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ÖNSÖZ 

Günümüzde ülkelerin kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanması nitelikli bir eğitime bağlı 
bulunmaktadır. Bu nedenle nitelik, eğitim çalışmalarının kalbini oluşturmaktadır. Bunun için 
öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirme, öğrenmeyi öğrenme, bilimsel düşünme, 
yenileşme, düşünceleri değiştirme, geleceğe yön verme gibi becerileri kazandırmaya ağırlık 
verilmektedir. Bunların yanı sıra 21. yüzyılın becerileri üzerinde de durulmaktadır.  

          Eğitimde nitelik, bir iş ya da eylemi yürütmek için gerekli olan bilgi, beceri ve 
yetenekler bütünü olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla, 

 Öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,  

 Eğitim çalışmalarının kalitesini artırmak, 

 Öğrencileri hayat boyu öğrenmeye hazırlamak, 

 Dijital Toplum, Süper Akıllı Toplum, Toplum 5.0, Beceri Toplumu gibi çağdaş 
gelişmelerin alt yapısını hazırlamaktır. 

Nitelikli eğitim herkesin hedeflediği bir amaçtır. Ebeveynler çocukların, öğretmenler 
öğrencilerin, hükümetler gelecek nesillerin, şirketler çalışanların nitelikli yetişmesini 
istemektedir. Eğitimciler ise bütün öğrencilerin başarılı olmaları, kapasitelerini tam olarak 
geliştirmeleri, şiddetten uzak, iletişim kurabilen, kendini sürekli geliştiren, çağdaş topluma 
uyum sağlayan bireyler olmalarını hedeflemektedir. Bu süreçte öğretmen niteliği de önemli 
olmakta, iyi yetişmiş, güncel bilgilerle ve etkili öğretim yöntemleri ile donanmış öğretmenler 
beklenmektedir. Eğitim programları ve ders kitaplarının da güncel olması gerekmektedir. Bu 
süreçte araştırmaların niteliği de önemli olmaktadır. 

Nitelik çoğu zaman nicelikle karıştırılmaktadır. Nicelik bir çalışmanın sayısal boyutunu 
içermektedir. Nitelik bilgi, beceri ve yetkinliklerle ilgilidir. Nicelik her zaman niteliği getirmez. 
İkisi farklı çalışmaları gerektirir. Nitelik, çeşitli bilgi ve becerileri öğrenme, bunları zihinde 
düzenleme, tutum ve davranışlarda değişmeyi sağlamaktadır. Bilindiği gibi öğrenme bireyi 
değiştirmekte ve geliştirmektedir. Bu değişim önce zihinde başlamakta, giderek davranış ve 
tutumlara yansımaktadır. Nitelik bir eğitim, bu gelişim sürecini hızlandırmakta, öğrenme, 
öğrenmeyi öğrenme, sınırsız öğrenme, hayat boyu öğrenme gibi becerileri geliştirmeye katkı 
sağlamaktadır. Böylece öğrenen ve gelişen bir dünya oluşturmaya doğru ilerlenmektedir. 

Eğitim ve Araştırmada Nitelik teması ile hazırlanan bu kitapta sekiz bölüme yer 
verilmiştir. Kitabın okuyuculara ve alana katkı getirmesini dileriz.  

 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK 

  



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği iv 

İÇİNDEKİLER 

1. BÖLÜM 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İZCİLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Mehmet Zahid YILMAZ, Doç. Dr. İbrahim Halil YURDAKAL 

2. BÖLÜM 

COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE İLKOKULLARDA UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİMİN SÜRECİNE 
İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Doç. Dr. Yalçın BAY, Uzm. Öğrt. Nilay YILDIZ 

3. BÖLÜM 

ATTITUDES OF THE 12th GRADE TURKISH EFL STUDENTS TOWARDS PROBLEM-BASED 
LEARNING 

Mehmet Emre VURMA, Doç. Dr. Gülden TÜM 

4. BÖLÜM 

İLKOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE ÇALIŞMALARINDA YAPTIKLARI HATALAR 

Deniz YAĞCI BULU, Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK 

5. BÖLÜM 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİYATIN ROLÜ 

Gülden TÜM 

6. BÖLÜM 

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN TEMATİK İNCELENMESİ 

Fatma Yelda ERDİNÇ  

 



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği v 

7. BÖLÜM 

KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİREN ETKİNLİKLERİN ÖZELLİKLERİ VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ 

Dr. Dilek KIRNIK 

8. BÖLÜM 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜREL UNSURLARI ÜZERİNE 

Doç. Dr. Xhemile ABDIU   



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği vi 

 

ÖNSÖZ ............................................................................................. iii 

İÇİNDEKİLER ....................................................................................... iv 

TABLOLAR LİSTESİ................................................................................. x 

ŞEKİLLER LİSTESİ ................................................................................. xii 

RESİMLER LİSTESİ ................................................................................ xiii 

1. BÖLÜM .......................................................................................... 14 

Sınıf Öğretmenlerinin İzcilik Hakkındaki Görüşleri .......................................... 14 

Giriş ............................................................................................. 15 

Yöntem ......................................................................................... 18 

Araştırmanın Modeli ....................................................................... 18 

Çalışma Grubu .............................................................................. 18 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması ........................................... 19 

Verilerin Analizi ............................................................................ 19 

Bulgular ........................................................................................ 19 

1. Alt probleme ilişkin bulgular .......................................................... 19 

2. Alt probleme ilişkin bulgular .......................................................... 21 

3. Alt probleme ilişkin bulgular .......................................................... 23 

Sonuç ve Tartışma ............................................................................ 25 

Öneriler ........................................................................................ 26 

Kaynaklar ...................................................................................... 26 

2. BÖLÜM .......................................................................................... 28 

Covid-19 Salgın Sürecinde İlkokullarda Uygulanan Uzaktan Eğitimin Sürecine İlişkin 
Öğrenci Görüşleri ...................................................................................... 28 

Giriş ............................................................................................. 29 

Araştırmanın Amacı ........................................................................ 29 

Araştırmanın Alt Amaçları ................................................................ 30 

Araştırmanın Önemi ....................................................................... 30 

Araştırmanın Sınırlılıkları ................................................................. 31 

Kuramsal Temeller............................................................................ 31 

Uzaktan Eğitim ............................................................................. 31 

Uzaktan Eğitimin Tanımları ............................................................... 31 

Uzaktan Eğitimin Yararlılıkları( Avantajları) ........................................... 32 

Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları( Dezavantajları) ........................................ 33 

Uzaktan Eğitimin Öğeleri ................................................................. 33 



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği vii 

Uzaktan Eğitim ile Örgün Eğitimin Karşılaştırılması ................................... 34 

Covid-19 Salgınında Uzaktan Eğitim ..................................................... 34 

İlkokullarda Uygulanan Uzaktan Eğitim ................................................. 36 

İlkokul Öğrencilerinin Genel Özellikleri ................................................ 36 

İlkokul Çağındaki Çocukların Teknolojik Yeterlilikleri ................................ 36 

Yöntem ......................................................................................... 38 

Araştırma Modeli ........................................................................... 38 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi........................................................ 38 

Veri Toplama Aracı ........................................................................ 39 

Verilerin Analizi ............................................................................ 40 

Bulgular ........................................................................................ 40 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Düşünceleri ................................. 40 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim İle İlgili Bilgi Kaynakları ................................ 40 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenleri Hakkındaki Düşünceleri ... 41 

Öğrencilerin EBA Canlı Ders Hakkındaki Düşünceleri ................................. 41 

Öğrencilerin Canlı Ders Süreleri Hakkındaki Önerileri ................................ 42 

Öğrencilerin Evlerindeki İnternet Kaynakları .......................................... 42 

Öğrencilerin Canlı Derse Katılım Sıklıkları.............................................. 43 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitimde Ödevlendirme Hakkındaki Düşünceleri ............ 43 

Öğrencilerin Çevrimdışı Eğitici Platformlara Üyelik Durumları ...................... 44 

Öğrencilerin Yarı Zamanı Uzaktan Eğitim Hakkındaki Düşünceleri .................. 44 

Öğrencilerin Okula Gitme İsteme Sebepleri ............................................ 45 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ile İlgili Önerileri ........................................ 45 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Aileleri İle Durumları ....................... 46 

Öğrencilerin Ders Dışındaki Faaliyetleri ................................................ 46 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitimdeki Psikolojik Durumları ............................... 47 

Öğrenciler Tarafından Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitimin Karşılaştırılması ............ 47 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler................................................................. 48 

Sonuç ........................................................................................ 48 

Tartışma ..................................................................................... 50 

Öneriler ..................................................................................... 50 

Kaynaklar ...................................................................................... 51 

3. BÖLÜM .......................................................................................... 54 

Attitudes of the 12th Grade Turkish EFL Students Towards Problem-Based Learning .. 54 

Introduction ................................................................................... 55 

Foreign Language Test of University Entrance Assessment (YDT) ................... 56 



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği viii 

Method ......................................................................................... 56 

Participants ................................................................................. 57 

Data Collection Tools ...................................................................... 57 

Data Analysis ............................................................................... 58 

Findings ........................................................................................ 59 

Problem Based Learning Implementation .............................................. 59 

Observation of Problem-Based Learning Process ...................................... 60 

Interview with the Participants .......................................................... 62 

Discussion, Conclusion and Suggestions ................................................... 64 

References ..................................................................................... 65 

4. BÖLÜM .......................................................................................... 67 

İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Dikte Çalışmalarında Yaptıkları Hatalar .................. 67 

Giriş ............................................................................................. 68 

Yöntem ......................................................................................... 69 

Araştırmanın Modeli ....................................................................... 69 

Çalışma Grubu .............................................................................. 69 

Veri Toplama Aracı ........................................................................ 69 

Verilerin Toplanması ...................................................................... 69 

Verilerin Analizi ............................................................................ 69 

Bulgular ........................................................................................ 69 

Yazım ve Noktalama Hatalarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar ........................ 70 

Yazı Okunaklılığına İlişkin Bulgular ve Yorumlar ....................................... 75 

Sayfa Düzenine İlişkin Bulgular ve Yorumlar ........................................... 76 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler................................................................. 77 

Öneriler ..................................................................................... 78 

Kaynaklar ...................................................................................... 78 

5. BÖLÜM .......................................................................................... 80 

Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Rolü .................................................... 80 

Giriş ............................................................................................. 81 

Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat .......................................................... 82 

Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat ve Dil Becerileri ...................................... 84 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler................................................................. 85 

Kaynaklar ...................................................................................... 85 

6. BÖLÜM .......................................................................................... 88 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili Lisansüstü Çalışmaların Tematik İncelenmesi ......... 88 

Giriş ............................................................................................. 89 



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği ix 

Yöntem ......................................................................................... 90 

Bulgular ........................................................................................ 90 

Sonuç ve Öneriler ............................................................................. 92 

Kaynaklar ...................................................................................... 93 

7. BÖLÜM .......................................................................................... 95 

Konuşma Becerilerini Geliştiren Etkinliklerin Özellikleri ve Etkinlik Önerileri .......... 95 

Giriş ............................................................................................. 96 

Yöntem ......................................................................................... 98 

Katılımcılar ................................................................................. 98 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi ................................................. 98 

Bulgular ........................................................................................ 99 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler............................................................... 103 

Kaynaklar .................................................................................... 104 

8. BÖLÜM ........................................................................................ 107 

Yabancı Dil Öğretiminin Kültürel Unsurları Üzerine....................................... 107 

Giriş ........................................................................................... 108 

Kültürel Unsurlar ............................................................................ 108 

Kaynaklar .................................................................................... 110 

 

  



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği x 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1.1. Öğretmenlerin izciliğe ilişkin görüşleri. ......................................... 19 

Tablo 1.2. İzciliğin öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. .......... 21 

Tablo 1.3. İzciliğin ülkemizdeki durumuna ilişkin öğretmen görüşleri. .................. 23 

Tablo 2.1. Uzaktan eğitim ile örgün eğitimin karşılaştırılması (Kırık,2014) ............. 34 

Tablo 2.2. NETS-S standartları ve yeterlilik alanları ........................................ 37 

Tablo 2.3. Katılımcıların demografik bilgileri tablosu ...................................... 38 

Tablo 2.4. Öğrencilerin anne ve baba bilgileri .............................................. 39 

Tablo 2.5. Öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki düşünceleri .......................... 40 

Tablo 2.6. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili bilgi kaynakları ........................ 40 

Tablo 2.7. Öğrencilerin öğretmenleri hakkındaki görüşleri ................................ 41 

Tablo 2.8. Öğrencilerin canlı derslere katılım sıklıkları .................................... 41 

Tablo 2.9. Öğrencilerin canlı ders hakkındaki düşünceleri ................................ 41 

Tablo 2.10. Öğrencilerin bir gündeki canlı ders istekleri .................................. 42 

Tablo 2.11. Öğrencilerin ders süreleri hakkındaki düşünceleri ............................ 42 

Tablo 2.12. Öğrencilerin canlı derslerde kullandıkları internet kaynakları .............. 42 

Tablo 2.13. Öğrencilerin canlı derse katılım sıklıkları ...................................... 43 

Tablo 2.14. Öğrencilerin ödevlendirme hakkındaki düşünceleri .......................... 43 

Tablo 2.15. Öğretmenlerin ödev kontrol oranları ........................................... 43 

Tablo 2.16. Öğrencilerin eğitici programlara üyelik durumları ........................... 44 

Tablo 2.17. Öğrencilerin yarı zamanlı yüz yüze eğitime katılım oranları ................ 44 

Tablo 2.18. Öğrencilerin yarı zamanlı yüz yüze eğitim hakkındaki düşünceleri ........ 44 

Tablo 2.19. Okula gitmek isteyen öğrencilerin dağılımları ................................ 45 

Tablo 2.20. Öğrencilerin okula gitmek isteme sebepleri ................................... 45 

Tablo 2.21. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin zorlandıkları konular ............... 45 

Tablo 2.22. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili önerileri ................................ 46 

Tablo 2.23. Öğrencilerin aileleriyle olan ilişkilerinin değerlendirilmesi ................. 46 

Tablo 2.24. Ailelerin uzaktan eğitim sürecinde çocuklarına yardım oranları ........... 46 

Tablo 2.25. Öğrencilerin ders dışındaki faaliyetleri ........................................ 47 

Tablo 2.26. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki psikolojik durumları .............. 47 

Tablo 2.27. Yüz yüze eğitim mi, uzaktan eğitim mi? ....................................... 47 

Tablo 3.1. The data revealed from the coding of ınterviews.............................. 63 

Tablo 4.1. Yazım ve noktalama hatalarına ilişkin bulgular ................................ 70 

Tablo 4.2. Yazı okunaklılığına ilişkin bulgular ............................................... 75 



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği xi 

Tablo 4.3. Sayfa düzenine ilişkin bulgular ................................................... 76 

Tablo 6.1. Lisansüstü çalışmaların düzeylerine göre dağılımı ............................. 90 

Tablo 6.2. Lisansüstü çalışmaların yıllara göre dağılımı.................................... 91 

Tablo 6.3. Lisansüstü çalışmaların yöntemlerine göre dağılımı ........................... 91 

Tablo 6.4. Lisansüstü çalışmaların üniversitelere göre dağılımı .......................... 91 

Tablo 6.5. Lisansüstü çalışmaların tez danışman unvanları ................................ 92 

Tablo 6.6. Lisansüstü çalışmaların izin durumları ........................................... 92 

Tablo 6.7. Lisansüstü çalışmaların dil durumları ............................................ 92 

Tablo 7.1. Katılımcıların özellikleri ........................................................... 98 

Tablo 7.2. Konuşma becerisinin geliştirilmesinde önemli görülen değişkenler ......... 99 

Tablo 7.3. Konuşma becerisinin geliştirilmesinde kullanılan etkinlikler ............... 100 

Tablo 7.4. Konuşma becerisinin geliştirilmesinde etkinliklerin ortak özellikleri ..... 100 

Tablo 7.5. Konuşma becerisinin geliştirilmesi için öneriler .............................. 101 

 

  



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği xii 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2.1. Uzaktan eğitimin avantaja dönüştürülmesi (İşman, 2011). .................... 32 

Şekil 2.2. Covid-19 virüsünün küresel etkisi (WHO,2020’den aktaran, Bozkurt, 2020) 34 

Şekil 2.3. Covid-19 salgınıyla eğitimin kesintiye uğradığı ülkeler (Unesco, 2020’den 
aktaran Bozkurt, 2020) ............................................................................... 35 

Figure 3.1. The Distribution Data of the Observation Checklist .......................... 61 

 

  



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği xiii 

RESİMLER LİSTESİ 

 

Resim 4.1. Dik temel harfleri yazılış biçimine göre yazmama ............................. 71 

Resim 4.2. Kelimeleri eksik harfle yazma .................................................... 71 

Resim 4.3. Kelimelere fazladan harf ekleme ................................................ 72 

Resim 4.4. Özel ismin ilk harfini büyük yazmama ........................................... 72 

Resim 4.5. Birbirine benzeyen harfleri yanlış yazma ....................................... 72 

Resim 4.6. Kelime atlama hatası .............................................................. 73 

Resim 4.7. Kelime ekleme hatası .............................................................. 73 

Resim 4.8. Cümleye büyük harfle başlamama hatası ....................................... 73 

Resim 4.9. Harf, kelime ya da cümle tekrarı ................................................ 73 

Resim 4.10. Gelişigüzel küçük/büyük harf kullanımı ....................................... 74 

Resim 4.11. Cümle sonuna gerekli noktalama işaretini kullanmama ..................... 74 

Resim 4.12. Özel isimlere gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmama ...................... 74 

Resim 4.13 Kısa çizgi kullanmama ............................................................. 74 

Resim 4.14. Konuşma çizgisini kullanmama/eksik kullanma............................... 75 

Resim 4.15. Kelimeler arasına uygun boşluk koymama ..................................... 75 

Resim 4.16. Satırbaşı boşluğu kullanmama ................................................... 75 

Resim 4.17. Harfler arasında yeterli boşluk bırakmama ................................... 76 

Resim 4.18. Yazı büyüklüğü hatası ............................................................ 76 

Resim 4.19. Okunaklılık hatası ................................................................. 76 

Resim 4.20. Metin başlığını ortalamama ...................................................... 77 

Resim 4.21. Satır çizgisini doğru kullanmama ............................................... 77 

Resim 4.22. Kenar boşluklarını orantılamama ............................................... 77 



 

1. BÖLÜM 
 

Sınıf Öğretmenlerinin 
İzcilik Hakkındaki Görüşleri 

Mehmet Zahid YILMAZ, Doç. Dr. İbrahim Halil YURDAKAL 
 

 

 Giriş 

 Yöntem 

 Bulgular 

 Sonuç ve Tartışma 

 Öneriler 

 Kaynakça 
 

  

  



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 15 

Giriş 

Eğitimin özelliklerinden biri de yaşam boyu gerçekleşen bir süreç olmasıdır. Bireyler okul 
yaşamları dışında da informal yollarla öğrenimlerini sürdürmektedir. Bu nedenle çocuk ve 
gençlerin boş vakitlerinin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine faydalı olabilecek 
etkinliklerle doldurulmaları onların günümüz dünyasının ihtiyaçlarına hazır olmalarına 
yardımcı olacaktır. Çocuk ve gençlerin boş zamanlarının değerlendirmeleri, toplum içerisinde 
rol alma konusunda istekli, çevreye karşı duyarlı, fiziksel ve zihinsel anlamda gelişim 
kaydetmiş bireyler olabilmeleri adına gerçekleştirilebilecek faaliyetlerden biri de İzciliktir. 

İzcilik, Türkiye İzcilik Federasyonu’na (2016) göre din, dil, ırk ve milliyet ayrımı olmaksızın 
herkese açık olan, politik olmayan, üniformalı, eğitimsel bir gençlik hareketidir. İzcilik, genç 
ve çocukların zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumlu yönde etkileyen, boş zamanlarının planlı 
şekilde değerlendirilmesini sağlayan eğitim aracıdır. Bu özellikleri bakımından izcilik, 
uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyetidir.       

İzcilik faaliyetlerinde çocuk ve gencin bir topluluk içerisinde ve doğa ile iç içe eğitilmesiyle 
erdem, beceri, disiplin, dayanıklılık, sorumluluk bilinci, liderlik gibi konularda daha kolay ve 
kalıcı şekilde eğitilecekleri düşünülmektedir. İzcilikte fiziksel ve zihinsel eğitimin yanında 
ahlaki yönden de eğitim büyük önem taşımaktadır. İzcilik genel olarak göz önüne alındığında 
ise iyi yurttaş yetiştirmeyi hedeflemesi açısından milli, iyi insan yetiştirmeyi hedeflediğinden 
ise evrensel bir harekettir. 

İzciliğin kurucusu kısaca B.P. olarak bilinen İngiliz General Robert Baden Pawell’dir. B.P.  
açık havada olmayı seven, arazide gözcü gibi davranan, kardeşiyle sahillerde ve ormanda vakit 
geçirmeyi seven bir gençti. Gençlik yıllarının ardından İngiliz Ordusuna katılan B.P. Hindistan 
ve Güney Afrika’da görev yaptı. Güney Afrika’da görev yaptığı esnada yerel bir kasabanın 
savunmasına yardımcı olan Powell, 7 ay süren kuşatma sırasında Boer’lerin 12-16 yaş 
aralığındaki gençlerin zorlu doğa koşulları içerisinde gizlenme, atılganlık ve cesaretli bir 
şekilde mücadele ettiklerini gözlemlemiştir. Görevinin sonlanmasının ardından İngiltere’ye 
dönen Powell gençlerin spordan başka vakitlerini geçirecekleri bir aktivitelerinin olmadığını 
ve boşluk içerisinde yaşadıklarını gözlemlemiştir. (Türkiye İzcilik Federasyonu [TİF], 2021). 
Bunun üzerine harekete geçen Powell 29 Temmuz 1907’de İngiltere’nin Brown Sea adasında 
21 genç erkek ile birlikte bir kamp yaptı. İzcilik tarihinin başlangıcı olarak görülen bu kamp 
sürecinde gençleri gözlemleyen Powell,  onlara Boy Scout (İzci) ismini verdi. Elde ettiği 
gözlemleri basın ile paylaşmasının ardından izcilerin yaptıkları aktiviteler giydikleri farklı 
üniformalar aileleri etkiler ve İzcilik faaliyetlerine katılım artmıştır (Özalp Uyanık, 2009).  
İzciliğe olan ilgiliyi fark eden Pawell 1908 yılında izciliğin temelini oluşturacak “Erkek Çocuklar 
İçin İzcilik” adlı kitabı yazdı. 1920 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde World Organization of 
the Scout Movement (Dünya İzcilik Örgütü), 1928 yılında ise World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts (Dünya Kız İzcileri Derneği) İngiltere'nin Londra kentinde kurdu. Baden-Powel 
8 Ocak 1941'de öldüğünde izcilik Türkiye dâhil birçok dünya ülkesine yayılmıştır (Malkoç, 
2010).  

Türkiye’de izcilik faaliyetlerinin tarihine baktığımızda ise 2012 yılına kadar ülkemizde 
izcilik faaliyetlerinin başlangıç yılı olarak 1912 yılı olarak bilinmekteyken Türkiye İzcilik 
Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı’nın Beyrut İzcilerini ziyareti sırasında bulduğu bir 
kitap içerisinde bulunan bilgilerin ışında 1910 yılında Osmanlı toprakları içerisinde İzcilik 
faaliyetlerine benzer faaliyetlerin yapıldığı görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda Ülke 
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tarihinde izcilik faaliyetleri başlangıcı federasyon tarafından 1910 yılı olarak kabul 
görmektedir (TİF, 2021). 

TİF (2021)’e göre Türkiye'de izciliğin kuruluş tarihi resmen 1910 olarak kabul 
edilmektedir. 1910 yılında Ragıp Nurettin EGE, "SAY ve TETEBBU" adlı dergide izcilikle ilgili 
yazılar yayınlamıştır. Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi öğretmenleri Ahmet, Yakup ve 
Abdurrahman Robenson kardeşler, Manastır Öğretmen Okulu Müdürü Ethem Nejat Bey ve 
İttihat Mektebi Müdürü Nafi Atıf Kansu İstanbul'da izcilik uygulamalarında ilk duyulan 
isimlerdir. Daha sonralarında İstanbul Erkek Lisesi ve Darüşşafaka Lisesi'nde sistemli izcilik 
çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. İzciliğin duraksadığı Balkan Savaşı sonrasında Belçikalı 
uzman Harold Parfitt, 1912 yılında izcilik teşkilatlanmasını sağlamak üzere ülkemize davet 
edildi. İlk kurulan "Keşşaflık Cemiyeti İzci Ocağı", Harbiye Nezareti'ne yani şimdiki adı ile Millî 
Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşında izcilerin de 
cepheye gitmesiyle izcilik çalışmaları duraksadı. 1914 yılında Allahuekber Dağlarında şehit 
olmuş izcileri görüyoruz. Birçok izci Çanakkale Savaşında ülkesini üniformalarıyla savundu. 
Kudüs izcileri de 1917’de Osmanlı Devleti ile birlikte Kudüs'ün müdafaasında bulunmuşlardır. 
Osmanlı Devleti döneminde izcileri en son İstiklâl Savaşında beş bin kişilik izci alayıyla ve 
kendilerine sancak verilmesiyle görüyoruz. 1922 yılında Mustafa Kemal ATATÜRK, İzcilerin 
Başbuğu unvanını kabul etti. Ve o günden günümüze, izcilerin Başbuğu Cumhurbaşkanlarımız 
oldu. Mustafa Kemal ATATÜRK; Cumhuriyetimizin ilk belgeselinde ve Cumhuriyetimizin 10. 
yılında, 10 yıllık gelişmeleri bir dedenin kız izci torununa göstermesi senaryosuyla çektirmiştir. 
Kıbrıslı Türkleri soykırımdan korumak için çarpışan Türk izcilerimizi de unutmamak gerekiyor. 
Cumhuriyetle birlikte izcilik çalışmaları T.C. Millî Eğitim Bakanlığı'na, 1969 yılı itibariyle de T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandı. 9 Kasım 1942 yılında izcilik ile ilgili bir resmi talimat 
daha yayınlandı. 1 Aralık 1950 tarihinde Dünya İzcilik Teşkilatı'na üyeliğimiz kabul edildi. 
Türkiye İzciler Birliği, 5 Eylül 1955 tarihinde kuruldu ve 1980 yılına kadar etkin çalışmalarda 
bulundu. 1987 yılında Türk Kız İzcileri, Dünya Kız İzci Teşkilatı'na üye oldu. 1983 yılında T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın birleşmesi ile kurulan "T.C. Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" döneminde de izcilik çalışmaları farklı bir boyut kazandı. 
1989 yılında bakanlıkların ayrılması ile izcilik T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü teşkilatlarında ayrı ayrı yürütülmeye başladı. M.E.B, izcilik çalışmalarını 
okullar çerçevesinde sürdürürken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde 1991 yılında Türkiye 
İzcilik Federasyonu kuruldu. Türkiye İzcilik Federasyonu, Dünya İzcilik Teşkilatları tarafından 
Türkiye'de izcilik yapan tek teşkilat olarak tanındı. Türkiye İzcilik Federasyonu, 2005 yılından 
itibaren çok hızlı bir gelişme gösterdi ve 2006 yılında özerk, 2014 yılında da bağımsız bir 
federasyon haline geldi. 2012 yılında 23 yıl süren bir hata düzeldi ve Bakanlıklar arasında 
yapılan bir protokol ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki izcilik teşkilatı kapatıldı ve bütün izciler 
Türkiye İzcilik Federasyonu çatısı altında çalışmaya başladı. 2020 yılında T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında izciliğin okullarda yayılmasını amaçlayan bir 
protokol yapıldı. Son olarak 2021 yılı itibariyle ülkemizdeki izci sayısı yaklaşık 224.000 kişidir.  

İzciliğin amaçlarının neler olduğu sorusuna yanıt aramak istediğimizde ise İzci Andı ve 
Türesini incelememiz fikir sahip olmamız açısında faydalı olacaktır. İzcinin Program El 
Kitabı’na (2020) göre İzci Andı ve Türesi şu şekildedir: 
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İzci Andı  

Tanrı'ya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, 
başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve 
ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim. 

İzci Türesi 

İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar. 

İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır. 

İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur. 

İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir. 

İzci, herkese karşı naziktir. 

İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur. 

İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur. 

İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür. 

İzci, tutumludur. 

İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür. 

İzci Andı ve Türesi incelendiğinde İzciliğin pek çok amacı olduğu görülmektedir. Tanrı’ya 
ve Vatanına karşı vazifelerini yerine getireceğine söz vermesini isteyerek bireyin belirli bir 
inanca bağlı olarak iyi bir yurttaş olması amaçlanmıştır. İzciliğin parolası olarak da bilenen 
“İzci daima hazırdır” sözünde de görüldüğü gibi İzcilik, bireyin her türlü olaya hem mental 
hem de fiziksel olarak hazır olmasını amaçlamaktadır. İzci Türesi’ne baktığımızda ise bireyin 
sadık, şerefli, hoşgörülü, yardımsever, nazik, hayvanları seven ve koruyan, büyüklerine saygılı 
küçüklerine sevgili, neşeli, güler yüzlü, tutumlu, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüst 
olması amaçlanmaktadır. Çiftçi vd. (2015)’e göre eğitsel bir faaliyet olan izcilik, çocuk ve 
gencin bir bütün olarak bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden gelişmesini sağlayan bir 
faaliyettir. TDK (2022) ise izciliği “Gençleri ruh ve bedence sağlam ve yararlı bir biçimde 
yetiştirmeyi amaçlayan dünya çapındaki spor ve eğitim örgütü” olarak tanımlamaktadır. 

İzcilik gençlere bir yaşam görüşü kazandırır. Bunu yapabilmek içinde kendisine üç genel 
amaç belirlemiştir.  

Birincisi: Sağlam bir kişilik eğitimi vermek çocuğa ve gence bağımsız düşünebilme, 
bireysellik kazanma, ahlaklı bir yaşam sürer konusunda bir eğitim veriri. Bu sağlıklı kişilik 
eğitiminin içinde toplumsal çevrenin ve fiziksel çevrenin istekleri ile uyumlu ama bağımsız 
yaşama özelliği, yaşamın güzelliklerinden zevk alma bunların sağlıklı bir şekilde algılayabilme 
ve beğenebilme. İnsanoğluna derin bir sempati bulma, kendini diğer insanlara yakın 
hissetme, kaba başkalarını küçük düşürücü hoş olmayan espriler ve şakalar yerine, ince, 
gülerken düşündürülebilen yaratıp, yarattığından zevk alabilen bir kişilik gelişimi sağlar.  

İkincisi: Yurttaşlık- vatandaşlık eğitimi; bunu genel olarak çocuk ve ya gencin kendi 
dışındakilerle ilişkisi olarak ele alabiliriz. Çocuk veya genç içinde yaşadığı 26 toplum ve 
toplumsal yapıyı öğrenmek, onun istekleri ile uyumlu ama bağımsız olmak ister. Yani kendini, 
yaşamak ister. Bu nedenle sınıf, dil, din, ırk, renk, eğitim vb. inançlarda farklılık görmeksizin 
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insanlar dost olabilmelidir. Diğer insanların özelliklerine ve düşüncelerine saygı duymak ve 
onları kabul edebilme özelliklerini sağlar.  

Üçüncüsü: Sağlıklı bir beden eğitimi vermektir. Sağlıklı fiziksel ve psikolojik bir uyumu 
geliştirmeyi hedefler. Sağlıklı düşünebilen sorunları görüp pratik çözüm getirebilme kendine 
ve başkalarına saygılı olma gerektiğinde kendini kontrol edebilme ve cesaretli olmaktır. 
Bunların yanı sıra fiziksel olarak uyum içinde ve sağlıklı olup bunların bir uyum için olmasını 
içermektedir (Koruç, 1999’dan aktaran Malkoç, 2010). 

