 33042,330 359    
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Tablo 6 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin 
öğrenim durumuna göre eğitimde teknoloji tutum puanları açısından genel olarak gruplar 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir [F(3,356)=1,181 p>0,05]. 
Bu durum öğrenim durumuna bakılmaksızın bireylerin eğitimde teknoloji kullanımına olumlu 
baktığını ifade edebilir. Günümüz teknoloji çağında eğitim alanında da bilgiye ulaşmak ve bilgiyi 
yaymak amacıyla teknoloji fırsatlarından yararlanmak gerekir. 

Öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre eğitimde teknoloji tutum puanlarına ilişkin 
varyans analizi sonuçları Tablo 7‘de sunulmuştur.  

Tablo 7 
Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre Eğitimde Teknoloji Tutum Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 1286,029 4 321,507 3,594 0,07 
Gruplar İçi 31756,300 355 89,454   
Toplam 33042,330 359    

Tablo 7 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, p(0.07) değerinin 
0.05’ten büyük çıkmasına ragmen oldukça yakın çıktığı görülmektedir. Bu nedenle kesin olarak 
anlamlı farklılık vardır veya yoktur diyebilmek için Tukey HSD testi uygulanmıştır.  Sonuçlar 
Tablo8’de gösterilmiştir.  

Tablo 8  
Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre Eğitimde Teknoloji Tutum Puanlarının Tukey HSD 
Sonuçları 

Gruplar Ortalama Fark 
Standart 
Hata 

p 

(0-4 Yıl) - (5-9 Yıl) 0,043860 2,821165 1,00 
(0-4 Yıl) - (10-14 Yıl) 1,133803 2,765776 0,10  
(0-4 Yıl) - (15-19 Yıl) 1,512658 2,742614 0,98 
(0-4 Yıl) - (20 Yıl ve Üzeri) 4,665468 2,652009 0,40 
(5-9 Yıl) - (10-14 Yıl) 1,089943 1,682051 0,97 
(5-9 Yıl) - (15-19 Yıl) 1,468799 1,643688 0,90 
(5-9 Yıl) – (20 Yıl ve Üzeri) 4,621608 1,487593 0,02 * 
(10-14 Yıl) – (15-19 Yıl) 0,378855 1,546691 0,10 
(10-14 Yıl) – (20 Yıl ve Üzeri) 3,531665 1,379666 0,08 
(15-19 Yıl) – (20 Yıl ve Üzeri) 3,152809 1,332625 0,13 

 

Tablo8 incelendiğinde öğretmenlerin mesleki kıdeme göre eğitimde teknoloji tutum 
puanları açısından 5-9 yıl ile 20 yıl ve üzeri gruplar arasında 5-9 yıl arasında kıdemi olanlar 
lehine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum aynı yaş gruplarında olduğu gibi kıdemin 
ilerlemesiyle de eğitimde teknoloji kullanımının azaldığını açıklayabilir. Bununla birlikte 
mesleğinin ilk yıllarında, tecrübe sahibi olduktan sonra öğretmenlerin eğitimde teknoloji 
kullanımına yönelik tutum puanları artmakta ve öğretmenler eğitim teknolojilerine daha fazla 
ilgi duymaktadırlar. Literatürde yer alan çalışmalar bu bulguları destekler niteliktedir.  

Okutulan sınıfa göre eğitimde teknoloji tutum puanlarına ilişkin varyans analizi 
sonuçları Tablo 9‘da sunulmuştur.  

Tablo 9 
Öğretmenlerin Okutulan Sınıfa Göre Eğitimde Teknoloji Tutum Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 184,234 3 61,411 0,665 0,57 
Gruplar İçi 32858,096 356 92,298   
Toplam 33042,330 359    
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Tablo 9 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin 
okutulan sınıfa göre eğitimde teknoloji tutum puanları açısından genel olarak gruplar arasındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir [F(3,356)=0,665 p>0,05]. 
Öğretmenlerin eğitimde teknolojinin olumlu etkisine inançları yüksektir ve bu inanç düzeyleri 
okutulan sınıfa göre farklılaşmamaktadır. 

Öğretmenlerin sınıfta bilgisayar olma durumuna göre eğitimde teknoloji tutum 
puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 10‘da sunulmuştur.  

Tablo 10.  
Sınıfta Bilgisayar Olma Durumuna Göre Eğitimde Teknoloji Tutum Puanlarına Ilişkin Bağımsız Gruplar T-
Testi Sonuçları 

Sınıffa 
Bilgisayar 
Var mı? 

N �̅� S Sd t p 

Evet 264 75,56 10,08 358 -1,88 0,06 
Hayır 96 77,70 7,92 213   

Tablo 10’da görüldüğü üzere, sınıfında bilgisayar olan ve olmayan öğretmenlerin 
eğitimde teknoloji tutum puanları açısından t testi sonuçları incelendiğinde, sınıfında bilgisayar 
olan öğretmenler (t (358)=-1,88, p>0.05) ile olmayan öğretmenlerin (t (213)=-1,88, p>0.05) 
arasında anlamlı farklılık görülmemektedir. Bilgisayara sahip olma, ona karşı olan olumlu inanç 
oluşturmadığı sürece yetersiz kalabilmektedir. Öncelikle öğretmenlerin eğitimde teknoloji 
kullanımı konusunda pozitif tutuma sahip olmaları gerekmektedir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırmanın bulguları doğrultusunda elde edilen sonuçlar ortaya konmuş, 
öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
Sonuçların sunumunda araştırmanın alt problemleri esas alınmış, her bir sonuç ile ilgili ayrıntılı 
sonuç verilmiştir. Bütün bulgu ve sonuçlara dayanarak uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler 
sunulmuştur.   

Öğretmenlerin genelde eğitimde teknoloji kullanımına olumlu baktıkları görülmüştür. 
Özellikle internetin ve teknolojik araçların eğitime katkısı maddelerinde oldukça yüksek 
ortalama çıktığı tespit edilmiştir. Ortalaması en düşük çıkan madde ise “Hayatta başarılı olmak 
için mutlaka, teknoloji imkanlarından yararlanmak gerekmiyor.”  maddesi olduğu 
görülmektedir.  Bu maddenin ortalamasının düşük çıkması zaten beklenen bir durumdur. Çünkü 
başarılı olmak için teknoloji tek başına yeterli değildir. Teknoloji başarılı olmak için 
kullandığımız bir araçtır. 

Öğretmenlerin yaşına göre eğitimde teknoloji tutum puanları açısından genel olarak 
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 20-29 yaş ile 40-49 yaş 
ve 20-29 yaş ile 50 yaş ve üzeri olanlar arasında 20-29 yaş aralığındaki öğretmenler lehine 
anlamlı farklılık elde edilmiştir. Karatay ve Torun (2016), öğretmenlerin bilgisayar destekli 
eğitime ilişkin öğretmen tutumlarının belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, bilgisayar 
destekli eğitime yönelik tutum ölçeğinde 20-25 yaş ile 36 ve üstü yaş öğretmenlerin arasında 
20-25 yaş aralığında olan öğretmenler lehine anlamlı farklılık bulmuşlardır. En yüksek puanın, 
20-25 yaş aralığındaki öğretmenlerin, en az puanın ise 36 ve üstü yaş öğretmenlerin sahip 
olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca, öğretmenlerin cinsiyetine göre eğitimde teknoloji tutum puanları açısından da 
sonuçları incelendiğinde anlamlı farklılık görülmemiştir. Çınarer ve ark. (2016) tarafından 
yapılan bir çalışmada ortaöğretim öğretmenlerinin teknolojik araçlarla eğitime yönelik tutum 
puanları ortalamalarının cinsiyeti değişkenine göre grup ortalamaları arasındaki farkın 
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.  

Öğretmenlerin öğrenim durumuna göre eğitimde teknoloji tutum puanları açısından 
genel olarak gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Yılmaz, 
Tomris ve Kurt (2016), okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ve teknolojik araç-gereç 
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kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek için yaptıkları çalışmada, teknolojik araç-gereç 
kullanımına yönelik tutumları ile öğrenim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmadığını tespit etmişlerdir.  

Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre eğitimde teknoloji tutum puanları açısından 5-9 
yıl ile 20 yıl ve üzeri kıdemi olan gruplar arasında 5-9 yıl arasında kıdemi olanlar lehine anlamlı 
farklılık olduğu görülmüştür. Karatay ve Torun (2016), öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime 
ilişkin öğretmen tutumlarının belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, bilgisayar destekli 
eğitime yönelik tutum ölçeğinde, 1-5 ile 16 ve üzeri, 6-10 ile 16 ve üzeri, 11-15 ile 16 ve üzeri 
mesleki kıdemler arasında anlamlı farklılaşma olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca, sınıfında bilgisayar olan ve olmayan öğretmenlerin eğitimde teknoloji tutum 
puanları açısından sonuçlar incelendiğinde, sınıfında bilgisayar olan öğretmenler ile olmayan 
öğretmenlerin arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Çetin ve Güngör (2014), yaptıkları 
çalışmada öğretmenlerin kişisel bilgisayara ve Internet erişimine sahip olma durumlarının 
bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları  üzerine etksini 
incelediğinde, kişisel bilgisayar ve Internet erişimine sahip olma durumun hem öz-yeterlik 
inancının hem de tutumları olumlu yönde etkilediğini ve aradaki farklılık istatistiksel olarak 
anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Yalnızca kişisel bilgisayar sahip olma durumunun bilgisayar 
destekli öğretime yönelik tutumlar üzerindeki etkisi anlamlı görülmemiştir. 

ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçlarına göre, şu öneriler geliştirilmiştir: 

1. Yerel Yönetim ya da Bakanlığa Öneriler: 

 Öğretmenler özellikle sınıf öğretmenleri, sınıflarında bilgisayarları nasıl 
kullanacakları konusunda desteklenmeli ve öğretmenlere gerekli eğitim 
sağlanmalıdır. 

 Her kademedeki okul, bilgisayar formatörleri aracılığıyla desteklenmelidir. 

 Öğretim programları bilgisayar kullanımı eşliğinde yürütülmelidir. 

 Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda hizmet içi eğitimlerle 
desteklenmelidir. 

 Okullarda öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin erişim sağlayabileceği elektronik 
kütüphanelere erişim alanları oluşturulmalıdır.  

 Öğretmen adaylarının lisans eğitiminde Fatih Projesi kapsamında okullarda 
kullanılan etkileşimli tahtalarla ilgili gerekli bilgi donanımı sağlanabilir. 

2. Araştırmacılara Öneriler: 

 FATİH projesi ilkokullarda uygulanmaya başladıktan sonra çalışmanın tekrar ve 
daha kapsamlı bir şekilde araştırılması önerilmektedir. 

 Bu araştırma, değişik sosyo ekonomik düzeyde bulunan bölgelerdeki okullarda 
çalışan öğretmenlerle yürütülerek, sosyo ekonomik düzeyin etkisi araştırılabilir. 

 Eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları yüksek düzeyde olan 
öğretmenlerin öğrencileri ile düşük düzeyde olan öğretmenlerin öğrencileri, 
akademik başarı açısından karşılaştırılabilir. 

3. Öğretmenlere Öneriler: 

 Eğitim-öğretim çalışmalarının daha etkili ve verimli olabilmesi için teknolojiyi 
etkin kullanmaları önerilmektedir. 

 Eğitim portallarından (eba.gov.tr vb.) faydalanmaları önerilmektedir. 
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Özet 

Karne, ilk ve ortaokullarda, her öğretim dönemi sonrasında öğrenciyi ve öğrenci velisini 

bilgilendirme amaçlı verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş 

durumlarını gösteren belgedir. Alınan her karne ve her karne dönemi, çocukların kendileri ve kendi 

performans algılarında önemli değişiklikler yaratmaktadır. Karne ile çocuklarda “bu dönem dersleri nasıl 

öğrenmişim?” sorusu ile birlikte “ben nasıl biriyim?” sorusuna da yeni yanıtlar oluşturur. Karne bir 

sonuçtur; ancak önemli olan bu sonuca götüren “süreci” iyi değerlendirmektir. Bu araştırmanın amacı 

“ilköğretim birinci kademede karne konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin” neler olduğunu 

oluşturmaktır. Bu araştırmada ilköğretim birinci kademede dağıtılan karneler ile ilgili öğretmenlerin 

görüşleri, karneye bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2015/2016 eğitim öğretim yılında Elazığ, Batman ve İzmir 

(Bergama) illerinde bulunan 40 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla 

araştırmacılar tarafından iki bölümden oluşan yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Birinci 

bölümde öğretmenlerin demografik verileri, ikinci bölümde ise karnelere ilişkin görüşlerin yer aldığı 

sorular yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Karne, İlköğretimde Dağıtılan Karneler, Karneler ve Öğretmen 
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1. Giriş 

Öğrencinin akademik başarısı üzerinde etkili olan pek çok değişken bulunmaktadır. 

“Öğrenme değişkeni” olarak da adlandırılan bu değişkenler biride öğretmendir. Öğrenme 

değişkenleri, öğrencinin “öğrenme durumu” nu, dolayısıyla da başarı düzeyini etkilemektedirler 

(Uluğ, 1990).  Uluğ’un yazdığı bu yazıda öğrencilerin öğrenmesin de belirli değişkenler olduğunu 

ve bu değişkenlerinden öğrencinin etkilediğini belirtmiştir. 

Eğitim öğretimde etken olan en önemli faktör okul, aile ve çevredir. Bunlardan birinin 

eksikliği eğitim öğretim de dezavantajı oluşturacaktır. Okullarda öğretmen arkadaşlarımız 

çocuklara hiçbir olumsuzluk öğretmezler. Ama çocuk, aile yahut çevreden aldığı olumsuzlukları 

ön plana çıkartarak farklı davranışlar sergileyebilmektedir. Bu durumun önlenebilmesi için okul, 

veli, çevre ilişkisi oldukça önemlidir.  (ŞEKERCİOĞLU, 2015) 

http://www.kayserianadoluhaber.com.tr/kayseri-makale-karne_sevinci-6097.aspx  

Bilindiği gibi eğitim sistemimizde öğrenci başarısı karne notuyla ifade edilmekte ve 

öğrencinin karneye yansıyan notu da başarıda belirleyici ve belki de en önemli kriter olarak 

kabul edilmektedir. (Güleç, Alkış,2003). Araştırmada ülkemizde eğitimin sisteminin karne notu 

üzerinden ilerlediği görülmektedir. 

Yöneticiler okul ve öğrenciyle ilgili tüm işlemleri yaparak, öğretmenler öğrencileri her 

yönden değerlendirerek, veliler ise çocukları hakkında her türlü bilgiye ulaşarak e-Okul 

sistemindeki yerlerini almışlardır (Sarıtaş, Yıldız, Durusoy,2013) Yapılan bu araştırma da e-Okul 

sisteminin bir öğrenciyle ilgili tüm bilgilere tek bir sistemde ulaşılabildiği ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenler e okul uygulamasının öğretmenlerin iş yükünü ve kırtasiyeciliği azalttığını 

vurgulamışlardır. Uygulamayı olumlu ve başarılı bulan öğretmenler; e okula dönem sonlarında 

bağlantı sorunu yaşadıklarını ayrıca “öğrencinin okuduğu kitaplar” kısmında çok fazla ayrıntının 

olduğunu belirtmişlerdir. (Sözer, Allahverdi,2008-2009). 

Bu araştırmada ilköğretim birinci kademede karne konusunda sınıf öğretmenlerinin 

görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Karne çocukların bilişsel-psikolojik-akademik durumlarının 

öğrenildiği belgelerdir. Öğretmenler karneyi nasıl dolduracağını belirlerken çocukların sınıf içi 

durumlarını göz önünde bulundurarak doldurmaktadırlar. Karne öğretmenlerin öğrencilerin yıl 

içindeki durumlarını belirledikleri ve yıl sonunda verilen belgelerdir. Bu araştırmada 

öğretmenlerin karneyi doldururken neleri önemsedikleri başka bir problem durumunu 

oluşturmaktadır. Bu problem durumunda öğretmenler sınıf içinde öğrencilerin ders dinleme 

durumlarını, sınavlardaki başarılarını ve öğretmenlerine karşı tutumlarını incelerler. Yapılan bu 

araştırmada karnede bulunan öğretmen görüşleri farklı bir problem durumunu belirtmektedir. 

Öğretmen görüşleri öğrencilerin öğretim yılı içerisinde yaptıklarının ya da yapmadıklarının kısa 

bir özetidir. Bu bölümde öğretmenler genellikle öğrencilerinin eksik yönlerini belirterek 

öğrencilerin ve velilerinin bu durumdan haberdar olmalarını sağlar. Böylece belirtilen eksiklikler 

öğrenciler ve velileri tarafından düzeltilmeye çalışılır. Genel bir bakışla öğretmen görüşleri 

teşvik ve takdir edici yönde olmalıdır. Karnenin doldurulmasında, sisteme geçirilmesinde 

kullanılan E-Okul araştırmanın bir diğer problemidir. E-Okul; bir öğrencinin okula kaydından 

başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. E-okul sisteminde öğrenci 

kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak 

yapılacak sınavların başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), 

haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve 

birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.  

Karne gözlem sürecinde öğretmenin öğrenciyi değerlendirirken dikkate alması gereken 

durumlar öğrencinin psikolojik durumu, sosyal durumu ve bilişsel durumudur. Bu süreçte 
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öğretmenlerin öğrenciyi sadece aldıkları sayısal değerlere göre değil de bazı kriterler belirleyip 

bunlara göre değerlendirmeleri gerekmektedir. Karne uzun bir eğitim döneminin ürünüdür. 

Çocukların karnesindeki notlar sadece, farklı zamanlarda girdikleri sınavlardan aldıkları 

sonuçların göstergesidir. Öğretmenlerin karne konusunda velileri bilinçlendirmeleri 

gerekmektedir. Çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamaları, teşvik edici olmaları, 

eksikliklerini gidermek için çocuklarıyla ortak kararlar almaları gerektiğini söylemeliler. Karne 

günü üzücü olayların yaşanmaması için hem öğrenciyle hem de ailesiyle karnesi ve notları 

hakkında konuşulmalıdır. Gelecek dönem zorlukların aşılması için çaba harcanabileceğini, 

bunun için ona yardımcı olmaya çalışılacağı, birkaç zayıfın hayatın sonu olmadığı aksine daha 

çok çaba harcamak ve birlikte gereken önlemleri almak için bir uyarı olduğu çocuklarla 

konuşulmalıdır. Çocuklara neleri yapamayacaklarından çok nelerin yapılabileceğini anlatmak, 

olumsuz ve eksik bulduğumuz davranışlar yerine olumlu bulduğumuz ve beğendiğimiz yönlerini 

vurgulamak daha çok işe yarayacaktır. Aynı zamanda onu dinlemek, anlamaya çalışmak ne 

söylediğinden, nasıl söylediğine eğilmekten çok ne anlatmaya çalıştığı ve ne hissettiğini 

anlamaya çalışmak çok daha önemlidir. 

2.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu araştırmanın problemi “ilköğretim birinci kademede karne konusunda sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerinin” neler olduğunu oluşturmaktır. Bu araştırmada ilköğretim birinci 

kademede dağıtılan karneler ile ilgili öğretmenlerin görüşleri, karneye bakış açıları 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanması 

amacıyla araştırmacılar tarafından iki bölümden oluşan yapılandırılmış görüşme formu 

uygulanmıştır. Birinci bölümde öğretmenlerin demografik verileri, ikinci bölümde ise karnelere 

ilişkin görüşlerin yer aldığı sorular yer almaktadır.  

2.1. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2015/2016 eğitim öğretim yılında Elazığ, Batman ve 

İzmir (Bergama) illerinde bulunan 35 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

2.2. Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin ilköğretim öğrencilerinin karnelerine ilişkin 

görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

Soru.1. Size göre karnenin çocuğun bilişsel-akademik-psikolojik durumu üzerindeki etkileri 

nelerdir? 

  Frekans 

Motive edici 

Not Kaygısı Yaratır 

Özgüven ve Özdenetim Sağlar 

Çocuktan Çok Aileyi Etkliyor 

     13 

     6 

    13 

     7 
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Soru 2. Sınıf içi değerlendirme kriterleriniz nelerdir? 

  Frekans 

Derse katılım ve sorumlulukların bilincinde olma 

Kurallara uyma 

Ön Hazırlık 

Sınavlarda Başarılı Olma 

     15 

     6 

     7 

     7 

S3. Kareyi hazırlarken ve verirken nelere dikkat ediyorsunuz? 

S4. Karnede yer alan öğretmen görüşü kısmını doldururken nelere dikkat ediyorsunuz? 

S5. Karne doldurumu ve çıktı alımı açısında e-okul sistemini değerlendirir misiniz? 

 

  Frekans 

Sınıf için performansa göre 

Motive edici olmasına 

Tebrik etme ve öneri 

Olum yönlerini ortaya 

çıkarma 

     16  

     9 

     5 

     5  

  Frekans 

Motive edici cümleler 

kurmaya 

Eksikleri dile getirmeye 

Obj. Olmaya ve öğr. Özgü 

cümleler kurmaya  

Dersleri ve davranışlarını 

içeren cümleler kurmaya 

     12 

     9 

     

     6   

 

    11  

  Frekans 

Olumlu bir sistem 

Kriterleri yetersiz 

Kolaylık sağlayan bir sistem 

Olumsuz yönleri olan bir 

sistem 

Diğer 

     12  

     5 

    11 

     3 

     4 
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3.Sonuç ve Öneriler 

Çocuklara neleri yapamayacaklarından çok neleri yapılabileceklerini anlatmak, olumsuz 

ve eksik bulunan davranışlar yerine olumlu bulunan ve beğenilen yönlerini vurgulamak daha çok 

işe yarayacaktır. 