 İzcilik faaliyetlerinin yaş gruplarına göre adlandırılması ve yaş gruplarının izcilik 
içerisindeki adlandırılmalarına baktığımızda ise şu şekildedir: 

 Küçük İzci, 8 - 11 arası yaş grubu (Eski adı Yavrukurt),  

 İzci, 12 – 15 arası yaş grubu,  

 Ergin İzci, 16 – 20 arası yaş grubu.  

 20 yaşından sonra izci lideri olarak hizmet vermek mümkündür. Lider olarak görev 
almayanlar ise yukarıda değinildiği gibi izcilik ruhunu hayat boyu devam ettirirler (Uyanık, 
2009’dan aktaran İlhan, 2018). 

  Yapılan araştırma Sınıf Öğretmelerinin İzcilik hakkında görüşlerini öğrenmek amacıyla 
yapılmıştır. Sınıf Öğretmenlerinin İzcilik hakkındaki görüşlerinin öğrenilmesi, ilkokul 
düzeyinde yapılabilecek izcilik faaliyetlerinde Sınıf Öğretmenlerinin görev alıp almamaları 
noktasında fikir verecektir. Amaç doğrultusunda Sınıf Öğretmenlerinin görüşleri aşağıda 
bulunan alt problemler doğrultusunda araştırılmıştır: 

1. Öğretmenlerin izciliğe ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Öğretmenlere göre izcilik faaliyetlerinin öğrencilere katkıları nelerdir? 

3. Öğretmenlerin ülkemizde izcilik faaliyetlerinin durumuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma Yıldırım (1999)’a 
göre, teori oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre 
içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. Çalışmada nitel 
yaklaşımlardan durum deseni kullanılmıştır. Durum deseni sınırlı bir sistemin derinlemesine 
betimlenmesini ve incelenmesini ele alan nitel bir desendir (Merriam, 2013). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Sınıf Öğretmenliği branşında görev yapan 40 öğretmen 
oluşturmaktadır. Öğretmenlerin 26’sı kadın, 14’ü ise erkektir. Araştırmanın örneklem modeli 
olarak elverişli örnekleme modeli seçilmiştir. Elverişli örnekleme, araştırmacının hedef 
evrenden örneklemini oluşturmak için ulaşabileceği en kolay öğelere yönelmesi yöntemidir 
(Baltacı, 2018, s. 259).  
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Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından açık uçlu sorulardan oluşan 8 soruluk 
bir form hazırlanmıştır. Hazırlanan soru formu dil ve anlatım olarak bir Türkçe öğretmenine 
ve bir alan uzmanına gönderilmiş ve uzman görüşleri sonrası son halini almıştır. Hazırlanan 
soru formu Google Form ile öğretmenlere iletilmiştir. Çalışmanın amacı ve form doldurulma 
şekli kısaca açıklandıktan sonra öğretmenlerin herhangi bir zaman diliminde formu 
doldurmaları istenmiştir. 74 öğretmene form gönderilmiş olup 43 öğretmenden dönüş 
alınmıştır. Formlar incelendiğinde 3 formun eksik doldurulduğu tespit edilip söz konusu 
formlar çalışma dışı bırakılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada açık uçlu soru formlarından elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun 
olacak şekilde bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi uygulanmış 
olup Patton (2013) içerik analizini hacimli olan nitel materyalin temel tutarlılıklarını ve 
anlamlarını belirlemek için yapılan anlamlandırma çabası olarak tanımlamıştır. Uygun kodlar 
bir araya getirilip temalar oluşturularak kodlar kategorize edilmiştir. Araştırmanın 
güvenilirliğini hesaplamada Miles ve Huberman’ın (2015, s. 64) belirttiği güvenirlik formülü 
(Güvenirlik = Görüş Birliği/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)) kullanılmıştır. Tüm sorulara ilişkin 
güvenirlik değeri 0.88’dir. 

Bulgular 

1. Alt probleme ilişkin bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmenlerin izciliğe ilişkin görüşleri nelerdir?” 
şeklinde olup öğretmen görüşlerine bakıldığında bu alt probleme ilişkin dört tema ortaya 
çıkarılmıştır. Bu temalar “psikososyal”, “zihinsel”, “duyuşsal” ve “psikomotor” şeklindedir. 
Öğretmenlerin alt probleme ilişkin görüşleri tema ve kodlarla birlikte Tablo 1.1’de verilmiştir. 
Bazı katılımcılar birden fazla kod altında yanıt verdikleri için kod sayıları mevcut örneklemden 
fazla görülmektedir. 

Tablo 1.1. Öğretmenlerin izciliğe ilişkin görüşleri. 
Tema Kod % 

Psikososyal  13,3 

 İşbirliği 6,6 

 Eğlence 3,3 

 Topluma uyum 3,3 

Zihinsel  30 

 Yaratıcılık 6,6 

 Psikolojik katkı 13,3 

 Hayatta kalma becerisi 5 

 Rahatlama 3,3 

 Disiplin 1,6 

Psikomotor  13,3 

 Beden sağlığı 6,6 

 Bedenen rahatlama 5 
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 Doğa 1,6 

Duyuşsal  43,3 

 Sorumluluk becerisi 15 

 Fedakarlık 11,6 

 Kendini kanıtlama 6,6 

 Dürüstlük 3,3 

 Ahlak 3,3 

 Duyarlılık 1,6 

 Özgüven 1,6 

Araştırmanın 1. Alt problemine ilişkin toplanan veriler araştırmacı tarafından kodlara 
dönüştürülmüş ve oluşturulan kodlar temalara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Alt problemin ilk 
teması olan Psikososyal temasına ilişkin 3, Zihinsel temasına ilişkin 5, Psikomotor temasına 
ilişkin 3 ve Duyuşsal temasına ilişkin 7 kod bulunmaktadır.   

Katılımcıların görüşlerinden örnekler şu şekilde sunulmuştur. 

 Çocukların kendi başlarına birey olduklarını ispat edebilecekleri doğa ile iç içe 
olabilecekleri çok değerli bir faaliyet (K,2) 

 Doğayla iç içe geçirilen her vaktin çok önemli ve özel olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple 
izciliğin gerekli olduğunu düşünüyorum (K,3) 

 Sosyal becerilerin geliştirilmesi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum (K,4) 

 Genç yaşta çocuklara eğitimi verilmesi gereken hem ruh hem de bedenen verilmesi 
gereken bir eğitim (K,5) 

 Günümüz şartlarında zor bir etkinlik. Ama çocuklar o kadar doğadan kopuk yasıyorlar 
ki imkanlar zorlanmalı diye düşünüyorum (K,7) 

 Hakkıyla yapıldığında bu çağın sanal hastalığını tedavi eden harika bir ilaçtır (K,8) 

 Küçük yaşta öğretildiği takdirde hayata disiplin katan bir alan (K,10) 

 Bireyi sorumluluk almaya teşvik ettiğini düşünüyorum (K,11) 

 Genel anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle okul-ev arasında sıkışmış 
şehirli çocukların kendilerini doğada tanımada onlara yardımcı olduğu kanaatindeyim (E,16) 

 Bireylerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayan bir spor ve hayat felsefesi (E,17) 

 İzcilik öğrencilere doğada yaşamayı, sosyal faaliyetlerde bulunmayı, işbirliği yapmayı 
vb. öğretir (K,21) 

 Yediden yetmişe her yaş grubu için gerekli olan bir etkinlik (K,22) 

 Öğrenciyi topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı ve çevreyi 
koruyan, vatanına yararlı, iyi bir insan olma sanatıdır (K,23) 

 Tarihçesini araştırınca daha olumlu düşünüyorum. Yardımseverlik ön planda (K,24) 

 Zor şartlarda hayatta kalma, takım olma, fedakâr olma özelliklerini geliştirecek güzel 
bir sosyal faaliyet olarak görüyorum (K,25) 
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 İyi ahlaklı dürüst bir insan yetiştirmeyi amaçlar (E,28). 

 İzciliğin insan-insan, insan-doğa arası uyumunu, kişinin yaratıcılığını, sosyal ilişkilerini, 
doğaya ve hayvanlara karşı sevgisini ve duyarlılığını geliştirdiğini düşünüyorum (K,30)  

2. Alt probleme ilişkin bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmenlere göre izcilik faaliyetlerinin öğrencilere 
katkıları nelerdir?” şeklinde olup öğretmen görüşlerine bakıldığında bu alt probleme ilişkin iki 
tema ortaya çıkarılmıştır. Bu temalar “bireysel kazanımlar” ve “sosyal kazanımlar” 
şeklindedir. Öğretmenlerin alt probleme ilişkin görüşleri tema ve kodlarla birlikte Tablo 1.2’de 
verilmiştir. Bazı katılımcılar birden fazla kod altında yanıt verdikleri için kod sayıları mevcut 
örneklemden fazla görülmektedir. 

Tablo 1.2. İzciliğin öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. 

Tema Kod N % 

Bireysel kazanımlar   28,74 
 Doğayı tanıma 7 8,75 
 Özgüven 3 3,75 
 Dayanıklık 3 3,75 
 Temel ihtiyaçları karşılama 3 3,75 
 Karakter ve kişilik gelişimi 3 3,75 
 Problem çözme 1 1,25 
 Kaliteli zaman geçirme 1 1,25 
 Özdenetim 1 1,25 
 Özbakım 1 1,25 

Toplumsal kazanımlar   71,25 
 Sosyal beceriler 15 18,75 
 Yardımlaşma 11 13,75 
 Paylaşım 8 10 
 Birlikte vakit geçirme 6 7,5 
 Fedakarlık 5 6,25 
 Saygılı olma 5 6,25 
 Topluma faydalı insan olma 3 3,75 
 Tasarruf 2 2,5 
 Geri dönüşüm bilgi ve becerisi 1 1,25 
 Merhamet 1 1,25 

Veriler incelenmiş ve tablo haline getirilmiştir. Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlara 
göre 2 tema ve 19 kod oluşturulmuştur. Tablo 1.2’de de görüldüğü üzere 2. Alt probleme 
ilişkin Temalar; Toplumsal kazanımlar (%71,25) 57 ve Bireysel kazanımlar (28,74) 23 şeklinde 
dağılım göstermektedir.  2. Alt probleme ilişkin ortaya çıkan kodalar incelendiğinde en az 
sayıya sahip kodların 1 kez tekrarlanan Merhamet, Geri dönüşüm bilgi ve becerisi, Problem 
Çözme becerisi, Kaliteli zaman geçirme, Özdenetim ve Özbakım kodları olduğu bulunmuştur.  

Katılımcıların görüşlerinden örnekler şu şekilde sunulmuştur.  

 Problem çözme yetenekleri gelişiyor. Analiz sentez yapabilir hale geliyor çözüm 
üretmede ve bireysel, grupla yapılan etkinliklerde başarılı olabiliyorlar, özgüveni artırıyor. 
(K,3)  
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 Elbette bir kazanımları olacaktır. Asosyal olarak evde zaman geçiren bir gençliğin ülkesi 
ve kendisi adına başarılı olması zordur. Doğa içinde hem bazı temel bilgileri öğrenirken hem 
sosyalleşmesi hem de enerjisini en iyi şekilde atabilmesi için izcilik önemli bir faaliyettir.(K,4) 

 Fark olduğunu düşünüyorum çünkü çocukları doğayla birleştiren bir etkinlik olduğunu 
ve sıkıca yaşam hayatından bir sürede olsa doğayla iç içe olmanın verdiği huzuru 
yaşamalarının gerektiğini düşünüyorum (E,6) 

 Evet. Ortak paylaşım, öğrenciler kısıtlı imkanları değerlendirerek karın doyurma, 
giyinme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilir, birlikte vakit geçirme ve yardımlaşmanın 
değerini anlayabilir. (K,7) 

 Her şeyden önce çağımızın vebası olan teknoloji bağımlılığı ve sanal alem dışında 
gerçek bir hayatın varlığından haberdar oluyor, yaşıyorlar. (E,9) 

 Evet düşünüyorum. Yaratıcılik, dayanıklılık, tasarruf vb gibi... (K,10) 

 Hayat disiplini. Zamanı kaliteli değerlendirme. Fedakarlık, arkadaşlık, paylaşım.(K,11)  

 En önemlisi doğayı seven ve iyi insanlar olmaları. (E,15) 

 Evet. Faaliyetlere katılan öğrenciler yüksek özgüvenli psikolojik olarak rahatlamış 
hayattan çok haz alan mutlu bireylere dönüşüyorlar. (E,16) 

 Tabiki de gözlemlerime göre izcilik yapan öğrenciler daha disiplinli saygılı bilgili v 
hayatlarına daha düzenli devam ediyor.(E,18) 

 Düşünüyorum. Yaşam becerileri ve birlikte hareket etme konusunda kazanımlar 
olabilir.(K19) 

 Tabiki de farklı olacaktır. Çünkü deneyim ve doğayı keşfetme çocuklarda hayatı daha 
iyi anlamayı sağlayacaktır. Ayrıca grupla hareket etmek onlarda sosyalleşme ve sorumluluk 
bilincini de geliştirecektir. Hayatla iç içe olan her türlü sosyal etkinlikler çocukların gelişimine 
çok önemli katkılar sağlayacaktır.(K,20) 

 Doğayı anlama açısından kazanımlar yet alabilir. (K,21)  

 İzcilik faaliyetlerinde bulunan öğrenciler hem daha sosyal hem de daha özgüvenli 
olabilirler. (K,22) 

 Kendi kendine yetme, geri dönüşüm bilinci kazanma ve takım ruhu oluşumu açısından 
faydalı. (K,23) 

 Birlikte yaşamayı, barışı, kardeşliği, paylaşmayı öğretir. (K,24) 

 Evet, özgüven, yardımlaşma, özdenetim, özbakım, çevre duyarlılığı, ekip çalışması. 
(K,25) 

 Kesinlikle faydalı olacaktır. Ailesinden uzakta kendini koruyabilme, insaniyet, 
merhamet, fedakarlık değerlerini geliştirebilme kazanımları olacağını düşünüyorum.(K,26) 

 Evet düşünüyorum. Çocuklar özgüven açısından, kendilerini ifade etme açısından 
kazanımları daha çoktur.(K,27) 

 Düşünüyorum hayata karşı daha dik duruşlu bir tavırla akran eğitimini pekişir. (E,28) 
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 Bence kesinlikle elde eder. Çünkü öyle toplu etkinliklerde sosyalleşme çok yüksek. 
Herkes aktif oluyor. Arkadaşlar birbirine yardım ediyor. Samimiyet artıyor.(K,29) 

 Evet. Ögüvenli, özdenetimli. değerrlere daha bağlı oluyorlar. El becerileri gelişiyor. 
(K,30) 

 Elbette, bu faaliyetler öğrencilerin erken yaşta doğayla tanışmalarını, doğayla 
uyumlarını, sosyal ilişkilerini, girişkenliklerini, sorumluluk almaktan çekinmemelerini ve bu 
özellikleri hayatlarına daha kolay yerleştirmelerine olanak sağlayabilir. Bir yandan izciliğin 
öğrencilere hayvanlara karşı da duyarlı ve sevgi dolu olmalarını sağlayabilir. Şahsen ben 
hayvanlarla çocukluğumda pekiyi anılarım olmamasından dolayı onlara pek yanaşamayan ve 
korkan biriyim. Belki bu izcilik vb. faaliyetlere katılabilme şansı bulsaydım bu korkumu 
yenebilirdim diye düşünüyorum.(E,32) 

 Düşünüyorum. Çünkü çocukların duygusal olarak rahatlamasına, sorumluluk alarak 
onlara verilen görevleri yerine getirmesine, fiziksel açıdan gelişimlerine yaş grubu bazında 
düşünürsek psikomotor becerilerine destek olabileceğini düşünüyorum. Kendi kendine 
yetebilmeyi küçük yaşlarda öğrenebilirler.(K,33) 

 Özgüven ve hayata daha olumlu bakacaklarını düşünüyorum. (K,36)  

 Uygulama işin içinde ise her zaman öndedir. Kesinlikle artıları fazladır. Kendi 
ihtiyaçlarını giderme, sorumluluk alma, sorunların üstesinden gelme gibi bir sürü kazanım... 
(K,37) 

3. Alt probleme ilişkin bulgular 

Araştırmanın üçüncü ve son alt problemi “Öğretmenlerin ülkemizde izcilik faaliyetlerinin 
durumuna ilişkin görüşleri nelerdir?” şeklinde olup öğretmen görüşlerine bakıldığında bu alt 
probleme ilişkin iki tema ortaya çıkarılmıştır. Bu temalar “yeterli” ve “yetersiz” şeklindedir. 
Öğretmenlerin alt probleme ilişkin görüşleri tema ve kodlarla birlikte Tablo 1.3’te verilmiştir. 
Bazı katılımcılar birden fazla kod altında yanıt verdikleri için kod sayıları mevcut örneklemden 
fazla görülmektedir. 

Tablo 1.3. İzciliğin ülkemizdeki durumuna ilişkin öğretmen görüşleri. 

Tema Kod N % 

Yeterli düzeyde   5,08 
 Giderek gelişmektedir 1 1,69 
 Öğretmenler yeterli 1 1,69 
 Bakanlık yeterli çalışma yapıyor. 1 1,69 

Yeterli düzeyde değil   94,91 
 İzcilik bilinci gelişmemiş 21 35,59 
 Zorunlu ders yok 9 15,25 
 Müfredata eklenmeli 7 11,86 
 Organizasyon sayısı az 6 10,16 
 Öğrenci katılımı az 3 5,08 
 Kamp alanı sınırlı  3 5,08 
 Ekonomik olarak desteklenmiyor 3 5,08 
 Tanıtım yetersiz  2 3,38 
 Aileler bilinçsiz  1 1,69 
 Federasyon kaynaklı sorunlar 1 1,69 
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Tablo 1.3’te 3. Alt probleme ilişkin veriler verilmiştir. 3. Alt problemin kodları iki farklı 
(Yeterli düzeyde ve Yeterli düzeyde değil) tema altında toplanmıştır. Temalara bakıldığında 
Yeterli düzeyde teması 3 (%5,08) ve Yeterli düzeyde değil teması 56 (%94,91) koda sahip 
olduğu görülmektedir. Bu duruma; Yeteri kadar izciliğin öğretmenler tarafından bilinmemesi, 
seçmeli ders olarak okullarda bulunmaması, Federasyon kaynaklı sorunlar, velilerin bu 
konuda bilgi sahibi olmaması gibi durumların sebep olduğu söylenebilir.  

Üçüncü alt probleme ilişkin öğretmen görüşlerinden örnekler şunlardır: 

 Cok fazla üzerine düsünülen bir faaliyet değil az bir kesimin tercihidir. (K,2) 

 Hayır,çok sayıda çocuğa ulaşamıyoruz.aileler bilinçsiz.(K,3) 

 Yakın çevremde bu alanda bir çalışmaya denk gelmediğim için yeterince geliştiğini 
düşünmüyorum.(K,4) 

 Hayır, her okulda zorunlu bir ünitenin olması gerekir. Gerçek hayatı yeterince 
yaşayamayan bu çağın gençliğini ve çocuklarını gerçek hayatla buluşturmada okullar yetersiz 
kalmaktadır. Bu eksikliği izcilik faaliyetleri ile gidermek, telafi etmek gerekir. (E,9) 

 Hayır, hele ki son on yıldır federasyona bağlı olmak daha da engel getirdi.(K,10) 

 Olması gerekenden yavaş ama son zamanlarda gsb federasyonla imzaları attı bence 
daha hızlı bir gelişim göreceğiz yakında. (K,11) 

 Hayır yeteri kadar kamp alanı yok (E,13) 

 Sevindirici gelişmeler var (K,14)  

 Hayır. Ülkenin her alanı gibi büyük bir bölünmüşlük içinde. (E,15) 

 Hayır. Bence ilk okul müfredatına eklenmeli. (E16) 

 Olayın okullarda bir kulüp seviyesinde öte geçemediğini görüyorum. Bazı istekli lider 
öğretmenlerin çalışmalarıyla ilerliyor daha çok.(E,17) 

 Hababam sınıfı dan dolayı yanlış bir algının olması ve lider satısın az olması dolayısıyla 
geliştiğini tam düşünüyorum.(E,18) 

 Hayır düşünmüyorum çünkü örgün eğitimim boyunca izcilikle ilgili herhangi bir şeye 
şahit olmadım.(K,19) 

 Hayır, çünkü ülkemizde bu tür sosyal faaliyetlerin ekonomik olarak desteklenmediğini 
düşünüyorum. Her şeyden öte sistemin bakış açısının sözde yapılandırmacı fakat özde esasici 
olduğu için bu tip etkinlikler yapılamıyor. (K,20) 

 Hayır. Gelişmiş olsaydı okullarda daha yaygın olabilirdi. (K,22) 

 Hayır çünkü yeterince okullarda yer almıyor daha çok özel derneklerin bünyesinde 
görülüyor. (K,23) 

 Hayır düşünmüyorum. İzcilik faaliyetini yürüten bir okulla karşılaşmadım. (K,24)  

 Çok iyi bilmiyorum ama yapılmıyor diye düşünüyorum. Zira bizim okullarımızda ve 
çevremizde çok destek bulan bir faaliyet değil, ben hiç yapmadım ve yaptırmadım 
sınıflarımda.(K,26) 
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 Hayır. Yeterince tanıtım ve reklamı yapılmıyor.(K,27) 

 İzcilik sadece böyle ilgi duyanların yaptığı bir etkinlik gibi. Ondan gelişmemiştir bence. 
(K,29) 

 Son zamanlarda GSB’nin bu konudaki faaliyetleri gözüme çarpıyor ancak bu faaliyetler 
daha çok gençler üzerinden gerçekleştiriliyor. Ülke genelindeki dağılıma baktığımızda izcilik 
çok yaygın değil. Yakın dönemde çadır kurup kamp yapmak hobi olarak yaygınlaşsa da izcilik 
için bu kadar yaygınlaşıp gelişmiş diyemem. (E, 32)  

 Düşünmüyorum. Çünkü teknoloji çağında yaşayan bir dönemdeyiz, henüz etkinlik 
gerçekleştirilmeden sosyal ağlara reklamlarının düşeceğini varsayarsak eğer yeteri 
etkileşimin yapıldığını düşünmüyorum. Keza izcilik faaliyetleri yapılıyorsa küçük çapta 
prosedürler gereği yapılıyordur o yüzden geliştiğini ve önem kazandığını düşünmüyorum. 
(K,33) 

Sonuç ve Tartışma 

 İzcilik, bahsedildiği üzere belirli amaçlar doğrultusunda ilerleyen bir harekettir. Bu 
hareket sınırları keskin ve bireyi her anlamda geliştirmeyi amaçlayan çalışmalardan 
oluşmaktadır. İzcilik gerek İzci Ant’ında gerekse İzci Türesi’nde bireye kazandırmak istediği 
hedef ve davranışlar belirtmiştir. Bu hedef ve davranışlar öğrenme-öğretme sürecinde 
eğitimcilerin de öğrencilere kazandırmak istediği sorumluluk bilinci, büyüklere saygı, 
küçüklere sevgi, milli ve manevi değerlere saygı, ihtiyaç sahibi olan insanlara karşı 
yardımseverlik, bireyin kendi öz bakımının ve öz denetiminin gelişimi gibi kazanımlardır. Bu 
durum göze alındığında eğitimin amaçladığı davranış değişiklikleri destekler nitelikte olan 
İzcilik Faaliyetleri eğitim süreci için son derece önemlidir.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin İzcilik hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgilere ulaşmak 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilen 3 alt başlık altında toplanmış ve tablo 
haline getirilerek sunulmuştur. Araştırmanın ilk alt problemine göre kodlar Psikososyal, 
Zihinsel, Psikomotor ve Duyuşsal olmak üzere dört temada toplanmıştır. Temaların 
yüzdelikleri ise Psikososyal %13.3, Zihinsel %30, Psikomotor %13.3 ve Duyuşsal %43,3 
şeklindedir. Temaların dağılımları incelendiğinde en yüksek değere sahip “Duyuşsal” 
temasının öğretmenler tarafından tercih edilmesinin İzcilik faaliyetlerinin ve İzciliğin 
misyonunu oluşturan İzci Andı ve Türesinde bulunan bireye kazandırılmak istenen beceriler 
ve sorumluluk bilincinin neden olduğunu söylenebilir.  Alt problemin “Psikososyal” ve 
“Psikomotor” temalarının %13,3 değer alarak en düşük değere sahip temalar olmalarının 
nedenlerine yönelik olarak bahsedilen temaların kodlarının (İşbirliği, Eğlence, Topluma uyum, 
Beden sağlığı, Bedensel rahatlama, Doğa) İzcilik faaliyetlerinin doğrudan değil dolaylı 
katkılarından olmaları belirtilebilir.  

 İkinci alt probleme ilişkin olarak araştırmacı kodları İzciliğin öğrenciye olan 
kazanımlarını iki (Toplumsal, Bireysel) farklı temada toplamıştır. Toplanan kodları oluşturan 
temaların tekrar düzeylerine baktığımızda “Bireysel kazanımlar” teması %28,74, “Toplumsal 
kazanımlar” teması %71,25 düzeylerinde olduğu görülmüştür. 

 Toplumsal kazanımların bireysel kazanımlardan yüksek düzeyde çıkmasına sebep olan 
durumun İzciliğin gönüllülük gerektiren bir faaliyet olması, İzciliğin çıkış sebebinin ve 
günümüzdeki amacının topluma hizmet etmek olması söylenebilir. Malkoç (2010)’un alan 
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yazında bulunan yapmış olduğu çalışmada da bu durumu destekler nitelikte sonuçlara 
ulaşmıştır. 

  Üçüncü alt probleme ilişkin olarak bulgular incelendiğinde problemin iki temasının 
bulunduğu (Yeterli düzeyde ve yeterli düzeyde değil) görülmektedir. Temaların 
yüzdeliklerinin dağılımlarındaki farkın (Yeterli düzeyde %5,08, Yeterli düzeyde değil %94,91) 
oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu konuda alanyazında benzer bir çalışma bulunmazken, 
elde edilen duruma ilişkin olarak; izcilik faaliyetlerinin 2012 tarihinden itibaren İzcilik 
Federasyonu tarafından tek elden yürütülmesi (TİF,2021), İzciliğin gönüllülük bir faaliyet 
olması, öğrencilerin yaşlarının küçük olması, İzcilik faaliyetlerinin yeterince toplum tarafından 
bilinmiyor olması gibi nedenler gösterilebilir. 

Öneriler 

 Sonuçlar doğrultusunda öneri olarak: 

 İzcilik faaliyetlerinin tanıtılması için okullarda öğretmenlerin İzcilik hakkında 
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

 İzcilik faaliyetlerinin öğrenme-öğretme sürecinde kazandırmak istenilen kazanımlarla 
olan destekler nitelikteki ilişki öğretmenlere aktarılmalıdır. 

 Öğrencilerin izcilik faaliyetlerine katılımı için daha fazla özendirici çalışmalar 
yapılmalıdır. 

 Eğitim Fakültelerinde İzcilik adı altında seçmeli ders açılmalı ya da öğrencilerin izcilik 
ve izcilik faaliyetleri hakkında bilgiler verilmelidir.  

 İzcilik Federasyonu okullarda izciliği özendirici etkinlikler yapmalıdır.  

Konuya ilişkin olarak izcilik faaliyetlerinin öğrenme-öğretme süreci içerisindeki 
faaliyetler ile aralarındaki ilişkiye yönelik bir araştırma yapılabilir.  
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Giriş 

Toplumların değişmesinde ve gelişmesindeki en büyük etken eğitimdir. Eğitim, 
toplumun en küçük yapı taşı olan ailede başlar ve birbirine bağlı zincirler halinde devam eder. 
Eğitim sayesinde tarih boyunca devletler kurulmuş, yükselmiş ve hatta yıkılmıştır. Yaşanılan 
her iyi ya da kötü olay kendinden sonraki nesiller için birer tecrübe olmuş, eğitimlerinin birer 
parçası haline gelmiştir. Her toplum tarih boyunca kendisini daha iyiye, daha güzele götürme 
çabası içinde olmuştur. Teknolojinin de ilerlemesi ile eğitim alanında yenilikler hız kazanmış, 
her yeni gelen nesil, kendinden önceki nesillere üstünlük sağlamıştır. 

Toplumların varlıklarını sürdürebilmesi için ekonomik, askeri, siyasi kültürel alanlarda 
başarılı olmaları gerekmektedir. Ancak sadece bu alanlardaki başarılar devletlerin varlıkları 
için yeterli değildir. Bu disiplinlerin hepsinin birlikte gelişmesi ve birbirlerini etkilemeleri 
gerekmektedir. Bu gelişim de ancak eğitim yolu ile istendik davranışlar geliştirme ile mümkün 
olabilmektedir. Eğitimli toplumlar aynı zamanda üretim faaliyetlerinde de yer almaktadırlar. 
En önemli üretim alanı da bilgiyi üretmektir. Bunun için sürekli gelişim, devamlı öğrenmek 
yani yaşam boyu öğrenme kavramları karşımıza çıkar. 

Eğitim teknolojilerindeki en büyük gelişme şüphesiz matbaanın icadıyla başlamıştır. 
Kitaplar sayesinde belki de insanlar, öğretmenin olmadığı ya da bulamadıkları anlarda 
kendilerini geliştirme fırsatı yakalamışlardır. Bu sayede eğitim almak istedikleri kişiler ne 
kadar uzakta olursa olsun, almak istedikleri eğitimleri alabilmişlerdir. Matbaanın toplumsal 
gelişime katkıları göz ardı edinilemez. Eğitimin bugün yazılı kaynaklar üzerinden yapılması bu 
yaklaşımı desteklemektedir (Al ve Madran, 2004). 

Uzaktan eğitimin öğrenci ve öğreten arasındaki etkileşimi en çok artıran sistem ise 
internet destekli yürütülen programlardır. Günümüzde uyguladığımız uzaktan eğitimi, 
televizyon üzerinden yapılan Eba TV ile ve internet üzerinden yapılan Eba Canlı Ders 
uygulamaları üzerinden yapmaktayız. İnternetin eğitime katkısı şüphesiz çok önemlidir. 
İnternet sayesinde öğretmen ve öğrenci yüz yüze buluşmuş, etkileşime dayalı bir sistem halini 
almıştır. Bu sayede internet, uzaktan eğitim sürecinin en temel öğesi haline gelmiştir. 

Bu çalışmada; “Covid-19 Salgın Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitimin Öğrenciler 
Tarafından Değerlendirmesi” araştırılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde; araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, araştırmanın yöntemi ortaya 
konulmuştur. İkinci bölümde uzaktan eğitimin tanımı, uzaktan eğitimin özellikleri, uzaktan 
eğitimin niçin önemli olduğu, uzaktan eğitimin Türkiye’deki ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, 
uzaktan eğitimin yararlılıkları ve sınırlılıkları ortaya konulup, bunlarla ilgili açıklamalara yer 
verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi, araştırmanın evren ve örneklemi ve veri 
toplama amacı belirtilmiştir. Dördüncü bölümde; bulgular, istatistikler yer almaktadır. Beşinci 
bölümde tartışma ve altıncı bölümde ise sonuç ve önerilere değinilmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, Covid-19 salgınında Türkiye’de uygulanan uzaktan eğitim 
sürecinin İstanbul’un bazı ilçelerindeki öğrenciler tarafından değerlendirilmesini yapmak ve 
öğrenci görüşlerine yer vermektir. Bu genel amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara 
cevap aranacaktır. 
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Araştırmanın Alt Amaçları 

Araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdaki alt amaçları belirlenmiştir. 

1. Araştırmaya katılan öğrencilerin evlerindeki internetten bağlantısının kaynağının 
tespitini sağlamak 

2. Araştırmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki genel görüşlerinin tespitini 
sağlamak 

3. Araştırmaya katılan öğrencilerin günlük canlı ders süreleri hakkındaki görüşlerini 
belirlemek. 

4. Araştırmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ödevlendirme hakkındaki 
görüşlerinin ve öğretmenlerinin ödev kontrolü yapıp yapmadığının tespitini sağlamak 

5. Araştırmaya katılan öğrenciler arasında yarı zamanlı yüz yüze eğitime katılım oranını 
belirlemek, öğrencilerin okula gitmek konusundaki isteklerini ve okula gitme isteklerinin 
sebeplerini belirlemek. 

6. Araştırmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde aile ilişkilerindeki 
farklılıkları tespit etmek 

7. Araştırmaya katılan öğrenciler tarafından uzaktan eğitim süreci ile ilgili önerilerini 
belirlemek 

Araştırmanın Önemi 

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını bütün dünyada etkisini hızla devam ettirmektedir. 
Her türlü faaliyet alanı bu salgından son derece etkilenmiştir. Sağlık sektöründen sonra bu 
durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında eğitim sektörü gelmiştir. Birleşmiş 
Milletler’den elde edinilen verilere göre (Zhong,2020) dünyada 770 milyon öğrenen kişi sayı 
mevcuttur ve okulların kapanmasından son derece etkilenmişlerdir. Covid-19 virüsü ile 
birlikte, eğitim alanındaki boşluğu tamamlamak için tek seçenek uzaktan eğitim olarak 
görülmüş ve bu yolla çözüm aranmıştır.  

16 Mart 2020 tarihinden itibaren okullar zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmişlerdir. Bu 
durum şimdiye kadar hiç görülmemiş bir durumdu. Öğretmenler, öğrenciler, eğitim 
yöneticileri de bu konu hakkında bilgi sahibi değillerdi. Öncelikle EBA TV kuruldu. Televizyon 
üzerinden öğrencilerin dersleri takip etmesi istendi, ancak salgının uzun vadede geçeceği 
öngörüsü ile EBA Canlı Tv uygulaması ile öğretmen ve öğrenciler canlı derslerle buluştular. 
Ancak bu derslerin verimliliğin tam olarak saptanması, uzun vadede anlaşılacaktır. 

Yapılan bu çalışma ile halen devam eden uzaktan eğitim faaliyetlerinin 
değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir. Eksik yanlarının üzerinde durulup, getirilen 
önerilerin değerlendirilmesi ve bu önerilerin hayata geçmesi açısından önemlidir. Uzaktan 
eğitimin esas öğeleri olan öğrenciler tarafından yapılan bu değerlendirmeler, uzaktan 
eğitimin iyileştirilmesine katkı sağlayıp; yine öğrencilerin eğitimine fayda sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 
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Araştırmanın Sınırlılıkları  

- Araştırmada elde edilen bulgular İstanbul ilindeki ilkokul düzeyindeki yirmi altı okul ile 
sınırlıdır. 

- Teste katılan dört yüz doksan dokuz öğrenci ile sınırlıdır. 

- Araştırmaya katılan öğrencilerin hazırlanan öğrenci anketine verdikleri cevaplar ile 
sınırlıdır. 

Kuramsal Temeller 

Uzaktan Eğitim 

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız içinde bulunduğumuz 21.yy.’da bilgi teknolojileri hızla 
değişmektedir (İşman, 2011). Değişen eğitim teknolojileri ile birlikte bilgi hızla çoğalmış ve 
üretimi kolaylaşmıştır. 

Dünya’daki değişen teknolojilerin etkisi, eğitim alanında da çok net bir şekilde 
görülmektedir. Eğitim faaliyetlerinde, değişen teknolojilerle birlikte geleneksel eğitim 
anlayışlarından çıkıp modern eğitim metotlarını benimsemiştir. 

Eğitim, kişileri toplumun farklılaşan gereksinimlerine göre yetiştirmektir. Bilgi çağına ve 
teknolojiye uyum gösteren öğrenciler yetiştirmek de eğitimin amaçlarındandır. Eğitim 
kişilerin bilgiye ulaşmasına yardım ederek, onlara kolaylıklar sunar (Kılınç, 2015). 

Ülkelerin gelişmesindeki en önemli faktör, o ülkenin yetiştirdiği eğitimli insanlardır. 
Yetişen eğitimli kişiler daha sonra ülkelerine fayda sağlayacaktır. Bu düşünce ile eğitimde ne 
gibi değişiklikler yapılabilir, daha iyiye nasıl ulaşılabilir sorusu akla gelmiş ve buna yönelik 
çalışmalar yapılmıştır. Uzaktan Eğitim modeli de bu düşünce ile ortaya çıkmıştır. 

Uzaktan Eğitimin Tanımları 

TDK’na göre uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretmenin karşılıklı olmadığı durumlarda farklı 
iletişim araçları kullanarak belli bir sistemden yapılan eğitim biçimidir (Türk Dil Kurumu 
Sözlükleri,1932). 

Uzaktan eğitim; bilindik eğitim yöntemlerinin dezavantajları nedeniyle sınıf içi 
faaliyetlerini sürdürme imkânı olmayan durumlarda, eğitim faaliyetlerini planlayıcılar ile 
öğrenciler arası, iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli 
ortamlar yoluyla belli bir merkezden öğretme biçimidir (Kaya,2012). 

Farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme uygulamaları, 
iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile yürüttükleri bir eğitim sistemi modelidir (İşman, 
2011). 

Uzaktan eğitim, belli bir ortamda ve zamanda öğrencilerin öğrenme etkinliklerinin 
sürdürmesine denir (Altun, 2020). 

Yukarıda uzaktan eğitimle ilgili farklı uzmanların tanımları yer almaktadır. Uzaktan eğitim 
nasıl tanımlanırsa tanımlansın, bütün tanımlarda şu ortak özellikler yer almaktadır: 

- Öğretmen ve öğrencinin yüz yüze olmadığı eğitim faaliyetidir. 

- Çeşitli teknolojik araçlar kullanılır. 
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- Sistematik çalışmalar bütünüdür. 

- Eğitimin sürdürülebilmesi için ortaya çıkmıştır. 

Uzaktan Eğitimin Yararlılıkları( Avantajları) 

Uzaktan eğitimin avantajlarının, özellikle bilgi teknolojilerinin artmasıyla daha da arttığı 
ve önem kazandığı söylenebilir. Günümüz toplumunda insanlar hayatlarındaki çoğu faaliyeti 
internet üzerinden yürütmektedir. Bankacılık hizmetleri, alışveriş yapma, yemek siparişi 
vermek gibi günlük işlerde bile internet üzerindeki uygulamalar kullanılmaktadır. Etkisini her 
yerde hissettiren internet eğitimde de önemli bir rol üstlenmiştir. Özellikle Covid-19 
salgınında Dünya’nın çoğu ülkesi mecburi uzaktan eğitime geçmiş, okullarda yüz yüze eğitime 
ara verilmişken internetin insanların hayatlarındaki önemi bir kez daha görülmüştür.  

Uzaktan eğitim konusundaki gelişen alanyazın, teknolojik, ekonomik ve bilimsel 
etkenlerin, öğrencilerin farklı öğrenme gereksinimlerini ve tercihlerini karşılayan farklı 
öğretme içeriklerini sunan yeni eğitimsel bakışın gelişimine katkı sağladığını göstermektedir 
(Ateş vd., 2007). 

 

Şekil 2.1. Uzaktan eğitimin avantaja dönüştürülmesi (İşman, 2011). 

Uzaktan eğitimin avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

- Uzaktan eğitim planlı ve sistematik bir şekilde yürütülmektedir. Kullanılan ders 
kaynakları benzer şekilde sistemli ve planlı olarak arşivlenmektedir. Bu sayede öğrenen 
istediği zaman istediği kadar bilgiye ulaşabilip bilgiyi birincil kaynaktan edinebilirken, uzaktan 
eğitimin sistemli ve planlı olması da eğitimde asgari de olsa bir standardizasyon sağlamaktadır 
(Kaya,2002). 

- Uzaktan eğitim öğrenci merkezlidir. Öğrenci istediği zaman katılır. Anlayamadığı 
konuları tekrar tekrar dinleme şansı bulur. Her öğrencinin öğrenme hızı aynı değildir. Uzaktan 
eğitimle öğrenme hızının etkisi en aza indirgenmiş olur. 

- Uzaktan eğitim, farklı yaş ve kesimlerdeki insanları bir araya getirir. . Özellikle çeşitli 
sertifika programlarının, lisansüstü programların “e-öğrenme” ortamından yürütülmesi gibi 
uygulamalar, hayat boyu öğrenmenin önünü açmada ciddi imkânlar getirmektedir (Gökdaş 
ve Kayri, 2005). 

- Zaman ve mekân açısından öğrencilere kolaylık sunar. İsteyen istediği yerde ve 
zamanda uzaktan eğitim faaliyetine devam edebilir. Dünyanın öbür ucundaki eğitmenin 
sınıfında ders dinleme şansı bulur (Kör, Çataloğlu ve Erbay, 2013). 

- Eğitimde fırsat eşitliği sağlar. Engelli, okula gitme imkânı olmayan öğrencilere eğitim 
fırsatı sunar. 

 

EĞİTİM 

SORUNLARI 

EĞİTİM 
TEKNOLOJİLE
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- Fiziki yapı olarak yeterli olmayan yerlerde sanal sınıf oluşturarak aradaki farkları kaldırır 
(İşman,2011). 

Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları( Dezavantajları) 

Uzaktan eğitim, eğitimin sürdürülebilmesi ilkesinin devamlılığını sağlaması açısından çok 
avantajlı görülse de bazı noktalarda da dezavantajlı olabilir. Uzaktan eğitim; öğretmen, 
öğrenci, içerik arasındaki uyumu yakalayabilmesi gerekir. Bunların herhangi birindeki bir 
eksiklik, eğitimcilerin uzaktan eğitimden istediği verimi almasını engelleyebilir, hatta avantajlı 
denilen özellikler dezavantaja dönüşebilir. Uzaktan eğitimin dezavantajı olarak görülen 
özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

- Uygulama gerektiren derslerde uzaktan eğitim sınırlı ölçüde yapılır. 

- Öğretmenin sınıf ortamında karşılaştığı ve anında müdahale etmesi gereken olaylar, 
uzaktan eğitimle daha zor çözülür. 

- Öğrenciler, arkadaşlarından uzak kalarak onların sosyalleşmeleri engellenir. Öğrenciler 
sosyal açıdan zayıf kalır. 

- Teknolojik bilgi yetersizliğinden dolayı bazı öğrenciler yetersiz kalabilir. 

- İnternet alt yapı sorunlarından dolayı ders sırasında görüntü ve seste kopmalar 
yaşanabilir. Bu durumda dersin anlaşılmasını engelleyebilir. 

- Uzun süre ekrana bakmak, öğrencilerde bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca 
derste dikkatini toplamada zorluk çekebilirler. 

- Her evde internet, bilgisayar olmadığından dolayı öğrenciler arası eşitsizlik olabilir. 
Ayrıca bu fiziki donanımların aile bütçesindeki etkisi düşünüldüğünde,  uzaktan eğitim 
maliyetli olarak değerlendirilebilir (İşman, 2011). 

Uzaktan Eğitimin Öğeleri 

Uzaktan eğitimi oluşturan öğelere bakılacak olursa, uzaktan eğitimin üç temel öğeden 
oluştuğu söylenebilir. Bunlar öğreten, öğrenen ve içeriktir. 

Uzaktan eğitimin öğelerinden öğrenen, her yaş ve gruptan olabilir. Bireysel öğrenmeye 
yatkındır. Özdenetim becerileri yüksektir. Oto-kontrol mekanizması gelişmiştir. Kendini 
geliştirmeyi amaçlar ve bu hedef uğrunda çalışır (Tomei,2010’dan akt. Altun, 2020). 

Uzaktan eğitim faaliyetlerinde öğretenler etkili iletişim becerilerine sahip olmalı, 
karşılaşacağı sorunları uzaktan da olsa çözmelidir. Teknolojik gelişmelere açık olmalı, yeterli 
bilgilere sahip olmalıdır. Planlı olmalı, ders içeriklerini sistemli bir şekilde önceden 
hazırlamalıdır (İşman vd.,2004). 

Uzaktan eğitim faaliyetlerinde içerik; ders kitapları, görsel- işitsel materyaller, sanal 
uygulamalar, etkinlikler, çevrimiçi ve çevrimdışı ders faaliyetlerinden oluşmaktadır.  

Uzaktan eğitimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için üç temel öğesinin verimli bir 
şekilde çalışması, birbirleriyle etkileşim halinde olması gerekir. Öğreten-öğrenen, öğrenen-
öğrenen ve öğrenen-içerik arasındaki ilişki çok önemlidir. Herhangi birinden yaşanacak 
aksaklık bütün sistemi çalışmaz hale getirebilir. 
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Uzaktan Eğitim ile Örgün Eğitimin Karşılaştırılması  

Yukarıda anlatılan uzaktan eğitimin avantajları ve dezavantajları konularını da göz 
önünde bulundurarak; uzaktan eğitimi örgün eğitimle karşılaştırılması şu şekilde ortaya 
konulabilir: 

Tablo 2.1. Uzaktan eğitim ile örgün eğitimin karşılaştırılması (Kırık,2014) 
UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM 

Çoğunlukla devam zorunluluğu yoktur. Devam zorunluluğu vardır. 
Belli bir yaş dönemindeki öğrencileri kapsamaz, 

her yaştan öğrencisi olabilir. 
Her eğitim kademesi belli yaşlardaki öğrencileri 

kabul eder. 
Sadece ders araç gereç maliyetleri vardır. Bu 

düşünüldüğünde örgün eğitime göre daha 
ekonomiktir. 

Okula geliş-gidiş, giyecek, yiyecek gibi bütün 
masraflar düşünüldüğünde daha maliyetlidir. 

Gerçek sınıflarda değil, sanal sınıflarda 
buluşulur. 

Öğretmen ve öğrenciler birbirleriyle iç içedir. 
Sosyal becerileri daha gelişir. 

Öğrencilerin uygulamalı derslerde, bazı 
konularda öğrenmelerini zorlaştırır. 

Uygulamalı derslerde öğrencinin yaparak 
yaşayarak öğrenmesine olanak sağlar. 

Öğrenci anlamadığı dersleri tekrar dinleyebilir. Ders tekrarlarını kendisi ders kitaplarından ve 
notlarından yapabilir. 

Öğretmenin öğrencileri kontrol etmesi, sınıf 
yönetimi açısından daha zordur. 

Öğretmenin sınıfı kontrol etmesi çok daha 
kolaydır. Olaylara anında müdahale edip, 

çözüme kavuşturabilir. 
İnternet alt yapısının yetersizliğinden kaynaklı 

sıkıntılar yaşanabilir. 
İnternet, yüz yüze eğitimde öğrenme 

faaliyetlerini destekleme amacıyla kullanılır. 
Öğrenciler için araç gereç sıkıntısı 

doğabileceğinden( bilgisayar, internet) 
eşitsizliğe yol açabilir. 

Okula gelen öğrenciler, okulun imkânlarından 
eşit olarak yararlanır. 

Covid-19 Salgınında Uzaktan Eğitim 

Covid-19 salgını Aralık 2019’da Çin’de başlamış, Mart 2020’de neredeyse bütün 
Dünya’da etkisini göstermiştir. Salgınla beraber hayatın her alanında kısıtlamalara, 
değişikliklere gidilmiştir. Birçok işyerinde yarı zamanlı çalışma, evden çalışma modeline 
geçilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastalarının tespit ve izole edilmesinin, temaslarının 
izlenerek karantina uygulamasına gidilmesinin, seyahat kısıtlamasına gidilmesinin bulaşma 
riskini azaltıp, hayat kurtaran bir uygulama olduğunun altını çizmiştir (Akyavuz ve Çakın, 
2020). 

 

Şekil 2.2. Covid-19 virüsünün küresel etkisi (WHO,2020’den aktaran, Bozkurt, 2020) 
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Covid-19 salgını salgın sektörü başta olmak üzere birçok faaliyet alanını etkilemiştir. 
Sağlık sektöründen sonra en çok etkilenen sektör, eğitim sektörü olmuştur. Çoğu ülkede 
okullar kapanmış ya da yarı zamanlı eğitim modelinde geçilmiştir. Covid-19 salgınında en 
önemli önlemin sosyal mesafe ve maske kullanımı olduğu kabul edilse de, eğitim alanında 
bulaşmanın önlenmesi için en geçerli çözümün uzaktan eğitime geçilmesi olacağı kabul 
edilmiştir (Telli Yamamoto ve Altun, 2020). Salgın dönemine kadar uzaktan eğitim 
uygulamaları çeşitli ülkelerde uygulansa da örgün eğitimin yerine uzaktan eğitime geçilmesi 
dünya genelinde hiçbir zaman bu kadar yoğun yaşanmamıştır (Yılmaz vd., 2020). 

Türkiye’de Covid-19 salgınında uzaktan eğitime ilk olarak EBA TV ile geçilmiştir. 
Öğrencilerden televizyon ya da internet üzerinden yapılan yayınları takip etmeleri istenmiştir. 
Salgın sürecinin ne zaman sona ereceğinin bilinmemesi üzerine EBA canlı ders uygulamasına 
geçilmiş, öğretmenler ve öğrencilerin bu platform üzerinden senkronize olarak ders 
işlenmeleri istenmiş, bu yolla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 eğitim 
öğretim yılı da uzaktan eğitimle başlamış 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli olarak 
yarı zamanlı yüz yüze eğitime başlanmıştır. Ancak virüsün etkisinin tekrar etkisini artırmasıyla 
23 Kasım 2020 tarihinden itibaren tekrar tüm sınıflarda uzaktan eğitime geçilmiştir. 
Bulunduğumuz tarih itibariyle 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitimle devam edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Ancak bu tarihten sonra da nasıl devam edileceği tam olarak netlik 
kazanmamıştır.  

 

Şekil 2.3. Covid-19 salgınıyla eğitimin kesintiye uğradığı ülkeler (Unesco, 2020’den aktaran 
Bozkurt, 2020) 

Uzaktan eğitim, örgün eğitimin yokluğunda kurtarıcı bir plan olarak kullanılsa da 
beraberinde birçok sorun getirmiştir. Öğretmen ve öğrencilerdeki teknoloji yetersizliği, 
uzaktan iletişim kurmanın zorlukları bu sorunlardandır (Fidan, 2020).  Zorunlu uzaktan eğitim 
sürecinde öğretmenleri, velileri ve öğrencileri en çok yoran konu, sürekli yeni gelişmelerin 
yaşanması ve belirsizliğin giderilememesidir. Belirsizlik beraberinde stres, kaygı gibi psikolojik 
problemleri de getirmiştir. Covid-19 salgınında uygulanan uzaktan eğitimin olumlu ya da 
olumsuz yönlerini, çocuklar üzerinde bıraktığı etkileri bu dönemde yetişen çocuklar 
incelediğinde ortaya çıkacaktır.  
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İlkokullarda Uygulanan Uzaktan Eğitim 

İlkokul Öğrencilerinin Genel Özellikleri 

İlkokula başlama hem çocuk hem de aileler için önemli bir dönemdir. Okul öncesi eğitim 
almamış öğrencilerin ilk defa evinden ayrılıp, ailesinin olmadığı bir ortamda kendini ifade 
edeceği, kendi yaşıtları ile sosyalleşeceği bir dönem başlamış olur.  

Genellikle her çocuk altı yaş itibariyle okul olgunluğuna ulaşmış olur. Ancak bireysel 
farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, her çocuk için aynı durum söz konusu değildir. 
Bazı çocukların daha erken ya da daha geç olabilir (Koçyiğit, 2009).       Öğrencilerdeki okul 
olgunluğunun tespiti için öğrencileri; zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve dil gelişimleri 
açısından değerlendirmek gerekir. Okula başlayan çocuğun yalnızca belirli bir zihinsel 
olgunluğa ulaşması yeterli değildir. Çocuğun arkadaşlarıyla oyunlarında ve sınıf dışı 
etkinliklerinde de aynı başarıya ulaşması gerekir (Yavuzer, 2004). 

İlkokul çağındaki öğrencilerin genel özellikleri kısaca şunlardır: 

- Bu dönemde büyüme hızı, okul öncesi döneme göre yavaşlamıştır. 

- Büyük kas gelişimi, küçük kas gelişimine göre daha iyidir. Bu nedenle koşmak zıplamak 
gibi faaliyetleri yapmak isterken, yazma kesme gibi faaliyetleri yapmak istemezler. 

- Konuşma yeteneği ve söz dağarcıkları çok gelişmiştir. 

- Çocuklar bu dönemde somut düşünme evresinde oldukları için, genellikle görerek ve 
yaparak öğrenirler. Bu nedenle konuşmalar onlara soyut gelir ve bu şekilde daha zor 
öğrenirler. 

- Merak duyuları çok gelişmiştir. Yeni şeyler üretmek, öğrenmek güdüleri fazladır. 

- Yaşıtlarıyla arkadaşlık kurmak isterler, ancak onların arasında sivrilmek, üstünlük 
kurmak çabasına da girebilirler. 

- Genellikle belli yakın arkadaşları olur, aynı zamanda arkadaşlık yapmak istemediği ilişki 
kurmadığı arkadaşları da vardır. 

- Çoğunlukla kız ve erkekler olarak kendi hem cinsleri ile oyun oynamak isterler. 

- Aile içinde yaşanan olaylarla çok ilgilidirler. Anne babasının basit bir kavgasından çok 
etkilenip, kendisini bile suçlayabilir. 

- Alay etme davranışları sergileyebilir. 

- Yetişkinler için saçma görülen eşyalar biriktirebilir (Taso, oyun kartları….) (Nas, 2018) 

Bu yaş grubundaki çocuklar yukarıda da anlatıldığı gibi öğrenmeye çok açıktır. Tıpkı bir 
süngerin suyu emmesi gibi yeni bilgiler öğrenebilir. Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı, 
neredeyse anne karnından yeni doğmuş bebeklerin bile cep telefonları kullandığı 
düşünüldüğünde; bu yaş grubundaki çocukların uzaktan eğitim ile ilgili yeterlilikleri nasıldır? 

İlkokul Çağındaki Çocukların Teknolojik Yeterlilikleri 

Türkiye’de 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan ilköğretim programları 
öğrencilerden ders içi ve ders dışı etkinliklerde dersin kazanımlarını elde edebilmeleri için 
teknolojiyi etkin bir biçimde kullanmalarını beklemektedir ( Yıldırım, 2009). 



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 37 

Teknolojinin eğitimde planlı bir şekilde kullanılması ve öğrencilerde oluşması gereken 
minimum yeterlilikleri belirlemek için ABD’de Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu( 
ISTE) tarafından ulusal eğitim teknolojileri standartları (NETS) oluşturulmuştur (Misirli, 2015). 
ISTE-NETS projesinin temel amacı ana sınıfından on ikinci sınıfa kadar, teknolojinin eğitsel 
anlamda kullanıma yönelik standartlar oluşturmaktır. Bu kapsamda ilk olarak 1998 yılında 
Temel Teknoloji Standartları olarak,  2007 yılında da güncellenen NETS-S yeterlilik alanları 
tabloda yer almaktadır (Orhan vd., 2014). 2007 güncellemesinden sonra son olarak 2016 
yılında güncellenmiştir ( https://www.iste.org/standards/for-students ). 

Tablo 2.2. NETS-S standartları ve yeterlilik alanları  

NETS-S 1998 NETS-S 2007 

Temel işlem ve kavramlar Teknolojik işlem ve kavramlar 
Problem çözme ve karar verme teknolojileri 

araçları  
Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar 

verme  
İletişim teknolojileri araçları İletişim ve işbirliği  
Sosyal, etik ve beşeri konular Dijital vatandaşlık 

Araştırma teknolojileri araçları Araştırma ve bilgi akışı 
Üretim teknolojileri araçları Yaratıcılık ve yenilikçilik 

(Mısırlı,2015) 

NETS-S 2016 Standartları ve Yeterlilik Alanları 

- Öğrenmesi Güçlendirilmiş Öğrenciler 

Öğrenme bilimleri tarafından bilgilendirilen öğrenme hedeflerinde yetkinliği seçme, 
gerçekleştirme ve göstermede aktif bir rol almak için teknolojiden yararlanır. 

- Dijital Vatandaş 

Öğrenciler, birbirine bağlı bir dijital dünyada yaşamanın, öğrenmenin ve çalışmanın 
haklarını, sorumluluklarını ve fırsatlarını tanır ve güvenli, yasal ve etik yollarla hareket eder 
ve model oluşturur. 

- Bilgi Oluşturucu Öğrenciler 

Bilgi oluşturmak, yaratıcı eserler üretmek ve kendileri ve başkaları için anlamlı öğrenme 
deneyimleri oluşturmak için dijital araçları kullanarak çeşitli kaynakları eleştirel bir şekilde 
düzenler. 

- Yenilikçi Tasarımcı Öğrenciler 

 Yeni, yararlı veya yaratıcı çözümler oluşturarak sorunları belirlemek ve çözmek için bir 
tasarım sürecinde çeşitli teknolojileri kullanır. 

- Bilişimsel Düşünen Öğrenciler 

Çözümleri geliştirmek ve test etmek için teknolojik yöntemlerin gücünden yararlanarak 
sorunları anlamak ve çözmek için stratejiler geliştirir ve kullanır. 

- Yaratıcı İletişimci Öğrenciler 

Hedeflerine uygun platformlar, araçlar, tarzlar, formatlar ve dijital medyayı kullanarak 
açık bir şekilde iletişim kurar ve çeşitli amaçlar için kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade ederler. 

https://www.iste.org/standards/for-students
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- Küresel İşbirliği Öğrencileri 

Başkalarıyla işbirliği yaparak ve yerel ve küresel ekipler halinde etkin bir şekilde çalışarak 
bakış açılarını genişletmek ve öğrenmelerini zenginleştirmek için dijital araçları kullanır.( 
https://www.iste.org/standards/for-students ) 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın evren ve örneklemi, verilerin 
toplamasında kullanılacak araçlar ve verilerin çözümlenmesine yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada “Covid-19 Salgın Sürecinde İlkokullarda Uygulanan Uzaktan Eğitimin 
Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşlerini” belirlemek amacıyla nicel araştırma tekniği kullanılmıştır. 
Bu araştırmada nicel araştırma tekniklerinden betimsel model kullanılmış olup, betimsel 
model katılımcıların ilgi ve isteklerini, görüşlerini, bilgi ve becerilerini ortaya koymak amacıyla 
kullanılır. Betimsel araştırmalar, başka bir deyişle tarama araştırmaları önceden olmuş ya da 
şu an mevcut bir durumun tespitini sağlamak amacıyla kullanılır (Karasar,2016). 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Örneklem özellikleri hakkında bilgi toplamak için evrenden seçilen sınırlı bir parçadır. 
Örneklemden yararlanarak evrenin özellikleri tahmin edilmeye çalışılır (Karadeniz vd., 2020). 
Araştırmanın evrenini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullara devam eden 
öğrencilerden oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini ise İstanbul’un 14 farklı ilçesindeki 26 ilkokulda eğitim gören, 
499 öğrenci oluşturmaktadır. Bu örneklemi oluşturan öğrencilerin demografik bilgileri tablo 
2.3, Tablo 2.4’te verilmiştir. 

Tablo 2.3. Katılımcıların demografik bilgileri tablosu 
Kişisel Bilgiler f % 

Cinsiyet 
Kız 264 53,2 

Erkek 232 46,8 

Sınıf 

1.Sınıf 68 13,6 
2.Sınıf 136 27,3 
3.Sınıf 179 35,9 
4.Sınıf 116 23,2 

Okul Öncesi Eğitim Durumu 
Evet 388 78,2 
Hayır 108 21,8 

Evinizde internet bağlantısı var mı 
Evet 432 86,9 
Hayır 65 13,1 

Tablet ya da bilgisayarın var mı 
Evet 355 71,1 
Hayır 144 28,9 

Cep telefonun var mı 
Evet 102 20,4 
Hayır 397 79,6 

Kendine ait odan var mı 
Evet 366 73,5 
Hayır 132 26,5 

Yaş 

6-7 88 17,7 

8 155 31,3 

9 171 34,5 

10-11 83 16,6 

https://www.iste.org/standards/for-students
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Araştırmaya katılan öğrencilerin; %53,2’si kız iken, %46,8’i erkek olduğu, %13,6’sı 1. 
Sınıf,%27,3’ü 2. Sınıf, %35,9’u 3. Sınıf, %23,2’si 4 sınıfa devam ettiği tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin %78,2’si okul öncesi eğitim almışken, %21,8’i okul öncesi eğitim almamış, 
%86,9’unun evinde internet varken, %13,1’inin evinde internet olmadığı belirlenmiştir. 
Öğrencilerin %71,1'nin’tablet ve bilgisayarı varken, %28,9’unun olmadığı tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin %20,4’ünün cep telefonu varken, %79,6’sının olmadığı, %73,5’inin kendine ait 
odası varken, %26,5’inin kendisine ait bir odasının olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
%17,7’sinin 6-7 yaşındayken, %31,3’ünün 8 yaşında, %34,5’inin 9 yaşında, geriye kalan 
%16,6’sının 10-11 yaşında olduğu belirlenmiştir.  

 Öğrencilerin demografik bilgilerinden sonra, öğrenciler hakkında daha detaylı bilgi 
edinmek için; öğrencilere anne ve babaları ile ilgili sorulmuştur. Bu sorular öğrencilerin anne 
babalarının eğitim düzeyleri ve çalışma durumları ile ilgilidir. Bunlarla ilgili veriler aşağıda 
tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 2.4. Öğrencilerin anne ve baba bilgileri  
Öğrenci Annelerinin Eğitim Düzeyleri f % 

Okumaz yazmaz 10 2 
İlkokul/ Ortaokul/İlköğretim 101 21,4 
Lise/ Meslek Yüksek Okulu 242 48,8 

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora 143 28,8 
Toplam  496 100 

Öğrenci Babalarının Eğitim Düzeyleri f % 
Okumaz yazmaz 0 0 

İlkokul/ Ortaokul/İlköğretim 60 14,4 
Lise/ Meslek Yüksek Okulu 190 39,1 

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora 225 46,3 
Toplam  486 100 

Annelerinin Çalışma Durumu f % 

Evet 199 40,3 
Ev Hanımı 295 59,7 

Toplam 494  

Babalarının Çalışma Durumu f % 

Evet 465 93,9 
Hayır 30 6,1 

Toplam 495 100 

Öğrencilerin annelerinin %10’u okumaz yazmazken, babalarının tamamının en az ilkokul 
mezunu olduğu tespit edilmiştir. Annelerin %%28,8’i lisans ve üstü eğitime sahipken, 
babaların %46,3’ünün lisans ve üstü eğitime sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
annelerinin %40,3’ü çalışırken, babaların %93,9’unun çalıştığı belirlenmiştir. Babaların sadece 
%6,1’i çalışmazken, annelerin %59,7’sinin ev hanımı olduğu tespit edilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri “ Covid-19 Salgınında Uygulanan Uzaktan Eğitimin Sürecine İlişkin 
Öğrenci Görüşleri” isimli anket çalışması ile toplanmıştır. (Ek 1). Anket *çalışması, katılmayı 
isteyen öğrenciler tarafından yapılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuş olup, ilk bölümde 
öğrencilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı on üç soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise 
öğrencilerinin geçtiğimiz mart ayından beri uygulanan uzaktan eğitimin değerlendirmesini 
yapmak amacıyla sorulmuş yirmi üç soru yer almaktadır. Sorular çoktan seçmeli yazılmıştır. 
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Sorular ve cevapları öğrencilerin anlayabileceği düzeyde, seviyelerine uygun yalın anlatımlı 
cümlelerdir. Sorular hazırlandıktan sonra Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. 
Yalçın Bay incelenmiş olup, uzman onayı alındıktan sonra Google Form üzerinden öğrencilerle 
paylaşılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen verilen betimsel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Betimsel istatistik, 
verilerin özetlenmesi ve araştırılması için en iyi yoldur. Verilerin istatiksel olarak derlenmesi, 
toplanması, özetlenmesi ve analiz edilmesi ile ilgili süreci kapsar.(Büyüköztürk, 2018) 

Öğrencilerin canlı ders uygulamaları hakkındaki görüşleri, ders değerlendirmeleri, 
önerileri, canlı derse katılım oranları her maddenin yüzdeleri hesaplanarak grafik halinde 
sunulmuştur. 