Gelecek dönem zorlukların aşılması için çaba harcanabileceğini, bunun için ona 

yardımcı olmaya çalışılacağı, birkaç zayıfın hayatın sonu olmadığı aksine daha çok çaba 

harcamak ve birlikte gereken önlemleri almak için bir uyarı olduğu çocuklarla konuşulmalıdır. 

Çocuğun, ailesinin ve öğretmenlerin gösterdiği çabanın karşılığı olarak düşünüldüğünde 

çocuk en çok çabayı gösteren ve sorumluluğunu yerine getiren birey olarak mutlaka farkedilmeli 

ve kutlanmalıdır. 

 Notlar beklenildiği gibi olmasa da çocuğun bugüne kadar gösterdiği çaba için çocuğun 

çabasının görüldüğünü bilmeyi hakettiği unutulmamalıdır. 

Öğretmen görüşü kısmını doldururken öğretmenler daha duyarlı olmalıdır. Daha çok 

kişiye özel ve öğrenciye özel olduğunu hissettiren cümleler seçilmelidir. 

Not verirken ve karneyi hazırlarken başarısız öğrencilerin şevklerini kırmamaya özen 

gösterilmeli, destekleyici olunmalıdır. 

Karnenin çocuk üzerinden bilişsel ve akademik olarak motive edici ve özgüven sağlayıcı 

bir yapıya sahip olduğu saptanmıştır. 

Öğretmenler sınıf içi kritelerini belirlerken öğrencilerin derse katılım düzeyi ve 

sorumluluklarının bilincinde olma düzeylerini daha çok dikkate almışlardır. 

Öğretmenler karneyi hazırlarken öğrencilerin sınıf içi performanslarını göz önünde 

tutmuş ve karneyi verirken öğrencilerin motivasyonlarını kırmayacak düzeyde olmasına özen 

göstermişlerdir. 

Karne doldurumu ve çıktı alımı olarak e okul sistemine olumlu yaklaşımlar sergilendiği 

saptanmış ve öğrenmenin iş gücünü daha çok azalttığı ve kolaylaştırdığı görüşüne varılmıştır. 
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Okuma ve Anlama Etkinliklerinde Nitelik Sorunu 
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Özet 

 Araştırmalara göre öğrenme sürecinde en çok okuma becerileri kullanılmaktır. Birey okuma 

yoluyla çeşitli bilgilere kısa sürede ulaşmakta, aktif olarak öğrenmekte ve kendini sürekli geliştirmektedir. 

Okuma, bireyin dil, zihinsel, duygusal, sosyal, kültürel gibi çeşitli yönlerden gelişimine katkı 

sağlamaktadır. Bu nedenle okuma becerilerini geliştirmeye öncelik verilmektedir. Bu beceriyi geliştirmek 

için derslerde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Etkinliğin amacı öğrencilerin istekli ve aktif öğrenmesi 

sağlamaktır. Eğitim sürecinde öğrencilerin işbirliği içinde çeşitli etkinlikleri yapmaları öğrenmeyi 

kolaylaştırmakta, dil, zihinsel ve sosyal becerileri geliştirmektedir. Öğrencileri güdüleme, etkili, kolay ve 

kalıcı öğrenmelerini sağlama amacıyla uygulanan etkinlikler yapılandırıcı yaklaşımın temel öğrenme aracı 

olmaktadır. Ülkemizde 2005 yılında davranışçı yaklaşım terk edilerek yapılandırıcı yaklaşımla yeni Türkçe 

Öğretim Programları hazırlanmıştır. Yeni Programlarda beceri ve etkinlik yaklaşımı temel alınmış, 

öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek için Türkçe öğretiminin etkinliklerle yürütülmesi 

öngörülmüştür.  Bu anlayıştan hareketle yaklaşık on iki yıldan bu yana Türkçe ders kitaplarında okuma ve 

anlama becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler verilmektedir.  Bu araştırmada 2016-2017 

eğitim öğretim yılında kullanılan 5.sınıf Türkçe ders kitaplarında verilen okuma ve anlama etkinlikleri 

incelenmiştir. Etkinlikler için çeşitli kriterlerden oluşan bir değerlendirme ölçeği hazırlanmış ve 

incelemeler buna göre yapılmıştır.   Toplam 110 etkinlik amaç, içerik ve nitelik yönüyle 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin istenilen düzeyde ve 

nitelikte olmadığı görülmüştür. Bazı etkinliklerin alıştırma mantığı ile hazırlandığı, ya da onun yerine 

kullanıldığı,  bazılarının ise tamamen alıştırma özelliklerini taşıdığı belirlenmiştir. Etkinliklerde etkileşim 

ve sosyal yapılandırıcı yaklaşımın eğitim ilkelerine dikkat edilmediği, çevresel özelliklerle, öğrencilerin 

ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmadığı görülmüştür. Kısaca etkinlikleri hazırlama, seçme, 

uygulama ve değerlendirme çalışmalarına gereken önemin verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

       Anahtar Kelimeler:  Türkçe öğretimi, okuma, anlama, alıştırma, etkinlik.  
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Quality Problems In Reading And Understanding Activities 

            Abstract 

            According to the researches, the reading skills are the most used in the learning process. The 

individuals are able to access information in a short time, actively learn and develop themselves 

constantly through reading. In other words, reading contributes to the development of the individual in 

various aspects such as language, mental, emotional, social, and cultural. For this reason, priority is given 

to develop reading skills. For develop  reading skill  various activities have been supported to the students 

in Turkish books. The aims of activity are to provide effective and willingly student learning. In education 

process, students can develop language, conscious and social skills by making various activities 

cooperatively. Applied activities are main teaching tools of constructivist approach with the aim of 

providing student learning effectively, easily and permanently and motivation. In our country until 2015 

and new Turkish curriculum has been prepared based on constructivist approach instead of behaviorist 

approach. Skills and activity approach were grounded on and teaching Turkish by activities was considered 

to develop students’ language, consciousness and social skills. Based on this view, various activities have 

been supported to the students in Turkish books by twelve years and they have been applied in teaching 

Turkish. Content analysis was applied in the study. Samples were composed of activities in 5th grades 

Turkish lesson books applied in 2016-2017. An evaluation scale was prepared based on various criteria and 

the examination was performed by it. A total of 110 activities were evaluated in terms of purpose, content 

and quality. It was observed that the activities in Turkish lesson books were not at the expected level and 

quality at the end of the study. It was determined that while some activities were prepared based on the 

view of exercises or used instead of them, some of them had the properties of the activities completely. 

It was observed that interaction and basic education principles of constructivist approach were not pain 

attention on and environmental properties, interest and need of the students were not considered. 

Briefly, it was concluded that necessary emphasis was not given on the Works of preparing, choosing, 

applying and evaluating activities.   

Key Words:  teaching Turkish, reading, understanding, exercise, activity. 
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1.Giriş 

Bilgi çağını yaşayan dünyamızda bilgiye ulaşmanın çeşitli yolları vardır. Ancak en üstün 

bilgi alma, okuma yoluyla olmaktadır. Elektronik ilerlemeler, radyo, televizyon, bilgisayar, 

telefon, gibi araçlar ne kadar gelişirse gelişsin, sözlü olarak bilgi aktarmada sınırlı kalmaktadır. 

Bir spiker, aktör veya öğretmen, dinleyicilere saatte en fazla 9000 kelime aktarabilmektedir. 

Oysa orta düzey bir okuyucu saatte 27 000 kelime okuyabilmektedir. Yani dinlemeye göre üç 

kat fazla bilgi alabilmektedir. Eğer bu okuyucu okuma becerilerini geliştirir ve bazı okuma 

tekniklerini kullanırsa okuma hızını giderek artırabilmekte ve daha fazla bilgi alabilmektedir. 

Bu durum sadece günümüz için değil gelecekte de okuyarak bilgi almanın dinlemeye göre daha 

geçerli olacağını göstermektedir. Bu gelişmeler bireylerin bilgiye hızlı ulaşmaları için okuma 

becerilerini üst düzeyde geliştirmelerini gerektirmektedir.  

Öğrenme sürecinde dilin çeşitli alanlarından yararlanılmaktadır. Bunlar dinleme, 

konuşma, okuma, yazma, görsel okuma gibi sıralanmaktadır. Bu süreçte en çok “okuma”  

kullanılmaktır. Okuma, bireyin dil, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkılar 

sağlamaktadır. Okuma, iletişim kurma, çağdaş toplumun gereklerini yerine getirme, bilinçli 

kararlar verme ve öğrenmeyi sürdürme gibi üst düzey becerilerini de geliştirmektedir. Bu 

nedenle öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmesi üzerinde önemle durulmaktadır. Okuma 

becerilerini geliştirme ve okuma alışkanlığı kazanma genellikle ilköğretim düzeyinde 

şekillenmeye başlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ileride okuyan, düşünen, anlayan, 

sorgulayan bireyler olmaları için okuma çalışmalarına erken yaşlarda başlanmaktadır. Böylece 

okuma becerilerini geliştirerek hayat boyu öğrenmelerine ortam hazırlanmaktadır. 

Okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için öğrencilere derslerde çeşitli etkinlikler 

verilmektedir. Bunlar tarihsel süreç içerisinde alıştırma, ödev, etkinlik, görev, proje gibi 

türlerle karşımıza çıkmaktadır. Bunların uygulanması eğitim yaklaşımlarına göre değişmektedir. 

Alıştırma davranışçı yaklaşımda uzun yıllar temel öğretim aracı olarak kullanılmıştır. Çalışılan 

konuları pekiştirmek ve alışkanlık oluşturmak amacıyla ders kitabı ve öğretim materyallerine 

çok sayıda alıştırma yerleştirilmiştir. Son yıllarda bu uygulamadan vazgeçilerek etkinliklere 

odaklanılmıştır. Etkinlikler öğrenci merkezli eğitim, aktif öğrenme, yapılandırıcı ve etkinlik 

yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmiştir.  Böylece dil öğretiminde etkinlik, görev ve projelerle 

öğrenme anlayışı ön plana çıkmıştır. Bu uygulamaya Türkçe öğretiminde de yer verilmiştir.  

Ülkemizde uzun yıllar davranışçı yaklaşımla Türkçe öğretimi yapılmıştır. Bu durum eski 

Türkçe Öğretim Programlarında açıkça görülmektedir. Anılan Programlarda davranışçı 

yaklaşımın gereği hedef davranışlar belirlenmiş ve öğrencilere bu davranışlar öğretilmiştir. 

Örneğin” Sırada ve iskemlede uygun bir şekilde oturabilmek, Kitap sayfalarını kıvırmadan 

açabilmek, Her iki kolun dirsekten önceki üçte ikisini sıra üstünde tutmak,”gibi. Böylece 

Türkçe öğretiminde dilin zihinsel boyutu ihmal edilmiştir. Bu uygulama okuduklarını anlama, 

kendini ifade etme, zihnindekileri yazıya aktarma, Türkçeyi doğru kullanma gibi becerileri 

yeterince geliştiremeyen bireyler yetişmesine neden olmuştur. 

Bu durum PIRLS, PISA gibi uluslararası düzeydeki araştırmalar ile ülkemizde lise ve 

üniversiteye giriş sınavlarında açıkça ortaya çıkmıştır. Üniversite giriş sınavlarında öğrencilerin 

bazı soruları anlayamadıkları, Türkçe sorularını cevaplarken sorun yaşadıkları ve bazılarının sıfır 

aldıkları bilinmektedir. Bu durum uluslararası PIRLS ve PISA gibi araştırmalarda da 

görülmektedir. İlköğretim 4.sınıf (9 yaş) öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerini belirlemek 

amacıyla yapılan PIRLS 2001 araştırmasında Türkiye, 35 katılımcı ülke arasında 28. sırada yer 

almıştır. Yine 44 ülkenin katıldığı PISA 2003 araştırmasında öğrencilerimizin % 70’i okuma ve 

anlama becerileri yönüyle OECD ülkelerinin çok altında ve son sıralarda yer almıştır. Yani 
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öğrencilerimizin okuma, anlama, düşünceleri analiz edebilme, sorun çözme gibi dil ve zihinsel 

becerileri düşük çıkmıştır. PISA 2012 araştırmasına 65 ülkeden 15 yaşında yaklaşık 28 milyon 

öğrenciyi temsilen 510 bin civarında öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada da ülkemizden katılan 

öğrencilerin %14’ünün okuma ve anlama becerilerinin çok düşük olduğu ortaya çıkmıştır 

(MEB,2013). Bu sonuçlar okul öncesinden üniversiteye kadar her düzeyde öğrencilerimiz okuma, 

anlama gibi konularda sorunlar yaşadığını göstermektedir. 

Ülkemizde 2005 yılında davranışçı yaklaşım terk edilerek yapılandırıcı yaklaşımla yeni 

Türkçe öğretim programları hazırlanmıştır. Yeni Programlarda öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal 

becerilerini geliştirmek için Türkçe öğretiminin etkinliklerle yürütülmesi öngörülmüştür. Bu 

amaçla Türkçe öğretim kazanımları belirlenmiş ve her kazanıma örnek etkinlikler verilmiştir. 

Etkinliklerin süresi, nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği açıklanmıştır. Öğretmenlerin 

sadece bu etkinliklerle sınırlı kalmamaları kendilerinin de yeni etkinlikler üretmeleri 

istenmiştir. Bu anlayışla yaklaşık on iki yıldır Türkçe ders kitaplarında öğrencilere çeşitli 

etkinlikler verilmekte ve çeşitli etkinliklerle Türkçe öğretilmektedir. Ancak Türkçe ders 

kitaplarında verilen etkinlikler incelendiğinde istenilen düzeyde ve nitelikte olmadığı 

görülmektedir.  

Bu araştırmada “Türkçe ders kitaplarında verilen okuma ve anlama etkinliklerinin 

özellik, düzey ve nitelikleri nedir? Bunlar yapılandırıcı yaklaşımın ilkelerine, öğrencilerin 

özelliklerine ve düzeyine uygun mudur?” gibi sorulara cevap aranmıştır. Böylece Türkçe ders 

kitaplarında verilen okuma ve anlama etkinliklerinin niteliklerini artırma, öğretmen, yazar ve 

eğitimcilerin etkinlikleri bilinçli olarak hazırlama, seçme ve uygulama çalışmalarına katkı 

sağlamak amaçlanmıştır.  

2.Okuma ve Anlama Etkinlikleri 

Etkinlik kavramı yeni eğitim yaklaşımlarıyla birlikte ön plana çıkmıştır. Eğitim Terimleri 

Sözlüğünde “Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek 

katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu.” olarak açıklanmaktadır. Etkinliğin amacı 

öğrencilerin istekli ve aktif öğrenmesi sağlamaktır. Öğrencileri güdüleme, öğrenme sürecini 

kolaylaştırma, etkili ve kalıcı öğrenme, yaratıcılığı artırma amacıyla uygulanmaktadır 

(Güneş,2017). Etkinlik bilgileri tekrarlamaya değil anlamaya yöneliktir. Etkinlikte bilgiyi alma, 

işleme, önbilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurma, anlama, zihinde yapılandırma, uygulamaya 

aktarma gibi işlemler yapılmaktadır. Bu nedenle etkinlik öğrencilerin okuma anlama, dil, 

zihinsel, sosyal gibi çeşitli becerilerini geliştirici bir araç olmaktadır.  

Etkinlik yapılandırıcı yaklaşım, öğrenci merkezli eğitim, çoklu zekâ, beceri ve etkinlik 

yaklaşımı gibi yeni eğitim yaklaşımlarının temel öğrenme aracıdır. Etkinlik öğrencilere aktif ve 

bağımsız öğrenme, kendi kendini güdüleme, yönlendirme, yaratıcılığı artırma fırsatı 

vermektedir. Etkinliğin nitelikli ve ilgi çekmesi, öğretici rolünün yüksek olması, somut ve gerçek 

hayattan alınması öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bağımsız öğrenme 

becerilerini geliştirici olmakta, yeni yöntem ve yolları keşfetmelerini sağlamaktadır. Öğrencinin 

etkinlikleri başarıyla yapması, kendine güvenini artırmakta, yeni amaçlara yöneltmekte, 

öğrenmeyi yönetme, sorumlu olma ve öğrenme ritmini belirlemesine katkı sağlamaktadır 

(Pollet, 2015). Bu özellikleri nedeniyle etkinlikler son yıllarda dil eğitimi alanında da yaygın 

kullanılmaktadır (Cedlova, 2013;Güneş 2017). 

Etkinliklerle dil öğretimi anlayışı, 2000 yılında Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru 

Metni’nde ele alınmış, çoğu ülkenin eğitim sisteminde, uluslar arası PISA ve PIRLS gibi 

araştırmalarda uygulanmaktadır. PISA araştırmalarında iki tür metin kullanılmaktadır. Bunlar 

uzun (sürekli) ve kısa (süreksiz) metinlerdir. Sürekli /uzun metinler, öyküleyici, bilgilendirici, 
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açıklayıcı, tanımlayıcı ve olay içerikli metinlerdir. Süreksiz/ kısa metinler ise diyagram, grafik, 

tablo, harita ve formül okuma içerikli metinlerdir. Öğrencilere verilen okuma ve anlama 

etkinlikleri ise düzeye göre sıralanmıştır. Bunlar; 

 Bilgiyi bulma: Metinden yararlı bilgileri bulma, seçme, keşfetme ve araştırma 

vb. 

 Metni anlama: Metin hakkında genel görüş oluşturma, ana fikrini bulma, 

yardımcı fikirleri bulma, konusunu saptama vb. 

 Düşünceyi geliştirme: Metnin içeriğini ve mantığını derinlemesine anlama, 

çıkarım yapma, bağlantıları keşfetme, iç ve dış bağlantılar oluşturma, başlık 

bulma vb. 

 Metindeki bilgileri uygulama: Metindeki bilgileri düşünme, sorgulama, 

sıralama, sınıflama, sorun çözme, değerlendirme, günlük yaşamla bağ kurma, 

metindeki bilgileri diğer örneklerde ve günlük yaşamda kullanabilme vb.  

 Metni değerlendirme: Metnini yapısını ve türünü anlama, dil yapısını keşfetme,  

metin yapısı ve biçimini değerlendirme vb. olmaktadır(CECR,2000; 

Güneş,2013). 

Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dilin özel yönlerini ve kurallarını tanımak yeterli değil, 

dilin kullanım kurallarını da öğrenmek gerekmektedir. Bu amaçla metinlerden araç olarak 

yaralanılmakta, öğrencilerin okuma, anlama, kavrama, dil ve zihinsel becerileri geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Öğrencilerin aktif öğrenmeleri için metinlerden hareketle çok sayıda ve çeşitli 

etkinlikler verilmeli, görsel ve işitsel araçlardan yararlanılmalıdır (Bailly, 1998; Rézeau, 2001). 

Bu yaklaşımla birlikte artık öğrenciler metne dayalı ilginç görev ve etkinlikler yapmaya 

yönlendirilmektedir. Öğretmen öğrencileri önce yapılacak etkinliğe hazırlamakta ardından 

etkinliği uygulamaya koymaktadır. Böylece öğrencilerin dil becerileri  etkinlik ve projelerle 

geliştirilmektedir(Puren, 2004). 

Okuma ve anlama etkinlikleri üzerinde düşünme, araştırma ve zihinsel çaba gerektiren 

çalışmalardır. Bu yönüyle alıştırmalardan ayrılmaktadır. Etkinliğin öğrenci için yeni olması ve 

ilk kez karşılaşması gerekmektedir. Etkinlikler çok çeşitli yapılarda tasarlanabilmektedir 

(Avram,2006). Oysa alıştırmalar tekrarlama ve öğrenilenleri pekiştirmeye yönelik öğrencinin 

bildiği çalışmalardır. Etkinlikler anlamaya dayalı çalışmalardır. Özellikle ilişkisel ve etkileşimsel 

etkinlikler, açık uçlu sorular öğrencileri içeriği anlamaya yöneltmektedir. İletişimsel 

etkinliklerde öğrenci hem alıcı hem de verici olmakta, konuşmak, dinlemek, okumak, yazmak 

zorunda kalmaktadır. Başkalarıyla etkileşmekte ve düşüncelerini ifade etmekte, yeni metinler 

üretmektedir. Bu işlemler öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye katkı 

sağlamaktadır. 

Alıştırmalar davranış değiştirmeyi amaçlarken okuma ve anlama etkinlikleri zihne 

yönelmekte, öğrencinin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. 

Etkinlikler öğrencinin bilgileri anlaması, geliştirmesi ve zihninde yapılandırmasına katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca etkinlikler öğrencileri, bilgileri araştırmaya, olayların ve olguların 

anlamını bulmaya, kendi düşüncelerini düzenleme ve yapılandırmaya, yani deneyerek ve 

keşfederek öğrenmeye yönlendirmektedir. Kısaca etkinliklerle öğrenme yaparak ve keşfederek 

öğrenmek demektir (Pourtois ve Desmet, 2002). Etkinlik demek öğrencilerin çeşitli becerilerini 

geliştirmek demektir. Bu nedenle öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılmalarını sağlayacak, 

cesaretlendirecek, ilgi uyandıracak ve keşfederek öğrenmelerine katkı getirecek etkinliklere 

ağırlık verilmektedir. 
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3. Yöntem 

Bu araştırmada öğrencilerin okuma, anlama, dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek 

amacıyla Türkçe ders kitaplarında verilen etkinliklerin özellikleri ve nitelikleri incelenmiştir. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu 

amaçla 2016-2017 eğitim öğretim yılında kullanılan 5.sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinlikler 

ele alınmıştır. Bu yıl 5. sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bir ders kitabı 

kullanılmaktadır. Bu kitapta verilen tema, metin ve etkinlik sayıları belirlenmiştir.  