Bulgular 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Düşünceleri 

Ankete katılan öğrencilere, uzaktan eğitim hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için 
aşağıda verilen çoktan seçmeli cevaplar üzerinden soru hazırlanmıştır. Cevaplar uzaktan 
eğitim ile yüz yüze eğitimin kıyaslanmasına yöneliktir. 

Tablo 2.5. Öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki düşünceleri 
 f % 

 Uzaktan eğitim ve okula gitmek arasında bir fark olmadığını 
düşünüyorum 

74 15 

Yüz yüze eğitimin daha yararlı olduğunu düşünüyorum 408 82 

Uzaktan eğitimin daha yararlı olduğunu düşünüyorum 14 3 

Toplam 496 100 

Öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki düşünceleri hazırlanan çoktan seçmeli cevaplar 
üzerinden değerlendirilmiştir. Öğrencilerin % 82’si yüz yüze eğitimi daha yararlı bulurken, % 
15’i yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında bir fark olmadığını düşünüyor. Katıların 
yalnızca % 3’ü ise uzaktan eğitimi daha faydalı bulmuştur.  

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim İle İlgili Bilgi Kaynakları 

Öğrencilere uzaktan eğitime ile ilgili bilgi kaynakları, gelişmeleri nereden takip ettikleri 
hakkında soru sorulmuştur. Cevaplar çoktan seçmeli şekilde hazırlanmış olup, seçenekler 
arasında Tv, radyo ve internet, öğretmenim ve sosyal çevre yer almaktadır. 

Tablo 2.6. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili bilgi kaynakları 
 f % 

 Tv-Radyo-İnternet 111 22 

Öğretmenimden 363 73 

Çevremizden (Aile, komşu...vb) 23 5 

Toplam 497 100 

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde gelişmeleri takip ettiği kaynaklar 
değerlendirilmiştir. Öğrencilerin % 73’ü verilen cevaplardan öğretmenimden cevabını 
seçerken, %  22’si Tv, radyo ve internet cevabını ve % 5’i ise sosyal çevresinden öğrendiği 
söylemiştir. 
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Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenleri Hakkındaki Düşünceleri 

Ankete katılan öğrencilere,  uzaktan eğitim sürecinde öğretmenleri hakkındaki 
düşüncelerini öğrenmek amacıyla farklı sorular sorulmuştur. Bunlar öğretmenlerinin nasıl 
ders anlattığı ve öğretmenlerinin onlara ne sıklıkla söz verdiği hakkındadır. 

Tablo 2.7. Öğrencilerin öğretmenleri hakkındaki görüşleri 
 f % 

 Öğretmenim çok iyi ders anlatıyor 347 70 

Bizlere söz hakkı tanımıyor, hep kendisi anlatıyor, çok sıkılıyorum 115 23 

Öğretmenimin çok kötü ders anlattığını düşünüyorum 33 7 

Toplam 495 100 

Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde, öğretmenlerinin ders anlatımlarını 
değerlendirmişlerdir. Öğrencilerin % 70’i öğretmenlerinin çok iyi ders anlattığını düşünürken, 
%  7’si çok kötü ders anlattığını düşünüyor ve % 23’ü derste hep öğretmeninin konuştuğunu 
öğrencilere söz hakkı tanımadığını belirtmiştir. 

Tablo 2.8. Öğrencilerin canlı derslere katılım sıklıkları 
 f % 

 Her derste bir kere 190 39 

Her derste birden fazla 89 18 

Günde bir kere 163 33 

Hiç söz hakkı vermiyor 51 10 

Toplam 493 100 

Öğrencilere aynı zamanda öğretmenlerinin derslerde ne sıklıkla söz verildiği sorulmuş. 
Öğrencilerin % 39’u her derste bir kere söz aldığını, % 33’ü günde bir kere söz aldığını, %18’ü 
her derste birden fazla söz aldığını söylerken,% 10’u ise hiç söz almadığını söylemişlerdir. 

Öğrencilerin EBA Canlı Ders Hakkındaki Düşünceleri 

Öğrencilere yapılan canlı derslerin değerlendirmesini yapmak amacıyla çoktan seçmeli 
cevaplar üzerinden soru sorulmuştur. Cevaplar çok iyi, bazen iyi, düzenli ders yapamıyoruz ve 
çok kötü şeklinde düzenlenmiştir. 

Tablo 2.9. Öğrencilerin canlı ders hakkındaki düşünceleri 
 f % 

 Çok iyi olduğunu düşünüyorum 143 29 

Bazen iyi ders yapamadığımızı düşünüyorum 247 50 

Derslerimizi düzenli yapamıyoruz 53 11 

Çok kötü olduğunu düşünüyorum 50 10 

Toplam 493 100 

Öğrencilere EBA Canlı Ders uygulaması hakkındaki düşünceleri sorulduğunda verilen 
çoktan seçmeli cevaplar üzerinden % 11’i düzenli ders yapılmadığını söylerken,% 50’si bazen 
iyi ders yapamadıklarını düşünüyor, % 29’u çok iyi olarak değerlendirirken, % 10’u ise canlı 
ders uygulamasının çok kötü olduğunu düşünüyor. 
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Öğrencilerin Canlı Ders Süreleri Hakkındaki Önerileri 

Öğrencilere canlı ders süreleri hakkında sorular sorulmuştur. İlk soru bir günde kaç canlı 
ders yapılmasıdır. Cevaplar 1-2 ders, 3-4 ders ve 5-6 ders olarak hazırlanmıştır. 

Tablo 2.10. Öğrencilerin bir gündeki canlı ders istekleri 
 f % 

 1-2 Ders 72 15 

3-4 Ders 199 40 

5-6 Ders 221 45 

Toplam 492 100 

Öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığında, %40’ının 3-4 ders seçeneği seçtiğini, % 
15’inin 1-2 ders seçeneğini seçtiğini ve %45’inin 5-6 ders seçeneği seçtiği görülmektedir. 

Öğrencilere sorulan bir diğer soru ise bir canlı dersin süresinin kaç dakika olması gerektiği 
ile ilgilidir. Cevaplar arasında en fazla 15 dakika, 15-30 dakika ve 30-40 dakika yer almaktadır. 

Tablo 2.11. Öğrencilerin ders süreleri hakkındaki düşünceleri 
 f % 

 En fazla 1-15 dakika 46 9 

15-30 dakika 223 46 

30-40 dakika 225 45 
Toplam 494 100 

Öğrencilere canlı ders süreleri ile sorulan bir diğer soru ise bir canlı dersin kaç dakika 
olması gerektiğidir. Öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığında % 9’unun  en fazla 15 dakika 
seçeneğini seçtiğini, % 45’inin 15-30 dakika seçeneği seçtiği ve % 46’sının  30-40 dakika 
seçeneği seçtiği görülmektedir. 

Öğrencilerin Evlerindeki İnternet Kaynakları 

Ankete katılan öğrencilere, canlı derse katılmak için kullandıkları internet kaynakları 
sorulmuştur. Cevaplar çoktan seçmeli cevaplar üzerinden hazırlanmış olup seçenekler 
arasında modem, cep telefonu, komşunun interneti ve internet yok yer almaktadır. 

Tablo 2.12. Öğrencilerin canlı derslerde kullandıkları internet kaynakları 
 f % 

 Modem  369 74 

Cep telefonu interneti 87 18 

Komşumuzdan 33 7 

Evde internet yok 7 1 

Toplam 496 100 

Öğrencilere canlı ders sırasında kullandıkları internet kaynağı sorulmuştur. Öğrencilerin 
% 74’ünün evlerinde modem bulunduğunu, % 18’inin cep telefonundan bağlandığını, % 
7’sinin komşularının internetinden yararlandığını belirtirken, % 1’inin evinde internet 
bulunmadığı belirtmiştir. 
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Öğrencilerin Canlı Derse Katılım Sıklıkları 

Öğrencilerin canlı derslere ne sıklıkla katıldığını öğrenmek için hazırlanan çoktan seçmeli 
cevaplar üzerinde soru sorulmuştur. Hazırlanan cevaplar arasında her zaman, sıklıkla, bazen, 
çok az ve hiç seçenekleri yer almaktadır. 

Tablo 2.13. Öğrencilerin canlı derse katılım sıklıkları 
 f % 

 Her zaman katılıyorum 274 56 

Sıklıkla katılıyorum 134 27 

Bazen katılıyorum 57 11 

Çok az katılıyorum 23 5 

Hiç katılmıyorum 5 1 

Toplam 493 100 

Öğrencilere canlı derslere katılım sıklıkları sorulmuştur. Öğrencilerin % 56’sı her zaman 
katıldığını, %27’sı sıklıkla katıldığını, % 11’si bazen katıldığını, % 5’i çok az katıldığını ve %1 ise 
hiç katılmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitimde Ödevlendirme Hakkındaki Düşünceleri 

Öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde ödevlendirme hakkında sorular sorulmuştur. İlk 
soru ödev verilip verilmemesi ile ilgilidir. İkinci soru ise öğretmenlerin ödev kontrolü yapıp 
yapmadığını tespit etmek amacıyla sorulmuştur. İlk soruda hazırlanan çoktan seçmeli 
cevaplar arasında faydalı olduğunu düşünüyorum, karasızım ve ödev verilmemeli seçenekleri 
yer almaktadır. 

Tablo 2.14. Öğrencilerin ödevlendirme hakkındaki düşünceleri 
 f % 

 Bize fayda sağladığını düşünüyorum 303 61 

Kararsızım 123 25 

Ödev verilmemeli 70 14 

Toplam 496 100 

Öğrencilere uzaktan eğitimde ödevlendirme hakkındaki görüşleri sorulmuştur. 
Öğrencilerin % 61’i faydalı bulduğunu ve ödev verilmesi gerektiğini söylerken, %14’ü ödev 
verilmemesi gerektiğini söylemişlerdir. %25’i ise bu konuda kararsız kaldığını söylemişlerdir. 

Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde, ödev kontrolü yapıp yapmadıklarını tespit 
etmek amacıyla öğrencilere sorulmuştur. Hazırlanan cevaplar arasında evet, hayır ve ödev 
vermiyor seçenekleri yer almaktadır. 

Tablo 2.15. Öğretmenlerin ödev kontrol oranları 
 f % 

 Evet 347 70 

Hayır 121 24 

Ödev vermiyor 30 6 

Toplam 498 100 
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Öğrencilere öğretmenlerinin ödevlerini kontrol edip etmedikleri sorulmuştur. 
Öğrencilerin %70’i öğretmenlerinin ödevlerini kontrol ettiklerini söylerken, %24’ü kontrol 
etmediğini söylemiştir. % 6’sı ise öğretmenlerinin ödev vermediğini belirtmiştir. 

Öğrencilerin Çevrimdışı Eğitici Platformlara Üyelik Durumları 

Ankete katılan öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerine yardımcı 
olması amacıyla kullandıkları eğitici internet sitelerine üyelikleri olup olmadıkları 
sorulmuştur. 

Tablo 2.16. Öğrencilerin eğitici programlara üyelik durumları 
 f % 

 Var 149 30 

Yok 346 70 

Toplam 495 100 

Öğrencilere canlı dersler dışında, derslerine yardımcı olması için herhangi bir çevrimdışı 
bir uygulamaya üyeliklerinin olup olmadıkları sorulmuştur. Buna göre ankete katılan 
öğrencilerin % 70’inin üyeliğinin bulunmadığı, % 30’unun üyeliğinin olduğu gözlenmiştir. 

Öğrencilerin Yarı Zamanı Uzaktan Eğitim Hakkındaki Düşünceleri 

Öğrencilere, geçtiğimiz aylarda uygulanan yarı zamanlı yüz yüze eğitime katılıp 
katılmadıkları sorulmuştur. Cevaplar evet, hayır ve bazen şeklinde oluşturulmuştur. 

Tablo 2.17. Öğrencilerin yarı zamanlı yüz yüze eğitime katılım oranları 
 f % 

 Evet 282 57 

Hayır 79 16 

Bazen 135 27 

Toplam 496 100 

Öğrencilere geçtiğimiz aylarda uygulanan yarı zamanlı yüz yüze eğitime katılıp 
katılmadıkları sorulmuştur. Buna göre öğrencilerin % 57’si katıldığını, % 27’si bazen katıldığını 
ve % 16’sının ise katılmadığı gözlenmiştir. 

Tablo 2.18. Öğrencilerin yarı zamanlı yüz yüze eğitim hakkındaki düşünceleri 
 f % 

 Derslerimi daha iyi öğrenmemi sağlıyor 192 39 

Haftada iki gün bile olsa arkadaşlarımı, öğretmenlerimi görmek iyi geldi 124 25 

Hem okulda hem uzaktan eğitim olunca anlamakta güçlük çekiyorum 30 6 

Daha çok okula gitmek gerektiğini düşünüyorum 73 15 

Covid-19 salgını olduğu sürece yüz yüze eğitim olmamalı 74 15 

Toplam 493 100 

Öğrencilere yarı zamanlı uzaktan eğitim modeli ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. Buna 
göre ankete katılan öğrencilerin % 39’unun yarı zamanlı yüz yüze eğitim ile dersleri daha iyi 
anlayabildiğini, % 25’inin arkadaşlarının görmenin onları iyi hissettirdiğini, % 15’inin daha çok 
okula gitmek gerektiğini düşündüğü ve salgın devam ettiği sürece yüz yüze eğitimin 
yapılmaması gerektiğini, % 6’sının ise hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim olunca daha zorluk 
çektiklerini düşündükleri gözlemlenmiştir. 
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Öğrencilerin Okula Gitme İsteme Sebepleri 

Öğrencilere okula gitmek isteyip istemedikleri sorulmuştur.  Cevaplar arasında evet, 
hayır ve karasızım seçenekleri yer almaktadır. 

Tablo 2.19. Okula gitmek isteyen öğrencilerin dağılımları 
 f % 

 Evet 369 75 

Hayır 17 3 

Kararsızım 107 22 

Toplam 493 100 

Öğrencilere okula gitme istekleri sorulmuştur. Ankete katılan öğrencilerin % 77’si 
isterken, %22’si kararsız kaldıklarını söylemişlerdir. Yalnızca % 1’i okula gitmek istemediğinin 
belirtmiştir. 

Öğrencilere okula gitmek istemelerinin sebeplerini öğrenmek amacıyla çoktan seçmeli 
cevaplardan oluşan soru sorulmuştur. Cevaplar arasında öğretmenimi özledim, 
arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim, derslerim için çok faydalı ve evde çok sıkılıyorum 
seçenekleri yer almaktadır. 

Tablo 2.20. Öğrencilerin okula gitmek isteme sebepleri 
 f % 

 Öğretmenimi özledim 94 20 

Arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim 114 24 

Derslerimi bu şekilde daha iyi anlayabileceğimi 
düşünüyorum 

225 47 

Evde çok sıkılıyorum 43 9 

Toplam 476 100 

Öğrencilere okula gitmek istemelerinin sebepleri sorulmuştur. Buna göre ankete katılan 
öğrencilerin % 47’si derslerine fayda sağladığı için, % 24’ü arkadaşlarını özlediği için, % 20’si 
öğretmenini özlediği için ve % 9’u evde canı çok sıkıldığı için cevaplarını vermişlerdir. 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ile İlgili Önerileri 

Öğrencilere uzaktan eğitim ile ilgili değerlendirmeler yapmak amacıyla sorular 
sorulmuştur. Bu sorular en çok zorlandıkları konular ve uzaktan eğitime yönelik önerilerdir. 

Tablo 2.21. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin zorlandıkları konular 
 f % 

 İnternet sorunu nedeniyle derslere katılmada zorlandım 167 34 

Teknolojik yetersizliklerden dolayı canlı derslere katılmada zorlandım 75 15 

Dersleri anlamada zorlandım 170 34 

Öğretmenin sorularını cevaplamada zorlandım 50 10 

Arkadaşlarımın ne söylediklerini anlamada zorlandım 32 7 

Toplam 494 100 

Öğrencilere uzaktan eğitim ile ilgili önerileri sorulmadan önce, uzaktan eğitim sürecinde 
onları en çok zorlayan konular sorulmuştur. Buna göre öğrencilerin % 34’ü internet sorunu 
nedeniyle bağlanmada zorlandığını, %34’ü dersleri anlamada zorlandığını, % 15’i teknolojik 
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yetersizliklerden dolayı zorlandığını, % 10’u öğretmeninin sorularını cevaplandırmada 
zorlandığını ve % 7’si arkadaşlarının söylediklerini anlamada zorlandığını belirtmişlerdir. 

Tablo 2.22. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili önerileri 
 f % 

 Ders saatleri daha fazla olmalı 62 13 

Ders anlatımları ilgi çekici hale getirilmelidir 223 45 

İnternetteki altyapı çalışmaları iyileştirilmeli 185 37 

İlkokullarda canlı ders yapılmamalı 26 5 

Toplam 496 100 

Öğrencilere uzaktan eğitim ile ilgili önerileri sorulmuştur. Buna göre öğrencilerin % 45’i 
ders anlatımlarının ilgi çekici olması gerektiğini, % 37’si internetteki alt yapı eksikliklerinin 
düzeltilmesi gerektiğini, %13’ü ders saatlerinin daha fazla olması gerektiğini ve % 5’inin 
ilkokullarda canlı derslerin yapılmaması gerektiğini söyledikleri görülmektedir. 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Aileleri İle Durumları 

Öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde aileleri ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesini 
yapmak amacıyla soru sorulmuştur. Cevaplar arasında hiç olmadığı kadar kaliteli zaman 
geçiriyorum, herhangi bir fark yok ve ailemle olan iletişimimiz azaldı şeklindedir. 

Tablo 2.23. Öğrencilerin aileleriyle olan ilişkilerinin değerlendirilmesi 
 f % 

 Ailemle hiç olmadığı kadar kaliteli vakit geçiriyorum 129 26 

Bir fark yok iletişimimiz aynı 334 67 

Ailemle iletişimim azaldı 33 7 

Toplam 496 100 

Öğrencilere Covid-19 salgınından dolayı ailecek evlere kapanılan şu günlerde aileleriyle 
olan ilişkilerinin değerlendirmelerini yapmaları istenmiştir. Buna göre öğrencilerin % 67’sinin 
ilişkilerinde herhangi bir fark bulunmadığını, %26’sının hiç olmadığı kadar kaliteli vakit 
geçirdiklerini ve %7’sinin ise ailesiyle ilişkisinin azaldığını söyledikleri görülmektedir. 

Öğrencilere aile iletişimlerini de etkileyen ailelerin onlara olan yardımları sorulmuştur. 
Hazırlanan cevaplar arasında çok yardım ediyor, bazen yardım ediyor ve hiç yardım etmiyor  

Tablo 2.24. Ailelerin uzaktan eğitim sürecinde çocuklarına yardım oranları 
 f % 

 Ailem bana çok yardım ediyor 221 45 

Ailem bazen yardım ediyor 224 45 

Ailem bana hiç yardım etmiyor 50 10 

Toplam 495 100 

Öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde ailelerinin onlara olan ne kadar yardım ettikleri 
hakkında soru sorulmuştur. Öğrencilerinin %45’i çok yardım ettiğini, % 45’i bazen yardım 
ettiğini ve %10’u ise hiç yardım etmediğini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin Ders Dışındaki Faaliyetleri 

Öğrencilerin canlı dersler dışındaki zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini öğrenmek 
amacıyla bu soru sorulmuştur. Çoktan seçmeli cevaplar arasında ödev yapıp kitap okuyorum, 
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telefon ve tabletle oynuyorum, televizyon seyrediyorum ve dışarıda arkadaşlarımla 
oynuyorum seçenekleri yer almaktadır. 

Tablo 2.25. Öğrencilerin ders dışındaki faaliyetleri 
 f % 

 Ödevlerimi yapıyor ve kitap okuyorum 238 48 

Çoğunlukla telefon veya tablette oyun oynuyorum 107 21 

Televizyon seyrediyorum 132 27 

Dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum 18 4 

Toplam 495 100 

Öğrencilere canlı dersler dışında kalan vakitlerini nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. 
Buna göre öğrencilerin % 48’i ödev yapıp kitap okuduklarını, % 27’si televizyon seyrettiğini, 
%21’i telefon ya da tabletle oyun oynadıklarını ve % 4’ü ise dışarıda arkadaşlarıyla oyun 
oynadığını söylemişlerdir. 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitimdeki Psikolojik Durumları 

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinden psikolojik olarak nasıl etkilendiklerini tespit 
etmek amacıyla, kendi duygu durumlarını nasıl nitelendirdikleri sorulmuştur. Hazırlanan 
çoktan seçmeli cevaplar arasında mutlu, yorgun, gergin ve üzgün seçenekleri yer almaktadır. 

Tablo 2.26. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki psikolojik durumları 
 f % 

 Mutlu 140 28 

Yorgun 151 31 

Gergin 40 8 

Üzgün 166 33 

Toplam 497 100 

Öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde kendini nasıl hissettikleri sorulmuştur. Buna göre 
öğrencilerin %33’ü üzgün, %31’i yorgun, %28’i mutlu ve %8’i gergin cevaplarını vermişlerdir. 

Öğrenciler Tarafından Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitimin Karşılaştırılması 

Öğrencilerden son soru olarak, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin karşılaştırmasını 
yapmak amacıyla yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında tercih yapmaları istenmiştir. 
Seçenekler arasında kesinlikle yüz yüze eğitim, kesinlikle uzaktan eğitim, fark etmez ve hem 
yüz yüze hem de uzaktan eğitim olabilir seçenekleri olabilir. 

Tablo 2.27. Yüz yüze eğitim mi, uzaktan eğitim mi? 
 f % 

 Kesinlikle yüz yüze eğitim 387 78 

Kesinlikle uzaktan eğitim 24 5 

Fark etmez 53 11 

Hem yüz yüze hem uzaktan eğitim olabilir 29 6 

Toplam 493 100 

Öğrencilerden son olarak yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında karşılaştırma 
yapmaları istenmiştir. Öğrencilerden %78’i kesinlikle yüz yüze eğitim, %11’i fark etmez, %6’sı 
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hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim ve % 5’i kesinlikle uzaktan eğitim cevabını verdikleri 
gözlemlenmiştir. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Sonuç   

Canlı Derslerde Kullanılan İnternet Bağlantısı Hakkındaki Sonuçlar 

- Öğrencilere evden internete nasıl bağlandıkları sorulduğunda, araştırmaya katılan 
öğrencilerden %74’ünün evinde modem olduğu ve evden internete bağlandıkları 
belirlenmiştir.  

- Öğrencilere çevrimdışı platformlara ait üyelikleri sorulduğunda, %70’inin çevrimdışı 
platformlara üyeliğinin olmadığı görülmektedir. Bu veride uzaktan eğitim sürecinin başka 
eğitim ortamlarıyla desteklenmediği söylenebilir.  

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ve Canlı Derslerle İlgili Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

- Öğrencilerden EBA Canlı Ders uygulamasına ilişkin görüşleri sorulduğunda,  %50’si 
“bazen iyi ders yapamadığımızı düşünüyorum” cevabını verirken,  %11’i “derslerimizi düzenli 
yapamıyoruz” %10’u ise “çok kötü buluyorum” cevabını vermektedir. Buradan toplamda 
öğrencilerin %71’inın çok verimli ders yapamadıklarını düşündüğü belirlenmiştir. 

- Öğrencilerin, salgın sürecinde ki uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşleri sorulduğunda, 
%82’sinin yüz yüze eğitimi daha yararlı bulduğunu belirtmektedir. Uzaktan eğitime ilişkin 
görüşlere incelendiğinde, uzaktan eğitimin çok faydalı olmadığı görüşü ağırlık kazandığı tespit 
edilmiştir. Elde edilen verilere göre,  Covid-19 salgınında uygulanan uzaktan eğitimin 
öğrenciler açısından yeterli ve yararlı olmadığı görüşünün ağırlık kazandığı söylenebilir. 

Öğrencilerin Canlı Derslere Katılımları İle İlgili Sonuçlar 

- Öğrencilere bir günde kaç tane canlı ders yapılması gerektiği sorulduğunda, %45’i 5-6 
ders, %40’ı 3-4 ders seçeneğini tercih ederken, %15’i ise 1-2 ders yapılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin %.85’inin derslerini öğrenmek için, uzaktan da olsa ders yapmak 
istedikleri söylenebilir. 

- Öğrencilere bir ders süresinin kaç dakika olması gerektiği sorulduğunda, %45’i 30-40 
dakika ders yapılması gerektiğini belirtirken,  % 45’sı 15- 30 dakika, %9’u ise 0-15 dakika ders 
yapılması gerektiğini belirtmiştir.  

- Öğrencilere canlı derslere ne sıklıkla katıldığı sorulduğunda, araştırmaya katılan 
öğrencilerin %56’sı her zaman katıldıklarını belirtmişlerdir. Hiç katılamayan ve çok az katılan 
öğrenciler, ankete katılan kişilerin % 6’sı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara bakarak 
öğrencilerin derslere katılmaya dikkat ettikleri söylenebilir. 

Öğrencilerin Öğretmenlerinin Performans Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

- Öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili gelişimleri nereden takip ettiği, nasıl öğrendiği 
sorulduğunda, % 73’ünün öğretmeninden öğrendiğini belirtilmiştir. Salgın sürecinden sınıf 
öğretmenlerin öğrencileri uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirdikleri tespit edilmiştir. 
Öğrencilerini bu zorlu süreçte yalnız bırakmadıkları söylenebilir. 
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- Öğrencilerden öğretmenlerinin ders anlatımlarını değerlendirmeleri istendiğinde %70’i 
öğretmenlerinin iyi ders anlattığı söylese de, %23’ü ise öğrencilere söz hakkı tanımadığını 
belirtmiştir. 

- Öğrencilere öğretmenlerinin kendisine ne kadar söz verdiği sorulduğunda, %39’unun 
her derste bir kere söz aldığı görülürken,  %33’ünün ise günde bir kere söz aldığını belirmiştir. 
%10’unun ise hiç söz hakkı vermiyor seçeneği işaretledikleri tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin Ödevlendirme Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Sonuçlar              

- Öğrencilere ödevlendirme hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, öğrencilerin %61’inin 
ödevin onlar için faydalı olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.  

- Öğrencilere öğretmenlerinin ödevlerini kontrol edip etmedikleri sorulduğunda, %70’i 
ödevlerin kontrol edildiğini söylemişlerdir. Bu sonuçlarla uzaktan da olsa öğrencilerin ödev 
yapmaya istekli olduğu ve öğretmenlerin büyük bir kısmının öğrencilerin ödevlerine 
geribildirim yaptığı söylenebilir. 

Öğrencilerin Yüz Yüze Eğitime Katılım İsteklerine İlişkin Sonuçlar 

- Öğrencilere yarı zamanlı uygulanan yüz yüze eğitime katılıp katılmadıkları 
sorulduğunda, %57’sinin katıldığı görülmektedir. Aynı zamanda yüz yüze eğitim için de %82’si 
yüz yüze eğitimin daha faydalı ve anlaşılır olduğunu belirtmiştir. 

- Öğrencilere okula gitmek istiyor musun? Sorusu sorulduğunda,  %75’inin okula gitmek 
istediği görülmektedir. Okula gitmek istemelerinin sebebini ise derslerini daha iyi anlamak 
istedikleri için olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin Psikolojik ve Aile Durumları Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

- Öğrencilere uzaktan eğitimden kalan zamanlarını nasıl değerlendirdikleri 
sorulduğunda,  %.48’i ödev yaptığını ve kitap okuduklarını söylerken, %27’si televizyon izlerim 
demişlerdir. Telefon ve tabletle oyun oynarım cevabını veren öğrenciler de ankete katılan 
öğrencilerin  % 21’ini oluşturmaktadır. 

- Öğrencilere salgın sürecinde aileleri ile olan iletişimlerine ilişkin soruya, %67’si ailemle 
iletişimimde herhangi bir fark yok cevabını verdiği tespit edilmiştir.  Ayrıca uzaktan eğitim 
sürecinde ailelerinin yardım etme durumlarına bakıldığında ise %10’unun hiç yardım etmediği 
görülmektedir. %45’inin çok yardım ediyor ve yine  %45’inin ise bazen yardım ediyor 
seçeneklerini seçtikleri tespit edilmiştir. 

- Öğrencilere salgın sürecinde kendi psikolojik durumlarını değerlendirmelerine ilişkin 
“kendisini nasıl hissediyorsun” sorusuna, % 33’ünün üzgün, %31’inin yorgun %28’inin mutlu 
ve % 8’inin ise gergin cevaplarını verdikleri görülmektedir. Üzgün, yorgun ve gergin 
duygularını birlikte değerlendirdiğimizde öğrencilerin % 72’si gibi büyük bir oranın kendilerini 
kötü hissettiği söylenebilir. 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ile İlgili Önerilerine İlişkin Sonuçlar 

- Öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde onları en çok zorlayan olaylar sorulduğunda, % 
34’ünün internet sorunu nedeniyle katılmada zorlandığını belirtirken,  yine % 34’ünün 
öğrendiklerimi anlamada zorlandığı belirlenmiştir.   
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- Uzaktan eğitim ile ilgili öneriler sorusuna, öğrenciler tarafından verilen cevaplar 
arasında, %37’sinin internetteki alt yapı sorunları iyileştirilmeli,  %45’inin dersler ilgi çekici 
hale getirilmeli cevaplarını verdikleri öne çıkmaktadır. 

- Son olarak öğrencilerden yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında seçim yapmaları 
istendiğinde, öğrencilerin %.78’i “kesinlikle yüz yüze eğitim” cevabını verirken, %5’i 
“kesinlikle uzaktan eğitim” cevabı vermiştir. Öğrencilerin yapılan uzaktan eğitimin yerine 
eskisi gibi yüz yüze eğitimi tercih ettiği, okullarını çok özlediği söylenebilir.   

Tartışma  

Covid-19 salgının sürecinde virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından, virüsün 
yayılmasını yavaşlatmak adına acil uzaktan eğitime geçilmiştir. Eğitimin aksamaması için tek 
ve en önemli çözüm olarak uzaktan eğitim görülmüş ve EBA üzerinden gereken çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. 

Araştırma kapsamında, uzaktan eğitimin çeşitli yönleriyle incelenmesini sağlayacak 
öğrenci görüşlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda öğrenci görüşlerine yönelik başka 
araştırmalarda yapılmıştır. Bu araştırmalar incelendiğinde benzer sorulara benzer yanıtlar 
verildiği görülmektedir.  

Başaran ve arkadaşlarının (2020) “Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Getirisi 
Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma” adlı çalışma incelendiğinde öğrencilerin 
%58’inin canlı derslere düzenli olarak katıldıkları, yine aynı çalışmada canlı derslerin verimliliği 
üzerine sorulan soruda öğrencilerin yaklaşık %60’ının çeşitli nedenle başarısız buldukları 
görülmektedir. 