Tablo 1  

Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabındaki Tema, Metin ve Etkinlik Sayısı 

SINIF  TEMA ADI METİN SAYISI ETKİNLİK SAYISI 

  
  
 5

. 
S
IN

IF
 M

E
B
 

 

Vatandaşlık Bilinci 7 39 

Milli Mücadele ve Atatürk 7 44 

Milli Kültürümüz  7 49 

Bilim ve Teknoloji 6 37 

Biz ve Değerlerimiz 6 32 

Sanat ve Toplum 7 40 

Sağlık, Spor ve Oyun 6 34 

Dünya ve Çevre 6 30 

Toplam        8 52 305 

Görüldüğü gibi 2016-2017 eğitim öğretim yılında kullanılan 5.sınıf Türkçe ders kitabında 

toplam 8 tema 52 metin ve 305 etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinlikler genel olarak incelenmiş, 

içlerinden okuma ve anlamaya yönelik olanlar belirlenmiştir. Böylece araştırmada 5.sınıf Türkçe 

ders kitabında 8 tema ve 52 metinde verilen toplam 110 okuma ve anlama etkinliği 

incelenmiştir. Bir başka ifadeyle ders kitabında verilen etkinliklerin üçte biri okuma ve anlama 

etkinliği olarak belirlenmiş ve değerlendiriliştir. Etkinlikleri değerlendirmek için çeşitli 

ölçütlerden oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçekte Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ile 

uluslararası PISA ve PIRLS gibi araştırmalarda ele alınan tür ve düzeyler dikkate alınmıştır. 

Etkinlikler amaç, içerik, süreç, özellik, yapılandırıcı yaklaşıma uygunluk gibi yönlerden ele 

alınarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

4.Bulgular ve Yorumlar 

Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabı biri metinlerden oluşan diğeri de etkinliklerden oluşan iki 

kitap halinde hazırlanmıştır. Araştırmada birinci temadan başlamak üzere önce metinler 

ardından her metne ilişkin verilen etkinlikler incelenmiştir. Etkinlikler dinleme, konuşma, 

okuma, yazma, görsel okuma ve dilbilgisi öğretimi olmak üzere çeşitli alanlara yönelik 

hazırlanmıştır. Bunlardan sadece okuma ve anlama becerilerine yönelik olanlar belirlenmiş, 

bunların içerik ve özellikleri değerlendirilmiştir.  

4.1.Etkinliklerin Durumu: Türkçe 5. Sınıf ders kitabında her çalışma etkinlik adı altında 

verilmiştir. Bunlardan okuma ve anlama etkinliği olanlar belirlenmiş, amaç ve içeriklerine göre 

20 başlık altında toplanmıştır. Bunların dağılımları Tablo 2’ de verilmiştir. 
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Tablo 2. 

Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabındaki Okuma ve Anlama Etkinlikleri 

SINIF  OKUMA VE ANLAMA ETKİNLİKLERİ  ETKİNLİK S.          % 

  
  
  
  
  
  
  
5
. 

S
IN

IF
 M

E
B
 

 

Metne dayalı soruları cevaplama  24                      21.9                            

Kelimenin anlamını sözlükten bulma  13                       11.8   

Kelimelerin anlamını yazma  11                       10.1  

Metne uygun olan anlamları bulma  10                        9.1 

Anafikir  ve yardımcı fikirleri bulma   8                          7.3 

Kelimeyi cümle içinde kullanma   6                          5.5 

Kelime ve anlamı eşleştirme  6                          5.5 

Anlamını bilmediği kelimeleri belirleme  4                          3.6 

Olayları sıralama  4                          3.6 

Atasözlerinin anlamını bulma   3                          2.7 

Metindeki bilgiyi bulma   3                          2.7 

Başlık bulma   3                          2.7 

Boşluk doldurma  3                          2.7 

Kavram haritası  3                          2.7 

Metne göre anlamı  tamamlama   2                          1.8 

Konusunu saptama   2                          1.8 

Hikaye haritası  2                          1.8 

Sorgulama   1                          0.9 

Okuma öncesi ve sonrası işlemleri yapma   1                          0.9 

Doğru yanlış testi  1                          0.9 

Toplam        20  110                      100 

Görüldüğü gibi 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında verilen 110 okuma ve anlama etkinliği 

20 başlık altında toplanmıştır. Bunların dörtte biri yani % 21,9’ u metne dayalı soruları 

cevaplama olduğu tespit edilmiştir. İkinci sırayı kelimenin anlamını sözlükten bulma çalışmaları 

almıştır. Ardından kelimelerin anlamını yazma ve metne uygun anlamları bulma çalışmaları 

gelmektedir. Bunlar metindeki temel anlamı ve bilgileri bulmaya yönelik çalışmalardır. Bu dört 

başlık altında verilen çalışmaların toplam sayısı 58’e ulaşmakta, bütün okuma ve anlama 

etkinliklerinin % 52,9’ u yani yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Bunlar aynı zamanda Türkçe 

5.sınıf ders kitabında yer alan 52 metnin hepsinde standart olarak verilmekte, etkinlikten çok 

alıştırma özelliklerine sahip tekrarlama çalışmaları olmaktadır.  

4.2.Etkinliklerin Tür ve Düzeyleri: Türkçe ders kitabında verilen okuma ve anlama 

etkinlikleri Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uluslar arası PISA ve PIRLS gibi 

araştırmalarda ele alınan tür ve düzeylere göre sınıflandırılmıştır. Buna göre  beş düzey ve her 

düzeyde yer alan etkinlik türleri belirlenmiştir. Bunlar;  

1. Bilgiyi bulma: Metinden yararlı bilgileri bulma, seçme, keşfetme ve araştırma 

vb. 

2. Metni anlama: Metin hakkında genel görüş oluşturma, ana fikrini bulma, 

yardımcı fikirleri bulma, konusunu saptama vb. 

3. Düşünceyi geliştirme: Metnin içeriğini ve mantığını derinlemesine anlama, 

çıkarım yapma, bağlantıları keşfetme, iç ve dış bağlantılar oluşturma, başlık 

bulma vb. 
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4. Metindeki bilgileri uygulama: Metindeki bilgileri düşünme, sorgulama, 

sıralama, sınıflama, sorun çözme, değerlendirme, günlük yaşamla bağ kurma, 

metindeki bilgileri diğer örneklerde ve günlük yaşamda kullanabilme vb.  

5. Metni değerlendirme: Metnini yapısını ve türünü anlama, dil yapısını keşfetme,  

metin yapısı ve biçimini değerlendirme vb. olmaktadır(CECR 2000;Güneş,2013).  

Araştırmada ilk dört düzey ele alınmış,  metni değerlendirme düzey ve çalışmaları 

araştırmaya dâhil edilmemiştir. Bu anlayışla oluşturulan tür ve düzeyler Tablo 3’te verilmiştir 

Tablo 3  

Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabındaki Etkinliklerin Tür ve Düzeyleri 

SINIF  OKUMA VE ANLAMA ETKİNLİKLERİ DÜZEY ETKİNLİK S.          % 

 

Bilgiyi bulma  1 81                    73.6 

Anlamayı geliştirme 2 16                    14.6 

Düşünce geliştirme 3   8                     7.3 

Metindeki bilgileri uygulama 4   5                     4.5 

Toplam        4  110                   100 

Tablo 3’te de görüldüğü gibi 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında verilen 110 okuma ve 

anlama etkinliği 4 düzeyde toplanmıştır. Birinci düzeyde yer alan etkinlikler yani bilgiyi bulma 

etkinlikleri en fazla verilen etkinlik olmakta ve % 73.6 ‘yı oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle 

okuma ve anlama etkinliklerinin çoğunluğu metinde temel bilgi ve anlamı bulma etkinlikleri 

olmaktadır. Anlamayı geliştirme etkinlikleri % 14,6’yı,düşünce geliştirme etkinlikleri %7.3’ü ve 

metindeki bilgileri uygulama etkinlikleri %4.5’i oluşturmaktadır. Öğrencilerin okuma ve anlama 

becerilerini geliştirme açısından 2.3. ve 4. düzey etkinliklerin az verildiği, sayı ve nitelik olarak 

yetersiz olduğu görülmüştür. Bunlar öğrencilerin metinleri okuma ve yüzeysel olarak anlamasına 

katkı sağlayabilir ancak anlama becerilerini geliştirmek için yetersiz kalmaktadır. 

4.3.Bilgiyi Bulma Etkinlikleri: Bunlar metinden yararlı bilgileri bulma, seçme, 

keşfetme, araştırma, metne dayalı soruları cevaplama, kelime ve cümlenin anlamını bulma gibi 

etkinliklerdir. Bu düzeye giren etkinlikleri sayı ve oranları tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4  

Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabındaki Bilgiyi Bulma Etkinlikleri 

SINIF  OKUMA VE ANLAMA ETKİNLİKLERİ  ETKİNLİK S.       % 

  
  
  
  
5
. 

S
IN

IF
 M

E
B
 

  
  
 

Metne dayalı soruları cevaplama  24                   29.7       

Kelimenin anlamını sözlükten bulma  13                   16.1 

Kelimelerin anlamını yazma  11                   13.5 

Metne uygun olan anlamları bulma  10                   12.4 

Kelimeyi cümle içinde kullanma    6                     7.4 

Kelime ve anlamı eşleştirme   6                     7.4 

Anlamını bilmediği kelimeleri belirleme   4                     4.9 

Atasözlerinin anlamını bulma    3                     3.7 

Metindeki bilgiyi bulma    3                     3.7 

Doğru yanlış testi     1                     1.2 

Toplam        10  81                    100 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi 110 okuma ve anlama etkinliklerinin 81 ‘ini  (%73.6) birinci 

düzey etkinlikleri oluşturmaktadır. Bunlar metni yüzeysel olarak anlamaya yardım eden 

etkinliklerdir. Bunların da çoğunluğunu metne dayalı soruları cevaplama, kelimenin anlamını 

sözlükten bulma, kelimenin anlamını yazma ve metne uygun anlamaları bulma oluşturmaktadır. 
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4.4.Metni Anlama Etkinlikleri: Bunlar metin hakkında genel görüş oluşturma, ana 

fikrini bulma, yardımcı fikirleri bulma, konusunu saptama vb. etkinliklerdir. Bu düzeye giren 

etkinlikler aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5  

Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabındaki Metni Anlama Etkinlikleri 

SINIF  OKUMA VE ANLAMA ETKİNLİKLERİ  ETKİNLİK S.          % 

 

Ana fikir ve yardımcı fikirleri bulma   8                        50.1 

Boşluk doldurma  3                        18.7 

Konusunu belirleme  2                        12.5 

Metne göre anlamı tamamlama  2                        12.5 

Okuma öncesi ve sonrası işlemleri yapma   1                          6.2 

Toplam        5  16                       100 

Tablo 5 ‘de görüldüğü gibi metni anlama etkinlikleri olarak bütün kitapta sadece 16 

etkinlik verilmiştir. Bunların da yarısını ana fikir bulma çalışmaları oluşturmaktadır. Bu sayı 

öğrencilerin okuma ve anlama becerileri için oldukça yetersizdir. Bu durum öğrencilerimizin 

katıldığı PISA ve PIRLS gibi araştırmalarda da açıkça ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerim okuma ve 

anlamada düşük puanlar almaktadır. 

4.5.Düşünceyi Geliştirme Etkinlikleri: Bunlar metin içeriğini ve mantığını 

derinlemesine anlama, çıkarım yapma, bağlantıları keşfetme, iç ve dış bağlantılar oluşturma, 

başlık bulma vb. etkinliklerdir. Bunlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 6  

Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabındaki Düşünceyi Geliştirme Etkinlikleri 

SINIF  OKUMA VE ANLAMA ETKİNLİKLERİ  ETKİNLİK S.          % 

 

Başlık bulma   3                      37.5 

Kavram haritası  3                      37.5 

Hikaye haritası  2                      25 

Toplam        3  8                      100 

Tablo 6’da da görüldüğü gibi Türkçe 5. sınıf ders kitabında bu düzey etkinliklerden 

sadece 8 tane verilmektedir. Bunlar başlık bulma, kavram haritası ve hikâye haritasıdır. Metin 

içeriğini ve mantığını derinlemesine anlama, çıkarım yapma, bağlantıları keşfetme, iç ve dış 

bağlantılar oluşturma gibi etkinlikler hiç verilmemiştir. Bu durum öğrencilerin dil ve zihinsel 

becerilerini geliştirme açısından önemli bir eksikliktir. 

4.6.Metindeki Bilgileri Uygulama Etkinlikleri: Bunlar metindeki bilgileri düşünme, 

sorgulama, sıralama, sınıflama, sorun çözme, değerlendirme, günlük yaşamla bağ kurma, 

metindeki bilgileri diğer örneklerde ve günlük yaşamda kullanabilme gibi etkinliklerdir. Bunlara 

ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7 

Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabı Metindeki Bilgileri Uygulama Etkinlikleri 

SINIF  OKUMA VE ANLAMA ETKİNLİKLERİ  ETKİNLİK S.       % 

 
Olayları sıralama   4                      80 

Sorgulama  1                      20 

Toplam        2  5                     100 

Tablo 7’de görüldüğü gibi Türkçe 5. sınıf ders kitabında bu düzey etkinliklerden sadece 

5 tane verilmektedir. Bunların 4’ü sıralama, biri de sorgulama etkinliği olmaktadır. Öğrencilerin 
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okuma ve anlama becerilerini geliştirici sorun çözme, değerlendirme, günlük yaşamla bağ 

kurma, metindeki bilgileri diğer örneklerde ve günlük yaşamda kullanabilme gibi etkinlikler 

verilmemiştir. Bu durum metinle öğrenme çalışmalarına yer verilmediğini, tam tersine 

etkinliklerle öğrencilere metindeki bilgilerin öğretildiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle 

metin öğretimi yapılmakta, metinle öğrenme boyutu ihmal edilmektedir. Oysa öğrencilerden 

metinden öğrendiklerini günlük yaşama aktarmaları, sorun çözmeleri, bilgileri uygulayarak daha 

da geliştirmeleri istenmelidir. Bu uygulama öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirme 

açısından önemli bir eksikliktir. 

5.Sonuç ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; Türkçe 5.sınıf ders 

kitaplarında verilen okuma ve anlama etkinliklerinin istenilen düzey ve nitelikte olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Etkinlik adı altında verilen çalışmaların önemli bir kısmının alıştırma olduğu, tekrar 

ve pekiştirme çalışmalarını içerdiği, geleneksel Türkçe sorularının etkinlik biçiminde verildiği, 

her temada doğru yanlış ve işaretleme testlerinin olduğu, benzer biçimdeki alıştırmaların 

tekrarlandığı görülmüştür. Oysa etkinlik ve alıştırma farklıdır. Bunların amacı ve uygulama 

ilkeleri birbirine zıttır. Alıştırma eski davranışçı yaklaşımın temel öğretim aracıdır. Etkinlik 

yaklaşımına uygun değildir. Bu karışıklık hem bilimsel hem de uygulama açısından önemli 

sorunlara neden olmakta hem de Türkçe öğretiminin başarısını olumsuz etkilemektedir.  

Etkinliklerin nitelik yönüyle çeşitlilik ve zenginlik içermediği, etkileşim ve sosyal 

yapılandırıcı yaklaşımın eğitim ilkelerine fazla dikkat edilmediği, çevresel özelliklerle, 

öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmadığı görülmüştür. Etkinliklerin 

yarıdan fazlasının metindeki bilgileri bulmaya yönelik olduğu, metin hakkında genel görüş 

oluşturma, ana fikrini bulma, yardımcı fikirleri bulma, konusunu saptama vb. etkinliklerin sınırlı 

olarak verildiği saptanmıştır. Metnin içeriğini ve mantığını derinlemesine anlama, çıkarım 

yapma, bağlantıları keşfetme, iç ve dış bağlantılar oluşturma, metindeki bilgileri sorgulama, 

sorun çözme, günlük yaşamla bağ kurma, kullanabilme gibi etkinliklere hiç yer verilmemiştir. 

Bir başka ifadeyle düşünceyi geliştirme ve metindeki bilgileri uygulamaya aktarma etkinliklerine 

hiç yer verilmemiştir. Bu durum Türkçe derslerinde metin öğretimi yapıldığını, metinle öğrenme 

boyutunun ihmal edildiğini göstermektedir. Ayrıca balık kılçığı, kavram haritası, hikâye haritası 

gibi yeni yöntem ve tekniklerin de fazla kullanılmadığı belirlenmiştir. Kısaca bu etkinliklerle 

öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmelerinin güç olduğu ortaya çıkmaktadır. PISA 

araştırmalarında da bu durum açıkça görülmektedir. 

Etkinliklerin öğrenci düzeyine uygun olması gerekmektedir. Eğer etkinlik çok kolay ise 

öğrenci sıkılmakta, çok zor ise cesaretsizliğe düşmektedir. Hep aynı düzeyde ise çalışmalar 

monotonlaşmakta ve öğrenci gelişimine katkı sağlamamaktadır. Bu anlayışla incelen 

etkinliklerin bazılarının öğrencilerin düzeylerine uygun ve ilgilerini çekecek nitelikte olmadığı 

görülmüştür. Ayrıca etkinliklerin çoğunun birbirine benzediği ve tekrarlandığı saptanmıştır. Bu 

tür etkinliklerin çabuk ezberlendiği ve öğrenmeye fazla katkısı olmadığı bilinmesine rağmen 

yaygın kullanıldığı görülmüştür. Kısaca Türkçe 5.sınıf ders kitabında okuma ve anlama 

etkinliklerini hazırlama, seçme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarına gereken önemin 

verilmediği, eski anlayışın devam ettiği, yeni yöntem ve tekniklerin kullanılmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Sonuç olarak öğretmen, yazar ve eğitimcilerin etkinlik yaklaşımını ve ilkelerini iyi 

bilmeleri, etkinlik hazırlama, seçme, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dikkat etmeleri 

gerekmektedir. 
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Özet 

Okuma becerileri öğrencilerin tüm ders başarıları için ön koşul niteliğindedir. 
Birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin okuma düzeylerini farklı 
ölçme araçları ile belirlemeyi amaçlayan bu çalışma Kdz.Ereğli’de birleştirilmiş sınıflarda eğitim 
veren okullar arasından tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 5 köy okulundan 50 dördüncü sınıf 
öğrencisi ile yapılmıştır. Öğrencilerin okuma düzeylerinin belirlenmesinde iki test uygulanmış 
ve birbirlerine göre durumları incelenmiştir. Bu uygulamalardan biri yanlış analizi envanteri, 
diğeri ise boşluk tamamlama tekniği kullanılarak hazırlanmış boşluk tamamlama testidir. 
Öğrencilerin bireysel olarak okuma ve okuduğunu anlama seviyesini belirlemek amacıyla 
kullanılan yanlış analizi envanterinin uygulaması üç ve dördüncü sınıflar için uygun olduğu 
belirtilen 200 kelimelik bir metin üzerinden yapılmıştır. Boşluk tamamlama testi için Talim 
Terbiye Kurulu’ndan olur almış dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarından,  bir bilgilendirici 
(Turizm Cenneti), bir hikâye türü (Yağmur Gözlü Çocuk) metin seçilmiş, metnin her dokuzuncu 
kelimesinin silindiği ve toplam 50 boşluğun yer aldığı testler hazırlanmıştır. Her iki ölçekle de 
öğrenciler endişe düzeyi, öğretim düzeyi ve serbest/bağımsız düzey şeklinde üç tür okuma 
düzeyine sahip olduğu belirlenebilmektedir.  Araştırma sonucuna göre; yanlış analizi 
envanterine göre serbest/bağımsız düzeyde öğrenci bulunmamakla birlikte öğrencilerin büyük 
çoğunluğu (%64) öğretim düzeyinde, %36’sı ise endişe düzeyindedir. Boşluk tamamlama testine 
göre, bilgilendirici metinde %40 olan endişe düzeyindeki öğrenci sayısı, hikaye türünde %30’a 
düşmüştür. Bu teknikle belirlenen okuma düzeylerinde daha pozitif bir sonuç göze 
çarpmaktadır. Her iki metin türüne göre de öğrencilerin %40’ı bağımsız düzeydedir. Yanlış 
analizi envanterine göre okuma sürecinde öğrenciler en çok yanlış okuma yapmakta, onu 
tekrarlar, eklemeler ve atlayıp geçmeler takip etmektedir. Boşluk doldurma tekniğine göre 
hazırlanmış bilgilendirici ve hikaye türü metnin okuma düzeyleri arasında yüksek düzeyde-
pozitif ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (r=.837). Bilgilendirici metin ile yanlış analizi 
sonucu belirlenen okuma düzeyleri arasında orta düzeyde-pozitif ve anlamlı (r=.466), hikaye 
türü metinle yanlış analizi sonucu belirlenen okuma düzeyleri arasında yine orta düzeyde-pozitif 
ve anlamlı (r=.538) ilişki bulunmaktadır (p<0.01).  