Yurtbakan ve Akyıldız’ın (2020) “Sınıf Öğretmenleri, İlkokul Öğrencileri ve Ebeveynlerin 
Covid-19 İzolasyon Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Hakkındaki Görüşleri” 
adlı çalışmada da sınıf öğretmenlerinin günlük ödevlendirme konusunda öğrencileri ile 
irtibata geçtikleri tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin okulda etkileşimi daha fazla olduğu ve 
anında dönüt alabildiği için yüz yüze eğitimi tercih ettikleri ortaya konulmuştur. 

Özdoğan ve Berkant’ın (2020) “Covid-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin 
Paydaş Görüşlerin İncelenmesi” adlı çalışmada uzaktan eğitimin niteliğini artırmak için 
getirilen önerilerde; internet altyapısında iyileştirilmeli ve öğretmenimle etkileşim halinde 
olmalıyım cevapları öne çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmada ve incelenen diğer araştırmalarda da görüldüğü gibi öğrencilerin 
dersleri daha etkili ve kolay anlayabildiği gerekçesiyle yüz yüze eğitimi tercih ettiği 
görülmektedir. Bunun en büyük sebebi de ilkokul öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemi 
özellikleri ve uzaktan eğitim sistemindeki eksiklikler olabilir.  

Öneriler 

 Bu bölümde İstanbul ilinde uygulanan “Covid-19 Salgın Sürecinde İlkokullarda 
Uygulanan Uzaktan Eğitimin Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri” konulu araştırmadan elde 
edilen veriler doğrultusunda, belirlenmiş olan sorunlara ilişkin çözüm önerileri aşağıda 
verilmiştir.  
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1. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci etkileşimi artırılmalıdır. 
Derslerde mümkün olduğunca öğrencilere söz hakkı verilmeli, öğrencilerin derse katılımı 
sağlanmalıdır. 

2. Uzaktan eğitim sürecinde, öğrenciler arasında görülen teknolojik araç gereç eşitsizliği 
giderilmelidir. 

3. Öğrencilerin canlı derslere sağlıklı bağlanabilmesi için, EBA üzerinde yaşanan 
aksaklıklar düzeltilmeli, yaşanabilecek sorunlar önceden giderilmelidir. Ders süreleri ve 
sayıları öğrencileri sıkmayacak düzeyde olup, aynı zamanda akademik anlamda da geri 
kalmamaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

4. Ev ortamında düzenlemeler yapılmalı, uygun öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. 
Uzaktan eğitim süreci sadece canlı derslerle kısıtlı kalmamalı, evde de çeşitli eğitim 
platformları ve öğrenme araçlarıyla desteklenmelidir. 

5. Ödevler öğrencinin kendi başına yapabileceği düzeyde, günlük öğretilen konulara 
yönelik olmalıdır. Öğretmen eğer ödev veriyorsa, ödevler mutlaka dijital ortamdan da olsa 
kontrol edilmelidir. 

6. Öğrencilere, kalan zamanını verimli bir şekilde geçirmesi için oyunlar hazırlanmalıdır. 
Aynı zamanda salgın sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin sürekli ekran başında ve 
hareketsiz kaldıkları düşünüldüğünde, ev oyunlarına, evde yapılabilecek sporlara da yer 
verilmelidir. Özellikle bu süreçte ailelere büyük görev düşmektedir.   

7. Öğrencilerin sürekli bir ekrana baktıkları düşünülürse, bu durum onlar için çok sıkıcı 
bir hal alabilir. Bu nedenle dersler ilgi çekici hale getirilmeli, derslere başlamadan uygulamalar 
üzerinden çeşitli oyunlar oynatılabilir. 

8. Öğrencilerin psikolojik durumlarında yaşanan gelişmeler veli öğretmen işbirliği ile 
çözülmeye çalışılmalı, gerekirse okul rehber öğretmenleri tarafından bu konuyla alakalı 
çalışmalar yapılmalıdır. 

9. Öğretmenlere uzaktan eğitimi ile ilgili çevrimiçi ortamlarda eğitimler düzenlenmeli, bu 
eğitimlerden elde edilen veriler veliler ile paylaşılmalı, veli eğitimleri düzenlenmelidir. 
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Introduction 

Problem Based Learning (PBL) is a student-centered method implemented in small 
student groups known as base groups, where real-world events serve as the stimulus for a 
greater grasp of both academic and practical topics. PBL is one of the most extensively 
utilized strategies for integrating real-life issues and solutions into the classroom by 
encouraging students to think critically while also collaborating with one another, as one of 
the 21st century skills. PBL borrows principles from the constructivist learning theory's three 
main pillars: pragmatic constructivism, cognitive constructivism, and social constructivism. In 
other words, it frequently incorporates concepts from Dewey's philosophy, Piaget's cognitive 
theory, and Vygotsky's social constructivist theory (Arman, 2018). Through pragmatic 
constructivism, learners can construct a framework in PBL process to guide their actions. 
With the help of cognitive constructivism, they can assimilate new knowledge to their 
existing ones. Finally, in the social constructivism process, knowledge will be constructed 
through interaction. Torp and Sage (2002) outline the processes of a typical PBL lesson as 
follows: prepare the learners, meet the problem, identify what they know, what they need 
to know, define the problem statement, gather and exchange information, produce viable 
solutions, and lastly debrief the problem. One problem that could be handled that way is 
global warming, which is a serious issue that needs to be tackled both individually and 
globally. Moreover, this is a ubiquitous topic that could be presented in many scientific 
papers, which many English learners read while studying for lessons or sometimes for 
extensive reading.  

 PBL, as defined by Barrows and Tamblyn (1980), is the learning that occurs as a result of 
working toward the understanding or resolution of a problem. Instead of simply providing 
the necessary knowledge, PBL may be used to give an important body of knowledge, the 
capacity to utilize knowledge successfully, the ability to expand or develop that knowledge, 
and the ability to provide appropriate care for future issues that they will experience 
(Barrows, 1985). As it is considered that universities are science and research centers (Azar, 
2010), in Turkey, the University Entrance Exam of English is one of the most important high-
stakes assessments. Reading is the most pivotal skill assessed in this exam. The texts in the 
exam are from various backgrounds ranging from space technology to the extinction of 
dinosaurs. Thus, the implementation of PBL, with the problem determined as global warming 
to be delved into can be beneficial for the exam process of students and lead students to 
display positive attitudes towards PBL. Moreover, the learners can become much more 
aware of the consequences of the climate change and they may find it useful to implement 
PBL into some other topics that are found in reading passages such as deforestration or 
gender equality. Moreover, global warming is an issue, the negative effects of which we feel 
in many aspects of our lives. Therefore, by implementing PBL into the course, the students 
will be able to find a solution to a real life problem, while at the same time using the target 
language. The current study inquires the answer of the question of ‘What are the Turkish EFL 
students’ views on the scope and effectiveness of PBL study?’ 

Instead of pushing students to process abstract grammar rules and place specific 
vocabulary items in correct places in sentence blocks, PBL may provide students with 
meaningful and purposeful activities in which they must use their target language to convey 
meaning. Global warming is an issue the students in language classes who study for the 
University Entrance Exam of English (YDT) constantly come across in the question samples of 
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university entrance exam of English, most notably in reading passages. The idea is that the 
more they become aware of the issue and the possible solutions for it, the better they can 
understand the passages and answer the comprehension questions accordingly. Moreover, 
global warming is an issue, the negative effects of which we feel in many aspects of our lives. 
Hence, by implementing PBL into the course, the students will be able to find a solution to a 
real life problem, while being exposed to the target language. Much as research has shown 
that utilizing PBL in a variety of settings and academic subjects is appealing and allows 
students to develop a variety of cognitive competences (Albanese & Mitchell, 1993), no 
research has been done to scrutinize students' perceptions of PBL in the context of university 
entrance exam of English. The researcher conducted classroom observations and open-
ended interviews with the students involved in the study to be able to make some 
interpretations about the PBL process. 

PBL is a collaborative, constructivist, and contextualized learning and teaching approach 
that was developed in the 1960s at McMaster University Medical School in Canada. It uses 
real-life problems to initiate, motivate, and focus knowledge construction (Ribeiro, 2011). 
There must be a contextual problem which can stimulate the students to learn the topic with 
high order thinking skill (HOTS) (Ghufron & Ermawati, 2018). "Problem-based learning is a 
broad approach to classroom teaching and learning that involves students in the 
investigation of real-world problems and carefully designed products and tasks." 
(Blumenfeld, et al. 1991; Demirhan, 2002). Another factor that makes PBL significant is that 
it enables students to organize the knowledge and skills they have gained from various 
disciplines in the case of a problem. The relationship will be even more strongly elaborated 
if, at the end of the PBL process, the students reassess their plans and identify how the task 
could be more diligently fulfilled (Albanese & Mitchell, 1993). 

Foreign Language Test of University Entrance Assessment (YDT) 

Reading is overwhelmingly one of the most key objectives for many YDT participants in 
their language learning process. Hatipoğlu (2016) highlights that English university entrance 
exams in Turkey leave a negative backwash effect on learners’ perception of what L2 should 
be since they lack productive sections. Therefore, it is debatable whether or not it is as 
selective as other sample exams conducted in other countries. In line with this, the idea that 
reading is just decoding text to derive meaning is extensively challenged in literature, as it 
prioritizes the product rather than the process (Deregözü & Üstün, 2021). 

Method 

Proponents of action teaching argue that by allowing students to take action on social 
issues as part of the learning process, action teaching deepens learning, heightens student 
engagement, and provides students with a "scaffolding effect" for future prosocial civic 
action (Velez & Power, 2020). Action teaching has been used in varied educational settings, 
including grade schools, high schools, colleges, universities, and online courses taken by 
student and post-graduate learners (O’Grady, 2013). The Maastricht seven-jump process 
involves clarifying terms, defining problem(s), brainstorming, structuring and hypothesis, 
learning objectives, independent study and synthesis (Word, 2003). The seven steps of PBL 
were meticulously carried out and at the end of learning, the students were given a 
questionnaire in order to evaluate the implementation of PBL. Teacher self-evaluation report 
and observation checklist are utilized to consolidate the findings. Finally, as the descriptive 
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part of the study, an interview was conducted with one student from each group to find out 
the attitudes of students towards the process. Individual interviews were chosen to obtain 
as much complete and detailed data as possible and to allow participants to speak about 
their personal experiences (Polit & Beck, 2017). 

Participants 

The intervention done in this study was administered in Semester II during the 
2021/2022 academic year at one Anatolian High School in Kahramanmaraş, Turkey. The nine 
12th Grade students of English (seven females and two males) are the participants chosen 
by using purposive sampling. Purposeful sampling is widely used in qualitative research for 
the identification and selection of information-rich cases related to the phenomenon of 
interest (Palinkas, et al., 2015). This study took five weeks when Problem Based Learning 
Scale and Attitude Interview were conducted. 

Data Collection Tools 

Peer and Self Evaluation Form 

The aim of integrating this form was to gather information on the views of the learners 
for the performances of their peers. At the end of each presentation, the learners evaluated 
their peers and the group members who had just presented their findings administered self-
evaluation both for themselves and their group members. There were three main topics with 
detailed requirements beneath them. While evaluating, the students had four options, which 
are exceptional, acceptable, needs improvement, and blank (no evaluation). 

Observation Checklist 

 Observation checklist was developed by the researcher to reveal the learner’s 
classroom interaction during classroom observation. Whether the participants fulfill the 
requirements in PBL is aimed to be observed with the help of the checklist. The reason for 
this is to achieve objectivity while assessing the performances. This will be attained by 
observing the learners during their performances and checking if each element is carried out. 
More details about the checklist will be discussed in the findings and discussion sections. The 
observation checklist includes the essential elements required for problem based learning 
process, consisting of ten requirements. Each student was evaluated individually. The first 
item is ‘Establishing a need to know’, which defines the process whereby the students 
become eager and inquisitive about the topic they are going to deal with. The second item is 
‘Make a connection with the PBL process and University Entrance Exam of English (YDT)’, in 
which the learners are supposed to motivate themselves towards the implementation by 
making a connection with the elements included in YDT. ‘Working in harmony with the group 
members’ means each member in the group should willingly collaborate with their peers as 
a team. Item 4 was ‘Gather informatics related to the problem and form new ideas’. Students’ 
research process and generation of what is unknown to them was assessed in this statement. 
The fifth item was ‘Team synthesis and application to the problem related to the process’. 
Collaboration among group members and how they collectively present their findings were 
observed and evaluated accordingly. The sixth item stating ‘Organize a task around a driving 
question’ was to be accomplished by the individuals themselves pertinent to the solutions to 
the main problem. The next element; ‘Actively respond to problem’ was about finding 
suitable solutions and the way the students present their findings. The eighth element was 
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‘Use communicating skills while presenting the solutions’ in which students required to use 
both the target language and body language in a bid to convey their findings. The ninth item 
was ‘Observe the group members attentively and evaluate unbiasedly’ as called for being 
objective and thinking critically. And the last item was ‘Use target language as much as 
possible’. Though the main idea of PBL is to find solutions and the endeavors displayed by 
the learners during the process, the usage of the target language was taken into 
consideration as the secondary aim of the study was to prompt them to be immersed in 
English from a different angle. 

Teacher Self- Evaluation Form 

Teacher was both the facilitator and the observer in this study. The need for this form 
raised for two reasons; first, the teacher could assess his own performance and the form 
could enlighten him as to whether he needed to provide any improvements for the future 
studies if there are any. 

Attitude Interview with the Participants 

As mentioned above, there were three groups in PBL, each consisting of three members. 
PBL process was carried out for 3 consecutive weeks by each group. One participant from 
each group was selected for the interviews. Each member is a 12th grade language student 
aged 17 or 18. Before the interviews, consent form was given to the interviewees. Semi-
structured interviews were conducted so as to get an in-depth understanding of the views of 
students on Problem Based Learning. To give the participants the opportunity to express their 
thoughts and feelings in detail, semi-structured interview was preferred. The researcher 
interviewed three students that are the lead speakers of each group. They were chosen in an 
attempt to gain insight about the PBL process and to see their attitudes towards that kind of 
learning style. There were questions about students' overall performance in PBL sessions, 
their attitudes toward PBL, and the difficulties they encountered.  

Data Analysis 

"Data analysis is undertaken when researchers want to summarize and represent data 
that has been collected in a dependable, accurate, reliable, correct, and "right" manner," 
according to Mills (2000). While analyzing the qualitative data of the PBL process observation 
scheme, some quantitative data instruments such as graphics were used for more conclusive 
results. The additional data were collected using individual interviews with a purposive 
sample of three students and analyzed using inductive qualitative content analysis. The 
researcher first transcribed the interviews in order to analyze the qualitative data collected 
from them. Based on the research questions and literature, the transcriptions were coded to 
determine meaning units. Seidman (2013) outlines the steps to take when analyzing 
qualitative data. The smaller meaning units were identified, and preliminary codes were 
written in the margins.         

Transcriptions were read several times by three language experts so as to label the most 
appropriate responses and to reach the consensus. The unrelated ones were then removed 
with the agreement of the researcher and the experts. The categories that provided a 
thorough understanding of the phenomena under study defined the scope of the qualitative 
data research findings. 
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Findings 

Problem Based Learning Implementation 

PBL is based on the idea of small group collaborative learning with students being 
actively responsible for their own learning process and for the meaningful construction of 
knowledge by linking to existing knowledge. The seven-step approach, also known as the 
"seven jump" approach, was used to help students organize and facilitate their learning 
processes within a PBL framework. This seven-step approach (Clarify Terms & Concepts, 
Define the Problem, Analyse the Problem, Discuss and Organize Ideas, Generate Learning 
Issues, Synthesis & application, and Reflection & Feedback) was meticulously followed during 
the whole process. Below is given the steps one by one with the procedures that were 
followed according to them. 

Clarify Terms and Concepts: Before introducing the problem to the classroom, first what 
exactly PBL is clearly defined to the students by giving some sample studies and illustrations. 
It was clearly stated that the process would only take three weeks. Since the participants in 
the group are all 12th grade language students, who prepare for university entrance exams, 
they claimed enthusiastically to participate in the task. The way to ensure this was to 
integrate the PBL concept into YDT process so that the students would not only immerse 
themselves in a task, but also, the unknown words related to the problem were clarified to 
ensure facility. 

Define the Problem: One of the topics that is widely addressed in YDT is the issue of 
‘global warming’ or in other words climate change. Students sometimes encounter this topic 
not only in reading texts with follow up questions but even in grammar questions as well. 
Thus, the idea is that the more they become aware of the topic by both finding the reasons 
behind it and generating solutions for it with the help of PBL, the better they can understand 
the topic thereby facilitating their comprehension skills.  Global warming is an issue, the 
negative effects of which can be felt in many aspects of people’s lives. Hence, by 
implementing PBL into the course, the students will be able to find a solution to a real life 
problem, while at the same time using the target language.  

Analyze the Problem: Brainstorming is one of the most convenient means to generate 
idea about a problem. Therefore, this method is utilized for two point of views in the 
classroom. First, for the reasons leading to global warming and the results of it. With the help 
of brain storming, two concept maps were generated by the students. 

Discuss and Organize Ideas: Forming the three groups out of nine students is set by 
letting them choose so that group harmony could be better achieved if they worked with 
whomever they wanted. After arranging the groups, the order in which the groups would 
present their findings was decided. Each group was asked to come up with a creative motto 
describing the stance of theirs to the problem which they were going to deal with. It was also 
stated that it was up to the students to present their findings individually or by a group 
leader. However, they all mentioned that they wanted to actively take part in the 
presentation process. A to do list was drawn to the board for participants to follow the 
procedure accordingly. 

Generate Learning Issues: There were two main sources to be utilized by the students 
while searching for the problem and their possible solutions: a) The internet and b) their test 
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books, in which they could see many passages and statements related to global warming. It 
was also clearly underlined at the beginning of the process that the solution should be in a 
way that could be handled individually and collaboratively. Just as we people are the 
contributors to the problem regardless of the extent of it, so we are the ones who can get 
over it. This idea was stressed to help the learners gain a perspective for the problem and for 
them to realize the catastrophe it may lead unless there are some solutions to curb it. Some 
documentaries touching upon the issue were also recommended to the students to give 
them some ideas. In the classroom environment, groups gathered and collected information 
with the help of their books and dictionary with a view to analyzing and ordering their 
knowledge. 

Synthesis and Application: The students presented and supported the solutions they 
had found. Though they were allowed to use L1 during the preparation process and group 
discussions, in this stage they were expected to use only the target language. That is why, 
they were all seemed very hectic in the first place. The fact that none of the participants had 
any previous experience with PBL can be attributed to this situation. Also, though they are 
language students of 12th grades, they are mostly exposed to the reading skills, vocabulary 
improvement and test solving abilities and strategies. Therefore, it can be uttered that 
speaking the target language in front of an audience is something very unusual to them. 
Nevertheless, after conducting a thorough investigation about the problem and during the 
presentations they seemed very confident.  All three groups managed to come up with viable 
solutions as requested from them. As for the motto, each group found creative sentences 
that stood for their stance to the problem and before the presentation they wrote the 
solutions and the motto on the board.  Each member in the group presented their findings 
individually by taking turns except from one member in group 3, who was absentee on the 
day of the presentation.  

Reflection and Feedback: Peer and self-evaluation rubric was given to students prior to 
the first presentation. They observed their peers attentively and at the end of each 
presentation they assessed their performances. Also, the members of the presenting group 
evaluated themselves and their peers in the group at the end of the session. Problem-Based 
Learning Attitude Scale was given to each participant to see how the process on the whole 
proceeded. An observation checklist was designed encompassing the essential elements of 
PBL in order to see whether the participants fulfill the requirements. This checklist consists 
of 3 likerts (Yes-3/Partly-2/No-1). During each presentation, the instructor observed the 
students individually and completed the observation checklist. The details of the checklist 
was given in the findings section. Also, teacher self-assessment form was used by the 
facilitator. The week after the last presentation, three interviews were conducted with a 
student from each group.  Observation checklist and the interview process was addressed in 
detail in separate sections. 

Observation of Problem-Based Learning Process 

 In order to determine the students’ classroom interaction in problem based learning 
process, each individual was observed in four weeks period time. Almost all of the 
participants seemed enthusiastic at the beginning of the PBL process. It was clearly stated 
while forming the groups that this was not a competition in which peers decide which group 
is the best, rather it was about collaboration, finding viable solutions together toward real 
fact life problems while at the same time using the target language and evaluating their peers 
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and themselves objectively. The teacher didn’t interfere with the group forming process so 
as to provide flexibility and eagerness to the process. It was not unusual to see  the students 
being in the same team with their close friends. As groups consisting of three members in 
each, they listened to any information given attentively and took notes. It was a relief for 
them to know that while discussion the possible actions to take and find suitable solutions 
with their group members, they were allowed to use their first language if necessary. As 
much as the findings they would reveal, it was underlined that, the efforts they exerted 
during the process would be taken into consideration. This observation strategy seems to 
have worked well while tracking the students’ performance and their general attitudes. The 
main advantage of the checklist is that it enables the tutor to provide formative assessment 
to the learners to enhance the efficiency of the implementation. The main limitation of the 
study is the time as the study had to be conducted in 5 weeks due to various reasons arising 
from both the tutor, learners forthcoming university exam and the curriculum itself, which 
doesn’t embody PBL in it. This situation also affected the design of the checklist; thus, the 
researcher decided to limit it with 10 items. The details of the checklist are given in Figure 1 
below. 

 

Figure 3.1. The Distribution Data of the Observation Checklist 

As displayed in Figure 1, most of the students were aware of the need to have more 
information about the topic. Regarding the second element, the students on the whole, 
related the topic to their studies for YDT. Apart from one participant, the learners were 
enthusiastic about helping their peers. Eight of the students diligently carried out research 
for the possible solutions. Team harmony and dealing with the problem could obviously be 
seen in most of the students. Participants needed feedback about sequencing their work and 
sentences. Though they were quite excited during the presentations, they tried to convey 
their messages through body language as well. Much as it was stressed that being objective 
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was a pivotal criterion during evaluation, it could easily be observed that the students gave 
more positive feedback to their close friends. Target language was not expected to be used 
during all the process given the students’ English levels. However, while preparing their notes 
and presenting target language was efficiently used. To some extent, most of the students 
attempted to find unique solutions to the problem.   

Interview with the Participants 

     Interviews was analyzed to answer the question of what the Turkish EFL students’ 
views are on the scope and effectiveness of PBL study. The qualitative data were obtained 
from open-ended and semi structured interviews. The content analysis of qualitative data 
was made and the results were shown in the table. An interview protocol framework can 
offer qualitative researchers with a common language for identifying the rigorous measures 
used to design interview protocols and assure their congruency with the topic at hand (Jones, 
Torres, & Arminio, 2014). A consent form was given to the interviewees before the 
implementation. 

 While designing the interview protocol, Jacob and Furgerson’s (2012) guide to writing 
interview protocols and conducting interviews were utilized as a reference.  Regardingly, an 
interesting topic both for the researcher and participants were chosen. A great deal of 
attention was paid for the research to guide the research question. A script was designed for 
the beginning and end of the interview. While preparing the script, the researcher 
meticulously aimed to design open-ended questions so that they could reveal their thoughts 
as much as possible. However, considering their age and the status of the researcher as their 
English teacher, the researcher sometimes had to repeat their statements or utter it in a 
different way when the participant found it hard to elucidate her ideas. Consequently, there 
were also closed-ended questions, too. The interview started with the basics in a bid to warm 
up the participants. Questions were arranged in a principle ranging from least difficult to 
more challenging ones. The phrase ‘Tell me about ...’ is utilized as an invitation for the 
participant to talk about the story. Prompting was used when the participant apparently had 
no idea about the question to relieve the stress of the participant. It didn’t seem necessary 
to do any adjustments to the questions during the interview that included seven main 
adequate questions to gain insight into the views of the participants. The interviews took 
approximately 5 minutes. Before the interview, the script was presented to a couple of 
colleagues who were language instructors to see whether or not there was any important 
missing points. The interviews arranged in the school library were applied during the break 
time at school and took approximately 5 minutes per each one. Each interview was recorded 
using an application on mobile phone. The researcher tried to make eye contact as much as 
possible during the interview. There was already mutual trust between the researcher and 
the participants since this is a language class and the researcher is their English teacher, who 
tutors them 19 hours of lesson a week. The researcher kept silent as much as possible. 
However, when he interrupted their explanation very few guidance was supplied not to 
affect the nature flow of the study.  Finally, interviews ended as planned in the script. Data 
from the interviews were recorded and collected. The responses from interview sessions 
were transcribed verbatim for analysis by using the coding processes. Coding process was 
used as it is more practical for the researcher to classify the data into specific categories and 
terms, related to the study. The data were translated to English before coding. Again, three 
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language instructors were requested to make the coding reliable and valid. The data 
extracted from the interviews are given in Table 1 below.  

Tablo 3.1. The data revealed from the coding of ınterviews  
Perceptions and 
attitudes of the 

participants 

P1 P2 P3 

contribution of PBL to 
the participants 

new information  
–awareness 

- more conscious 
-research steps 

- team work 
-fun 

- happiness 

- team work  
– confidence 

- more 
communication 

self–confidence  
–responsibility  

-communication 

advantages of PBL team work 
- enabling to take 

more responsiblity 
- more systematic 

better deal with 
problems  

– systematic  
– work as a group  
– more enjoyable 

doing reseacrh  
– thinking  

– evaluation 

disadvantages of PBL limited time if there is lack of 
coordination 

no disadvantage 
mentioned 

help of PBL in real- life 
situations 

team work - 
collaboration 

planned – attentive – 
mutually work - 

collaboration 

utilizing PBL steps  
- collaboration 

any contribution of 
PBL to English 

learning 

self-confidence in 
speaking skills  

– writing  
– public speaking 

pronunciation  
– speaking  

– building sentences – 
conjunctions  
– control the 
excitement 

reading 
comprehension 

- speaking  
– thinking in English 

- vocabulary 

whether  PBL can be 
implemented in 

another topic in YDT 

gender inequality  
– social media 

addictions  
– pollution   

- deforestration 

pollution  
– gender inequality 

any deficiency 
in English realized 
during PBL process 

speaking  
– writing 

speaking  
– fluency 

pronunciation  
– stress while 

presenting 

As given in Table 1, team work, self-confidence and communication were mentioned 
twice by the participants as of the PBL contribution. Becoming more conscious and aware 
were underlined by P1. Encouraging to take more responsibility was uttered by P3. When it 
comes to the advantages of PBL, team work was underlined again by P1 and P2. They also 
mentioned that PBL was systematic. Encouraging to do research, thinking from a different 
point of view and evaluation were stated by P3, which were different statements from the 
other two. All of the participants asserted no apparent disadvantages of PBL. However, P1 
stated that limited time could be a problem and P2 put forward the need for team 
coordination for it to be successful. Regarding the implementation of PBL in real life 
situations, collaboration was articulated by all the participants. Team work again was 
mentioned by P1 and P2. Planning and utilizing PBL steps can be regarded as the same 
statement by P2 and P3. To support the first question, the researcher asked about whether 
or not there was any contribution of PBL, yet more specifically with the scope of English. In 
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this respect, speaking was indicated by all the participants. Writing was mentioned by P1 and 
P2. Surprisingly, reading comprehension and vocabulary, the vital elements in YDT, were only 
mentioned by P3. As to the sixth question in the interview, which is about the 
implementation of PBL in another topics in YDT, gender inequality was mentioned by P1 and 
P3. Pollution was stated by P2 and P3. Social media was only stated by P1 and addictions by 
only P2. The last question was about the deficiencies the participants realized in themselves. 
P1 and P2 stated speaking while P3 mentioned pronunciation.  Writing was mentioned only 
by P1, fluency by P2 and stress by P3.  

Discussion, Conclusion and Suggestions 

PBL was something totally new to all of the students in the class. Some instructions and 
examples were introduced to them prior to the problem introduction. It was naturally vital 
to intertwined between PBL and YDT since there was almost one month left for the university 
exams at the time of the implementation. This issue was appreciated by the students 
regarding PBL was never as a waste of time, the researcher found it necessary to come up 
with a problem that occupies a vast amount of place in PBL. Global warming is one of the 
most common issues students come across while solving tests, reading articles and news for 
the purpose of improving their reading comprehension skills and vocabulary skills. By 
bringing this issue as the problem to be solved via PBL steps, the researcher enabled the 
motivation. Regarding the impact of PBL, some suggestions could be given below: 

 After the groups are formed, the development of concept maps by brainstorming help 
the students gain confidence.  

 Searching for the information about the problem is not a painstaking process for the 
students as they utilize some of their textbooks, question banks and dictionaries, which they 
had already made use of regularly during their YDT preparation studies.  

 The feedback should be provided by the teacher to the students about their findings 
before their presentations.  

 In foreign language learning, it is inevitable for students to have lack of confidence in 
their speaking abilities, they should be encouraged to take part in communication.  

 PBL study not only contributes to vocabulary knowledge and target language 
awareness, but also enables them to benefit from team work and to find solutions to real life 
problems.  

 The students become much more aware of their strengths and drawbacks for the 
target language.  

 Incorporating language and PBL into EFL classrooms can lead to improved content 
acquisition and familiarization of students with a variety of topics from various areas of 
interest.  

 When the text is about the topic addressed in PBL, the passages relatively are read 
faster thereby improving their understanding the issue and their awareness of the target 
language structures.  

 This type of learning enhances outside the classroom type learning and increase their 
motivation levels and collaboration with their peers.  
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Giriş 

Temel dil becerilerinden biri de yazmadır. Bu becerinin, konuşma ve dinleme 
becerilerinden farklı olarak okuma becerisi ile birlikte okullarda sistemli bir şekilde öğretimi 
yapılmaktadır. İlkokuma yazma süreci ile birlikte öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini 
kazanmaları ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu bakımdan, ilkokuma 
yazma sürecinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Dikte, ilkokuma yazma öğretiminde 
kullanılan yöntemlerden biridir. 

“Yazdırım”  (Nas, 2003, s.226) da denilen dikte, “genel olarak söyleneni ya da dinleneni 
doğru yazma amacıyla kullanılan çalışmalara verilen isim” (Başkan, 2019, s.167) dir. Dikte 
çalışmaları, dinlenilen bir metnin yazıya geçirilmesidir (Sarıkaya, 2018, s.167). “Amaç, 
öğrencilerin dinleme becerilerini işin içine katarak metne odaklanmalarını sağlamak ve 
dinlediklerini dilin kurallarına ve metnin yapısına uygun olarak yazıya aktarmalarıdır” 
(Coşkun, 2020, s. 202). Dikte yapabilmenin koşullarından biri yazma becerisine sahip 
olmaktır. Avşar Tuncay (2021, s.130) dikte etkinliklerinin tamamlanabilmesinin, öğrencilerin 
duydukları metni “öğrendikleri yazma bilgilerini kullanarak” yazıya aktarmalarına bağlı 
olduğunu ifade etmiştir. MEB Türkçe dersi öğretim programında 1. ve 2. sınıf “Yazma” alanı 
kazanımlarının içinde dikte çalışmalarını görmek mümkündür (MEB, 2019). 

Dikte yapabilmenin gerekli olan koşullarından biri de dinleme ve dinlediğini anlamadır. 
“Bu etkinlikle dinleme becerisi ile birlikte öğrencilerin yazma becerisinin gelişimine de katkı 
sağlanmış olur” (Ciğerci, 2020, s.140). Güneş (2017, s. 158), söylenileni yazarken beyinde üç 
aşamanın gerçekleştiğini ifade etmiştir. İlk aşama, işitilen kelime ve hecelerin seslerinin tek 
tek belirlenmesidir. İkinci aşama, işitilen, hece ve seslerin harflerle ilişkilendirilmesi ve üçüncü 
aşama, seslerin karşılığı olan harflerin birleştirilerek hece ve kelimelerin oluşturulmasıdır. 