Anahtar Sözcükler: Okuma Düzeyi, Yanlış Analizi Envanteri, Boşluk Tamamlama 
Tekniği 
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Reading Levels of Fourth Grade Students 

Abstract 

Reading skills are a prerequisite for all course achievements of students. The purpose 
of the study is to determine and compare with different measurement tools reading levels of 
fourth grade students who are studying in multigrade classes. For this purpose, the study was 
conducted with 50 fourth grade students from 5 village schools selected through random 
sampling among the schools which are in the multigrade classes in Ereğli, Zonguldak (Turkey). 
Two tests were conducted to determine the reading levels of the students and their situation 
was examined according to each other. One of these tests is the Error Analysis Inventory and 
the other is the Cloze Test prepared by using the cloze test technique. The Error Analysis 
Inventory has been applied to determine the level of reading and reading comprehension of the 
students. This practice is based on a 200-word text that is appropriate for the third and fourth 
grades. For the Cloze Test, an informative (Tourism Paradise-Turizm Cenneti) and, a narrative 
(Rain-eyed Child-Yağmur Gözlü Çocuk) text were selected from the fourth grade Turkish 
textbooks that were certified by Republic of Turkey Ministry of National Education Board of 
Education and Discipline. Every ninth word of the texts was deleted and a total of 50 spaces 
were included. In both scales, it can be determined that the students have three types of 
reading level: anxiety level, teaching level and independent level. As a result of the research, 
according to the Error Analysis Inventory, there are no students at independent level, the 
majority (64%) of the students are at teaching level and 36% of the students are at anxiety 
level. According to the Cloze Test, the number of students with anxiety level of 40% in the 
informative text decreased to 30% in the narrative text. A more positive result is observed in 
the reading levels determined by this technique. According to both texts, 40% of the students 
are independent level. According to the Error Analysis Inventory, it was determined that the 
students had the most "misread" during the reading process, followed by "repeats", "insert" and 
"skip". It was determined that the informative and narrative text prepared according to the 
cloze test technique had a high level of positive and significant relationship between reading 
levels (r=.837). There is a medium level-positive and significant relationship (r=.466) between 
the informative text and the reading levels determined as the result of the Error Analysis 
Inventory. There is also a medium level-positive and significant (r=.538) relationship between 
reading levels determined by narrative text and the result of error analysis (p <0.01). 

Key Words: Reading Level, Error Analysis Inventory, Cloze Test Technique 
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1. Giriş 

Okuma becerileri akademik başarının temel taşlarındandır. Okuma anlama ile 
tamamlanabilir. Süreçte sergilenen okuma becerileri göstergeleri olan hız, kelime bilgisi ve 
dikkat gibi faktörler de anlamayı artırmaya yöneliktir. Fakat okuma becerisinin değerlendirme 
sürecini sadece anlamanın değerlendirileceği şekilde düzenlemek süreci eksik bırakacaktır. 
Uluslararası PISA araştırmalarında okuma becerileri; “kişinin topluma katılmak, potansiyelini ve 
bilgisini geliştirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için yazılı metinleri anlaması, kullanması, 
onlar üzerinde düşünmesi ve onlarla uğraşması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, geleneksel 
bilgiyi çözümleme kavramının ve yazılı olanı anlamadan daha ötesine gitmektedir. PISA okuma 
becerileri kavramı, insanların okuma yaptığı bir dizi durumu, yazılı metinlerin sunulma yollarını 
(ör. basılı kitaplarda, bilgi notlarında, online forum ve haberlerde) ve belirli bir pratik bilgiyi 
bulmak gibi fonksiyonel ve sınırlı olandan diğer yapma, düşünme ve var olma yollarını anlama 
gibi derin ve geniş kapsamlı olana kadar okuyucuların metinlere çeşitli yaklaşma ve metinleri 
kullanma yollarını kapsamaktadır. PISA 2015 sonuçları incelendiğinde; Türkiye’nin 72 ülke 
arasından 50. olduğu görülmektedir. O halde süreçte sıkıntıların olduğu da belirgindir. 
Türkiye’deki öğrencilerin PISA 2015 performansının PISA 2009’a ve PISA 2012’ye göre daha düşük 
olduğu görülmektedir (http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal 
_Rapor1.pdf). Okuduğunu anlama veya dil bilgisi odaklı test sorularıyla başarıyı elde etmek söz 
konusu olamayacaktır.  

Okuma becerisinin değerlendirilmesi ancak süreç ve sonuca ilişkin ölçümler ile 
mümkündür. Sürece yönelik ölçüm ve değerlendirmeler öğrencinin geliştirilmesini de 
beraberinde getirir. Geleneksel test sınavları dışında ülkemizde öğrencilerin okuma 
düzeylerinin belirlenmesinde alternatif yaklaşımlar da bulunmaktadır. Yanlış analizi envanteri 
ve boşluk tamamlama tekniği de bunlardandır. Boşluk tamamlama tekniğini Akyol (2010:232), 
öğrencilerin anlama düzeyini belirlemede kullanılan bir yöntem, hem grupla hem de bireysel 
olarak uygulamaya elverişli ve sessiz okuma yoluyla uygulanan bir teknik olduğunu belirtmiştir. 
Bununla birlikte yanlış analizi envanteri bireysel uygulanabilen bir ölçektir (Akyol,2014;98). Her 
iki ölçekle de öğrenciler endişe düzeyi, öğretim düzeyi ve serbest/bağımsız düzey şeklinde üç 
tür okuma düzeyine sahip olduğu belirlenebilmektedir.   

Okuma düzeyi çeşitli değişkenlerden etkilenir. Güneş (1997) ilkokul birinci sınıf 
öğrencileri ile yaptığı araştırma sonucunda dikkat düzeyi yüksek olan öğrencilerin okuma 
düzeylerini de yüksek bulmuştur. Çeşitli çalışmalarla sosyo-ekonomik durumun da okuma 
düzeyinin önemli bir etkeni olduğu tespit edilmiştir (Ocak,1997; Çelenk ve Çalışkan,2004; 
Obalar ve Ada,2010).  

Bu araştırmanın amacı; birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim gören ilkokul dördüncü sınıf 
öğrencilerinin mevcut okuma düzeylerinin farklı ölçme araçları kullanılarak belirlenmesidir. 
Ölçeklere ilişkin karşılaştırma yapılması açısından da önem arz etmektedir. 

2. Yöntem 

2.1.Araştırmanın modeli 

Bu araştırmada betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama kullanılmıştır. Farklı 
ölçeklerle ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerine ilişkin ölçümler yapılmış ve 
karşılaştırılmıştır. 

2.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Ereğli ilçesindeki 
birleştirilmiş sınıflı köy okullarındaki dördüncü sınıf öğrencileri, örneklemini ise tesadüfi 
örnekleme yoluyla seçilen 5 köy okulundan 50 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. 

2.3.Veri toplama araçları 

Öğrencilerin okuma düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan ölçeklerden biri Akyol’un 
(Akt. 2014;98),  Harris ve Sipay (1990), Ekwall ve Shanker (1988) ve May’den (1986) yararlanarak 
dilimize uyarladığı “Yanlış Analizi Envanteri”dir. Bu envanterle üç tür okuma düzeyi tespit 

http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal%20_Rapor1.pdf
http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal%20_Rapor1.pdf
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edilmektedir. Serbest düzeyde bulunan okuyucular, öğretmen ya da başka bir yetişkinin 
yardımına ihtiyaç duymadan seviyesine uygun materyalleri okuması ve anlamasını ifade eder. 
Öğretim düzeyinde bulunan okuyucular, öğretmen veya bir yetişkinin desteğiyle istenilen 
şekilde okumasını ve anlamasını ifade eder. Endişe düzeyindeki okuyucular, okuduğunun çok az 
bir bölümünü anladığı ve/veya pek çok okuma yanlışı yaptığı düzeyi ifade eder (Akyol, 2013:98). 
Yanlış analizi envanterinin uygulaması dördüncü sınıflar için uygun olduğu belirtilen 200 
kelimelik “Sihirli Pasta” isimli metin üzerinden yapılmıştır. Okunan metinle ilgili iki tane basit 
anlama, üç tane de derinlemesine anlama olmak üzere beş tane okuduğunu anlama sorusu 
oluşturulmuştur. Basit anlama soruları, tanıma ve hatırlama; derinlemesine anlama soruları, 
çıkarım ve yoruma dayalı şeklinde gruplandırılmıştır (Akyol, 2013:100). 

Araştırmanın diğer ölçeği olan boşluk tamamlama testi, Taylor’un boşluk tamamlama 
yöntemini kullanılarak oluşturulmuş ve Ulusoy (2009) tarafından uyarlanmış bir testtir. Taylor 
boşluk tamamlama yöntemini okunabilirliği ölçmek için geliştirmiş ve bu testten elde edilen 
puanların okuma güçlüğünü bağımsız, öğretim ve endişe düzeylerinde belirleyebileceğini ifade 
etmiştir (Akt. Ulusoy, 2009). Boşluk tamamlama testi için Talim Terbiye Kurulu’ndan olur almış 
dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarından,  bir bilgilendirici (Turizm Cenneti), bir hikâye türü 
(Yağmur Gözlü Çocuk) metin seçilmiş, metnin her dokuzuncu kelimesinin silindiği ve toplam 50 
boşluğun yer aldığı testler hazırlanmıştır. Her iki ölçekle de öğrenciler endişe düzeyi, öğretim 
düzeyi ve serbest/bağımsız düzey şeklinde üç tür okuma düzeyine sahip olduğu 
belirlenebilmektedir. 

2.4.Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programında uygun biçimde kodlanmıştır. 
Verilerin istatistiksel analizi ve yorumlanmasında p<0,01 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. 

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Öğrencilerin Okuma Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Öğrencilerin yanlış analizi envanteri ile bireysel olarak ölçümü yapılmış okuma 
düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1 
Yanlış Analizi Envanterine Göre Öğrencilerin Okuma Düzeyleri 

 
Cinsiyet 

Endişe Düzeyi Öğretim Düzeyi Toplam 
N % N % N % 

Kız 5 23,8 16 76,2 21 100 
Erkek 13 44,8 16 55,2 32 100 

Toplam 18 36 32 64 50 100 

Yanlış analizi envanterine göre serbest/bağımsız düzeyde öğrenci bulunmamakla 
birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğu (%64) öğretim düzeyinde, %36’sı ise endişe düzeyindedir. 
Cinsiyete göre incelendiğinde; kız öğrencilerin büyük oranda (%76,2) öğretim düzeyinde olduğu, 
erkek öğrencilerin ise birbirine yakın oranlarda endişe (%44,8) ve öğretim düzeyi (%55,2) 
dağılımı gösterdiği belirlenmiştir. Yanlış analizi envanterine göre okuma sürecinde öğrenciler 
en çok yanlış okuma yapmakta, onu tekrarlar, eklemeler ve atlayıp geçmeler takip etmektedir. 
Memiş ve Sivri (2016) yanlış analizi envanteri ile 168 birinci sınıf öğrencisinin okuma düzeylerini 
incelemiş ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%79,8) endişe düzeyinde, %20,2’sinin öğretim 
düzeyinde olduğunu belirlemiştir. İlkokul birinci sınıf sonunda yapılan ölçümlere göre öğrenciler 
arasında serbest düzeyde olan öğrenci yoktur. Her iki sınıf seviyesinde de endişe düzeyindeki 
öğrenci oranları kaygı vericidir.  
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Tablo 2 
Boşluk Tamamlama Testine Göre Öğrencilerin Okuma Düzeyleri (Bilgilendirici Metin) 

 
Cinsiyet 

Endişe Düzeyi Öğretim Düzeyi Bağımsız Düzey Toplam 

N % N % N % N % 
Kız 7 33,3 6 28,6 8 38,1 21 100 

Erkek 13 44,8 4 13,8 12 41,4 29 100 
Toplam 20 40 10 20 20 40 50 100 

Tablo 3 
Boşluk Tamamlama Testine Göre Öğrencilerin Okuma Düzeyleri (Hikaye Türü Metin) 

 
Cinsiyet 

Endişe Düzeyi Öğretim Düzeyi Bağımsız Düzey Toplam 

N % N % N % N % 
Kız 3 14,3 8 38,1 10 47,6 21 100 

Erkek 12 41,4 7 24,1 10 34,5 29 100 
Toplam 15 30 15 30 20 40 50 100 

Her dokuzuncu kelimenin silindiği boşluk tamamlama testine göre, bilgilendirici 
metinde %40 olan endişe düzeyindeki öğrenci sayısı, hikaye türünde %30’a düşmüştür. Bu 
teknikle belirlenen okuma düzeylerinde daha pozitif bir sonuç göze çarpmaktadır. Her iki metin 
türüne göre de öğrencilerin %40’ı bağımsız düzeydedir. Uyanık (2011), her altıncı kelimenin 
silindiği boşluk tamamlama testiyle belirlenen okuma seviyelerine göre, öğrencilerin % 78,22’si 
endişe düzeyinde, % 21’ i öğretim düzeyinde ve % 0,8’ i bağımsız okuma düzeyinde; her yedinci 
kelimenin silindiği boşluk tamamlama testiyle belirlenen okuma seviyelerine ilişkin öğrencilerin 
% 64,9’ u endişe düzeyinde, % 29,9’u öğretim düzeyinde ve % 5,2’si de bağımsız okuma 
düzeyinde ve her sekizinci kelimenin silindiği boşluk tamamlama testiyle belirlenen okuma 
seviyelerinin öğrencilerin % 63’ünün endişe düzeyinde, % 30,7’sinin öğretim düzeyinde ve % 
6,3’ünün de bağımsız okuma düzeyinde olduğunu tespit etmiştir. Memiş ve Bozkurt (2013) 
beşinci sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerini boşluk tamamlama tekniği ile belirlediği araştırma 
sonucunda öğrencilerinin % 61’i endişe, % 35,8’i öğretim ve yalnızca % 3,2’si bağımsız düzeyde 
çıkmıştır. 

Tablo 4 
Yanlış Analizi ve Boşluk Tamamlama Tekniği ile Belirlenen Okuma Düzeyleri İlişkisi 

 Yanlış 
Analizi 

Boşluk Tamamlama 
(Bilgilendirici Metin) 

Boşluk Tamamlama 
(Hikaye Türü Metin) 

Anlama 
Puanı 

Yanlış Analizi - ,466** ,538** ,600** 
Boşluk Tamamlama 
(Bilgilendirici Metin) 

- - ,837** ,460** 

Boşluk Tamamlama 
(Hikaye Türü Metin) 

- - - ,467** 

Spearman's rho (N=50) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Boşluk tamamlama tekniğine göre hazırlanmış bilgilendirici ve hikaye türü metnin 
okuma düzeyleri arasında yüksek düzeyde-pozitif ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (r=.837). 
Bilgilendirici metin ile yanlış analizi ile belirlenen okuma düzeyleri arasında orta düzeyde-
pozitif ve anlamlı (r=.466), hikaye türü metinle yanlış analizi sonucu belirlenen okuma düzeyleri 
arasında yine orta düzeyde-pozitif ve anlamlı (r=.538) ilişki bulunmaktadır (p<0.01). Anlama ile 
belirlenen okuma düzeyleri arasında orta düzeyde-pozitif ve anlamlı ilişki vardır (p<0.01). 
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Özet 

Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerine algılarını 
metaforlar yoluyla tespit etmek ve ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerine 
algılarının öğrenim gördükleri okul türü ve öğrencilerin sınıf düzeyleri açısından ne gibi farklılıkların 
oluştuğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılının ikinci yarıyılında ortaokulda okuyan 331 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ortaokul 
öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla 
belirtmeleri istenmiştir. Araştırmanın verileri, öğrenciler için hazırlanan ve ilk bölümde demografik 
bilgilerin yer aldığı ve ikinci bölümde “benim için okul...; çünkü...” , “benim için öğretmen…; çünkü…” 
ve "benim için öğrenci...; çünkü..." şeklinde tümce tamamlama üzerine kurulu bir form aracılığıyla 
bulgulanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile incelenerek sınıflandırılmıştır. Çalışmanın 
sonuçlarına göre, sınıf düzeyi yükseldikçe olumsuza dönen bir eğitim algısı olduğu, köy okulu öğrencilerinin 
algılarının somut kavramlar üzerinden şekillendiği, şehir merkezi okulu öğrencilerinin algılarında soyut 
kavramların daha fazla görüldüğü öne çıkmaktadır. Elde edilen sonuçların, “okul, öğretmen ve öğrenci” 
gibi okulun temel ögelerini oluşturan kavramlar üzerinden öğrencilerin okula ve öğretmene karşı 
tutumlarının belirlenmesi ve öğrencilerin okul ile kurduğu aidiyet bağının ortaya çıkarılması ve tüm bu 
sonuçların eğitim-öğretimin planlanması ve uygulanmasına katkı sağlaması açısından önemli olduğu 
söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Metafor, Algı, Okul, Öğretmen, Öğrenci.  
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Metaphorical Perceptions of Secondary School Students on “School, 

Teacher and Student” Concepts 

Abstract 

This study was carried out to determine the perceptions of middle school students on the 
concepts of "school, teacher and student" through metaphors and to find out what kind of differences 
exist between the school type and the class levels of the students that secondary school students 
perceived on the concepts of "school, teacher and student". The study's study group is composed of 331 
students in secondary school in the second half of 2016-2017 academic year. In the survey, secondary 
school students were asked to identify their perceptions of "school, teacher and student" through 
metaphors. The data of the study were prepared for the students and demographic information was 
included in the first part and the second part was "school for me ... because ... ","teacher for me ... 
because ...” and “student for me ... because ..." the sentence was detected through a form based on 
completion. The collected data were analyzed and classified by the content analysis technique. According 
to the results of the study, it is evident that there is a negative perception of education as the class level 
gets higher, that the perceptions of the village school students are shaped through concrete concepts, 
and the abstract concepts are seen more in the perceptions of the students in the city center school. It 
can be said that the results obtained are important in terms of determining the attitudes of the students 
towards the school and the teacher through the concepts that constitute the basic elements of the school 
such as "school, teacher and student" and finding out the relation of belonging that the students establish 
with the school and all these results contribute to the planning and implementation of education. 

Keywords: Metaphor, Perception, Keyword, School, Teacher, Student.  
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1. Giriş 

İçinde bulunduğumuz çağın ulusal ve küresel boyutlardaki sürekli değişimi, bireyin 
gelişiminde önemli rol oynayan eğitim-öğretim sürecinin de gelişmesini ve değişmesini zorunlu 
kılmıştır. Eğitim-öğretim alanındaki bu gelişme ve değişme ile de eğitim anlayışı, öğretim 
programı, okul yapısı, öğrenme ortamları ile öğrenci ve öğretmen rolleri de değişmiştir. Değişen 
yapı okul, öğretmen ve öğrenci algılarının da değişmesini beraberinde getirmiştir. Eğitimin 
temel parçası olan öğrencilerin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramlarına ilişkin metaforik 
algılarının incelenmesi bu değişimin ne ölçüde gerçekleştiğinin belirlenmesinde önem 
taşımaktadır. Çünkü metaforlar düşüncelerin, duyguların, tutum ve davranışların ifade 
edilmesinde kolaylık sağlar ve açığa çıkmamış düşüncelerin aktarılması noktasında yardımcı 
olur. 

Metafor kavramı ilk kez 1980’de Lakoff ve Johnson’ın ‘Metafora Bilişsel Dilsel Bir Bakış’ 
çalışmalarından geliştirilmiştir. Buna göre; metafor kelimelerin değil, kavramların özelliğidir, 
metaforun işlevi sadece sanatsal veya estetik amaçlar değil, belli kavramları daha iyi anlamadır, 
metaforlar bazen benzerlikler üzerine kurulmayabilir, metafor sadece özel yeteneği olan 
insanlar tarafından değil, günlük hayatta sıradan insanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir 
ve memnun edici dilsel süslemeler çok fazla olmasa da metafor, insanların düşünme ve 
muhakeme etme oluşumudur.  

Bir sembol bir çağrıştırıcı olan metafor bir kavramı başka bir kavrama benzeterek 
anlatmak demektir. O iki kavramın birbirine benzerliği az olabilir, ama birini çok iyi tanıyor 
olmak bize ikincisini daha iyi anlama olanağını sağlar (Ocak ve Gündüz, 2006: 295). Bir olgunun 
veya bir kavramın daha tanıdık ve bilinen terimlerle nitelendirilmesi olarak ifade eden Arslan 
ve Bayrakçı (2006: 102), metaforu bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve 
yapılandırmalarına yönelik güçlü zihinsel haritalama ve modelleme mekanizması olarak 
belirtmiştir. 

Bununla birlikte günümüzdeki çoğu araştırmacı düşünce sistemimizi oluşturmada 
metaforların önemli katkısı olduğunu kabul etmektedir. Radman’a göre, metaforlar sadece 
sözlü birer araç olarak düşünülmemelidirler; çünkü onlar aynı zamanda düşünceninde bir 
parçasıdırlar. Metafor, bir şeyi başka birisinin gözüyle görmek veya bir kavram alanını başka bir 
alanın açısından yapılandırmak veya anlamak olarak açıklanabilir (Sanchez vd., 2000:358). 
Shuell (1990) ise bir resim yüz kelimeye bedelse, bir metaforun bin resme bedel olduğunu, bir 
resmin sadece durağan bir imgeyi sunduğunu, bir metaforun ise bir olgu hakkında düşünmek 
için zihinsel bir çerçeve sunduğunu belirtmiştir (Akt: Saban, Koçbekir ve Saban, 2006). 