Dikte dil becerilerinin geliştirilmesinde farklı amaçlarla da kullanılabilen bir yöntemdir. 
Türkçe dersinde bir ölçme-değerlendirme yöntemi olarak (Coşkun, Taşkaya ve Bal, 2013) 
öğrenilen bir konunun pekiştirilmesi, yeni bir konuya giriş yapma ya da öğrencilere konuyu 
tanıtma (Baştuğ, 2015, s.16)  ve yabancı dil öğretiminde (Şahin ve Aktar, 2020, s.14) 
kullanılabilmektedir. 

Dinleme ve yazma becerilerinin etkili kullanıldığı dikte süreci şu aşamalardan oluşur: 

a) “Metin önce normal hızda okunur; öğrenciler dinler 

b) Metin ikinci kez anlamlı sözcük gruplarıyla okunur ve öğrencilerden yazmaları istenir 

c) Metin son kez okunur ve öğrencilerden kontrol etmeleri istenir 

d) Kontrol ve düzeltme işlemleri öğrenciler arasında yapılacaksa doğru metin tahtaya 
yazılır ya da tepegözle yansıtılır (Demirel, 2000, s.75)” Böylelikle dikte süreci tamamlanmış 
olur. Öğretmen dikte sürecinin her bir aşamasının doğru olarak gerçekleştiğine emin 
olmalıdır. Dikte süreci bittikten sonra düzeltme teknikleri uygulanabilir (Nas, 2003, s. 226).    

Dikte çalışmalarında, metin seçimi de oldukça önemlidir. Metinlerin öğrenciye göre 
olmaması dikte sürecini doğrudan etkileyecektir. Blanche’a (2004) göre seçilen metin: 

- öğrencilerin ortalama yeteneklerine uygun olmalı, 

- öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına hitap etmeli,  
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- çok uzun olmamalı  

- kısa, bağımsız bölümlere ayrılabilmelidir. 

Araştırma, ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin dikte çalışmalarında yaptıkları hataları 
belirlemek açısından önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin dikte becerilerini “Yazım kuralları ve noktalama 
işaretleri”, “Yazı okunaklılığı” ve “Sayfa düzeni” değişkenleri ile değerlendirmektir. Bu amaçla 
aşağıda yer alan şu sorulara cevap aranmıştır. 

1) Bilgilendirici ve öyküleyici metindeki yazım hataları nelerdir? 

2) Bilgilendirici ve öyküleyici metindeki noktalama hataları nelerdir? 

3) Bilgilendirici ve öyküleyici metindeki yazı okunaklılığı hataları nelerdir? 

4) Bilgilendirici ve öyküleyici metindeki sayfa düzeni hataları nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu 

Durum örneklemesi ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu, Van ilinin Edremit 
ilçesine bağlı bir okulda öğrenim gören ilkokul 2. sınıf öğrencisi olan 20 öğrenci 
oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak “Türkçe 2 Çalışma Kitabı”nda bulunan “Ne Arıyormuş?” hikâye 
edici metni ve diğer  “Türkçe 2 Çalışma Kitabı”nda yer alan “Dünya’mız” bilgilendirici metni 
kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Öğrenciler, belirlenen hikâye edici ve bilgilendirici metni verilen kâğıtlara sırasıyla dikte 
etmişlerdir. Öğrencilerin dikte ettikleri metinler, kodlar, kategoriler ve temalara göre 
incelenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. “İçerik analizi, belirli kurallara 
dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği 
sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2012, s.240). İçerik analizi sürecinde araştırmacı ve bir sınıf öğretmeni 
ayrı ayrı dikte kâğıtlarını puanlamışlardır. Temalara göre belirlenen kategoriklerdeki farklı 
puanlamaların yüzdelikleri alınmıştır. Yapılan analize göre, iki puanlayıcı arasında %87,5 
oranında puanlamada benzerlik bulunmuştur. 

 

Bulgular 

Araştırmadan edinilen bulgularda 3 adet temaya ulaşılmıştır. 
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Yazım ve Noktalama Hatalarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Yazım ve noktalama hatalarına ilişkin hata yapan öğrenci sayıları ve yüzdeleri Tablo 
4.1’de verilmiştir. 

Tablo 4.1. Yazım ve noktalama hatalarına ilişkin bulgular 

Tema Alt Tema Kategoriler 
Hikâye Edici  Bilgilendirici 

f % f % 

Yazım ve 
Noktalama 

Hataları 

Yazım 
Hataları 

Dik temel harfleri yazılış biçimine göre 
yazmama 

5 25 7 35 

Kelimeleri eksik harfle yazma 20 100 18 90 

Kelimelere fazladan harf ekleme 14 70 18 90 

Özel isimleri ilk harfi büyük olacak 
şekilde yazmama 

6 30 17 85 

Birbirine benzeyen harfleri karıştırma 8 40 7 35 

Kelime atlama 11 55 8 40 

Kelime ekleme 2 10 7 35 

Cümleye büyük harfle başlamama 11 55 10 50 

Cümle atlama 2 10 4 20 

Harf, kelime ya da cümle tekrarlama 6 30 8 40 

Gelişigüzel büyük ve küçük harf 
kullanma 

13 65 13 65 

Noktalama 
Hataları 

Cümleyi doğru noktalama işaretiyle 
bitirmeme 

20 100 14 70 

Virgül kullanmama/ eksik ya da yanlış 
virgül kullanımı 

20 100 20 100 

Özel isimlere gelen ekleri kesme 
işaretiyle ayırmama 

11 55 17 85 

Kısa çizgiyi kullanmama 11 55 15 75 

Konuşma çizgisini eksik kullanma/hiç 
kullanmama 

16 80 - - 

Seçilen hikâye edici metinde toplam 294 harf, bilgilendirici metinde ise 408 harf 
bulunmaktadır. Tabloya göre, İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin 5’inin (%25) hikâye edici metinde, 
7’sinin (%35)  ise bilgilendirici metin türünde dik temel harfleri en az 1 harfi yazılış biçimine 
göre yazmadıkları görülmüştür. Bilgilendirici metinde hikâye edici metine göre daha fazla dik 
temel harflerin yazılış hatasının çıkması, bilgilendirici metinde daha fazla harf bulunması ile 
açıklanabilir. Dik temel harfleri yazılış biçimine göre yazmama örnekleri Resim 4.1’de 
verilmiştir. 
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Resim 4.1. Dik temel harfleri yazılış biçimine göre yazmama 

Seçilen hikâye edici metinde 54 kelime, bilgilendirici metinde ise 71 kelime 
bulunmaktadır. Tablo 4.1’e göre öğrencilerin tamamı (%100) hikâye edici metin türünde, 18’i 
(%90) bilgilendirici metin türünde en az bir harfi eksik olacak şekilde kelimeler yazmışlardır. 
Her iki oran da yüksektir. Ancak bilgilendirici metinde daha fazla kelime olmasına rağmen 
öğrenciler hikâye edici metinde daha fazla kelimeleri eksik harfle yazma hatası yapmışlardır. 
Kelimeleri eksik harfle yazma örnekleri Resim 4.2’de verilmiştir. 

 
Resim 4.2. Kelimeleri eksik harfle yazma 

Tablo 4.1’e göre 14 (%70) öğrenci hikâye edici metinde ve 18 (%90) öğrenci bilgilendirici 
metin türünde kelimelere fazladan harf ekleme hatası yapmışlardır. Öğrenciler bilgilendirici 
metinde bulunan kelimelere hikâye edici metinde bulunan kelimelere göre daha fazla harf 
eklemişlerdir. Bu durumun ortaya çıkmasında bilgilendirici metinde bulunan kelime sayısının 
hikâye edici metinde bulunan kelime sayısından daha fazla olması neden olmuş olabilir. 
Kelimelere fazladan harf ekleme örnekleri Resim 4.3’te verilmiştir. 
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Resim 4.3. Kelimelere fazladan harf ekleme 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 6’sı (%30) hikâye edici metinde, 17’si (%85) bilgilendirici 
metinde bulunan özel isimleri ilk harfi büyük olacak şekilde yazmamışlardır. Bilgilendirici 
metin türünde öğrencilerin bu hatayı daha fazla yaptıkları görülmektedir. Seçilen hikâye edici 
metinde 4 tane özel isim bulunurken bilgilendirici metinde 8 özel isim bulunmaktadır. 
Bilgilendirici metinde yapılan hatanın daha fazla olmasında içinde daha çok özel isim 
bulundurması neden olmuş olabilir. Özel ismin ilk harfini büyük yazmama örnekleri Resim 
4.4’te verilmiştir. 

 

Resim 4.4. Özel ismin ilk harfini büyük yazmama 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 8’i (%40) hikâye edici metinde, 7’si (%35) bilgilendirici 
metinde bulunan harfleri benzerleri ile yazmışlardır. Öğrencilerin yarıya yakını hem 
bilgilendirici metinde hem de hikâye edici metinde benzer harfleri yanlış yazmışlardır. Hata 
yapan öğrencilerin büyük bir kısmı özellikle b-p, t-d,ğ-k,ı-i ve d-b harflerinde karışıklık 
yaşamışlardır. Birbirine benzeyen harfleri yanlış yazma örnekleri Resim 4.5’te verilmiştir. 

 

Resim 4.5. Birbirine benzeyen harfleri yanlış yazma 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 11’ i (%55) hikâye edici metinde, 8’i (%40) bilgilendirici 
metinde kelime atlamışlardır. Öğrencilerin yarısından fazlası hikâye edici metinde, yarıya 
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yakını bilgilendirici metinde yazma sırasında kelime atlamışlardır. Kelime atlama örnekleri 
Resim 4.6’da verilmiştir: 

 

Resim 4.6. Kelime atlama hatası 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 2’si (%10) hikâye edici metinde, 7’si (%35) bilgilendirici 
metinde kelime ekleme hatası yapmışlardır. Öğrenciler bilgilendirici metin türünde hikâye 
edici metne göre daha fazla hata yapmışlardır. Hata yapan öğrenciler, kelime ekleme hatasını 
ya metinde var olmayan kelimeler yazarak ya da benzer kelimeleri eklerle değiştirip yeni 
kelimeler yazarak yapmışlardır. Kelime ekleme örnekleri Resim 4.7’de verilmiştir. 

 

Resim 4.7. Kelime ekleme hatası 

Tablo 4.1’e göre 11 (%55) öğrenci hikâye edici metinde, 10 (%50) öğrenci bilgilendirici 
metinde en az 1 defa cümleye büyük harfle başlamamıştır. Hikâye edici metinde cümle sayısı 
10, bilgilendirici metinde cümle sayısı ise 8’dir. Cümle sayıları neredeyse aynıdır. Yapılan 
yanlış sayısının ise birbirine oldukça yakın olduğu söylenebilir. Cümleye büyük harfle 
başlamama örnekleri Resim 4.8’de verilmiştir. 

 

Resim 4.8. Cümleye büyük harfle başlamama hatası 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 2’si (%10) hikâye edici metinde, 4’ü (%20) bilgilendirici 
metinde cümle atlamışlardır. Bu hata türünde yanlış yapan öğrenci sayısı azdır. Ancak 
bilgilendirici metinde yapılan cümle atlama hatası hikâye edici metne göre daha fazladır. Harf, 
kelime ya da cümle tekrarı örnekleri Resim 4.9’da verilmiştir. 

 

Resim 4.9. Harf, kelime ya da cümle tekrarı 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 6’sı (%30) hikâye edici metinde, 8’i (%40) bilgilendirici 
metinde harf, kelime ya da cümle tekrarı yapmışlardır. Öğrencilerin, bilgilendirici metinde 
daha fazla harf, kelime ya da cümle tekrarı yaptığı görülmektedir. Gelişigüzel küçük/büyük 
harf kullanımı örnekleri Resim 4.10’da verilmiştir. 
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Resim 4.10. Gelişigüzel küçük/büyük harf kullanımı 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 13’ü (%65) hem hikâye edici hem de bilgilendirici metin 
türünde gelişigüzel küçük ya da büyük harf kullanma hatası yapmışlardır.  Öğrencilerin 
yarısından fazlası kelimeleri özellikle ilk harfleri olmak üzere gelişigüzel yazmışlardır. Bu oran 
iki metin türünde de aynı çıkmıştır. Cümle sonuna gerekli noktalama işaretini kullanmama 
örnekleri Resim 4.11’de verilmiştir. 

 

Resim 4.11. Cümle sonuna gerekli noktalama işaretini kullanmama 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 20’si (%100) hikâye edici metinde, 14’ü (%70) bilgilendirici 
metinde yer alan cümlelerin sonuna gerekli noktalama işaretlerini kullanmamışlardır. Hikâye 
edici metinde nokta, virgül, soru işareti, konuşma çizgisi, iki nokta ve kesme işareti 
bulunmaktadır. Bilgilendirici metinde ise nokta, virgül ve kesme işareti bulunmaktadır. 
Bilgilendirici metin türünde hata oranının daha az çıkmasında bilgilendirici metin türünde 
daha az noktalama işareti bulunması neden olmuş olabilir.  

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 20’si (%100) hem hikâye edici metin türünde hem de 
bilgilendirici metin türünde virgülü ya kullanmamışlar ya da az düzeyde kullanmışlardır. 
Öğrencilerin tamamı dikte edilen metinlerde virgülü etkili kullanmamışlardır. Özel isimlere 
gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmama örnekleri Resim 4.12’de verilmiştir. 

 

Resim 4.12. Özel isimlere gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmama 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 11’i (%55) hikâye edici metinde, 17’si (%85) bilgilendirici 
metinde en az 1 defa olacak şekilde özel isimlere gelen ekleri kesme işaretiyle 
ayırmamışlardır. Hikâye edici metinde 2 tane özel isimde ek bulunurken bilgilendirici metinde 
7 özel isimde ek bulunmaktadır. Bilgilendirici metinde özel isme gelen ekleri ayırmada hata 
oranının fazla olmasında bu metin türünde daha fazla ek bulunduran özel ismin bulunması 
neden olmuş olabilir. Kısa çizgi kullanmama örnekleri Resim 4.13’te verilmiştir. 

 

Resim 4.13 Kısa çizgi kullanmama 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 11’i (%55) hikâye edici metinde,15’i (%75) bilgilendirici 
metinde satır bitimine tamamlanmamış kelimeleri ayırmada kullanılan kısa çizgiyi ya hiç 
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kullanmamışlar ya da yeterli ölçüde kullanmamışlardır. Öğrencilerin yarısından fazlası hikâye 
edici metinde kısa çizgi kullanımında hata yapmışlardır. Bilgilendirici metinde ise bu oran 
artmıştır. Konuşma çizgisini kullanmama/eksik kullanma örnekleri Resim 4.14’te verilmiştir. 

 

Resim 4.14. Konuşma çizgisini kullanmama/eksik kullanma 

Tablo 4.1’e göre öğrencilerin 16’sı (%80) hikâye edici metinde konuşma çizgisini ya 
kullanmamışlar ya da kullanımda hata yapmışlardır. Bu oran oldukça fazladır.  

Yazı Okunaklılığına İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Yazım ve noktalama hatalarına ilişkin hata yapan öğrenci sayıları ve yüzdeleri Tablo 
4.2’de verilmiştir. 

Tablo 4.2. Yazı okunaklılığına ilişkin bulgular 

Tema Alt Tema Kategoriler 
Hikâye Edici Bilgilendirici 

f % f % 

Yazı 
Okunaklılığı 

Boşluk 
hataları 

Kelimeler arasına uygun boşluklar 
koymama 

5 25 5 25 

Satırbaşı boşluğunu kullanmama 20 100 18 90 

Kelime içindeki harfleri uygun 
boşluklarla yazmama 

3 15 6 30 

Yazı 
büyüklüğü 

Metni ölçülü büyüklükte yazmama 5 25 4 20 

Okunaklılık 
Kelime içindeki harfleri okunaklı 

yazmama 
5 25 6 30 

Kelimeler arasına uygun boşluk koymama örnekleri Resim 4.15’te verilmiştir. 

 

Resim 4.15. Kelimeler arasına uygun boşluk koymama 

Tablo 4.2’ye göre öğrencilerin 5’i (%25) hem hikâye edici metinde hem de bilgilendirici 
metinde kelimeler arasına uygun boşluk koymamışlardır. Satırbaşı boşluğu kullanmama 
örnekleri Resim 4.16’da verilmiştir.  

 

Resim 4.16. Satırbaşı boşluğu kullanmama 

Tablo 4.2’ye göre öğrencilerin 20’si (%100) hikâye edici metinde, 18’i (%90) bilgilendirici 
metinde satırbaşı boşluklarını yapmamışlardır. Öğrencilerin neredeyse tamamı bilgilendirici 
metinde satırbaşı boşluğunu kullanmamıştır. Hikâye edici metinde ise öğrencilerin tamamı 
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kullanmamıştır. Harfler arasında yeterli boşluk bırakmama örnekleri Resim 4.17’de 
verilmiştir. 

 

Resim 4.17. Harfler arasında yeterli boşluk bırakmama 

Tablo 4.2’ye göre öğrencilerin 3’ü (%15) hikâye edici metinde, 6’sı (%30) bilgilendirici 
metinde kelimeleri oluşturan harfler arasında uygun boşluklar bırakmamışlardır. Hikâye edici 
metinde bilgilendirici metne göre daha az harfler arasında yeterli boşluk bırakmama hatası 
yapılmıştır. Yazı büyüklüğü hatası örnekleri Resim 4.18’de verilmiştir. 

 

Resim 4.18. Yazı büyüklüğü hatası 

Tablo 4.2’ye göre öğrencilerin 5’i (%25) hikâye edici metni, 4’ü (%20) bilgilendirici metni 
yazarken yazı büyüklüğünde hata yapmışlardır. Öğrencilerin yazı büyüklüklerinin iyi düzeyde 
olduğu söylenebilir. Okunaklılık hatası örnekleri Resim 4.19’da verilmiştir. 

 

Resim 4.19. Okunaklılık hatası  

Tablo 4.2’ye göre öğrencilerin 5’i (%25) hikâye edici metni, 6’sı (%30) bilgilendirici metni 
okunaklı yazmamıştır. Öğrencilerin büyük bir kısmının yazı okunaklılığı iyi durumdadır.  

Sayfa Düzenine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Sayfa düzenine ilişkin ilişkin hata yapan öğrenci sayıları ve yüzdeleri Tablo 4.3’te 
verilmiştir. 

Tablo 4.3. Sayfa düzenine ilişkin bulgular 

Tema Alt Tema Kategoriler 
Hikâye Edici Bilgilendirici 

f % f % 

Sayfa Düzeni 

Dikte Kâğıdı Dikte kâğıdını temiz tutmama 3 15 4 20 

Başlık Metin başlığını ortalamama 9 45 6 30 

Satır Çizgisi Satır çizgisini doğru kullanmama 5 25 3 15 

Kenar Boşlukları Kenar boşluklarını orantılamama 8 40 9 45 
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Tablo 4.3’e göre öğrencilerin 3’ü (%15) hikâye edici metin için verilen dikte kâğıdını, 4’ü 
(%20) bilgilendirici metin için verilen dikte kâğıdını temiz kullanmamışlardır. Metin başlığını 
ortalamama örnekleri Resim 4.20’de verilmiştir. 

 

Resim 4.20. Metin başlığını ortalamama 

Tablo 4.3’e göre öğrencilerin 9’u (%45) hikâye edici metnin, 6’sı (%30) bilgilendirici 
metnin başlığını ortalamamıştır. Hikâye edici metinde, öğrencilerin neredeyse yarısı başlığı 
orantısız yazmıştır. Ancak bilgilendirici metinde bu hata oranı azalmıştır. Satır çizgisini doğru 
kullanmama örnekleri Resim 4.21’de verilmiştir. 

 

Resim 4.21. Satır çizgisini doğru kullanmama 

Tablo 4.3’e göre öğrencilerin 5’i hikâye edici metni, 3’ü (%15) bilgilendirici metni 
yazarken satır çizgisini doğru kullanmamıştır. Buna göre öğrencilerin satır çizgisi kullanma 
düzeyleri oldukça iyi durumdadır. Kenar boşluklarını orantılamama örnekleri Resim 4.22’de 
verilmiştir. 

 

Resim 4.22. Kenar boşluklarını orantılamama 

Tablo 4.3’e göre öğrencilerin 8’i (%40) hikâye edici metni, 9’u (%45) bilgilendirici metni 
yazarken kenar boşluklarında orantısızlık meydana gelmiştir. Öğrencilerin yarıya yakını 
metinleri yazarken kenar boşluklarında hata yapmışlardır.  

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmada ilkokul 2.sınıf öğrencilerinin dikte çalışmalarında yaptıkları hatalar 
incelenmiştir. Üç temaya ayrılan araştırmanın ilk teması “Yazım ve Noktalama Hataları”dır. 
Bu temada öğrencilerin hepsi kelimeleri en az bir harfi eksik olacak şekilde yazmışlardır. 
Noktalama işaretleri alt temasında ise yine öğrencilerin hepsi cümle bitiminde en az bir 
noktalama işaretini eksik kullanmışlar ya da hiç kullanmamışlardır. Virgül kullanımında da 
öğrencilerin hepsi ya yanlışlık yapmış ya da hiç kullanmamıştır. Kelimelere fazladan harf 
ekleme ile konuşma çizgisi kullanımında öğrencilerin hata oranı oldukça yüksek olmuştur. 
Öğrencilerin yarısından fazlası cümleye büyük harfle başlamamışlardır. Gelişigüzel büyük ve 
küçük harf kullanımı da yapılan yaygın hatalardandır. Özel isimlere gelen ekleri kesme işareti 
ile ayırmada öğrencilerin yarısından fazlası en az bir hata yapmıştır. Kısa çizgi kullanmama da 
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yapılan hatalardandır. Babayiğit (2018) yaptığı kelime yazım hatalarını incelediği 
araştırmasında yakın temalara ulaşmıştır. Araştırmadan elde edilen dikte hataları, Şen (2020) 
tarafından yapılan araştırmada belirlenen dikte hatalarına büyük oranda benzerlik 
göstermektedir. 

Yazı okunaklılığına ilişkin bulgulara bakıldığında öğrencilerin hemen hepsi satırbaşı 
boşluğunu yapmamıştır. Ancak öğrencilerin büyük bir kısmı hem bilgilendirici hem de hikâye 
edici metinde kelimeler ve harfler arasına yeterli boşluk koyarak yazmışlardır. Ayrıca, 
öğrencilerin büyük bir kısmı metinleri uygun büyüklükte yazmışlardır. 

Araştırmanın üçüncü teması sayfa düzenine ilişkin bulgulardır. Öğrencilerin hemen hepsi 
dikte kâğıdını temiz tutmuşlardır. Öğrencilerin yarısına yakınının yazdıkları metin 
başlıklarında orantısızlık bulunmaktadır. Yine öğrencilerin yarısına yakınında yazdıkları 
metinlerin kenar boşlukları orantılı değildir. Öğrencilerin büyük bir kısmı ise satır çizgisini 
doğru kullanabilmektedir. 

Öneriler 

• Öğrencilerin yazım ve noktalamada yeterli olmadıkları görülmüştür. Öğrenciler ile 
daha fazla yazım ve noktalama çalışmaları yapılmalıdır. 

• Öğrenciler ile daha fazla dikte çalışmaları yapılmalıdır. 

• Farklı dikte türlerinden eğitim ortamında yararlanılmalıdır. 

• Dikte ilkokulun tüm sınıf düzeylerinde başta Türkçe dersi olmak üzere diğer derslerde 
kullanılmalıdır. 
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Giriş 

Yabancı dil öğreniminde edebi metinlerin kullanılması etkili yöntemlerden birisidir. 
Öğrencilerin yabancı dili kalıcı olarak öğrenimlerinde önemli bir rol oynar. Edebi metinlerin 
olgusal ve kurgusal gerçeklerle işlenerek sunulması, dilin bağlamsallaştırılarak içselleştirilmesi 
ve ait olduğu kültürel zenginliğin yansıtılması açısından derin bir farkındalık oluşturur. 
Eğitimde öğrenciler, iletişimsel ortamlarda bilişsel gelişimlerine katkıda bulunan deyimler, 
sözedimler ve sözdizimi edinmelerine yardımcı olabilecek şiir ve kısa öykülerden esinlenirler 
ve hedef dilde çağrışımlara aşina olurlar. Öğrenciler için bu edebi metinlerin kendine özgü dil 
karmaşıklığı ve farklı kültürü barındırması nedeniyle öğrenme sürecinde kullanılması 
tartışmalı olsa da, bu konu araştırmacıların büyük ilgi gösterdiği bir konudur. 

Dil öğretiminde edebiyatın kullanımının on dokuzuncu yüzyıla kadar uzandığı yapılan 
çalışmalarda belirtilmektedir. Edebiyatın dil öğretiminde ilk kullanımının dil bilgisi çeviri 
yöntemiyle yapıldığı ve o dönemlerde edebi metinlerin ana dile çevrilmesinin kullanılan en 
popüler teknik olduğu bilinmektedir. Böylece edebi metinler dil bilgisinin pratiğini yapma, 
kelime öğrenme, çeviri için ek materyal olarak kullanılmıştır (Liaw, 2001). 1980'lerden 
itibaren bir öğretim kaynağı olarak edebiyata olan ilgi yeniden odak noktası haline gelmiştir. 
Yapılandırmacı yaklaşımın benimsenmesiyle birlikte doğrudan ve işitsel yöntemin tercih 
edilmesi dil öğretimi yaklaşımının uygulanma boyutunu değiştirmiştir ve bu yaklaşım 
günümüze kadar devam etmiştir. Bu durum özellikle ders kitaplarına edebi metinlerin 
(roman, şiir vb.) yerleştirilmesi ile dil öğretimine katkı sağlanması şeklinde olmuştur (Chicho, 
2022; Duff & Maley, 1991; Gower & Pearson, 1986; Guerberof-Arenas & Toral, 2022; Hill, 
1986; Lazar, 1993; Maley & Duff, 1989; Marckwardt, 2021; McRae, 1991). Kitaplarda yer 
bulmasına rağmen edebiyatın dil öğretmek ve öğrenmek amacıyla kullanılması konusu alan 
yazında hala tartışmalara neden olmaktadır. Örneğin, yabancı dil öğretmenleri, edebiyatı 
sadece sanat eseri olarak görebilmekte ve edebi metinlerin öğrencilerin yeterlilik seviyesinin 
çok ötesinde olduğunu savunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin gelecekteki akademik ve 
mesleki hedeflerine ulaşmalarına uzak ürünler olması dile getirilmektedir. Böylece bir 
anlamda edebiyatın bir öğrenme ve öğretme aracı olabileceği gerçeği göz ardı edilmektedir 
(Bassnett & Grundy, 1993). Bunun bir başka nedeni ise edebi metinlerdeki karmaşık ve 
kendine özgü dil yapıları ve barındırdığı kültürel öğelerin baskın kullanımıdır. Zira edebi 
metinler belirli bir dili öğretmek için değil toplumların ortak olgularını içeren, zengin dil 
yapılarını içinde barındıran özgün eserlerdir. Bu durumu değerlendiren dil öğretmenleri ise 
edebiyatı öğretimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak değil, sınıfta ek bir etkinlik olarak 
kullanmayı tercih etmektedir (Wasanasomsithi, 1998). Bu görüşlerin aksine bazıları, 
edebiyatın öğrencilerin dilbilimsel bilgilerini genişlettiğine, yeni ve karmaşık sözdizimi ile 
tanıştırdığına (Povey, 1967, 1972; Arthur, 1968), öğrencilerin vizyonunu genişlettiğine ve 
eleştirel düşünmeyi sağladığına inanmaktadır (Oster, 1989). McKay (1982) edebi eserler 
yardımıyla dil öğrenme ortamlarında rol ilişkilerinin önceden belirlendiğini ve girdi sağladığını 
savunur. Hadaway, Vardell ve Young (2002) ise edebiyatın hikâye, kısa öyküler gibi farklı 
biçimlerde sunulması öğrencilerin farklı seçeneklere aşina olmalarına neden olduğunun altını 
çizer. Araştırmacılara göre (Custodio ve Sutton, 1998; Lazar, 1993) edebiyat öğrencilerin 
sorgulama, eleştirme ve araştırmalarını sağlar ve öğrenciler bu tür ürünlere ulaştıklarında dili 
içselleştirir (Elliot, 1990; Akyel & Yalçın, 1990; Büyükkantarcıoğlu, 2006). Böylelikle öğrenciler 
özellikle yabancı dil öğretimi ortamlarında zengin ve anlamlı bir girdi kaynağına sahip olur. 
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Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat  

Edebiyat; toplumların kendi değerlerini kapsayan ve kendine özgü tarzı olan türdür. 
Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi 
sanatıdır ve hayatın merkezinde yer alır. Edebi metinler de hem toplumun kültürel değerlerini 
hem de yansıtılan dil içerisinde bireylerin yaşam tarzlarını, düşünce yapılarını, iletişim 
güçlerini yansıtarak sosyolojik anlamda katkıda bulunur. Kısaca edebiyat, bir milletin hayal 
dünyasıdır, zevkidir, yaratma gücünün göstergesidir (Kırkkılıç ve Sevim, 2012, s. 363). 

Edebiyatın duyguları aktarma boyutu, dil öğretiminde sözcüklerin işlevsel ve bağlamsal 
biçimlerini dil yapıların uygulanabilmesi ve geliştirilmesini sağlar. Böylece okuyucu ve metin 
arasında etkileşime neden olur. Bir başka anlatımla okuyucu metne karşı olumlu veya 
olumsuz bir tepki verir. Bunun yanı sıra edebi metinlerin kullanılması, öğrenimde hedeflenen 
doğal sözlü iletişim ortamını sağlayarak sınıf ortamında iletişim kurma ve konular üzerinde 
tartışmaların geliştirilmesini sağlar. Çünkü özgün yapılar olarak sunulan dil, kendi akışı 
içerisinde duyguların aktarımı için kullanılmaktadır. Bu yönü de öğrencilerin dile ya da derse 
olan ilgilerinin artmasına neden olur. Çünkü sözcükler, söz öbekleri, edimsözler, dil dışı 
unsurlar, kültürel kavramlar gibi yapılar arasındaki ilişki edebiyatın doğal yapısı içinde dil 
öğretimi kaygısı oluşturulmadan sunulur. Öğrencinin kendi edebiyatını bilmesi ve bir okur 
olması dolayasıyla hedef dil veya dünya edebiyatı ile tanıştığında karşılaştırma yapma olasılığı 
sağlanır. Böylece öğrenciler kendi yaşantılarıyla hedef kültürdeki yaşantıyı kıyaslayarak hedef 
dilde sunulan ifadeleri yorumlar, dil ve anlatım yeterliklerini geliştirirler. Bir diğer olumlu yönü 
ise öğrencilerin başka kültürlere bakış açısını olumlu etkilemesi ve hoş görüyle yaklaşmalarını 
sağlamasıdır. Uzun yıllardır edebiyat metinlerini dil öğreniminde kullanmanın tartışmaları 
sürerken, edebi metinlerin dili öğretmede hedef kültürü tanıtma, farklı duyuş ve düşünce 
tarzlarını göstermede vazgeçilmez olduğu vurgulanmaktadır (Kırkkılıç ve Sevim, 2014). Bir 
başka anlamla edebiyat, öğrencilere hedef dildeki yaşam tarzını, o dilin konuşucularının 
hayata bakışını, beden dilini, kültür farklılığını, hayatla ilgili düşünce ve planlarını, kişilerarası 
ilişkilerini, yaşam koşullarını, maddi ve manevi değerlerini tanıtarak zihinsel ve duyuşsal 
olarak hazırlar. Noaman (2013) bu duyuşsal hazırlanmada edebi metinlerin yabancı dilde 
okuma ve yorumlamasının öğrenciler için aşağıdaki gibi sıralanabileceğini ifade etmektedir: 

• Metinde bulunan yararlı alıntı ve ifadelerin zihinsel bellekte saklanması ve 
gerektiğinde kullanılması,   

• Alımlamalı (dinleme ve okuma) dil becerileri ile üretimsel (konuşma ve yazma) dil 
becerilerinin bütünleşik olarak geliştirilmesi ve uygulanılması,  

• Metinde bulunan konuşma ve diyalogların maruz kalınmasının ihtiyaç duyulan 
ortamlarda yararlanılmak üzere fırsat yaratmasıdır (s. 321). 