Bireylerin herhangi bir konu hakkında ne düşündüklerini ifade edebilmeleri için konuya 
farklı açılardan yaklaşabilmelerine imkân tanıyan bilişsel kavramlar olan metaforların 
değerlendirilmesiyle farklı açılardan yaklaşılan konunun anlaşılması ve gerçeğe dönük 
şekillendirilmesi sağlanmış olur (Sevim, Veyis ve Kınay, 2012). Çünkü birey metafor aracılığı ile 
ön bilgiyle yeni bilgiyi ilişkilendirerek yeni durumun kavranmasını içselleştirebilir. Metafor 
kullanma, düşünceyi örgütleme yolu olarak da görülmektedir. Öğrencileri farklı bir biçimde 
düşünmeye yöneltir ve onlara alternatif yolları görme olanağı sağlar. Öğrencilerin kendi 
metaforlarını üretmeleri öğrenme süreçlerindeki gelişmeleri anlamalarına ve biliş üstü 
becerilerini geliştirmelerine yardım eder (Oğuz, 2005: 584). 

Buradan hareketle öğrencilerin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramlarına ilişkin 
algılarını anlayabilme sürecinde onların metaforik düşünsel dünyalarına bakarak etkili sonuçlar 
elde edilebilir. Öğrencilerin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerine düşünce 
sistemlerinin nasıl olduğunu öğrenmek açısından metaforlardan yararlanmak onların gözüyle 
olguların/kavramların anlaşılmasına imkân tanıyacaktır.  

1.1.Çalışmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları 
üzerine algılarını metaforlar yoluyla tespit etmek ve ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen 
ve öğrenci” kavramları üzerine algılarının öğrenim gördükleri okulların okul türü ve sınıf düzeyi 
açısından ne gibi farklılıkların oluştuğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, 
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Ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerindeki algılarını 
belirleyen metaforlar nelerdir?  

Ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerindeki algılarını 
belirleyen metaforların nedenleri nelerdir?  

Ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerindeki algılarını 
belirleyen metaforlar hangi kavramsal kategorilerde toplanabilir? 

Ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerindeki algılarını 
belirleyen metaforlar, öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların türüne göre değişiklik 
göstermekte midir? 

Ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerindeki algılarını 
belirleyen metaforlar sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir? sorularına yanıt 
aranmıştır. 

2. Yöntem 

Bu bölümde çalışmada kullanılan araştırma deseni, çalışma grubu, verilerin toplanması 
ve analizine ilişkin bilgiler verilecektir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomoloji) yöntemi 
kullanılmıştır. Bu yöntemde algı ve olaylar doğal ortamında gerçekçi ve bütüncü bir şekilde 
ortaya konur. Olgubilim, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 
olmadığımız olguların açığa çıkarılmasına odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada 
olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza 
çıkabilmektedir. (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 72).  

2.2.Çalışma Grubu 

Bu çalışma, 2016-2017 eğitim- öğretim dönemi bahar yarıyılında eğitime devam eden 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 2 özel okul, 2 köy okulu ve 2 şehir merkezi devlet okulu örnek 
olarak seçilmiş ve veriler bu okullardan toplanmıştır. Araştırmaya toplam 331 öğrenci gönüllü 
olarak katılmıştır. Okul türlerine göre 102 özel okul, 102 köy okulu ve 127 şehir merkezi okulu 
öğrencisinden araştırmaya katılmıştır. Bu öğrencilerin 129’u 5. sınıf, 202’si 8. sınıfta öğrenim 
görmektedir. Çalışmada yer alan öğrencilerle ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 
Çalışma Grubu Hakkında Bilgiler  

Bilgiler Değişken Sayı Toplam 

Okul Türü 

Özel 102  
 
 
331 

Şehir Merkezi 127 

Köy 102 

Sınıf 
5.Sınıf 129 

8.Sınıf 202 

Cinsiyet 
Kız 170 

Erkek 161 

2.3.Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerini toplamak amacıyla iki bölümden oluşan yapılandırılmış görüşme 
formu oluşturulmuştur. Formun ilk bölümünde demografik bilgilerin belirlenmesi, ikinci 
bölümünde ise “benim için okul...; çünkü...”, “benim için öğretmen…; çünkü…” ve "benim için 
öğrenci...; çünkü..." şeklinde tümce tamamlama üzerine kurulu sorular aracılığıyla metaforik 
algıların açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin bu forma verdiği yanıtlar araştırmanın 
veri kaynağını oluşturmaktadır. 
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2.4.Verilerin Analizi 

Araştırmaya ortaokulda öğrenim gören 331 öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan 324’ü 
geçerli 7’si geçersiz veri elde edilmemiştir. Geçersiz veriler çalışmanın analiz kısmına dahil 
edilmemiştir. Verilerin analizi içerik analizi tekniğiyle yapılmıştır. 

Bu analiz sırasında ilk olarak öğrencilerin doldurdukları formlar numaralandırılarak 
listelenmiştir. Ardından öğrencilerin “okul, öğretmen, öğrenci” hakkında oluşturdukları 
metaforlar araştırmacı grubu tarafından taranmış ve taranan metaforlar olumlu-olumsuz olarak 
ayrılmıştır. İkinci olarak, üretilen metaforlar benzer ve farklılıklarına göre ayırt edilmiş ve 
benzer özellikte olan metaforlar gruplandırılmıştır. Ardından gruplara ayrılan metaforlar, 
araştırmacı grubu tarafından isimlendirilerek temalandırılmıştır.  

Bu işlem yapılırken araştırmacı grubunun uzlaşmasına önem verilmiştir. 
Karşılaştırmalarda görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları tespit edilerek araştırmanın güvenirliği 
Miles ve Huberman’ın formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı) 
kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmada %80 düzeyinde bir uzlaşma (güvenirlik) sağlanmıştır. 
Temalandırılan metaforlar öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların türü ve sınıf düzeylerine 
göre ayrılmış ve tablolar oluşturulmuştur. Bulguları desteklemek amacıyla öğrenci ifadelerinden 
örnekler sunulmuştur. 

3. Bulgular ve Yorum 

Bu başlık altında araştırmada elde edilen veriler araştırmanın genel amacı ve alt 
problemlerine yanıt olacak biçimde analiz edilmiş ve frekans değerleri üzerinden 
yorumlanmıştır. Bulgular “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramlarına ilişkin ayrı başlıklar halinde 
verilecektir. 

3.1.Okul Kavramına İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin metaforları temalara ayrılarak aşağıda 
verilmiştir. 

Tablo 2 
Ortaokul Öğrencilerinin Okul Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Tablosu 

Temalar 

Okul Türü Sınıf Düzeyi 

Toplam 
Özel Köy  

Şehir 
Merkezi  

5.Sınıf  8.Sınıf  

 
Mekân 

Yer 
(Olumlu) 

25 
(21) 

47 
(39) 

23 
(18) 

45 
(42) 

50 
(36) 

95 
(78) 

(Olumsuz) (4) (8) (5) (3) (14) (17) 

Ev 20 20 30 18 52 70 

Eğitim 8 7 34 22 27 49 

Duygu 
(Olumlu) 

18 
(12) 

8 
(5) 

20 
(10) 

16 
(11) 

30 
(16) 

46 
(27) 

(Olumsuz) (6) (3) (10) (5) (14) (19) 
Kişi 5 6 3 4 10 14 
Alet  6 4 2 8 4 12 
Diğer  13 12 18 21 22 43 

Yukarıdaki tabloda, ortaokul öğrencilerinin; okul kavramına ilişkin ürettikleri altı farklı 
ana temada toplanan metaforların okul türleri ve sınıf düzeylerine göre frekans değerleri 
sunulmuştur.  

3.1.1.Ortaokul öğrencilerinin okul kavramı üzerindeki algılarını belirleyen 
metaforlar ve kategorilerine ilişkin bulgular 

Ortaokul öğrencileri okul kavramına ilişkin ürettiği metaforlar 6 farklı temada [mekân 
(yer, ev), eğitim, duygu (olumlu, olumsuz), kişi, alet, diğer] toplanmıştır. Bu temalar ve bunlara 
ilişkin veriler Tablo 2’de verilmiştir.  

Ortaokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar frekans 
değerlerine göre incelendiğinde mekân (95), eğitim (49) ve duyguların (46) öğrenci algılarında 
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öne çıktığı görülmektedir. Bu temaları destekleyici ve açıklayıcı örnek metaforlar aşağıda 
sunulmuştur. 

 Mekân (yer) metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için okul bilim ve sanat öğrenme yeridir. Çünkü ileride ne yapacağımızın 
temellerini burada öğreniyoruz.” 

“Benim için okul market gibidir. Çünkü bilgi alabiliyorum.” 

“Benim için okul işyeri gibidir. Çünkü sabah gidiyoruz ve bütün gün orada derslerle 
uğraşıyoruz.” 

 “Benim için okul cezaevi gibidir. Çünkü zorla geliyorum.’’  

“Benim için okul açık cezaevi gibidir. Çünkü sabah erkenden okula getiriliyoruz ve 
akşama kadar esir tutuluyoruz.’’  

 Mekân (ev) metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için okul ikinci evim gibidir. Evde olduğu gibi hem zor hem yanları vardır.”  

“Benim için okul, eğitim evimizdir. Çünkü bizi hayata hazırlar ve eğitim verir.”  

“Benim için okul insanların ikinci yuvasıdır. Çünkü ilkleri evde öğrendiğimiz gibi okulda 
da birçok yeni şey öğreniyoruz.”  

 Eğitim metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için okul eğitim öğretimdir. Çünkü bu yolla bizi hayata hazırlar”  

“Benim için okul eğitimdir. Çünkü her şeyi orada öğreniyorum.”  

 Duygu metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için okul güzellik ve mutluluktur. Çünkü okulda arkadaşlarımızla mutlu ve 
güzel zaman geçiririz.” 

“Benim için okul mutluluk kaynağıdır. Çünkü arkadaşlarım orada ve dersleri 
seviyorum.” 

 “Benim için okul sıkıcıdır. Çünkü derslerden ve burada olmaktan nefret ediyorum.”  

“Benim için okul sıkıcıdır. Çünkü her yeri kapalı hapishane hücresi gibi teneffüsler çok 
sıkıcı ve kısa.”   

 Diğer metaforlara örnek alıntı: 

“Benim için okul futbol gibidir. Çünkü hem eğlenip hem de çok yoruluyoruz ve başarılı 
oluyoruz.” 

3.1.2.Ortaokul öğrencilerinin okul kavramı üzerindeki algılarının okul türlerine göre 
incelenmesine yönelik bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar okul türlerine 
göre frekans değerleri üzerinden incelendiğinde köy okulundaki öğrencilerin okula ilişkin 
metaforlarında bir mekâna benzetme (47) ön plana çıkarken şehir merkezindeki öğrenciler 
okulu genellikle eğitime ilişkin metaforlarla (34) açıklamaktadırlar. Bu verileri destekleyici ve 
açıklayıcı örnek alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

 Köy okulu öğrencilerinin okulu mekân metaforu ile açıkladıklarını yansıtan örnek alıntılar: 

“Benim için okul hastane gibidir. Çünkü orada da insanların gelecekleri iyileştiriliyor.” 

“Benim için okul işyeri gibidir. Çünkü sabahtan akşama kadar oradayız.” 

 Şehir merkezi okulu öğrencilerinin okulu eğitim metaforu ile açıkladıklarını yansıtan örnek 
alıntılar: 
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“Benim için okul eğitim demektir. Çünkü eğitim almak için okula geliyoruz ve birçok 
şeyi burada öğreniyoruz.” 

“Benim için okul eğitim demektir. Çünkü dersler vardır ve onların sayesinde eğitim 
alıyoruz.” 

3.1.3.Ortaokul öğrencilerinin okul kavramı üzerindeki algılarının sınıf düzeylerine 
göre incelenmesine yönelik bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar sınıf 
düzeylerine göre frekans değerleri üzerinden incelenmiştir. Buna göre 5. sınıfta okula ilişkin 
üretilen metaforlarda okul algısının daha olumlu (53), 8. sınıfta ise daha olumsuz (28) olduğu 
görülmektedir. Bu verileri destekleyici ve açıklayıcı örnek alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

 5. sınıf öğrencilerinin olumlu okul algısını yansıtan örnek alıntılar: 

“Benim için okul sevgi dolu içinde bilgi öğrendiğimiz diğer yaşam alanımızdır. Çünkü 
okulda öğreniyor ve kendimizi geliştiriyoruz.” 

“Benim için okul eğitim gördüğüm arkadaşlarımla oynadığım yerdir. Çünkü burada 
tanıdığım arkadaşlarım ve öğretmenlerim vardır.” 

 8. sınıf öğrencilerinin olumsuz okul algısını yansıtan örnek alıntılar: 

“Benim için okul bir çıkmaz yoldur. Çünkü okula gelince zaman geçmiyor.” 

“Benim için okul açık cezaevi gibidir. Çünkü sabahtan akşama kadar zamanımız burada 
geçiyor.” 

3.2.Öğretmen Kavramına İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforları temalara ayrılarak 
aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3 
Ortaokul Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Tablosu 

Temalar 

Okul Türü Sınıf Düzeyi 

Toplam 
Özel Köy 

Şehir 
Merkezi 

5.Sınıf 8.Sınıf 

Kişi  

(Öğreten 
kişi) 

51 

(28) 

69 

(33) 

77 

(37) 

72 

(35) 
 
 
 
125 

(63) 

197 

(98) 

(Aile 
bireyi) 

(18) (23) (32) (33) (40) (73) 

(Arkadaş)  (4) (1) (5) (3) (7) (10) 

(Kötü kişi) (1) (12) (3) (1) (15) (16) 

Duygu  
(Olumlu)  

26 
(25) 

8 
(6) 

20 
(20) 

19 
(19) 

35 
(32) 

54 
(51) 

(Olumsuz)  (1) (2) (-) (-) (3) (3) 

Alet  5     8      6       9      10     19 

Varlık  

(Somut 
varlık) 

5 
(3) 

6 
(3) 

5 
(4) 

7 
(7) 

9 
(3) 

16 
(10) 

(Soyut 
varlık) 

(2) (3) (1) (-) (6) (6) 

Zaman  1     -     7      2     6      8 
Diğer  7    10     7     13    11     24 

Yukarıdaki tabloda, ortaokul öğrencilerinin; öğretmen kavramına ilişkin ürettikleri altı 
farklı ana temada toplanan metaforların okul türleri ve sınıf düzeylerine göre frekans değerleri 
sunulmuştur.  
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3.2.1.Ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramı üzerindeki algılarını belirleyen 
metaforlar ve kategorilerine ilişkin bulgular 

Ortaokul öğrencileri öğretmen kavramına yönelik ürettiği metaforlar 6 temada [kişi 
(öğreten kişi, aile bireyi, arkadaş, kötü kişi), duygu (olumlu, olumsuz), alet, varlık (somut, 
soyut), zaman, diğer] toplanmıştır. Bu temalar ve bunlara ilişkin veriler Tablo 3’te verilmiştir.  

Ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar frekans 
değerleri üzerinden incelendiğinde kişi (197) ve duygu (54) temalarının öğrenci algılarında öne 
çıktığı söylenebilir. Bu verileri destekleyici ve açıklayıcı örnek alıntılar öne çıkan temalar için 
aşağıda sunulmuştur. 

 Kişi metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için öğretmen eğitime yardım eden kişidir. Çünkü; eğitimin en önemli 
parçasıdır.” 

“Benim için öğretmen bilgi veren kişidir. Çünkü; öğretmen öğrendiklerini bize aktarır.”  

 “Benim için öğretmen bir anne baba gibidir. Çünkü; bana annem babam gibi davranır.”  

“Benim için öğretmen ağabey abla gibidir. Çünkü; bana ağabey abla gibi yaklaştıkları 
için, sınavlarda yardımcı oldukları için bilmediklerimi sorduğum için. “ 

 “Benim için öğretmen yeni bir arkadaş gibidir. Çünkü; öğretmenler iyi veya kötü 
hareketlerimizi öğretir. İyi gün dostu değil kötü gün dostudur. “ 

“Benim için öğretmen cezaevindeki gardiyan gibidir. Çünkü; her zaman başımızda 
bekleyip yaptığımız şeylerde bize kızıyorlar.” 

 Duygu metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için öğretmen sevgidir. Çünkü bizlere sevgi ile yaklaşırlar.” 

“Benim için öğretmen mutluluktur. Çünkü benim mutlu olamam için her şeyi yaparlar.”  

3.2.2.Ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramı üzerindeki algılarının okul 
türlerine göre incelenmesine yönelik bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar okul 
türlerine göre frekans değerleri üzerinden incelendiğinde şehir merkezi okulundaki öğrencilerin 
öğretmenleri aile bireylerine (32) benzetmeleri göze çarpmaktadır. Ayrıca köy okulundan elde 
edilen verilerde öğretmeni arkadaş olarak gören (1) çok az kişinin olması ve öğretmeni kötü ve 
olumsuz olarak algılayan (17) öğrencinin olması dikkat çekicidir. Bu verileri destekleyici ve 
açıklayıcı örnek alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

 Şehir merkezi okulu öğrencilerinin öğretmeni aile bireyi gördüklerini yansıtan örnek 
alıntılar: 

“Benim için öğretmen anne baba gibidir. Çünkü bizim geleceğimizi düşünürler.” 

“Benim için öğretmen ağabey gibidir. Çünkü beni korur kollar.” 

 Köy okulu öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin olumsuz algılarını yansıtan örnek 
alıntılar: 

“Benim için öğretmen gardiyan gibidir. Çünkü her zaman başımızda bekleyip yaptığımız 
şeylerde bize kızıyor.” 

“Benim için öğretmen gardiyan gibidir. Çünkü her şey onların istediği gibi oluyor.” 

3.2.3.Ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramı üzerindeki algılarının sınıf 
düzeylerine göre incelenmesine yönelik bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar sınıf 
düzeylerine göre frekans değerleri üzerinden incelenmiştir. Buna göre 8. sınıfta öğretmen 
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kavramına yönelik oluşturulan olumsuz metafor sayısı 24 iken 5. sınıf düzeyinde bu sayı yalnızca 
1’dir. 

 8. Sınıf öğrencilerinin olumsuz öğretmen algısını yansıtan örnek alıntılar:  

“Benim için öğretmen sürekli kızan bize bağırıp çağıran kişidir. Çünkü öğretmenlerimiz 
bizleri sevmiyor.” 

“Benim için öğretmen gardiyan gibidir. Çünkü boş derslerde dışarıya çıkarmıyor. Kendi 
dersi olmasa bile bize karışıyor ve bizi dışarı bırakmıyor.” 

3.3.Öğrenci Kavramına İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramına ilişkin metaforları temalara ayrılarak aşağıda 
verilmiştir. 

Tablo 4  
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenci Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Tablosu 

Temalar 
 

Okul Türü Sınıf Düzeyi 

Toplam 
Özel Köy 

Şehir 
Merkezi 

5.Sınıf 8.Sınıf 

Kişi 
 
 

(Aile bireyi) 

46 

(4) 

61 

(14) 

71 

(5) 

77 

(17) 

101 

(6) 

178 

(23) 

(Arkadaş) (12) (16) (14) (17) (25) (42) 

(Eğitim 
alan) 

(25) (25) (40) (41) (49) (90) 

(Kötü kişi) (5) (6) (12) (2) (21) (23) 
Kişisel Görev/Özellik 
 

9       8       22       14 25 39 

Duygu 
 
 

(Olumlu) 
11 

(10) 
9 

(8) 
8 

(5) 
16 

(13) 
12 

(10) 
28 

(23) 

(Olumsuz) (1) (1) (3) (3) (2) (5) 

Varlık 
 
 

(Canlı) 
12 

(9) 
11 

(4) 
3 

(1) 
9 

(5) 
17 

(9) 
26 

(14) 
(Cansız) (2) (4) (-) (3) (3) (6) 
(Olumsuz) (1) (3) (2) (1) (5) (6) 

Zaman 6         4       13 5 18 23 

Meslek 3         3       10 9 7 16 

Araç 
 

4          3         1 2 6 8 

Yukarıdaki tabloda, ortaokul öğrencilerinin; öğrenci kavramına ilişkin ürettikleri altı 
farklı temada toplanan metaforların okul türleri ve sınıf düzeylerine göre frekans değerleri 
sunulmuştur.  

3.3.1.Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramı üzerindeki algılarını belirleyen 
metaforlar ve kategorilerine ilişkin bulgular 

Ortaokul öğrencileri öğrenci kavramıyla ilgili ürettiği metaforlar 6 temada [kişi (aile 
bireyi, arkadaş, eğitim alan, kötü kişi), kişisel görev/özellik, duygu (olumlu, olumsuz), varlık 
(canlı, cansız, olumsuz), zaman, meslek, araç] toplanmıştır. Bu temalar ve bunlara ilişkin veriler 
Tablo 4’te verilmiştir.  

Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar frekans 
değerleri üzerinden incelendiğinde kişi (178), kişisel görev/özellik (39) ve duygu (28) 
temalarının öğrenci algılarında ağırlıkla yer aldığı söylenebilir. Bu verileri destekleyici ve 
açıklayıcı örnek alıntılar öne çıkan temalar için aşağıda sunulmuştur. 

 Kişi metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için öğrenci kardeş gibidir. Çünkü her anımız onlarla birlikte geçer. Her 
şeyimizi onlarla paylaşırız.” 
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 “Benim için öğrenci arkadaş gibidir. Çünkü sırlarımı onunla paylaşıp dertleştiğim için 
birlikte çok şey paylaştığım kişidir.” 

  “Benim için öğrenci öğretmenin karşısına geçip bir şeyler öğrenme merakı taşıyan 
kişidir. Çünkü okula öğrenmek için giderler ve öğrenirler.” 

“Benim için öğrenci derslerine çalışan kişidir. Çünkü başarılı olmak ister ve başarılı 
olmak içinde ders çalışır.” 

“Benim için öğrenci hapishaneden kaçmak isteyen mahkûm gibidir. Çünkü okul çok 
sıkıcıdır ve öğrenciler oradan kurtulmak ister.” 

“Benim için öğrenci yaramazlık yapan çocuk mahkumdur. Çünkü birçok hata yapar ve 
ceza alır.” 

 Kişisel görev/özellik metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için öğrenci sorumluluktur. Ödevler, dersler hep onun sorumluluklarıdır ve bu 
sorumluluklara göre hareket eder.” 

“Benim için öğrenci saygılı kişidir. Çünkü okulda öğretmenlerine evde ailesine saygılı 
davranmalıdır.” 

 Duygu metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için öğrenci sevecendir. Çünkü çevresine hep olumlu davranır.” 

“Benim için öğrenci eğlencedir. Çünkü eğlenebilmek için arkadaşlarıyla her şeyi 
yapar.” 

“Benim için öğrenci mutsuzluktur. Çünkü okulda mutsuz olurum.”  

 Varlık metaforuna örnek alıntılar: 

“Benim için öğrenci okula sürgün edilen caretetta caretta gibidir. Çünkü okulu 
sevmezler.” 

“Benim için öğrenci tehlikeli madde gibidir. Çünkü öğretmenlerin başını belaya 
sokarlar.” 

3.3.2.Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramı üzerindeki algılarının okul türlerine 
göre incelenmesine yönelik bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar okul 
türlerine göre frekans değerleri üzerinden incelendiğinde şehir merkezi okulundaki öğrencilerin 
öğrenci kavramını eğitim alması gereken kişi (62) olarak gördükleri bulgulanmıştır. Köy 
okulundakilerse öğrenci kavramını aile bireyi olarak (14) algılamaktadırlar. Bu verileri 
destekleyici ve açıklayıcı örnek alıntılar aşağıda sunulmuştur. Ayrıca Tablo 4 incelendiğinde 
şehir merkezindeki öğrencilerin diğer iki gruptaki öğrencilerin toplamından daha fazla öğrenci 
kavramını soyut metaforlarla (13) açıkladıkları görülmektedir. Buna karşın köy okulu ve özel 
okul öğrencileri öğrenci kavramını daha çok somut varlıklara benzeterek (23) açıklama 
eğilimindedirler.  

 Şehir merkezi okulu öğrencilerinin öğrenci kavramını eğitim alan kişi olarak gördüklerini 
yansıtan örnek alıntılar: 

“Benim için öğrenci öğrenmek için hevesli olmalıdır. İyi yerlere gelmek istiyorsa buna 
mecburdur.” 

“Benim için öğrenci hayatı yaşamayı öğrenmek için okula giden, öğretmenlerini 
unutmayan gençlerdir. Çünkü yaşamı boyu göreceklerine okul onu hazırlar.” 

 Köy okulu öğrencilerinin öğrenci kavramını aile bireyi olarak gördüklerini yansıtan örnek 
alıntılar: 

“Öğrenci benim için ailemin bir parçası gibidir. Ailem kadar birlikte vakit geçiriyoruz.” 
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“Benim için öğrenci kardeş gibidir. Çünkü onlarla beraber her şeyi yapıyoruz.” 

3.3.3.Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramı üzerindeki algılarının sınıf 
düzeylerine göre incelenmesine yönelik bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar sınıf 
düzeylerine göre frekans değerleri üzerinden incelenmiştir. Buna göre 5. sınıfta öğrenci 
kavramına ilişkin üretilen metaforlarda öğrencileri aile bireyi olarak algılamanın öne çıktığı 
söylenebilir. Bu verileri destekleyici ve açıklayıcı örnek alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

 5. sınıf öğrencilerinin öğrenci kavramını aile bireyi metaforlarıyla yansıtan örnek alıntılar:  

“Benim için öğrenci kardeş gibidir. Çünkü her anımız onlarla geçer. Her şeyimizi onlarla 
paylaşırız.” 

“Benim için öğrenci akrabalarım gibidir. Çünkü hayatımızın uzun bir bölümü onlarla 
birlikte geçiyor.” 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Ortaokul öğrencilerinin “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramları üzerine algılarını 
metaforlar yoluyla tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen bulgulara benzer 
biçimde alanyazında çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.  İlk olarak çalışmayla ilgili olan ve 
eğitimde metaforlar yolu ile farklı değişkenlere yönelik algıların belirlenmesi amacıyla yapılan 
çalışmaların sonuçları ve bu çalışmadan elde edilen bulgular aşağıda birlikte sunulmuştur. 

Inbar (1996) tarafından öğrenci, öğretmen, müdür ve okul kavramlarına ilişkin 409 
ilköğretim öğrencisi ve 254 eğitimci ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda; eğitimcilerin 
çoğunluğunun öğrencileri bitki örtüsü olarak, öğrencilerin çoğunun ise öğretmeni süper kilit 
(superlock) olarak algıladıkları belirlenmiştir. Okul kavramının ise öğrencilerin ve eğitimcilerin 
çoğunluğu tarafından çerçevelenmiş dünya olarak algılandığı belirlenmiştir.  

Saban, Koçbeker ve Saban (2007)’ın öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin 
algılarını incelendiği çalışmasında öğretmen adaylarının %26,3’ü öğretmeni bilgi sağlayıcı, 
%24,3’ü usta, %18,6’sı kolaylaştıran kişi, %9’u yetiştirici, %8’i danışman, %7,3’ü 
işbirlikçi/demokratik lider, %2,5’i üstün otorite figürü, %1,8’i tamirci, %1,8’i eğlendiren kimse 
ve %0,5’i ise değişim ajanı olarak algılamaktadırlar.  

Saban (2009)’ın öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları 
metaforları incelediği çalışmasına göre öğretmen adaylarının %29,6’sı öğrenciyi gelişen bir 
varlık olarak, %22,6’sı ham madde olarak, %18,5’i öğrenciyi boş bir zihin olarak, %8,9’u itaatkar 
bir varlık olarak, %5,2’si pasif bilgi alıcısı olarak, %4,2’si değerli bir varlık olarak, %3,5’i bilgi 
yansıtıcı olarak, %3’ü kendi bilgisinin inşacısı olarak, %1,8’i özürlü bir varlık olarak, % 1,5’i 
sosyal katılımcı olarak ve %1,3’ü ise sosyal sermaye olarak algılamaktadırlar  

Bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin okul kavramına 
ilişkin oluşturdukları metaforlar incelendiğinde mekân, eğitim ve duygu temalarının öğrenci 
algılarında öne çıktığı görülmektedir. Okul türlerine göre öğrencilerin okul kavramına ilişkin 
oluşturdukları metaforlarda köy okulundaki öğrencilerin okulu bir mekâna benzetmesi öne 
çıkarken, şehir merkezindeki öğrenciler ise okulu genellikle eğitim teması altında yer alan 
metaforlarla açıklamaktadırlar. Buna göre okul algısı köy okulu öğrencilerinde somutlaştırma 
ağırlıklı, şehir merkezi okulu öğrencilerinde ise eğitim ilişkisi üzerinden oluşturulduğu 
söylenebilir. Sınıf düzeylerine göre bakıldığında 5. sınıfta okula ilişkin üretilen metaforlarda 
okul algısının daha olumlu, 8. sınıfta ise daha olumsuz metaforlarla açıklandığı bulgulanmıştır. 
Okul algısının 8. sınıfa doğru olumsuzlaşması dikkat çeken bir bulgudur. Bu duruma neden olarak 
derslerin zorlaşması, öğrencilerin zorunlu olduğu bir merkezi sınav sisteminin olması ve 
öğrencilerin gelişim dönemleri bakımından okul yerine farklı yerlerde zaman geçirme istekleri 
gösterilebilir. 

Öğretmen kavramına ilişkin elde edilen bulgularda, ortaokul öğrencilerinin öğretmen 
kavramını açıklarken genellikle kişilere yüklenen roller ve duyguların yer aldığı temalara 
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başvurdukları görülmektedir. Elde edilen sonuçlara okul türlerine göre bakıldığında şehir 
merkezi okulundaki öğrencilerin öğretmenleri aile üyelerine benzettikleri, köy okulu 
öğrencilerininse öğretmeni arkadaş olarak ve kötü bir karakter olarak algıladıkları söylenebilir. 
Bu duruma neden olarak öğretmen algısının köy ve kırsal çevrelerde daha saygın ya da korkulan 
statüde olması gösterilebilir. Buna ek olarak 8. sınıfta öğretmen kavramına yönelik oluşturulan 
olumsuz metafor sayısının 5. sınıf düzeyine göre daha fazla olması da öğretmene ilişkin algının 
sınıf seviyesi arttıkça olumsuzlaştığı söylenebilir.  

Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar 
incelendiğinde öğrenci kavramını kişilere yüklenen roller, kişisel görev/özellik ve duyguların yer 
aldığı temalar üzerinden açıkladıkları görülebilir. Öğrenci kavramı çalışmaya katılan öğrenciler 
tarafından çoğunlukla bir kişisel rol olarak görülmektedir. Okul türlerine göre öğrenci kavramına 
yönelik algı incelendiğinde şehir merkezi okulundaki öğrencilerin bu kavramı yapılması gereken 
bir görev, köy okulundaki öğrencilerinse aile bireyi olarak tanımladıkları görülmüştür. Özel okul 
öğrencileri ise bu iki uca da yakın şekilde konumda durmaktadırlar. Köylerde nüfusun az olması 
ve akrabalıkların daha fazla olması öğrencilerin birbirlerini aile bireyi olarak düşünmelerine 
neden olabilir. Ayrıca öğrenci kavramını şehir merkezindeki öğrencilerin özel okul ve köy okulu 
öğrencilerinin toplamından fazla soyut metaforlarla açıkladıkları görülmektedir. Buna karşın 
köy okulu ve özel okul öğrencileri öğrenci kavramını daha çok somut varlıklara benzeterek 
açıklamışlardır. Okul kavramında olduğu gibi köy okulundan öğrenci kavramıyla ilgili elde edilen 
verilerde de daha fazla somut metafor çıkmasının yaşanılan çevrenin algılar üzerinde belirleyici 
bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca 5. sınıfta öğrenci kavramına ilişkin üretilen 
metaforlarda öğrenci kavramını aile bireyi ile ilişkilendirerek açıklamanın öne çıkmış olması 
okul ve öğretmen kavramlarında olduğu gibi erken yaşlarda eğitim algısının daha olumlu 
olduğunu gösteren bir bulgudur. 

Çalışmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında sınıf düzeyi yükseldikçe olumsuza 
dönen bir eğitim algısı olduğu, köy okulu öğrencilerinin algılarının somut kavramlar üzerinden 
şekillendiği, şehir merkezi okulu öğrencilerinin algılarında soyut kavramların daha fazla 
görüldüğü öne çıkmaktadır.  

Benzer çalışmanın ilkokul ve lise ile üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören 
öğrencilere de yapılarak öğrencilerin okul, öğretmen ve öğrenci kavramlarına ilişkin algıları 
bütüncül bir bakış açısı ile ele alınabilir. Böylece aşamalılık ilkesine uygun olarak her öğretim 
kademesinde uygun düzenlemeler yapılabilir. 

Okul, öğretmen ve öğrenci gibi eğitim-öğretim yaşantısının ayrılmaz bütünü bu 
kavramlara yönelik algıların iyileştirilmesi için ilişkin bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik; 
gerek örgün eğitimin farklı kademelerinde, gerek sivil toplum örgütleri aracılığıyla ve kitle 
iletişim araçlarıyla bilgilendirme çalışmalarının yapılması bu çalışmaya ve yapılacak diğer 
çalışmalara katkı sağlayabilir. 

Öğrencilerin sahip oldukları bilişsel ve duyuşsal özellikler, inanışlar, deneyimler ve 
algılar onların eğitim-öğretim sürecini etkiler. Dolayısıyla öğrencilerin bu tür düşüncelerinin 
metaforlar yolu ile ortaya çıkarılması, eğitimi programlarının içeriğinin değişen şartlar 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi için fırsat oluşturacaktır.  
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Özet 

Yazma, dil kullanım alanlarından duygu ve düşüncenin aktarılmasında ihtiyaç duyulan temel 
becerilerden biridir. Dil kullanım alanları ve süreçleri dikkate alındığında dil becerilerinin hepsine aynı 
oranda ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu da becerilerin gelişimini etkilemektedir. Bu bakımdan yazma 
becerisinin gelişimi diğer becerilere oranla daha yavaş olduğundan yazmaya yönelik çalışmaların ayrı bir 
önemi bulunmaktadır. Yazma, uzun yıllar bazı kişilere bahşedilmiş özel bir yetenek olarak algılanması, 
yazılı ürün ortaya koymanın ilhama dayalı olması düşüncesi onu öğretilebilir veya geliştirilebilir olmaktan 
uzak olarak görülmesine sebep olmuştur. Oysa günümüzde yazma öğretilen beceriler arasında yer 
almaktadır. Bu süreçte yazma becerisi sadece kelimelerin sembollere aktarılması olarak düşünülmemekte 
aynı zamanda zihnin aktif olduğu bir süreç olarak ele alınmaktadır.  

Yazma sürecinin ilk aşaması zihinsel tasarım olmaktadır. Bu aşama yazarın amacı ve bakış açısına 
göre bilgileri zihninde gözden geçirmesi, seçmesi ve kelimeleri buna göre sıralamasıdır. Bu süreçte 
zihindeki bilgiler gözden geçirilmekte, çeşitli işlemlerle düzenlenmekte, seçilmekte, seçilen bilgiler 
kelimelere aktarılmaktadır. Bu süreç birçok işlemin peş peşe yapılmasıyla gerçekleşmektedir. Zihinsel 
tasarım konusunda 1980 yılında Flower ve Hayes tarafından bir model geliştirilmiştir. Hayes ve Flower’in 
yazma modeli, birbirine bağlı üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar yazma görevi, görevle ilgili ön bilgilerle 
zihinsel süreçler ve yazı üretim süreçleri olmaktadır. Yazı üretim süreci,  planlama, metinleştirme ve 
gözden geçirme olarak üç aşamaya ayrılmaktadır. Her aşamada çeşitli becerilere yer verilmektedir. Bu 
model Beretier ve Scardamalia tarafından daha da geliştirilmiştir. Beretier ve Scardamalia’ya (1988) göre 
yazma becerilerini geliştirmek için iki sürece ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlar; “Zihinsel Tasarımı Doğrudan 
Aktarma /Yazma, Zihinsel Tasarımı Dönüştürerek Aktarma /Yazma” şeklindedir. Uzman yazarlar zihinsel 
tasarım yaparlar ve not almaya fazla ihtiyaç duymadan yazarlar. Oysa çocuklar ve acemi yazarlar 
zihinlerindeki bilgileri ve dil yapılarını doğrudan kâğıda aktarırlar. Yani zihinsel tasarım yapamazlar. Acemi 
yazar ve çocukların zihinsel tasarım yapabilmeleri ve yazma becerilerini geliştirmeleri için sistemli bir 
eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada zihinsel tasarım modellerinin açıklaması yapıldıktan sonra konuyla ilgili yürütülen 
eğitim uygulamalarına yer verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Yazma, yazma modelleri, zihinsel tasarım modelleri, doğrudan yazma, 
dönüştürerek yazma. 
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Mental Design Models 

Abstract: 

Writing is one of the basic skills needed to convey feelings and thoughts from language usage 
areas. Given the areas of language use and processes, not all language skills are needed at the same time. 
This affects the development of skills. In this respect, because the development of writing skills is slower 
than other skills, there is a separate emphasis on writing. Writing is perceived as a special talent bestowed 
on some people for many years, and the fact that putting a written product is based on illusion caused it 
to be seen as being far from being taught or being developed. However, nowadays, writing is one of the 
skills taught. In this process, the writing ability is not considered to be merely transferring words to 
symbols, but at the same time it is treated as a process in which the mind is active. 

The first stage of the writing process is the mental design. This stage is the author's aim and the 
point of view, the information is in the mind through the eye, the choice and the words to sort accordingly. 
In this process, the information of the mind is passed through, various processes are organized, selected 
and selected information is transmitted to the words. This process is accomplished by carrying out many 
processes in succession. A model for mental design was developed by Flower and Hayes in 1980. Hayes 
and Flower's writing model consists of three interconnected components. These are writing tasks, mental 
processes with preliminary information about the task, and writing production processes. The text is 
divided into three stages as production process, planning, textualization and oversight. There are various 
skills at each stage. This model has been further developed by Beretier and Scardamalia. According to 
Beretier and Scardamalia (1988), two processes are needed to improve writing skills. These; "Direct 
Transfer / Writing of Mental Design, Transferring / Writing by Converting Mental Design". Expert writers 
do mental design and write without much need to take notes. However, children and novice writers convey 
the information and language structures in their minds directly to the paper.That is to say, they can not 
do mental design. Systematic training is needed for novice writers and children to do mental design and 
improve their writing skills. 

In this study, after describing the mental design models, the educational applications related to 
the subject took place. 

Keywords: Writing, writing models, mental design models, direct writing, writing by 
converting. 
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1. Giriş 

Yazma, işlem olarak zihnimizde yapılandırılmış bilgi, düşünce, duygu ve isteklerin belli 
kurallara uygun olarak yazıya aktarma çalışmalarıdır. Süreç olarak zihinde başlayan ve harflerin 
yazılmasına kadar uzanan çeşitli aşamalardan oluşmaktadır (Güneş, 2014, s. 337). Yazma, ifade 
biçimi zihinsel boyutta oluşması aşamasından sonra fiziksel süreçle şekil bulur. Okur tarafından 
yeniden anlamlandırılması ile de amacına ulaşmış olur. Böylece yazma süreci kendi içinde 
döngüsünü tamamlamış olur. Ancak bütün bu süreçlerde yazmanın en önemli aşaması 
oluşturulması yani zihinsel tasarım süreci aşamasıdır. Çünkü yazma esnasında oluşturulan metin 
zihinde tamamlanır ve yazıya aktarılır. Bu aktarma esnasında beyin üç aşamalı işlem 
yapmaktadır. Birinci aşamada işitilen kelime ve hecelerin seslerini tek tek belirleyerek ikinci 
aşamaya geçmekte bu aşamada hece ve sesleri, harflerle ilişkilendirmektedir. Üçüncü aşamada 
ise seslerin karşılığı harflerin tek tek yazılması ve birleştirilmesi ile kelimeler oluşturulmaktadır. 
Güneş (2014), yazmadan önce zihinsel tasarım ve bilgileri gözden geçirme işlemini yapmanın 
gerekli olduğunu belirtmektedir. Yazma sürecinde ilk aşama zihinsel tasarım olmaktadır. Bu 
aşama yazarın amacı ve bakış açısına göre bilgileri zihninde gözden geçirmesi, seçmesi ve 
kelimeleri buna göre sıralamasıdır. Bu süreçte zihindeki bilgiler gözden geçirilmekte, çeşitli 
işlemlerle düzenlenmekte, seçilmekte,  seçilen bilgiler kelimelere aktarılmaktadır. Bu süreç 
birçok işlemin peş peşe yapılmasıyla gerçekleşmektedir (Güneş, 2014, s. 339). Zihinsel 
işlemlerin zihin yapısını düzenleyen işlemler olmaktadır. Yazmanın katkılarını Saskatchewan, 
Lachapelle (2001)’den aktaran Güneş (2014), şu şekilde sıralamıştır: 

 Yazma, zihinsel süreçlerin harekete geçirilmesini, düşüncelerin 
düzenlenmesini, cümlelere aktarılmasını ve böylece iletişim kurulmasını 
kolaylaştırmaktadır. 

 Yazma,  düşüncelerin kâğıt üzerine dökülmesini sağlamaktadır. Kâğıt üzerine 
dökülen düşünceler daha kolay incelenmekte, karşılaştırılmakta, 
genişletilmekte, yeniden düzenlenmekte ve sistemli hale getirilmektedir. Bu 
düzenleme işlemi öğrencinin hem düşüncelerini hem de zihin yapısını 
düzenlemesini getirmektedir. 

 Yazma, düşünceleri sorgulama,  gözden geçirme, tartışma, yeniden 
anlamlandırmayı ve yazılı tartışmayı kolaylaştırmaktadır. 

 Yazma, düşünmeyi geliştirmekte, çalışmalarda ve öğrenme sürecinde zihnin 
merkeze alınmasını sağlamaktadır. 

 Yazma, düşünceleri inceleme, karşılaştırma, sorgulama işlemlerine yardım 
etmekte ve düşünceler hakkında düşünmenin kapısını açmaktadır.  Böylece çok 
yönlü düşünme biçiminin geliştirilmesini sağlamaktadır. 

 Yazma, birçok duyguya dokunmayı getirmektedir. Duyu organıyla alınan 
anlamlar öğrenciyi etkilemekte ve öğrenci duygularını yazarak ifade 
etmektedir. 

 Öğrencilerin gözledikleri, dinledikleri ve okuduklarını yazmaları daha iyi 
anlamalarını getirmektedir.  