Yukarıda dilin edebiyat aracılığıyla öğrenciye sunduğu katkılar verilmektedir. Görüldüğü 
üzere öğrenciler kelime kullanımı, yeni ve karmaşık sözdizimi ile tanışır, dil kullanımı ve dil 
bilgisi dağarcığını genişletir (Povey, 1972). Bu metinler yoluyla rol ilişkileri önceden 
belirleneceği (McKay, 1982) için sosyal bağlamda dili artırarak kullanılabilir. Bunların yanı sıra, 
Lazar’a (1993) göre edebiyatın yabancı dil sınıfında kullanılmasının birçok olumlu yönü vardır 
ve bunlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:  

• Çok motive edicidir.  

• Özgün üründür.  



 Eğitim ve Araştırmada Nitelik 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 83 

• Dil edinimi için uyarıcıdır.  

• Öğrencilerin dil farkındalığını genişletir.  

• Genel eğitim değerine sahiptir.  

• Birçok müfredatta bulunur.  

• Öğrencileri fikirleri ve duyguları hakkında konuşmaya teşvik eder. 

• Öğrencilerin yorumlama yeteneklerini geliştirir.  

• Öğrenciler zevk alır ve eğlenir.  

• Öğrencilerin başka bir kültürü anlamalarına yardımcı olur.  

• Çok değerlidir ve yüksek bir statüye sahiptir.  

Yukarıda verilen edebi metinlerin olumlu boyutu, öğrencilerin gerek farklı bir kültürün 
zenginliğinin gerekse kendi edebi metinlerinin zenginlik ve çeşitliliğinin özümsenmesine 
olanak sağlar. Sonuç olarak, edebiyat öğrencilere birçok açıdan değerli bilgiler sunar. Böylece 
öğrenci sadece hedef dilin yapısal özellikleriyle ilgilenmez aynı zamanda da dilin tarihsel süreç 
içerisinde taşıdığı kültürel zenginliklere ulaşır. Bir başka deyişle, öğrenci hedef dilde kendini 
geliştirme imkânı bulur. Edebiyatın bu olumlu yönlerinin ortaya konulmasında seçilen edebi 
metinlerin de uygunluğu önemlidir (Lima, 2010). Maley’e (2001’den aktaran Khatip ve 
Rahimi, 2012) göre edebi eserlerin dil öğretiminde uygunluğunun nedenleri de çok 
boyutludur.  

1. Evrensellik: Edebiyat bilinen tüm dillerde mevcuttur ve tüm kültürlerde ortak olan 
aşk, ölüm, doğum, hüzün, ayrılık, tarihi ve coğrafi zenginlik, kültürel değer ve davranışlar, 
doğa, toprak gibi temalar edebiyat aracılığıyla aktarılır.  

2. Değerlilik: Edebiyat orijinal ve özgün dil girdileri sunduğu için özel bir değeri vardır. 
Mevcut dil öğretim kaynaklarındaki metinlerin aksine öğrenciyi anlamın ötesine taşır.  

3. Kişisel etkileşim düzeyi: Edebiyatta ifade edilen fikirler, olaylar ve olgular öğrenciler 
tarafından deneyimlenir, hayal edilir. Metin ile bireyin yaşamı arasında bir bağ kurulur.  

4. Çeşitlilik: Edebiyatta sunulan konular ve bu konuların sunuluşunda çeşitlilik (şiir, 
hikâye, öykü, roman vb.) vardır. Bu zenginlik öğrencilere monoton olmayan ve çok yönlü bir 
edebi metin seçkisinin (macera, polisiye, korku, romantik, gerçekçi, tarihi, sosyal vb.) tadını 
çıkarabilmeyi sunar.   

5. İlgi Alanı: Edebiyat, tanıdık konuları çekici ve ilginç bir şekilde ele aldığı için doğası 
gereği ilgi çekicidir.  

6. Ekonomi ve düşündürücü güç: Edebiyatın ayırt edici özelliklerinden biri, kelimelerin 
ve cümlelerin hatırlattığı çağrıştırıcı anlamdır. Edebiyat söylenenlerin/yazılanların ötesine 
geçer ve fikirler sayısız cümleler yerine birkaç kelimeyle ifade edilebilir. 

7. Belirsizlik: Edebiyat farklı yorumlamalara dayalı olabilir. İki okuyucunun tek bir metni 
aynı şekilde okunması ve anlaması genellikle nadiren oluşur. Bu yaklaşım ve yorum çeşitliliği, 
öğrencilerin gerçek bir fikir alışverişi içinde kavramlara ulaşmalarında olanak sağlar ve 
etkileşimi tetikler. Dahası, her öğrenci belirli bir metin hakkındaki yorumlarının geçerliliği 
konusunda diğerleriyle etkileşimde olduğu için kendini güvende hissedebilir. 
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Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat ve Dil Becerileri 

Yabancı dil eğitimi zihinsel bir süreç olduğu için öğrenciler edebi metinlerden edindikleri 
bilgileri bu süreçten geçirerek düşünme ve yorumlama yoluna giderler. Dili kullanma ve 
yeniden üretme yönünde gelişme sağlayabilmeleri edebi metinlerde gördükleri dilin işlevsel 
ve bağlamsal örneklerinin çeşitliliğine ve zenginliğine bağlıdır. Eyüboğlu (1998) bu durumu 
öğrencilerin yabancı bir dilde konuşabilmelerinin anadillerinde olduğundan farklı bir çabayı 
gerektirdiğine dayandırmaktadır. Yani, dili üretebilmek düşünerek konuşmayı ve düşünceler 
arasında mantıksal ilişkiler kurabilmeyi gerektirir (Sözen, 2016: 311). Dolayısıyla iletişimsel dil 
öğretim ilkeleri açısından ele alındığında (Van, 2009) son yıllardaki çalışmalar da edebiyat 
eserlerinin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için zengin ve 
özgün dil simgesi sunduğunun altını çizmektedir (Erkaya, 2005; Pardede, 2011; Isariyawat, 
Yenphech, & Intanoo, 2020; Abdalrahman, 2021; Ali, Ali & Hussain, 2021; Erkinovna, 2022). 
Becerilerin edebi eserler yoluyla geliştirilmesi aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir. 

Okuma becerisi ve edebiyat: Okuyucunun okudukları ile etkileşime girmesini ve 
anlamasını sağlayan karmaşık bir süreçtir. Benzersiz sözdizimsel kalıplar vardır. Okuma 
sırasında karşılaşılan her bir kelime ile cümle yapıları metin bağlamında analiz edilir. Elde 
edilen bilgiler okuyucunun zihninde işlenir, zenginleştirilir ve bütünleştirilir. Edebi metinleri 
okumak, zevk ve bilgi için okumanın bütünleşik halidir. Alt cümlelerin sık sık ortaya çıkması, 
astlık içinde astlık ve biçembilimsel düzen sunulması zenginlik yaratır (Arthur, 1968). Bu 
nedenle, ders kitaplarında yer alan metinlerdeki eksiklikleri de giderir. Aslında, edebiyat 
sadece genel olarak dil öğrenme amaçları için kolaylaştırıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda 
içerik temelli öğretimde dil öğrenimini de hızlandırabilir. Öğrenciler sınıf arkadaşlarının 
metindeki olayları farklı yorumladıklarını görür ve yeni yollarla okumayı öğrenirler (Oster, 
1989. 

Dinleme becerisi ve edebiyat: okuyucunun şiirlerin, kısa öykülerin veya romanların sesli 
versiyonlarına maruz kalması ritim, kafiye ve tonlama ilkelerine bağlı olarak dil kalıplarını ana 
dili konuşmacı normlarına yaklaştırma arzusunu teşvik eder. Okuyucunun sözlü okuma, 
dramatizasyon, pandomim, tartışma ve grup etkinliklerinde yer almasında değerli bir kaynak 
olabilir. Dinledikleri karakter veya toplumun normlarına göre hareket ederler (Oster, 1989). 

Konuşma becerisi ve edebiyat: Bir şiir, roman veya kısa öyküdeki olayları, okuyucular 
kendi gerçek hayatlarındaki deneyimleriyle ilişkilendirilebilir. Böyle bir uygulama, dil 
derslerinde tartışmanın önünü açar. Öğrencilerin olaylar hakkında özgürce düşünmelerini 
sağlar ve eleştirel olarak yorum yapmalarına olanak verir. Konuşma yeterliliğini ilerletmek için 
de kolaylaştırıcı bir rol oynar. Okuma sırasında karşılaşılan direk cümleler yoluyla iletişim 
becerilerini geliştirir. Kısacası metinden edinilen özgünlüğün, duyarlılığın, duygusal istikrarın, 
işbirliğinin ve ahlaki tutumların iletişimsel uygulanması arttırılır. Normal dil sınıflarında 
yaratılan konuşmaya kıyasla geniş kelime repertuarı sunması iletişimi güçlendirir (Arthur, 
1968). Öğrencilerin olguları çeşitli perspektiflerden görmelerine yardımcı olur. Edebi metni 
okuduklarında, olaylar, karakterler hakkında tartışırlar ve farklı yorumlamalar yaparlar (Oster, 
1989). Obediat'a (1997) göre, öğrencilerin hedef dilde bir yetkinlik kazanmalarına, deyimsel 
ifadelerin kullanımını öğrenmelerine, doğru konuşmalarına ve hedef dilde daha akıcı ve 
yaratıcı olmalarına yardımcı olabilir. 

Yazma becerisi ve edebiyat: Okuyucunun bir model olarak yararlandığı ve orijinal 
çalışmaya benzer şekilde içeriği, temayı, organizasyonu ve/veya stili açıkça taklit ettiği bir 
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süreçtir. Yararlanılan bilgiler zihinde şekillenir, sınıflandırılır, ön bilgilerle birleştirilir ve 
geliştirilir. Böylece başlangıçta taklit gibi olsa sonraki süreçlerde öğrenciye ait özgün ürün 
ortaya çıkar. Oster’a (1989) göre, edebi metinler yaratıcılığı teşvik eder, daha zengin kelimeler 
öğretir ve bunları yazımda kullanmak ve yazıyı daha etkili hale getirmek için figüratif dili nasıl 
kullanacaklarını öğretir. Öğrenciler dili yüksek düzeyde içselleştirebilir (Elliot, 1990 mümkün 
olduğunca bu şablonu kullanınız. Çalışmanızda mümkün olduğunca bu şablonu kullanınız. 
Çalışmanızda mümkün olduğunca bu şablonu kullanınız. Çalışmanızda mümkün olduğunca bu 
şablonu kullanınız. Çalışmanızda mümkün olduğunca bu şablonu kullanınız.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Edebi eserler, yabancı dil öğreniminin daha kalıcı olabilmesi için fırsatlar sunar ve çeşitli 
öğrenme stilleri ile öğrencilerin öğrenme hızlarını artırabilir. Edebi metinler deneyimlenerek 
yazılmış olduklarından ve toplumun değerlerini yansıttıklarından dilbilimsel girdilerin 
güvenilir kaynakları olarak değerlendirilmektedir. Bu yönüyle öğrencilerin hedef dilin yapıları, 
söz varlığı ve dört dil becerisini uygulamalarına yardımcı olabilir.  

 Edebiyat, öğrencilerin diğer kültürler ve toplumlar hakkındaki yaşam tarzları ve iletişim 
yolları hakkındaki algılarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.  

 Edebi metinler, gerçek dünyada yaşanabilecek aşk, hüzün, sevgi, ayrılık, ölüm, doğum, 
barış ve savaş gibi toplumsal olguları kapsadığından bireysel farklılıkları da kendine çekebilir. 

 Gerçekte edebiyat mecazi değil temsildir. Önermesel dil sadece belirli bir bağlamda 
iletişim kurma eğiliminde ve bilgilendirici olma gibi görünse de, temsili edebiyat dili 
okuyucularını etkilemeyi odağına alır ve gerçek dünyaya dair duygularını ve algılarını 
betimleyerek okuyucuyu içine çeker.  

 Edebi metinler, öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmelerine, deneyim ve 
duygularını yoğun yaşamalarına yardımcı olur. Böylece yaratıcılıklarını zihinsel işlemler 
yoluyla ortaya koymuş eleştirel bakış açısına sahip olurlar.  

 Edebi metinler, değişik olay ve olguları yazarın farklı bakış açısıyla yansıtması dolayısıyla 
yorum yapma yeteneklerini geliştirirler.  

Sonuç olarak, tartışma götürmeyecek şekilde edebi metinler öğrencilerin düzeylerine 
uygun olarak seçilip ders dışı materyal olarak öğrencilere verildiğinde ve sınıf içi tartışmalara 
olanak sağlandığında öğrencilerin tartışma becerileri gelişecektir. Böylece 21. Yüzyıl 
becerilerinden olan iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme, yaratıcılık gibi olguları içselleştirerek 
evrenselleşmiş dünya düzeninde farklı cümle yapıları ve kelime dağarcığıyla kendilerini daha 
iyi ifade edeceklerdir.  
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Giriş  

Merak etme insanların temel ihtiyaçları arasında bulunmaktadır. Merak sayesinde 
etrafındaki olayları ve nesneleri anlamlandırır, yeni bilgiler edinir ve çevresini kendisine uygun 
olarak düzenleyebilir. Bu sayede insanlar çeşitli çalışmalar yapmışlar, uzmanlık alanları ve 
bilim dalları oluşmuştur. Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2022) bilim; “belli bir konuyu bilme 
isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci” 
olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel yöntemler kullanılarak oluşturulan bilimsel bilgiler ile 
günlük hayatta gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir. Bilimsel bilginin oluşturulmasında 
üniversitelerin önemli rolü bulunmaktadır. Üniversitelerin misyonu her ne kadar mezun ettiği 
öğrencilerine bir meslek ve statü kazandırma gibi görünse de temel olarak bilimsel araştırma 
faaliyetlerini yürütmek, toplumun yararı için bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi yaymaktır (Karadağ, 
2009).  Bilim insanları ise üniversitelerin lisansüstü programları aracılığıyla yetiştirilmektedir. 
Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik 
programlarından oluşur (YÖK, 1996). Lisansüstü eğitim sonucu hazırlanan yayınlar bilime ve 
literatüre katkı sağladıklarından oldukça önemlidirler, çünkü bu çalışmalar sonucunda 
bilimsel bilgiler elde edilmektedir (Işık, 2016).  

Bilim insanı bilgi ve becerisini kazanmış kişi makale, sözlü bildiri, poster sunu, yüksek 
lisans ve doktora tezi gibi çalışmalar aracılığıyla ortaya koydukları hipotezi bilimsel uygulama 
ve kaynaklar yoluyla doğrulamaya çalışmaktadır (Şahin vd., 2013). Bir alanda yapılmış 
çalışmaların analizi ise ele alınan konuların derinliği ve kullanılma sıklığı hakkında bilgi 
vermekte ve alanın içinde bulunduğu duruma yönelik genel bir bakış açısı kazandırmaktadır 
(İşçi, 2013). 

Teknolojideki hızlı gelişmelerde yaşamı değiştirmekte, aynı zamanda bu araçlar eğitim 
ortamlarında da kendilerine yer bulmaktadırlar. Son yıllarda hızla hayatımıza giren ve günlük 
yaşantının vazgeçilmezi haline gelen bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon gibi araçlar da 
eğitim ortamlarında kullanılmaya başlamış, bu araçlar ile kullanılabilecek materyaller 
tasarlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır (Işık, 2018). Bu bakımdan eğitim ortamlarında 
kullanılmak üzere tasarlanan elektronik içerikler önem kazanmıştır. Öğretmenlerin bu 
içerikleri geliştirmesi, kullanması, birbirleri ile paylaşması ile ilgili birçok proje yürütülmeye 
başlanmıştır (Işık, 2018). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bu projeler ile geliştirilen ortamlardan biridir.  

EBA, MEB tarafından yürütülen FATİH Projesi adına bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen eğitim portalıdır (Tuluk, 2021). MEB 
tarafından okul öncesinden 12. Sınıfa kadar tüm sınıflar için oluşturulmuş, kişiselleştirilmiş 
öğrenme ortamı sunan, müfredata uyumlu ders içeriklerinin yanında kişisel, mesleki gelişim 
içerikleri sunan ücretsiz ve güvenilir eğitim platformudur (MEB, 2021a). EBA; zaman ve 
mekân kavramlarından bağımsız olarak hizmet sunabilen, hedef odaklı, daha verimli çalışma 
ortamları sağlayabilen, sistemde bulunan kişilerin en iyi hizmete erişebilmesini sağlayabilen, 
gelişimi doğru bir şekilde takip edebilen ve sistem içerisinde gerekli dönüt ve düzelmeler ile 
kontrol altında tutabilen, tüm eğitim ve öğretimin kalitesini yükselten bir sistem olma 
yönünde beş temel esasa dayanmaktadır (MEB, 2021b). EBA sayesinde öğrenciler okul 
öncesinden ortaöğretime bütün seviyelerde öğretim programlarında yer alan dersler ve bu 
derslerin konularına ait etkinlikler, animasyonlar, videolar, alıştırmalar, e-kitap ve e-dergiler, 
fotoğraflar, görseller, sesler ve çeşitli dokümanlar vb. pek çok içeriğe ulaşabilmektedirler 
(Kaya Keleş, 2022). 
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Bu çalışmanın amacı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili lisansüstü çalışmaları tematik olarak 
incelemektir. Araştırmanın problemleri şu şekildedir:  

1. Eba ile ilgili lisansüstü çalışmaların düzeyi nedir? 

2. Eba ile ilgili lisansüstü çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

3. Eba ile ilgili lisansüstü çalışmaların hangi yöntem kullanılmıştır? 

4. Eba ile ilgili lisansüstü çalışmaların üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 

5. Eba ile ilgili lisansüstü çalışmaların tez danışmanı unvanları nasıldır? 

6. Eba ile ilgili lisansüstü çalışmaların izin durumları nasıldır? 

7. Eba ile ilgili lisansüstü çalışmalar hangi dilde yapılmıştır? 

Yöntem 

Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veriler doküman incelemesi yoluyla 
toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi 
içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Karadağ, 2014). Çalışmada, EBA ile ilgili 
lisansüstü çalışmalar incelenerek, belirlenen ölçütler açısından betimlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumu tarafından Türkiye’de 
yapılmış lisansüstü çalışmaları içeren, Ulusal Tez Merkezi’nde 15.05.2022 tarihinde ulaşılan 
başlığında “EBA”, “Eğitim Bilişim Ağı” kelimeleri geçen lisansüstü çalışma aranmıştır. Ulaşılan 
67 yüksek lisans ve doktora tezi üzerinden inceleme gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda 
bulunan 67 çalışma YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden indirilmiş, her çalışmanın düzeyi, yılı, 
yöntemi, üniversitesi, danışman bilgisi, izin durumu ve dili incelenmiştir.  

Araştırma verilerinin analizinde, betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde 
kullanılmıştır.  

Bulgular 

Araştırmanın ilk problemi EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların düzeylerinin analizi ile 
ilgilidir. Lisansüstü çalışmaların düzeyleri Tablo 6.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 6.1. Lisansüstü çalışmaların düzeylerine göre dağılımı 
Düzey Sayı (N) Yüzde (%) 

Yüksek Lisans 65 97,0 
Doktora 2 3,0 

Toplam 67 100,0 

Tablo 6.1’deki veriler incelendiğinde, EBA ile ilgili hazırlanan lisansüstü çalışmaların 
65’inin (%88,8) Yüksek Lisans ve 5’inin (%11,2) Doktora düzeyinde olduğu görülmüştür. En 
fazla tez yüksek lisans düzeyinde yapılmıştır.  

Araştırmanın ikinci problemi, EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların yıllara göre analizini 
gerektirmektedir. Sonuçlar Tablo 6.2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 6.2. Lisansüstü çalışmaların yıllara göre dağılımı 

Yıllar Sayı (N) Yüzde (%) 

2015 ve öncesi 4 6,0 
2016-2019 36 53,7 

2020 ve sonrası 27 40,3 

Toplam   67 100,0    

Tablo 6.2’deki veriler incelendiğinde, 2015 ve öncesinde 4 (%6,0), 2016-2019 yılları 
arasında 36 (%53,7), 2020 ve sonrasında ise 27 (%40,3) lisansüstü çalışmanın yapıldığı tespit 
edilmiştir.  

Araştırmanın üçüncü problemi, EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların yöntemleri ile ilgilidir. 
Yapılan Analiz sonuçları Tablo 6.3’te gösterilmiştir. 

Tablo 6.3. Lisansüstü çalışmaların yöntemlerine göre dağılımı  

Yöntem Desen 
Toplam 

Sayı (N) Yüzde (%) 

Nicel 
Deneysel 12 17,9 

Deneysel Olmayan 19 28,4 

Nitel Etkileşimli 16 23,9 

Karma Karma 20 29,9 

Toplam 67 100 

Tablo 6.3’teki veriler incelendiğinde, EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların 31’inin Nicel 
yöntemle yapıldığı, bunlardan 12’sinin (%17,9) deneysel modelle, 19’unun (%28,4) ise 
deneysel olmayan modellerle tasarlandığı belirlenmiştir. Lisansüstü çalışmaların 16’sının 
(%23,9) nitel yöntem ile 20’sinin (%29,9) ise karma yöntemle tasarlandığı belirlenmiştir. 
Çalışmaların yöntemlere dengeli bir dağılım gösterdiği görülmektedir.  

Araştırmanın dördüncü problemi, EBA ile ilgili yapılmış lisansüstü çalışmaların 
üniversiteleri ile ilgilidir. Lisansüstü çalışmaların üniversitelere göre dağılımı Tablo 6.4’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 6.4. Lisansüstü çalışmaların üniversitelere göre dağılımı 
Üniversite                                     Sayı 

(N) 
Yüzde 

(%) 
Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi  5 22,4 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 6,0 
Atatürk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi 
3 17,9 

Anadolu Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi 
2 17,9 

Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray 
Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Giresun 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, 

Üsküdar Üniversitesi 

1 35,8 

Toplam 67 100,0 
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Tablo 6.4’deki veriler incelendiğinde, lisansüstü çalışmaların en çok 5 (%7,5) ile Çukurova 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nde yapıldığı tespit edilmiştir. 24 
üniversitede ise EBA ile ilgili yalnızca 1 lisansüstü çalışma yapıldığı görülmektedir.  

Araştırmanın beşinci problemi EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların tez danışmanlarının 
unvanları ile ilgilidir. Bu doğrultuda yapılan analiz sonuçları Tablo 6.5’de gösterilmiştir. 

Tablo 6.5. Lisansüstü çalışmaların tez danışman unvanları 
Danışman Ünvanı Sayı (N) Yüzde (%) 

Doçent Doktor ve Profesör Doktor 1 1,5 
Doktor Öğretim Üyesi-Yardımcı Doçent Doktor 19 28,4 

Doçent Doktor 27 40,3 
Profesör Doktor 20 29,9 

Toplam 67 100,0 

Tablo 6.5’deki veriler incelendiğinde,  lisansüstü çalışmaların 19’unun (%28,4) Doktor 
Öğretim Üyesi- Yardımcı Doçent Doktor, 27’sinin (%40,3) Doçent Doktor ve 20’sinin (%29,9) 
Profesör Doktor unvanlı danışmanlar tarafından yürütüldüğü, 1’nin (%1,5) ise Doçent doktor 
ve Profesör doktor unvanlı iki danışmanın olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmanın altıncı problemi EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların izin durumlarına göre 
dağılımı ile ilgilidir. EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların izin durumlarına göre dağılımı Tablo 
6.6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6.6. Lisansüstü çalışmaların izin durumları 

Tablo 6.6’daki veriler incelendiğinde,  lisansüstü çalışmaların tamamının izinli olduğu 
görülmüştür.  

Araştırmanın yedinci problemi EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların yapıldığı dil ile ilgilidir. 
Sonuçlar Tablo 6.7’de gösterilmiştir. 

Tablo 6.7. Lisansüstü çalışmaların dil durumları 

Tablo 6.7’deki veriler incelendiğinde,  lisansüstü çalışmaların 61’inin (%91,0) Türkçe ve 
6’sının (%9,0) İngilizce olduğu görülmüştür.  

Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonunda EBA ile ilgili en fazla yüksek lisans düzeyinde lisansüstü çalışma 
yapıldığı görülmüştür.  

Araştırma sonunda EBA ile ilgili en az çalışmanın 2015 yılı ve öncesinde, en fazla 
çalışmanın ise 2016-2019 yılları arasında yapıldığı belirlenmiştir. YÖK Ulusal Tez Merkezinde 
EBA ile yapılan çalışmaların 2019 ve 2020 yıllarında arttığı açıkça görülmektedir (Kaya Keleş, 
2022). Fakat 2020 yılı ve sonrasındaki yıllarda ise oldukça fazla çalışma yapıldığı görülmüştür. 

İzin Durumu Sayı (N) Yüzde (%) 

İzinli 67 100,0 
İzinsiz 0 0,0 

Toplam 67 100,0 

Dili Sayı (N) Yüzde (%) 

Türkçe  61 91,0 
İngilizce 6 9,0 

Toplam 67 100,0 
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Bunun nedeninin küresel salgın nedeniyle uzaktan eğitimin yapılması ve bu süreçte öğretmen 
ve öğrencilerin e-içerikler konusunda desteğe ihtiyaç duymaları nedeniyle Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından desteklenen sistemin özelliklerinin eğitime çok fazla etkili olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.   

Araştırma sonunda EBA ile ilgili lisansüstü çalışmaların nicel, nitel ve karma yöntemlere 
göre dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum EBA sisteminin lisansüstü 
çalışmalarda her yönüyle değerlendirildiğini göstermektedir.  

Araştırma sonunda Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kastamonu 
Üniversitesi’nde EBA ile ilgili en fazla sayıda lisansüstü çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. 
24 üniversitede ise EBA ile ilgili yalnızca 1 lisansüstü çalışma yapıldığı belirlenmiştir. 
Çalışmaların belirli üniversitelerde değil de 38 farklı üniversite yapılmasının alana katkı 
sunduğu düşünülmektedir.   

Araştırma sonunda EBA ile ilgili hazırlanan lisansüstü çalışmalara en çok Doçent doktor 
en az ise Doktor Öğretim Üyesi ve Yardımcı Doçent Doktor unvanlı öğretim üyelerinin 
danışmanlık yaptığı belirlenmiştir.  Sadece 1 çalışmada 2 danışmanın olduğu da dikkat 
çekmektedir.   

Araştırma sonunda EBA ile ilgili hazırlanan lisansüstü çalışmaların tamamının izinli 
olduğu belirlenmiştir. Bu durumun alanyazına olumlu katkı yaptığı, bilginin paylaşılması 
açısından oldukça değerli olduğu düşünülmektedir.   

Araştırma sonunda EBA ile ilgili hazırlanan lisansüstü çalışmaların büyük çoğunluğunun 
Türkçe dilinde yapıldığı küçük bir kısmının ise İngilizce dilinde yapıldığı görülmüştür. 
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Giriş 

İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliği konuşabilmesidir. Konuşmak insanın 
kendini ifade etmesi için kullandığı bir araç olarak değerlendirilebilir. Demirel’e (1999) göre 
konuşma, bireylerin duygu ve düşüncelerini seslerle karşı tarafa aktarmasıdır.  Taşer’e (2000) 
göre insanların hissettiklerini, öğrendiklerini, tasarladıklarını görsel ve işitsel unsurlarla farklı 
kişilere iletmek, açıklamaktır. Tanımlardan anlaşılacağı üzere konuşmanın öğeleri; 
konuşmacı, konuşmacının ifade etmek istediği mesajlar, sesler ve dinleyici olarak sıralanabilir. 

Konuşmanın gerçekleşmesi konuşma organları ile ilgili bir durumu da ortaya 
çıkarmaktadır. İnsanda konuşmanın gerçekleşmesi için diyafram, akciğerler, ses telleri, 
damak, dil, diş, dudak, burun gibi organların farklı işlevleri bulunmaktadır. Erdem’e (2017) 
göre bu organların işbirliği ile konuşabiliriz. Konuşmanın gerçekleşmesinde görevli organlar, 
düşündüklerimizin seslendirilmesi sürecinde etkilidir. Böylece fikirlerimiz seslere dönüşür ve 
bu sözler ağzımızdan çıkar.  

Yaşamda bir duygu ve düşünceyi aktarmak, iletişim kurmak, en temelde sosyal bir varlık 
olarak kendimizi ifade etmemize imkân tanıyan konuşmanın bir kavram olarak mı ya da bir 
beceri olarak mı ele alınacağı önemli bir sorudur. Güneş’e (2012) göre beceri, edinilen bilgiyi 
gerektiğinde uygulama, karşılaştığı problemleri etkili çözme ve bu süreçteki sorumlulukları 
yerine getirme olarak tanımlanmakta; herhangi bir işi verimli bir şekilde tamamlamak için 
gerekli olan ustalık davranışları yapma gücü olarak açıklanmaktadır.  Konuşma kavramı dildeki 
seslerin çıkarılması, farklı kişilerle iletişime girilerek farklı durum ve söylemlerden 
anlamlarının çıkarılması, çeşitli olay ve duygularla birlikte konuşmaların içerik ve üslup olarak 
değişmesi ve bireyin konuşma sürecindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
açılarından incelendiğinde konuşmanın bir beceri olarak ele alınabileceği söylenebilir. Dili 
yoğunlukla konuşma olarak ele alan uzmanlar (Chastain, 1976) yanında konuşmayı bir iletişim 
aracı olarak gören (Çongur, 1995; Nalıncı, 2000; Sillars, 1997) uzmanlarda bulunmaktadır. 
Konuşmayı, dilin bir beceri alanı olarak gören araştırmacılar (Kemiksiz, 2017; Kurudayıoğlu, 
2003; Özbay, 2005a; Özbay, 2005b; Sevim ve Gedik, 2014; Temizyürek, 2004) da her geçen 
gün artmaktadır.  

Bir beceri olarak ele alınan ve öğrencilere küçük yaşlarda öğretilen konuşma esnasında 
bazı dil hataları ve yanlış konuşma biçimleri sıklıkla görülmektedir. Taşkaya’ya (2014) göre 
öğrencilerin yaptıkları konuşma yetersizliklerin sebepleri konuşanın özelliklerine, 
konuşmanın konusuna, dinleyenlerin özelliklerine ya da konuşma yapılan çevrenin şartlarına 
bağlı olabilir. Bu anlamda konuşma hatalarının nedenleri biyolojik ya da psikolojik kökenli 
sorunlar olabilmektedir. Çocuklarda görülen konuşma yetersizliklerinden biri gecikmiş 
konuşmadır. Bu durumda çocuklar biyolojik yaşın getirdiği yetkinliğe rağmen konuşmaya geç 
başlar. Normal gelişim dönemine göre öğrenciler daha yavaş gelişim gösterir. Bir başka 
yetersizlik ise seslendirme eksikliğidir. Öğrencilerin ses telleri, gırtlak ya da akciğerlerinden 
kaynaklı ya da nefeslerini doğru alamadıkları için bazı sesleri eksik çıkartabilirler. Bunun 
dışında çekingenlik, gereksiz beden hareketleri yapma, yerel ağız kullanma, konuşma 
esnasında ortaya çıkan anlatım bozuklukları, konuşma kurallarına yeterince uyuyamamak, 
gereksiz sözlerle konuşmayı uzatmak, argo kelimeler kullanmak, kelimeleri, heceleri veya 
harfleri atlamak,  çok hızlı ya da çok yavaş konuşmak konuşma yetersizlikleri olarak 
sıralanabilir.  
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Çocukların konuşma yetersizlikleri yanında konuşma bozukluğu da olabilir. Konuşma 
bozukluğu öğrencilerin kelimeleri seslendirmede, konuşma ritminde, kelimeleri vurgulamada 
yaşadıkları aşırılık hali ya da hiç yapamama durumu ile ilgilidir (Şahin, 2019). Konuşma 
bozuklukları daha çok biyolojik kökenli olduğu söylenebilir. Bunlar; kekemelik, tutuklu 
konuşma, dizartri, afazi, disleksi, artikülasyon olarak sıralanabilir. 