Yazma geleneksel anlayışta bazı insanlara bahşedilmiş özel bir yetenek olarak 
düşünülmektedir ya da yazma hünerini ortaya çıkarmak anlık bir esin ile mümkündür şeklinde 
algılanmaktaydı. Bu da yazmaya ilgiyi azaltmaktaydı. Ancak beyin araştırmaları ile birlikte bu 
anlayış değişerek yerini öğretilebilen ve geliştirilebilen bir dil becerisi olarak araştırmalara konu 
olmasını sağladı. Bu da yazının zihinsel süreci ile ilgilenmek gerektiğini ortaya çıkardı.  İnsan 
sadece okuma yazma bilerek sözlü dil yeteneklerini kullanarak metin üretebileceğinin fark 
edilmesi çalışmalara yön verdi. Metin üretmek için özel bir yetenekten ziyade yazma bilgisine 
ve yazma sürecinin planlanmasına ihtiyaç duyulduğu görüldü.  Graves (1983), okuma yazma 
öğrenen çocukların kuralların dışında olduklarında daha yaratıcı yazılar yazdıkları 
araştırmalarda ortaya çıkardıklarını tespit ederek yazma esnasında yaratıcılığı ön plana 
çıkarmak gerektiğini ifade etmiştir. Bu sebeple yazma ile yazılı ürün arasındaki bağ üzerine 
çalışmalar yazma sürecini de şekillendirmektedir.  
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2.Yazma Süreci 

Yazma uzun ve geniş bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç yazma öncesinde hangi 
çalışmaların yapılacağı, yazının nasıl planlanacağı ve ortaya çıkan ürünün değerlendirme 
kriterleri ile yazılı metnin okur tarafından çözümlenmesi için neler yapılacağı düşünceleri ile 
başlamaktadır. Ardından gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yazmaya başlanmakta ve yazma 
sonrası düzeltmeler yapılmaktadır. Bu uzun süreç içerisinde yapılacak işlem çeşitli 
araştırmalarla üş aşamada toplanmıştır. Bunlar yazma öncesi aşama, yazma aşaması ve yazma 
sonrası aşama olmaktadır.  Bu aşamalarda yapılacak işlemler şöyle sıralanmaktadır: 

                                      YAZMA ÖNCESİ AŞAMA 

      ZİHİNSEL TASARIM 

      Planlama teknikleri   

 Yazma durumlarını inceleme, 

 Konu hakkında ön bilgileri harekete geçirme,  

 Amaç belirleme, 

 Metnin yapısını belirleme, 

 Kullanacağı kavramları, düşünceleri veya kelimeleri seçme, 

 Bilgileri sıralama, sınıflama, birleştirme, düzenleme,kontrol etme vb. 

 Metni planlama, 

 Metnin içeriğini tasarlama. 

                                                    YAZMA AŞAMASI 

 A.METİNLEŞTİRME: Taslak Oluşturma  

 Uygun kelimeleri seçme teknikleri 

 Konuya, hedef gruba ve yazma amacına uygun kelimeleri seçme ve metni 
zenginleştirme,  

 Kelimelerin anlamını sorgulama, gerektiğinde sözlüğe başvurma, 

 Bir cümleyi daha anlaşılır kılmak için düzenlemeler yapma, 

 Cümleleri düzenleme teknikleri  

 Düşüncelerini iyi aktarmak için cümleleri düzenleme, 

 Cümleler arasında bağ kurma, 

 Uygun noktalama işaretlerini kullanma, 

 Metni yapılandırma teknikleri 

 Düşüncelerini yeniden düzenleme,  

 Metin biçimine uygun sunu ve yapıları kullanma,  

 Bir cümleden diğerine geçişi sağlayan bağlaçları kullanma, 

 Çeşitli dil bilgisi işlemlerini kullanma,  

 Ekleme, çıkarma, eritme, değiştirme, farklılaştırma tekniklerini kullanma 

   B. GÖZDEN GEÇİRME: Taslağı Düzeltme 

 Metni düzenleme teknikleri  

 Amaçlanan bütün ögelere uygunluğunu belirlemek için metni yeniden okuma,  

 Amaca uygun bilgilerin verilme durumunu doğrulamak için planı yeniden gözden 
geçirme,  

 Metin bağlantılarını kurma teknikleri 

 Metin düzenini doğrulama (giriş, sonuç, paragrafların düzeni vb.),   

 Cümleler arasındaki bağların kurulma durumunu doğrulama, 

 Olayların akışını izlemeyi sağlayan zamanlarının kullanımını doğrulama, 

 Metin yapısına uygun metin düzenini doğrulama, 

 Cümlelerin kurallara uygunluğunu doğrulama teknikleri 
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 Anlamı doğrulamak için cümleleri yeniden okuma, 

 Cümlenin farklı bölümlerinde sunulanları izleme, birlik sağlama, 

 Cümlelerdeki kelime sırasını doğrulama, 

 Noktalama işaretlerinin kullanımını gözden geçirme, 

 Kullanılan kelimeleri doğrulama teknikleri  

 Hedef gruba uygunluğu açısından seçilen kelimelerin doğruluğunu gözden 
geçirme, 

 Uygun olmayanları belirleme, 

 Dil bilgisi ve imla kullanımını doğrulama teknikler 

 Bir kelimenin yazımını hatırlamak için farklı araçlara başvurma, 

 Metindeki ipuçlarından yararlanarak kelimelerin yazımını doğrulamak, 

 Başvuru araçlarını kullanma(sözlük, imlâ kılavuzu vb.), 

 Düzeltme sırasında not edilen bütün soruları gözden geçirme, 

 C.PAYLAŞMA  

     Metni sunma teknikleri 

 Metnin değerine uygun ve okumayı kolaylaştıracak sayfa düzenleme teknikleri 
kullanmak, 

 Seçilen yazı tipine uygun kuralların kullanılma durumunu incelemek, 

 Metni yeniden okumak, okunabilirliğini kontrol etmek ve her şeyin aktarılmış 
olma durumunu incelemek. 

                                                YAZMA SONRASI AŞAMA 

       DEĞERLENDİRME 

Metni değerlendirme teknikleri 

 Yazma süreçlerini değerlendirme,  

 Bilgilerin amaçlara uygunluğunu belirleme, 

 Yazıyı değerlendirme(Giasson, 1995, Saskatchewan, 2000,2001, Lachapelle, 
2001), vb. teknikler olmaktadır (Güneş, 2014). 

                 Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için bu aşama ve işlemlerin hepsinden 
yararlanmak gerekmektedir. 

            3.Yazma Modelleri 

Dil öğretimi alanında yazma sürecinde uygulanacak aşama ve işlemleri içeren çeşitli 
modeller geliştirilmiştir. Bu modelleri ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi doğrusal modellerdir. 
Buna en uygun örnek Rohmer Modelidir. Doğrusal modellerde yazma işlemleri aşamalı ve 
doğrusal olarak ele laınmaktadır. İkincisi doğrusal olmayan modellerdir. Bu gruba Hayes ve 
Flower, Scardamalia ve Beretier, Deschenes modeli girmektedir. Bu modellerde yazma 
işleminde geriye dönüşler ve düzeltmeler yapılmaktadır.  Diğer Modeller ise Schdmit Modeli, 
Van Galen Modeli, Hayes Modeli ve Kellogg Modeli olarak sıralanmaktadır. 

Yazma sürecinde ilk aşaması planlama olmaktadır. Planlamada ise zihinsel hazırlık 
oldukça önemlidir. Bu aşama yazının zihinsel tasarım aşaması olmaktadır. Bu aşama yazarın 
amacı ve bakış açısına göre bilgileri zihninde gözden geçirmesi, seçmesi ve kelimeleri buna göre 
sıralamasıdır. Bu süreçte zihindeki bilgiler gözden geçirilmekte, çeşitli işlemlerle 
düzenlenmekte, seçilmekte,  seçilen bilgiler kelimelere aktarılmaktadır. Bu süreç birçok 
işlemin peş peşe yapılmasıyla gerçekleşmektedir. Araştırmacılar yazma sürecindeki bu 
aşamaların her zaman düz bir çizgi olarak gitmediğini, bireyin yazma becerileri geliştikçe 
süreçlerin hızlandığını açıklamaktadırlar. Ancak her yazıdan önce zihinsel tasarım ve bilgileri 
gözden geçirme işlemini yapmanın gerekli olduğunu belirtmektedirler. Bazı araştırmacılar ise 
yazma becerileri üst düzeyde gelişmiş bireylerde, gözden geçirme işlemiyle bilgilerin 
kelimelere dökülme işleminin birbirine paralel olarak yürütüldüğünü, yani çok hızlı yapıldığını 
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açıklamaktadır(Güneş,2013). Bu çalışmada “Zihinsel Tasarıma Dayalı Yazma Modeli” üzerinde 
durulacaktır.  

4. Scardamalia ve Scardamalia Modeli  (1987) 

Scardamalia ve Beretier  (1987) “The Pschology of Written” adlı kitapta yazma sürecini 
zihinsel boyutla temellendirerek yazmanın zihinsel süreci üzerinde durmuşlardır. Yazmada 
zihinsel süreçte metin oluşturma boyutunu “Knowledge Telling” ve “Knowledge Transforming” 
adı verdikleri iki modelden bahsetmektedirler. “Bilgiyi Doğrudan Aktarma” ve “Bilgiyi 
Dönüştürerek Aktarma” şeklinde Türkçeye uyarladığımız bu iki modelin temel amacı bilginin 
aktarılması sürecinde metnin yapısı, türü, amacı ile ilgili ön bilgileri kullanma şeklindedir.  
Bilgiyi Doğrudan Aktarma sürecinde acemi yazarların zihinde var olan bilgileri toparlayarak 
aktardıklarını belirtmektedirler. Uzmanlaşmış yazarlar ise bu çalışmaları zihinsel süreçte 
kapsamlı yaparak kurgulama becerisini kazandıkları ifade edilmektedir. Yazmanın fiziksel 
sürecinden ziyade zihinsel süreci ilgilenmişlerdir. Yazmanın zihinsel süreçte iki boyutuna dikkat 
çeken Scardamalia ve Beretier (1987), “kolay” ve “zor” olan arasındaki bilişsel ilişkiyi kurarken 
yazarların eğiliminin zihninde var olan bilgileri araştırma yapmadan sıraladığı düşüncesiyle 
zihindeki bilgiyi depolarken kullanımını bilinçli hale getirmeyi hedefleyerek bu iki yazma modeli 
üzerinde çalışmışlardır.  

Yazma duygu, düşünce, hayal ve beklentilerin çeşitli simgeler aracılığıyla okurlara 
ulaşması şeklinde tanımlanabilir. Bu süreçte kelimelerin yazımını bilmek ve onları uygun sıra 
içerisinde cümle haline getirmek, onlara anlam kazandırıp bir düşüncenin ifade edilebilir 
gelmesi süreci birçok zihinsel aktiviteyi gerektirir. Yazma farkında olunmadan zihinde 
depolanan bilgininin de aktarılmasını sağladığı için zihni düzenlemesi açısından oldukça 
mühimdir. Beretier ve Scardamalia (2006), insanın yazmayı sadece istediği süreçte kullandığını 
belirtirken yeterli motivasyon ve dil yeterliğine sahip olması gerektiğini vurgulamaktadırlar.  

Yazmada doğrudan yazma süreci doğal olan psikolojiyi açıklamak iken dönüştürerek 
yazmada problemli olan psikolojiyi açıklamak olarak karşılaştırılabilir. Bu iki modeli günlük 
okuma ile eleştirel okuma, konuşma ile oratoryo, mırıldanma ile profesyonel eser yorumlama 
karşılaştırmasına benzetmektedirler. Ancak başarı karşılaştırması yaptıklarında iyi bir 
konuşmacının kötü bir hatipten daha tercih edilir olabileceğini de ifade etmektedirler 
(Scardamalia ve Beretier, 1987). Yazılı anlatımlarında çok yaratıcı olduğunu ortaya koyan birçok 
çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktığını ifade etmektedir. Yazma sürecinde yaratıcılığı 
kullanmanın oldukça önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Hayes (1980), yazılı anlatımda 
uzmanlaşmanın on yılı kapsayan bir süreçte gelişeceğini ve olgunlaşacağını ifade etmektedir 
(Beretier ve Scardamalia, 1987). Yazma becerisinin edebi gelişimi uzun bir süreci kapsar. Çünkü 
yazmada pratik ve olgunlaşma zaman alır. Yazmanın yolu bilgiyi kullanmadan geçer (Beretier 
ve Scardamalia, 2006). Bu süreçte iki yazma modelini esas alan Scardamalia ve Beretier, 
doğrudan yazmada yazmanın doğal bir süreç olduğu yazma görevinde var olan bilişsel yapıların 
en üst düzeyde kullanıldığı ancak problem çözmenin en alt düzeye indirgendiği bir süreci 
tanımlamaktadır. Dönüştürerek yazma sürecinde ise yazmayı yazarın gelişen yazma becerisini 
karşılaştırdığı ilerleme sürecini gözlemleyen bir görev olarak tanımlamaktadır. Birinci model 
bütün insanların kullanacağı basit bir yazma modeli iken ikinci model yazma becerisi gelişmiş, 
yazmaya yatkın bireylerin bilişsel süreçlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir yöntem olarak 
tanımlanır (Scardamalia ve Beretier, 1987).  

Yazma becerisini geliştirmekte olan birçok yazar yazılarında ya bir sonuca ulaşmayı 
hedeflerler ya da inançlarını yazdıklarına yansıtırlar. Uzmanlaşmış yazarlar ise karmaşık 
problemler ortaya koyarken farklı çıkarımlara imkân sağlayacak birden çok sonucun 
oluşabileceği özgün metinler ortaya koyarlar. Yazma metin tamamlanana kadar bitmeyen bir 
süreci kapsar (Beretier ve Scardamalia, 1987). 

Yazmanın bazı özel yeteneklere sahip insanların bunu kullanarak oluşturduğu edebi 
verimlerin ortaya çıkışında zihnin, eğitimin ve bu becerinin geliştirilebilir olmasının göz ardı 
edildiği görülmektedir. Günümüzde zihin araştırmalarında yazmanın sadece bir yetenek 
olmadığı tespit edilmiştir. Günümüzde beyin araştırmalarının artması beynin fonksiyonlarının 
takip ediliyor olması yazmada zihnin etkisi görülmüştür. Hayes ve Flower’ın yazma sürecinde 



I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu 
(USEAS2017) 

Bildiri Tam Metin Kitabı  
 

 
 

 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  361 

 

zihnin rolünü önemseyen ve yazmanın önemli kısmının zihinde tamamlandığını ortaya koyan 
çalışmalar sonucunda yazmada hazırlığın önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple yazma 
sürecinin kalemin kâğıtla buluşmasından çok önce tamamlandığı bilinmelidir. Bu buluşmaya 
kadar geçen sürede zihin aktif olarak yazma sürecini tamamlamaktadır. Akyol (2006), yazmada 
plan aşamasının önemini vurgular ve yazmanın %70’nin bu süreçte tamamlandığını ifade eder. 

4.1. Zihinsel Tasarımı Doğrudan Aktarma/Yazma 

Yazmada ön bilgileri harekete geçirme ve planlamanın oluşturulduğu ilk aşama metnin 
konusunun türünün ve işlevinin belirlenmesidir. İkinci aşamada yazarın zihninde mevcut konu 
bilgisi, ifade etme bilgisi gibi bütün bilgiler bütünleştirilir. Yazar bu işlemler sonucu yazı 
taslağını oluşturur. Üçüncü aşama ise “Zihinsel Tasarımı Doğrudan Aktarma/Yazma” aşamasıdır. 
Bu aşamada yazar zihninde tasarladığı konunun ve türün özelliklerini yazılı olarak 
aktarmaktadır. Yazılı metin oluştuktan sonra metnin zihinsel sunumu, neyi nasıl yazdığını 
gördüğü ve düzenlediği aşamadır. Bu işlemler sonucunda bir fikir, konu ve ürün ortaya çıkar. 

Doğrudan aktarma yaklaşımını kendiliğinden uygulama temelli olarak 
tanımlanmaktadır. Fakat bilgi dönüştürülürken analiz yapma, söylem geliştirme, konu ve 
durumları belirleme, uzun süreli hafızadaki bilgileri irdeleme gibi süreçlere tabi tutar. (Deane, 
vd. 2008, s. 6). Burada yazar bilgilerini aktarırken herhangi bir işleme tabi tutmaz. Ancak 
dönüştürerek aktarma sürecinde yazar zihninde depolanan bilgileri kullanarak metin oluşturma 
süreci gerçekleştirir. 

4.2. Zihinsel Tasarımı Dönüştürerek Aktarma/Yazma 

Bu model Zihinsel Tasarımı Doğrudan Aktarma/Yazma modelinden farklı olarak kapsam 
yazdıklarından anladıklarından ve depolanan içerik bilgisi ve ifade bilgisi oluşur. Zihinsel 
Tasarımı Dönüştürerek Yazma ile Zihinsel Tasarımı Doğrudan Yazma stratejisi ile aynıdır. İkisi 
arasındaki temel fark metnin türüne ve konusuna uygun içerikte üslubun değiştirilmesidir. 
Ancak bu yöntemin uzmanlaşmış yazarlarda kullanılacağı düşünülerek hazırlanmıştır. Zihinsel 
Tasarımı Dönüştürerek Yazma stratejisi problem çözme süreci iken Zihinsel Tasarımı Doğrudan 
Yazma zihindeki yapıların aktarımıdır. 

5.Uygulanması 

Zihinsel süreçte yazmanın uygulanması için ön çalışmaların yapılarak zihinde 
tamamlanması gerekmektedir. Zihinsel boyutta yazmaya hazırlık yapmak için zihinsel hazırlık 
süreci ile metin zihinde yapılandırılmalıdır. 

1. Zihinsel hazırlık süreci, 

 Başlık 

 Konuyu belirleme 

 Türü belirleme 

 Amaç belirleme 

 Hedef kitleyi belirleme 

 Anahtar kelime seçme ve kullanma 

 Giriş cümlesi yazma, 

 Sonuç cümlesi yazma 

 Metinde yer alan unsurları belirleme 

 Gövdeyi oluşturma 
2. Taslak yazma 
3. Düzenleme ve gözden geçirme 
4. Paylaşım 

Bu uygulama aşamalarını içeren Zihinsel Tasarım Modelleri ile öğrencilerinin 
metin yazma becerilerini geliştirme konusunda ülkemizde ilk kez Çevik(2016) tarafından bir 
araştırma yapılmıştır. Bu araştırma  “Zihinsel Tasarıma Dayalı Yazma Modelleri”nin öğrencilerin 
metin yazma becerilerini gelişimi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Zihinsel 
Tasarıma Dayalı Yazma Modeli için yapılan araştırmada metin oluşturmada olumlu etkisinin 
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olduğu görülmüştür. Yazma sürecine yönelik beş aşamalı bir yazılı metin oluşturma 
planlanmıştır.  Birinci aşamada yazının konusu, türü, hedef kitlesi, anahtar kelimelerinin 
belirlendiği aşama olarak hazırlanmıştır. Bu özellikleri belirlemek için örnekler verilmiş, ancak 
tercih öğrenciye bırakılmıştır. İkinci aşama yazının genel yapısını oluşturma aşamasıdır. Burada 
yazının başı ve sonu bir arada belirlenir. Yazmanın amacının ve verilen ana fikrin belirlendiği 
bölüm olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu aşamada yazıda yer alacak üslup özelliklerine, 
örneklendirmelere, anlatımı zenginleştirmek için uygun görülen ifade biçimlerine karar verme 
aşamasıdır. Üçüncü aşama yazının taslak oluşturma aşamasıdır. Yazı için karar verilen giriş ve 
sonuç cümlesi ile yazıda yer alacak metnin gövdesinin oluşturulduğu ve bir araya getirildiği 
aşamadır. Dördüncü aşamada yazı bir bütün haline getirildiği aşamadır. Bu aşamada yazı genel 
özelliklerini kazanmış ve bir bütün olarak oluşturulmuştur. Yazının başlığının belirlendiği ve yazı 
için değiştirilmesi gereken ifadelerin tespit edildiği aşamadır. Bu aşamada yazı ile ilgili kararlar 
neticelendiririlir. Beşinci aşama yazının gözden geçirilerek düzenlendiği, kontrol edildiği ve son 
biçiminin verildiği aşamadır. Öğrencinin bütün bu aşamaları kullanmaları beklenmektedir. 
Verilen kararların değiştirilmesi ile yazı son halini alacaktır. Bu şekilde yapılan yazma 
çalışmaları ile yazma süreci düzenlenmiş ve etkili olduğu görülmüştür. 

Zihinsel Tasarım, yazma süreçlerinin zihinde tasarlandığı yazılı metnin zihinde 
oluşturulduğu düşünülen bir yazma modelidir. Yazının kâğıda dökülmesinden önce bilişsel 
süreçlerle zihinde tamamlanması gerekmektedir.  Zihin yazıyı planlamasının uzmanlaşmış 
yazarlar tarafından gerçekleştirilme sürecini anlatmışlardır. Çocuklar ve acemi yazarlar için ise 
bu sürecin güç olduğunu, metin üretme esnasında izlenecek yolun bilinmemesi, yazma 
konusundaki istekliliği ve yazılı metni oluşturma sürecinde yaşanan problemleri çözmek adına 
onlara yol gösterici bir tasarım süreci planlamışlardır. Planlanan süreç doğrultusunda belirlenen 
yazma aşamaları ile yazılı metni oluşturma süreci zihinsel tasarım ile gerçekleşmesi şeklinde 
ifade edilmektedir. 
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Özet 

Ülkemizde okuma yazma öğretimi 2005-2006 eğitim öğretim yılıyla birlikte değişen yeni 

müfredata göre yapılmaktadır. Bu yeni programla ilkokul 1.sınıftan itibaren daha çabuk ve seri okuma 

yazma öğretimini gerçekleştirmek, anlayan, soran sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanan, 

sorunlar karşısında çözümler üreten, yaratıcı bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır. Bundan dolayı cümle 

temelli öğretimden ses temelli öğretime geçilmiştir. Bu sistemde seslerde başlanır. Seslerin verilemeye 

başlanma sırası alfabetik sıralamaya göre değil, harflerin yazım kolaylığı, anlamlı hece ve kelime 

oluşturmaları dikkate alınır. Ayrıca yeni müfredatla birlikte cümle yönteminde kullanılan dik temel yazı 

yerine bitişik eğik el yazısı kullanılmaya başlanmıştır. Bitişik el yazı sayesinde öğrencilerin okuma ve yazma 

süreçleri eski yönteme göre daha hızlı ve kolay olmaktadır.2016-2017 eğitim öğretim yılından geçerli 

olmak üzere seslerin verilme sırası ve bazı seslerin yazılışları değişmiştir. Bu değişiklik sayesinde seslerin 

yazımı konusunda karışıklığa yol açan etmenler aydınlatılmıştır. Yaptığımız çalışma ile öğrencilerin 

okumaya geçiş sürecini hızlandırmak, anlamlı okumayı öğretmek, anlamlı ve kurallı cümleler oluşturmak 

amaçlanmıştır. Bunun için sınıf içinde ‘’At Oltanı Topla Kapakları’’ Materyali hazırlanmıştır. Bu materyale 

değinecek olursa materyal günlük hayatta öğrencilerin sıkça karşılaştığı gazoz kapaklarından oluşmaktadır. 

Materyal hazırlanırken ders kitabından hareket edilmiştir. Gazoz kapaklarının içine ses, hece, kelime ve 

sıkça adını duydukları isimler ile noktalama işaretleri yazılmıştır. Yazılan ses, hece, kelime ve noktalama 

işaretleri ayrı ayrı kutulara konularak ayrı özellikler taşıdığına vurgu yapılmıştır. Öğrenci mıknatıslı 

çubuklar ile her birinden birer tane ve ya daha fazla alarak okuma, yazma ve anlamlı, kurallı cümleler 

oluşturma çalışması yapmaktadır. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin beklenenden daha kısa sürede 

okumaya geçtikleri, dikte çalışmasında zorlanmadıkları, anlamlı ve kurallı cümleler oluşturdukları 

gözlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler:  Materyal, ses öğretimi, anlamlı okuma 
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Throw The Fishing Lines, Collect The Covers 

 

Abstract 

Literacy education in our country has been implemented according to the new curriculum from 

2005-2006 academic year. This new program ams to provide an education for reading and writing faster 

starting from the first grade and to raise creative individuals who can comprehend,question,learn how to 

learn,put knowledge into action and find solutions to problems.Therefore,voice-based teaching has been 

applied.This system starts with the voices.The order of starting the voices is not according to the 

alphabetical order,but the ease of writing the letters,meaningful syllables and words are taken into 

account.In addition,with the new curriculum,cursive handwriting has been introduced instead of yhe 

vertical basic writing which was used for sentence formation.Thanks to the cursive handwriting,the 

reading and writing processes of the students are faster and easier than the old method.As of the 2016-

2017 academic year,the order of vocalization and the writing of some voices have changed.Thanks to this 

change,factors leading to a confusion as to scripting of the sounds have been clarified.With this study,this 

new program aimes to accelerate the transition period for students to read,to teach meaningful reading,to 

create meaningful and regular sentences.For this,the material’’Cast your line and collect the caps 

(corks)’’ has been prepared in the class.Just to touch on this material,it is made up of crown corks with 

which students are often faced in their daily life.Preparation of the material was done acording to the 

textbook.Inside the crown corks were written sounds,syllables,words,the nouns that they often hear and 

punctuation marks.It was noted that the sounds,syllables,words and punctuation marks thats had been 

written had different features as they were placed in different boxes.The students picked one or more 

each through magnetic sticks and did the exercise of reading,writing and forming meaningful and 

grammatical sentences.at the end of the study,it was observed that the students learned to read in 

ashorter time tan expected and were able to from meaningful and grammaticalsentences while having 

difficulties in the dictation exercise. 

Keywords: Material, voice teaching, significant reading 
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1. Giriş 

Eğitimin amacı; bireyin sosyal yaşam koşulları ve düşüncesine yönelik pozitif davranış 

ve tutumları arttırma, negatifleri ise azaltmayı içeren bir süreci kapsamaktadır. Böylece 

öğrenciye kazandırılan pozitif davranış ve tutumlarla öğrencinin öğrenme istek ve kararlılığında 

süreklilik sağlanabilir. Bu sürekliliği sağlamada, eğitim durumlarının etkili olacak işe koşulması 

gerekmektedir. Çünkü amaç, zoru kolay kılmak ve öğrenmeyi haz alınan bir olguya 

dönüştürmektir (Kalaycı, 2003, 13). Öğretmenin bireysel ve toplumsal önemi üzerinde bir görüş 

birliği sağlanmış olsa da, öğrenme olgusunun tanımlanmasında aynı görüş birliğinin olduğunu 

söylemek imkânsızdır. Buna rağmen, bireyin davranışlarında ya da kapasitesinde zaman içinde 

ve bireyin yaşantılarının bir sonucunda meydana gelen değişiklikler olarak tanımlayabiliriz 

(Shuell, 1986, 411-436). 

 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’na göre (1-5.Sınıflar), ilk okuma-

yazma öğretimin amacı; “İlköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini 

gerçekleştirmek ve düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve 

sorun çözebilen bireyler yetiştirmektir” (2009). Ayrıca ilk okuma-yazma öğretimine seslerle 

başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere 

ulaşılmasının öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırdığı için Ses Temelli Cümle 

Yöntemi’nin bu yönüyle yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olduğu belirtilmektedir 

(2009).Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan öğretim programları ve ders kitapları 

incelendiğinde her öğrenme hedefiyle (kazanım) ilgili en az bir etkinlik bulunduğu 

gözlemlenmekte ve hemen hemen her bir etkinlikle ilgili kullanılması öngörülen öğretim 

materyali önerileri yapılmaktadır. Ancak Türkiye’de yeni öğretim programları ile ilgili yapılan 

araştırmalarda “yapı, araç, malzeme ve materyal eksikliği nedeniyle programların 

uygulanmasında önemli aksaklıkların yaşandığına” dair öğretmen görüşlerine sıklıkla 

rastlanmaktadır (Akça, 2007; Akkaya, 2008; Duru ve Korkmaz, 2010; Kalender, 2006; Meşin, 

2008; Peker ve Halat, 2008; Sağlık, 2007; Şahin, 2010). Dolayısıyla öğretim programlarının etkili 

bir şekilde uygulanmasında materyal kullanımının son derece önemli bir unsur olduğu 

düşünülmektedir. Öğretim ortamında materyal kullanımının öğrenmeye yarar sağlayıp 

sağlamadığına yönelik şüpheler olsa da akademik başarıyı artırdığına yönelik araştırma bulguları 

bulunmaktadır (Akçay, Tüysüz ve Feyzioğlu, 2003; Audrey, 2008; Blalock ve Montgomery, 2005; 

Clements, 1999; Fidan, 2008; Lowry, 1999; Mantei, 2000; Olkun, 2003). 

2. Öğretim Materyalleri 

Öğretim materyalleri “ bilginin öğrenene ulaştırılabileceği farklı yollar ve ortamlar” 

olarak tanımlanabilir (Heinich vd. 1993, 4). Öğretim materyallerinin öğretim ortamında farklı 

amaçlar için kullanıldığı, bazı öğretim ortamlarında öğretmeni destekleyici, bazı ortamlarda 

tamamen öğretmen rolü üstlendiği gözlenmektedir. Farklı öğretim materyallerinin, öğretim 

ortamındaki işlevleri ve önemi, (Dale, 1969, 12) tarafından oluşturulan yaşantı konisinin 

dayandığı bilimsel ilkeler, Çilenti tarafından şu şekilde açıklanmaktadır. 

1. Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi 

öğrenir ve o kadar geç unuturuz. 

2. En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. 

3. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğreniriz. 

4. En iyi öğretim soyuttan somuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir. 
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Dale’nin yaşam konisinde benzer bir sınıflandırma, 1937’lerde Hoban et al. Tarafından 

görsel-işitsel araçların sınıflandırılmasında da kullanılmıştır. Bu sınıflandırmalarda, eğitim 

materyallerinin en etkin kullanma araçları, öğretilecek içeriğin soyuttan somuta doğru 

aşamalandırılması ve öğrencinin birden fazla duyu organına hitap etmesinin önemine dikkat 

çekilmektedir. Bu konuda Piaget, ilkokul çağındaki çocuklar somut işlemler dönemindedir, 

bundan dolayı da bu dönemdeki çocuklara kazandırmak istediğimiz davranışlar için 

hazırladığımız ders içeriği, onların beş duyu organına hitap edecek özellikte somut materyalle 

desteklenmiş olmalıdır (Miller, 1989, 2). 

3.Türkçe Öğretiminde Materyal 

Geleneksel öğretim yöntemlerinde Türkçe dersinin ilk okuma-yazma öğretimi, öncelikle 

ve özellikle anlamlı hecelerin oluşturulması ve hecelerin şu ölçütlere göre oluşturulması 

belirtilmiştir: 1) Kolay okunması, 2) Dilde kullanım sıklığına sahip olması, 3) Anlamının açık ve 

somut olması, 4) Anlamının görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, resmedilebilir). Türkçe 

dersi öğretimi, öğretme-uygulama ekseni çerçevesinde biçimlendirilmiştir. Bu tip öğretim 

süreçlerinde, öğretim ortamı ve kullanılan materyal belirleyici bir rol oynar. Öğretim 

materyalleri öğrencilere açık ve araştırıcı ortamlar hazırlarlar, serbest çalışma imkânı sağlarlar. 

Öğrencilere, birçok öğretmenin göremediği çok karışık fikirlerin keşfedilmesi için imkânlar 

hazırlarlar” (Dede, vd, 2003).Derslerde öğretim teknolojileri ve öğretim materyallerinin 

kullanımı ve geliştirilmesinin, öğretim eksikliklerinin giderilmesinde etkili olabildiği 

söylenebilir. Çizgiler bir nesne veya fikri en az zaman ve materyalle hızlıca görselleştirmemize 

imkân sağlar. Çizgilerle resmedilen nesnelerin hatırlanması daha kolay ve öğrenme açısından 

daha etkili olabilir. Grafik ve şemalar, bir olayın seyrini göstermeye ya da birkaç olay arasında 

karşılaştırma yapmaya yarayan ders materyalleridir. Yaparak yaşayarak öğrenme modeline 

uygun olarak hazırlanan kartonlar ve günlük hayatta rahatlıkla bulabildiği araç-gereçlerle 

hazırlanan materyaller öğrencilerin ilgisini çektiği öğrenmeye olumlu katkılar sağladığı 

görülebilir. Bunlara ek olarak iyi bir düşünme ve organizasyon ile magnetler, kartonlar ya da 

tahta gibi maddeler kullanılarak, Türkçe öğretiminde kullanılabilecek materyaller 

geliştirilebilir. 

4. Okuma Yazma Materyali Geliştirme 

Sınıf Düzeyi: 1-2 

Araç Gereç: Gazoz kapağı, tahta çubuk, magnet, tutkal, renkli kâğıtlar, renkli kalemler 

 

             

 

 

Şekil A Şekil B Şekil C 
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Okuma Yazma Materyali 

A – B-C 

 A – B- C Görselleri hazırlayıcı tarafından Türkçe Öğretiminin okuma yazma çalışmalarına 

uygun olarak ders öğretimine çeşitlilik kazandırmak ve oyunlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. 

A Görseli; her gazoz kapağının içerisine ses grupları dikkate alınarak sesler, heceler 

yazılmıştır. 

Kapaklar değiştikçe oluşturulan yeni sesler, hecelerin okunmasına çalışılır 

Her kapakta birbirinden farklı sevse hecenin olduğu göz önüne alınırsa çok sayıda değişik 

sesin, hecenin okunması çalışmasına olanak sağladığı görülür. 

B Görseli; hece, kelime ve noktalama işaretlerinden oluşturulan bir gazoz kapağının 

anlamlı bir şekilde sıralanarak kapakların okunması ve anlamlandırılması amaçlanmaktadır. 

C Görseli; ses, hece, kelime ve noktalama işaretlerinin karıştırılarak bir kovanın içine 

atılması ve magnet uçlu çubuklarla kovanın içindeki kapakların yukarıya çekilerek alınması ile 

oynanır. 

 Bu materyalin kullanılması sonucunda öğrencilerin kazanımı: 

Öğrencilere sesleri tanıma, heceleri kavrama, heceleri okuma ve yazma, anlamlı ve 

kurallı cümleler oluşturmanın yanında noktalama işaretlerinin tanınması ve cümle içerisinde 

doğru kullanımının öğretimi sağlanır. Öğrenciler uygulamaya aktif olarak katıldığı için 

öğrencilerde okumanın hızlı, seri olduğu ve anlayarak okudukları; yazmada ise kurallarına uygun 

ve hece, kelime ve cümleleri kuralına uygun yazdıkları gözlenmiştir. 

4.Sonuç ve Öneriler 

Türkçe öğretiminde materyal hazırlamak ve konuya uygun olarak işlemek öğretmenin 

ön çalışmalar yapmasını gerektirdiği için zahmetli ancak öğrenci açısından çok verimlidir. 

Türkçe dersinin okuma yazma öğretimi için hazırlanıp kullanılan materyalin, öğrenciler 

tarafından genel olarak eğlenceli bulunduğu ve dersi zevkli hâle getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğrencilerin yaratıcılıklarını körelten ezberciliğin yok edilmesinde materyal geliştirmek ve 

kullanmak yararlı olacaktır. 

Materyalin kullanılmasından; 

1-Öğretmen ve öğrencilerin okuduklarını anlamada ve yeni öğrendiği kelimeleri 

anlamlandırmada sıklıkla karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için yeni düşünceleri ortaya 

çıkarır. 

2-Öğrenciler noktalama işaretlerinin cümle içerisindeki kullanımına ilişkin cümleler 

geliştirebilirler.  

3-Etkinliklerdeki hece, kelimeler öğrenciler tarafından diyaloglar halinde 

düzenlenmeleri ve bu diyalogların öğrenciler tarafından sahnelenmesine yönelik çalışmalar 

yapılabilir. 

4-Öğrencilerden, derste öğrenilen her ses, hece, kelimeden önce veya sonra öğrendiği 

konuya uygun. Şekillerde görsel sunu olarak hazırlayıp sınıfla paylaşmaları istenebilir. 

Materyaller mümkün olduğunca basit olmalıdır. Çok fazla ayrıntı ya da gerçeğe yakınlık 

öğrenmeyi güçleştirmekle kalmaz, öğrencinin nelerin önemli olduğu konusunda dikkatlerini 
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dağıtır.” Algılamamız seçicidir. Önceden sahip olduğumuz deneyimlerimiz ve duygularımızın 

sınırlı kapasitesinden dolayı bize sunulan mesajın sadece küçük bir bölümüne dikkatlerimizi 

yöneltiriz” (Winn vd, 1982, 277-300). “Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı 

hazırlanmalıdır, hazırlanan öğretim materyalleri, kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir 

olmalıdır” (Şahin vd, 2004, 27-31) Öğretim materyallerinin etkin bir şekilde hazırlanmasında ve 

geliştirilmesinde; materyalin öğrenciyi güdeleyici ve ilgisini çekme özelliği yanında “Materyalin 

kullanımı için gerekli kullanım kılavuzları ve yazılı dokümanları dikkatlice incelenerek 

değerlendirilmelidir” (Mc Alpine vd., 1994, 19-30) Öğretmen ve öğrenci bir materyalden 

yararlanmadan önce onu iyice incelemeli, kullanma tekniklerini pratik olarak öğrenmeli gerekli 

eserlere, uzmanlara ve işten anlayanlara başvurmalıdır M.E.B, 1995, 446-451). 
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1.ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 

SONUÇ BİLDİRİSİ 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen1. Uluslararası 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 24-26 Nisan 2017 tarihlerinde Alanya’da 

gerçekleştirilmiştir.  

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğinin amacı, eğitim alanında ulusal ve 

uluslararası düzeyde yapılan çalışma ve araştırmaları desteklemek, niteliğini 

yükseltmek, elde edilen sonuçları uygulamaya aktarmak, her yaş ve düzeydeki 

öğrencilerin dilsel, zihinsel, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak, 

toplumda bilim okuryazarlığını geliştirme ve yaygınlaştırma çabalarını desteklemek, 

eğitimci ve araştırmacılara sınırsız öğrenme ve geniş araştırma platformu 

oluşturmaktır. Bu anlayışla Sempozyum’da okul öncesinden yükseköğretime kadar 

20’den fazla konu alanına yer verilmiş ve bu alanlardan gelen bildiriler kabul edilmiştir. 

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’nda, Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Derneği üyeleri ile bilim kurulu üyesi 63 akademisyen ve düzenleme kurulu 

üyesi 16 akademisyen görev üstlenmiştir. Sempozyum’a 45 üniversiteden ve Milli Eğitim 

Bakanlığından 300 akademisyen ile öğretmen katılmıştır. Sempozyum üç gün sürmüş, 

beş ayrı salonda, 40 oturumda, 200 sözlü bildiri sunulmuştur. Ayrıca 3 panel ile 3 resim 

sergisi düzenlenmiştir.  

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen bu Sempozyum, 

akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirme, eğitimle ilgili bilimsel 

çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşma, bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye 

çıkarma, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturma, işbirlikli araştırmalara zemin 

oluşturma bakımından önemli işlevler yerine getirmiştir.  

Sempozyum süresince eğitim alanında güncel bilgiler paylaşılmış, tartışılmış ve 

özgün fikirlere ulaşılarak ülkemizdeki çalışmalara katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Böylece 1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu eğitim ve araştırma 

adına önemli bir başlangıç olmuştur.  

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumuna akademisyen, 

öğretmen, eğitimci, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencisi gibi eğitim alanındaki 

tüm paydaşların yoğun ilgisi ve katılımı, bu tür çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu, 

bilimsel toplantıların sürekli düzenlenmesi gerektiğini göstermiştir. Önümüzdeki yıl 

düzenlenecek olan 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’nda örgün, 

yaygın olmak üzere her düzeyde görev yapan geniş bir öğretmen ve eğitimci kitlesine 

ulaşılmasının önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

Sınırsız eğitim ve araştırma konularının farklı alan ve açılardan ele alındığı l. 

Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’nda ortaya çıkan görüşler şu 

maddeler altında özetlenebilir:  
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1. Eğitim dünyayı değiştiren en önemli güçtür. Bu güce ulaşmak, ülkemizin 

gelişmesi, kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanmasını sağlamak açısından eğitimin 

kalitesini artırmak gerekmektedir. Bunun için eğitim ve araştırma konularında dernek, 

kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından düzenli olarak bilimsel toplantılar 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

2. Günümüzde bilginin sürekli artması, bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesi ve 

değişmesi, bilgi sunumundaki çeşitlilik, öğrenmenin sınırsız olması, bilgi toplumuna 

uyum sağlama gibi nedenlerden dolayı sınırsız öğrenme giderek yaygınlaşmaktadır. Bu 

konulara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için nitelikli yayınlar yapılmalıdır.  

3. Hiçbir akademik disiplin tek başına yeterli değildir. Bir akademik disiplinin 

kendisini yalnız başına düşünmesi, diğer alanlarla ilgili olmaması, onu sınırlamakta, 

gelişimini engellemekte ve anlamsızlaştırmaktadır. Bu nedenle eğitimde disiplinler 

arası çalışmalara ağırlık verilmelidir.  

4. Üniversitelerde lisans ve lisansüstü çalışmalarda sınırsız eğitim ve araştırma 

konularına yer verilmelidir.  

5. Her çocuk, genç ve yetişkin temel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

eğitim olanaklarından yararlanmalıdır. Bunlar okuma, yazma, matematik, problem 

çözme gibi temel ihtiyaçlardan başlamakta, insanların varlıklarını sürdürmek, 

kapasitelerini sonuna kadar geliştirmek, onurlu bir biçimde yaşamak ve çalışmak, 

kalkınmaya her anlamda katılmak, yaşam standartlarını yükseltmek, bilgili kararlar 

vermek ve öğrenmeyi sürdürmek için gerekli eğitimi kapsamaktadır. Bu konuda 

eğitimcilere ve kurumlara önemli görevler düşmektedir.  

6. Öğrenen bir dünya oluşturabilmek, geliştirebilmek ve sürdürülebilmek için 

eğitimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bunlardan özellikle yer, zaman, araç gereç, 

ekonomik vb. engelleri aşmak için acil önlemler alınmalıdır.  

7. Sempozyumunun ikincisinin, yani 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Sempozyumunun 24-26 Nisan 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.  

8. Sempozyumun akademisyen, her düzeyde görev yapan öğretmen ve 

eğitimciler olmak üzere daha geniş bir kitleye duyurulması kararlaştırılmıştır.  

9. Genç araştırmacıları (lisansüstü eğitim görmekte olan öğretmen ve 

akademisyenleri) bilimsel araştırmalara yönlendirmek, içerik ve yöntem açısından 

özgün, nitelikli ve alana katkı getirici çalışmalara özendirmek amacıyla başarılı 

bildiriler seçilerek, ilk üçe girenlere “Genç Katılımcı Ödülü” verilmesine devam 

edilmesi kararlaştırılmıştır.  

10. Öğretim üyelerini nitelikli, özgün ve alana katkı getirici çalışmalara 

özendirmek amacıyla başarılı bildiriler seçilerek, ilk üçe girenlere “Bildiri Ödülü” 

verilmesine devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 
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