Kavcar, Oğuzkan ve Sever’e (2004) göre öğrencilerin öğrenme sürecindeki başarıları 
yoğunlukla onların sözlü iletişim becerilerine bağlıdır. Çünkü öğrenme ve öğretme süreci etkili 
bir iletişim ortamıdır. Bilgi kaynağını doğru anlamak, kendini iyi ifade edebilmek, geri 
dönütleri iyi anlamak ve gerekli düzeltmeleri yapmak, farklı öğrenme etkinliklere katılmak ve 
bilgi alış verişinde bulunmak etkili bir konuşma becerisini gerektirir. Öğrencilerin hayatında 
bu kadar önemli bir rol oynayan konuşma becerileri bazı öğrencilerde gelişmemiş olabilir ya 
da bazı öğrenciler konuşma yetersizliği ya da konuşma bozukluğu yaşayabilir. Önemli olan bu 
süreçte öğrenme ortamında öğretmenlerin yapacağı faaliyetlerin nicelik ve nitelik 
durumudur. Konuşma eğitiminde öğretmenler, ana dili genel olarak öğrenen öğrencilerin ana 
dil bilgisini geliştirmeli ve belli bir program dahilinde onlara ana dilin yapısını öğreterek 
onların sözlü ifade becerilerini geliştirmelidirler (Calp ve Calp, 2016). Konuşma eğitiminde 
öğretmenlerin rolü; öğrencilerin katılımını arttıracak sözlü anlatım etkinlikleri düzenlemek, 
öğrencilere örnek olacak konuşma becerileri sergilemek, öğrencileri sözlü anlatım yapmaları 
yönünde cesaretlendirmek olarak sıralanabilir. 

Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerinin gelişmesi için öğretmenler (Calp ve Calp, 2016; 
Göçer, 2017; Kurudayıoğlu, 2003; Ünalan, 2007); öğrenme süreçlerinde her öğrencinin 
konuşması için uygun ve esnek bir sınıf ortamı oluşturmalıdır, her öğrencinin konuşması için 
fırsat ve imkan tanınmalıdır, öğrenciler konuşmalarını kendilerine özgü ve bağımsız yapmaları 
konusunda teşvik edilmelidir, öğrencilerin güzel, doğru, akıcı konuşmaları için etkili geri dönüt 
verilmelidir, konuşma becerilerinin gelişmesi için öğrencilere iyi örnekler sunulmalıdır, dil 
gelişimi bir süreç olarak ele alınmalı ve öğrencilere bir program dahilinde çalışmalar 
sunulmalıdır, öğrencilerin konuşma becerileri diğer dil becerilerinin gelişimi ile 
desteklenmelidir. Bu anlamda okuma, yazma özellikle dinleme becerilerinin gelişmesine 
yönelik etkinlikler hazırlanarak bir program dahilinde öğrencilere sunulmalıdır.  

Bireyler toplumda sosyal ilişkilerini geliştirmek, toplumsal rollerini yerine getirmek, 
duygu düşünce ve izlenimlerini çevresine aktarabilmek, istediği bir konuda öğrendiği 
bilgilerini paylaşmak, kendini ifade etmek vb. birçok sebeple konuşmaktadır. Tompkins 
(1998) göre Dünyada 3000 civarında konuşma dili bulunmaktadır. Yazı dilinde ise 200 
civarındadır. İnsanlık tarihinde bu kadar sık kullanılan konuşma becerisinin hayatımızda 
önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu durum, konuşma becerisinin ne kadar yaygın kullanıldığının 
bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Formel eğitimin başladığı temel eğitim kurumlarında 
öğrencilerin konuşma becerilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin en temel sorumluluklarından 
biridir (Topçuoğlu Ünal ve Özer, 2016; Yaşar ve Girmen, 2012). Bu açıdan ilkokullarda 
öğrencilerin konuşma becerilerini geliştiren etkinlikleri araştırmak, öğretmenlere ve diğer 
ilgililere farklı etkinlikler sunmak önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı temel eğitim 
kurumlarındaki öğretmenlerin görüşlerine göre öğrencilerin konuşma becerilerini geliştiren 
etkinliklerin özelliklerini tespit etmek ve kullanılmasını önerdikleri etkinlik önerilerini 
belirlemektir.  
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Yöntem 

Nitel araştırmanın esas alındığı araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.  
Gürbüz ve Şahin’e (2016) göre nitel araştırma, belli bir konuya yönelik bireylerin ya da belli 
toplumların davranışlarının nedenini ve nasılını öğrenmek için yapılır. Bryman’a (2012) göre 
nitel araştırmalarda sayısal veriler yerine sözel ifadelere odaklanılır. Merriam’a (2013) göre 
durum çalışması belli sınırları olan bir alanda belirlenen konuya yönelik derinlemesine 
betimleme yapma ve incelemedir. Creswell’e (2007) göre durum çalışması; belli bir zaman 
diliminde sınırları kesin olan bir konu alanında bir ya da iç içe geçmiş birkaç durumu çeşitli 
veri toplama araçlarıyla derinlemesine araştırmaktır. Bu kapsamda öğretmenlerin konuşma 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik önemli görülen değişkenleri tespit etmek ve konuşma 
eğitimine ilişkin etkinlik önerilerini belirlemek amacıyla bu yaklaşım kullanılmıştır.  

Katılımcılarla odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan 
veri toplama araçlarından biri olan odak grup görüşmesi en az dört en fazla on iki katılımcı ve 
bir moderatörün birlikte yer aldığı, katılımcıların belirlenen konu hakkındaki düşüncelerini 
rahatlıkla belirttiği bir süreci ifade etmektedir (Şahin, Suher ve Bir, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 
2018).  

Katılımcılar  

Araştırmada gönüllü olarak yer alan katılımcıların özellikleri Tablo 7.1’de verilmiştir. 

Tablo 7.1. Katılımcıların özellikleri 
 Cinsiyet Mesleki Yıl  Okuttukları Sınıf Düzeyi  Öğrenci Sayıları 

K1 K 15 1.Sınıf 27 
K2 K 18 2.Sınıf 31 
K3 K 14 2.Sınıf 28 
K4 E 11 3.Sınıf 22 
K5 E 19 3.Sınıf 34 
K6 K 16 3.Sınıf 25 
K7 E 13 4.Sınıf 26 

Tablo verilerine göre 4 kadın 3 erkek olmak üzere araştırmaya 7 sınıf öğretmeni 
katılmıştır. Öğretmenlerin mesleki yılı 11 ile 19 yıl arasında değişmektedir. Öğretmenden biri 
1. sınıf, ikisi 2. sınıf, üçü 3. sınıf ve biri 4. sınıfı okutmaktadırlar. Öğretmenlerin öğrenci sayıları 
22 ile 34 arasında değişmektedir. Öğretmenlerin önerdikleri etkinlikler kendi sınıflarında 
uyguladıkları etkinlikler olduğu için konuşma etkinliklerinde öğrenci sayıları önemlidir. Bu 
nedenle öğrenci sayıları araştırma kapsamında tabloda sunulmuştur. 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi  

Öğretmenlerle görüşme yapmak için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. 
Araştırmacı tarafından hazırlanan formda demografik sorular (cinsiyet, mesleki yıl, 
okuttukları sınıf düzeyi, öğrenci sayıları) ve konu amacına uygun açık uçlu sorular yer 
almaktadır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma 
kapsamında sorulan sorulara verilen cevaplar word sayfasına aktarılmıştır. Durumunun ne 
olduğu net bir şekilde belirlenerek analiz birimleri saptanmıştır. Görüşme verilerindeki 
demografik veriler betimsel analiz ile hemen tablolaştırılmıştır. Katılımcıların açık uçlu 
sorulara verdikleri yanıtlar detaylı incelenerek araştırmacı tarafından ayrı ayrı 
sınıflandırılmıştır. Elde edilen kodlar anlamlı kategorilere ayrılmış, her kategorinin kavramsal 
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olarak ifade ettiği temalar belirlenmiştir. Araştırmacı dışında eğitim bilimleri alanında doktora 
yapan iki eğitimci daha verileri incelemiştir. Sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. 
Öğretmenlerle ortak çalışma yapılarak konuşma etkinlikleri geliştirilmiştir. Geliştirilen 
etkinlikler tüm öğretmenlerle paylaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında geçerlilik ve güvenirliği arttırmak için birçok konuya dikkat 
edilmiştir. Veri analizi sürecinde araştırmacı dışında iki araştırmacı aynı verileri ayrı ayrı 
kodlamıştır. Sonuçlar karşılaştırılarak ortak temalar araştırmada sunulmuştur. Araştırmacılar 
arasında kategorilerin tanımları net olarak yapılmış, araştırmada ölçülmek istenen özelliğin 
ne olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların görüşleri katılımcılara teyit ettirilmiştir. Katılımcılara 
görüşlerini açıklamak için yeteri kadar süre verilmiştir. 

Bulgular 

Temel eğitim kurumlarında öğrencilerin konuşma becerilerini geliştiren etkinliklerin 
özelliklerini tespit etmek ve öğrenciler için etkinlik önerilerini belirlemek amacıyla yapılan 

araştırmada elde edilen veriler araştırma soruları kapsamında ele alınmış ve veriler tablo 
halinde sunulmuştur. Tablo 7.2’de konuşma becerisinin geliştirilmesinde önemli görülen 
değişkenler yer almaktadır.  

Tablo 7.2. Konuşma becerisinin geliştirilmesinde önemli görülen değişkenler 
Tema Görüşler 

Öğrenci Yaşı 

Kelime dağarcığı 

Ailesinin eğitim durumu 

Aile içi iletişim kurulması 

Okulöncesi eğitim alma durumu 

İlgisi ve motivasyonu 

Öğrencinin sağlık durumu (Konuşma organları) 

Eğitim –öğretim ortamı Dinleyicilerin konuya ve konuşmacıya tutumu 

Dersin özellikleri 

Sınıfın oturma düzeni 

Öğretmenin tutumu 

Süre 

Tablo verilerine göre konuşma becerisinin gelişmesinde öğrenci ve eğitim-öğretim 
ortamı temalarında değişkenler bulunmaktadır. Öğrenci boyutunda; yaş, kelime dağarcığı, 
ailesinin eğitim durumu, aile içi iletişim kurulması, okulöncesi eğitim alma durumu, ilgisi ve 
motivasyonu, öğrencinin sağlık durumu (Konuşma organları) değişkenleri yer almaktadır. 
Eğitim –öğretim ortamı boyutunda; dinleyicilerin konuya ve konuşmacıya tutumu, dersin 
özellikleri, sınıfın oturma düzeni, öğretmenin tutumu ve süre değişkenleri yer almaktadır. 
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Tablo 7.3. Konuşma becerisinin geliştirilmesinde kullanılan etkinlikler 
 Görüşler 

Anlama Odaklı Çalışmalar  Tekerleme, bilmece, saymaca okuma 

Sözlük okuma 

Şiir okuma 

İmla kılavuzu kullanma 

Şarkı dinleme  

Türkçe dersine yönelik bulmaca çözme 

Anlatma Odaklı 
Çalışmalar 

Hikâye/masal anlatma-yorumlama 

Sınıfta farklı konular hakkında hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma 
yaptırma 

Film izleme-anlatma 

Görsel üzerine konuşma-yorumlama-anlatma 

Fıkra anlatma 

Sunum yapma 

Şarkı söyleme 

Drama yapma  

Münazara yapma 

Tablo 7.3’te konuşma becerisinin geliştirilmesinde kullanılan etkinlikler yer almaktadır. 
Tablo verilerine göre öğretmen görüşleri anlama odaklı çalışmalar ve anlatma odaklı 
çalışmalar olmak üzere iki temada toplanmıştır. Anlama odaklı çalışmalar temasında; 
tekerleme, bilmece, saymaca okuma, sözlük okuma, şiir okuma, imla kılavuzu kullanma, şarkı 
dinleme, Türkçe dersine yönelik bulmaca çözme yer almaktadır. Anlatma odaklı çalışmalar 
temasında; hikâye/masal anlatma-yorumlama, sınıfta farklı konular hakkında hazırlıklı ve 
hazırlıksız konuşma yaptırma, film izleme-anlatma, görsel üzerine konuşma-yorumlama-
anlatma, fıkra anlatma, sunum yapma, şarkı söyleme, drama yapma ve münazara yapma yer 
almaktadır. 

Tablo 7.4. Konuşma becerisinin geliştirilmesinde etkinliklerin ortak özellikleri 

Görüşler 

Eğlenceli olması 
Kısa ve anlaşılır olması 
Bilinmeyen kelime oranı yüksek olmaması 
Öğrencinin ilgisine yönelik olması 
Birden fazla cevabı içeren çalışmalar olması 
Öğrenci katılımı yüksek olması 
Her öğrenciye yeteri kadar süre tanınması 
Beceri kazandırma esaslı olması 

Tablo 7.4’te konuşma becerisinin geliştirilmesinde etkinliklerin ortak özellikleri yer 
almaktadır. Tablo verilerine göre öğretmenler konuşma becerisinin geliştirilmesinde 
etkinliklerin; eğlenceli olması, kısa ve anlaşılır olması, bilinmeyen kelime oranı yüksek 
olmaması, öğrencinin ilgisine yönelik olması, birden fazla cevabı içeren çalışmalar olması, 
öğrenci katılımı yüksek olması, her öğrenciye yeteri kadar süre tanınması ve beceri 
kazandırma esaslı olması özelliklerini ifade etmişlerdir.  
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Tablo 7.5. Konuşma becerisinin geliştirilmesi için öneriler 
Görüşler 

Öğrencilerinin konuşma bozuklukları tespit edilmeli ve düzeltilmeli 
Sınıfta öğrencinin konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklere daha fazla yer verilmeli 

Konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler sınıfta ciddi olarak yapılmalı 
Öğretmenler konuşma becerisine yönelik olarak kazanımlara yeteri kadar önem vermeli 

Yöresel ağzı kullanmama ve standart dili kullanma konusuna özen gösterilmeli  
Öğrencilerin kelime hazinesini zenginleştirecek etkinliklere yer vermeli. 
Öğrencilere açık uçlu sorular sorularak yorumlama becerileri artırılmalı  

Tablo 7.5’te konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik öğretmenlerin önerileri yer 
almaktadır. Öğretmenlere göre konuşma becerisinin geliştirilmesi için; öğrencilerinin 
konuşma bozuklukları tespit edilmeli ve düzeltilmeli, sınıfta öğrencinin konuşma becerisini 
geliştirmeye yönelik etkinliklere daha fazla yer verilmeli, konuşma becerisini geliştirmeye 
yönelik etkinlikler sınıfta ciddi olarak yapılmalı, öğretmenler konuşma becerisine yönelik 
olarak kazanımlara yeteri kadar önem vermeli, yöresel ağzı kullanmama ve standart dili 
kullanma konusuna özen gösterilmeli, öğrencilerin kelime hazinesini zenginleştirecek 
etkinliklere yer vermeli, öğrencilere açık uçlu sorular sorularak yorumlama becerileri 
artırılmalıdır. Öğretmenlerin konuşma becerilerini geliştirmek için önerdikleri birkaç etkinlik 
önerisi şunlardır: 

Etkinlik Adı: Hikâye ye Devam Et 

Etkinlik Hakkında Bilgi: Öğrenciler daire biçimde otururlar. Öğretmen veya 
öğrencilerden biri, bir veya birkaç cümleyle bir hikâyenin başlangıcını anlatır (Örnek: “Hasan 
eve geç kalmıştı. Hızlı hızlı eve giderken bir taraftan da ailesine yapacağı açıklamayı 
düşünüyordu. Birden karşısında…”). Daha sonra öğretmen öğrenciyi teşvik edici ifadeler 
kullanır (Hikâyeye birlikte devam edelim!). Öğrenciler, hikâyeye bir veya birden çok (en fazla 
5) cümle ekleyerek devam ederler. Sınıfta öğrenciler sırayla veya sıra gözetmeksizin söz 
alırlar. Önemli olan tüm öğrencilerin bu etkinliğe katılmasıdır. Hikâye nin geliştirilmesinde 
öğrencilerin hayal dünyaları önemlidir. Geliştirilen hikâye belli bir doyuma geldikten sonra bir 
sonuç bölümü oluşturularak hikâye çalışması sonlandırılır. 

Etkinlik Adı: Hikâye ağı  

Etkinlik Hakkında Bilgi: Öğretmen öğrencilerine bir olay örgüsü verir. (Bir zamanlar bir 
çocuk, hayvanları ile otlağa gitmiş. Hayvanlar bir yanda lezzetli otları yerken çocuk ….). 
Hikâyenin başlangıcını yapacak olan öğretmen veya bir öğrenci elinde ip yumağını tutar. 
Kendi sözünü söyledikten sonra ipin ucunu kendi tutarak yumağı hikâyeye devam etmesini 
istediği kişiye atar. Yumağı alan öğrenci kendinden önceki arkadaşlarının söylediklerini kısaca 
tekrarlayarak kendince hikâyeye devam eder ve ipi kendi elinde tutarak yumağı başka bir 
öğrenciye atar. Böylece, gelişen hikâyeyle birlikte etkinliğin yapıldığı mekânda giderek 
karmaşıklaşan bir ağ oluşur. Hikâyeye katıla ve katılmayan öğrenciler bu süreçte rahatlıkla 
fark edilir. Her bir öğrencinin söylediği ifadeler metnin ana hatlarını oluşturduğu vurgulanır. 

Etkinlik Adı: Bil Bakalım? 

Etkinlik Hakkında Bilgi: Bu etkinlikte öğrencilere uygun bir öykü seçilir. Öğretmen ya da 
bir öğrenci tarafından okuma kurallarına uygun şekilde metin okunur. Öğrencilerin 
dinlediklerini anlatmaları istenir. Burada metnin olay akışına ve öğrencilerin kullandıkları 
kelime bilgisine dikkat edilir. Öğrencilerden hikâyedeki herhangi bir unsuru (kahraman, yer, 
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zaman, olay vb.) metne bağlı olarak tespit etmeleri istenir. Öğrenciler metinde yer alan kişi 
veya durumları tasvir edebilirler. Öğrencilerin betimle becerilerini ve ifade etme güçlerini 
destekleyen bu etkinlikte var olan bilgiyi öğrencilerin kendi anladıkları şekilde ifade etmeleri 
beklenmektedir. 

Etkinlik Adı: Konuşma Halkası 

Etkinlik Hakkında Bilgi: Bu etkinlikte öğrenciler bir daire içinde oturur ve birbirinin halini 
hatırını sorarlar. Son buluşmadan beri neler yaşadıklarını anlatırlar. Bu etkinlik öğrencilerin 
serbest konuşma, bir olayın oluş sırasına uygun anlatılma, dinleme vb. konularında 
gelişimlerini desteklemektedir. Öğretmen, konuşma stratejilerini dikkatle anlatır. Öğrencinin 
ilgisini çeken güncel bir olay sınıf ortamına taşınır (Okuma çalışmaları için fiziksel anlamda var 
olan kütüphaneleri mi yoksa sanal kütüphaneleri mi tercih edersiniz? Neden?; …adlı 
okuduğumuz metinde … davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?) ve bir tartışma başlatılır. 
Konuşma süresi gerektiği kadar uzatılır. Sınıfın kalabalık olmaması etkinliğin uygulanması 
açısından önemlidir ( Etkinlik için ideal kişi sayısı, 20-24 arasındadır.). 

Etkinlik Adı: Derin Düşünme 

Etkinlik Hakkında Bilgi: Çocukların çok yönlü gelişmeleri için çoğu zaman cevaplaması 
zor, üzerine derin düşünmelerini sağlayacak sorular hazırlanır. Bu etkinlik öğrencilerin sözlü 
ifade becerisini geliştirdiği gibi bilginin algılanıp pekiştirilmesini de sağlar. Etkinlik konuları, 
öğretmen tarafından önerilir, öğrencilerin aşina olduğu konulara öncelik verilebilir. Konu 
belirlemek için öğrencilerin fikri de alınabilir. Belirlenen konu hakkında sınıfta yeterince 
tartışılır. Felsefe yapmaya uygun sorular hazırlanmalıdır. Bunlar “Toplumda neden herkesin 
bir sorumluluğu vardır?,  İyi bir dostun özellikleri ne olmalı?, “Konuşma hayatımızda ne kadar 
gereklidir?  vb. olarak ifade edilebilir. Öğrenciler çember şeklinde oturtulur. Moderatör 
genelde öğretmen olur. Konuşma öncesi en önemli konuşma kurallarını tekrar hatırlatılır.  

Etkinlik Adı: Evet/Hayır 

Etkinlik Hakkında Bilgi: Öğrencilerle konuşma stratejileri tekrarlanır. 

1. İşitilebilir ses tonuyla konuştum. 

2. Konu dışına çıkmadan konuştum. 

3. Kelimeleri doğru telaffuz ettim. 

4. Konuşurken dinleyicilerle göz teması kurdum. 

5. Konuşmamda nezaket ifadelerini kullandım. 

6. Konuşurken beden dilini kullandım. 

Öğrencilere bu stratejilerin kullanımına yönelik teşvik edici ifadeler kullanılır. Etkinliğin 
mantığı hemen hemen tüm öğrencilerin bildiği bir kuraldır. Öğrenciler “Evet” ve “Hayır” 
demeden kendilerine sorulan sorulara cevap vermeleri gereklidir. Örnek bir konuşma akışı 
şöyledir: 

1. Adınız soyadınız? 

2. Sınıfınız? 

3. Kusura bakmayın 1. Sınıf mı dediniz? 
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4. Sevdiğiniz yemekler nelerdir? 

5. Patates sever misiniz? 

6. En çok … sporu yapmaktan mı hoşlanırsınız? 

7. Ankara’ya gittiniz mi? 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırma sonucunda konuşma becerisinin gelişmesinde öğrenci ve eğitim –
öğretim ortamı boyutlarında farklı değişkenlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Konuşma 
becerisine yönelik benzer değişkenleri ifade eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Aksan 
2016; Boylu ve Çangal, 2015; Burdurlu, 1979; Kurudayıoğlu, 2003, Özbay 2005, Özkan ve 
Kınay, 2015; Şen ve Boylu, 2015; Yalçın, 2002). Kemiksiz’e (2017) göre konuşma bireylerin 
fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönleriyle ilişkilidir. Araştırmalarda konuşma becerisinin 
gelişimine ilişkin öğrencilerin gelişim ve eğitim özellikleri ile konuşmacının psikolojik 
özellikleri ve konuya ilişkin bilgi ve tutumu değişkenlerinin sık tekrarlanması dikkat çekicidir.   

Konuşma becerisinin geliştirilmesinde kullanılan etkinlikler anlama odaklı çalışmalar 
temasında; tekerleme, bilmece, saymaca okuma, sözlük okuma, şiir okuma olarak 
sıralanırken anlatma odaklı çalışmalar temasında; hikâye/masal anlatma-yorumlama, sınıfta 
farklı konular hakkında hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yaptırma, film izleme-anlatma yer 
almaktadır. Takıl’a (2016) göre bireylerin önce anlama sonra anlatım becerileri gelişmektedir. 
Bu kapsamda önce duyma yetisi kazanan bireylerin önce dinleme daha sonra konuşma 
becerileri gelişmektedir. Güncel yaşamda okuma ve dinleme ağırlıklı çalışmaların yapılması 
konuşma becerilerinin gelişmesi için önemli olduğu söylenebilir.    

Konuşma becerisinin geliştirilmesinde etkinliklerin; eğlenceli olması, kısa ve anlaşılır 
olması, bilinmeyen kelime oranı yüksek olmaması gibi özellikler ifade edilmiştir. Brown vd.’ne 
(1981) göre konuşma becerisine yönelik çalışmalar öğrencilerin ilgisini çekmelidir. 
Öğrencilerin günlük hayatta kolaylıkla uygulayabileceği konuşmalarla öğrenme süreci 
zenginleştirilmelidir.  

Öğretmenlere göre konuşma becerisinin geliştirilmesi için; öğrencilerinin konuşma 
bozuklukları tespit edilmeli ve düzeltilmeli, sınıfta öğrencinin konuşma becerisini geliştirmeye 
yönelik etkinliklere daha fazla yer verilmelidir. Kavcar, Sever ve Oğuzkan (2004) konuşma 
becerilerinin öğretiminde öğrencilerin öğrenmiş oldukları dilin özelliklerinden başlayarak 
öğretim uygulamalarının planlanmasını ve yerel ağızlardan uzakta standart dil kurallarının 
öğretilmesini vurgulamışlardır.  Özbay ve Çetin (2011) öğrencilerin dil becerilerini kullanırken 
anlamakta ve anlatmakta çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirterek dil becerilerini kullanmaya 
engel olan duruların tespit edilerek sorunun çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasını 
önemli görmüşlerdir. İşcan’a (2013) göre konuşma becerisi öğretilebilir olduğu için bu alana 
yönelik farklı çalışmalar yapılmalıdır. 

 Öğrencilerin doğuştan getirdiği ama sonradan geliştirebildiği konuşma becerilerini etkin 
kullanmaları okul sürecinde aldıkları konuşma eğitimi ile ilişkilidir (Uçgun, 2007; Vatansever 
Bayraktar, 2012). Bu nedenle öğretmenler öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için 
var olan bir hikâyeye öğrencinin kendi görüşlerine göre devam etmesi, hikâye ağı oluşturması, 
dinlediklerini anlatması, konuşma halkası, öğrencilerle derin düşünme vb. etkinlikleri 
önermişlerdir. 
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Giriş 

Bilindiği gibi bir yabancı dili öğrenmek/öğretmek, başka bir kültürel ortamda yaşayan bir 
kişinin dilini öğrenmek/öğretmek demektir. Bir yabancı dil, o dilin oluştuğu kültürel ortamı da 
göz önünde bulundurularak öğrenilebilir/öğretilebilir.  

Yabancı dil öğretiminde kullanılan eski metodlarda daha çok dil kurallarına önem 
verilmiştir. Bugün ise dil öğretiminde kullanılan yeni metod ve yöntemlerinde dil ile kültür 
ayrılamaz. Yaşadığımız çağda teknoloji çok gelişimi yeni bilgilerin yanı sıra kültürel gelişmeler 
de çok kısa bir zamanda yayılır hale gelmiştir.  

Kültürel Unsurlar 

Bugünlerde kullanılan yeni metodların kültürel boyutu ve kültürel unsurları var. 
Öğrencilere sadece yeni sözcük ya da gramer kuralların öğretmiyoruz çünkü hepimizin bildiği 
gibi bu kelimelerin gerçek anlamları ve bu kuralların uygulamaları sözlüklerde değil, bir 
toplumun hayatının içindedir, onunla beraber yaşamaktadır.  

Bilindiği gibi Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne göre bildirişimsel dil yeterliği dilbilgisel, 
toplumdilbilgisel ve pragmatik bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin her birinin, 
bildirime dayalı bilgi, beceri ve yöntemsel bilgiyi kapsadığı varsayılmaktadır. Dilbilgisel 
yeterlilik, dil sisteminin sözlüksel, sesbilgisel ve sözdizimsel bilgi ve becerilerden ve başka 
boyutlarından oluşmaktadır. Toplumdilbilgisel yeterlilikler, dil kullanımının sosyokültürel 
şartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Toplumsal geleneklere (nezaket kuralları, kuşaklar, 
cinsiyetler, sınıflar ve sosyal gruplar arasındaki ilişki normları, bir toplumun yaşamındaki bazı 
temel töresel alışkanlıkların dilbilgisel açıdan kodlanması gibi) bağlılıklarından dolayı 
toplumdilbilgisel bileşen, çeşitli kültürlerin temsilcilerinin dilsel bildirişimlerini, farkında olup 
olmasalar da, kelimenin tam anlamıyla etkiler. Ve pragmatik yeterlilik etkileşimsel senaryoları 
ve kurguları kullanarak dilsel kaynakların (dil işlevlerinin ifade şekli, söz eylemleri) işlevsel 
kullanımını belirlemektedir (MEB telc, 2013: 21). 

Yabancı Dil Öğretme ders programında sesbilgisi, morfoloji ve sözdizim, anlambilim, 
metin ve söylem dersleri, uygulamalı dilbilimi, anlatımbilgisi ve leksikoloji dersler gibi 
görülmektedir. Eğer sesbilgisi, morfoloji ve sözdizim gibi dersler dilbilgisel yeterliliği 
geliştiriyorsa, anlatımbilgisi ve leksikoloji derslerde kültürel boyutu ortaya çıkmaktadır. Dilde 
kullanılan kalıp yapılar, kalıp sözler, deyimler, atasözleri, ikilemeleri gibi yapılar kültürle 
ilişkilidir. Özellikle, “Dil gramerden doğmaz, gramer dilden doğar” (Çiftçi, 2013: 117) gibi 
meşur olan sözü unutmayıp bu yapıları anlayabilmek ve doğru bir şekilde kullanabilmek için 
dinleme, okuma, anlama ve iletişim kurma becerilere önem verilmelidir.  

Bilindiği gibi Tomalin ve Stempleski’ye göre kültürel öğelerinin ders ortamına 
aktarılmasının yedi amacı vardır (Günay, 2016: 253). Bunlardan, insanın davranışında 
kültürün etkisi olduğunu anlamak, hedef kültürdeki ortak durumlarda gösterilen ortak 
davranışların farkına varmak, bazı sözcük ve tümceciklerin kültürün bir sonucu olarak hep 
aynı şekilde birbiri ardına geldiğinin farkına varmak, hedef kültürle ilgili merak uyandırmaya 
gibi toplumdilbilgisel yeterliliğini etkilemektedir. Böylece, dil bir kültürel ortam içinde anlam 
kazanmaktadır ve sadece dilbilgisel kurallarla bir dizge değildir. 

Genel kültür, medeniyet ve edebiyata karşı merak dil seviyesini etkilemektedir.   
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Bildirişimsel etkinlik kategorilerini göz önüne alarak bir profil oluşturmaktansa, bu 
etkinliklerden olaşan bir performansı, bildirişimsel dil yeterlik boyutları temel alınarak 
değerlendirmek istenebilir.  Dil kullanımın çeşitli nitelikteki öğelerin üzerinde yoğunlaşır. 
Sözlü bildirişimi değerlendirme çizelgesine göre Çeşitlilik – Alan, Doğruluk, Akıcılık, Etkileşim, 
Tutarlılık çok önemlidir. (MEB telc, 2021: 132-133) 

Yabancı dil öğretiminde, kuşkusuz, dili bilme ve kullanma performansını etkileyen bazı 
somut konular (dersler) aracılığıyla belirli bazı becerilerin geliştirilmesi önemli bir rol 
oynamaktadır.   

Bu konular (dersler) aracılığıyla, bir dili öğrenmeyi / öğretmeyi amaçladığımızda, o 
toplumda var olan kültürel unsurların ortaya çıkması doğaldır. Yabancı dil öğreniminde 
dilbilgisi Dilbilgisel yeterliliğini ve toplumdilbilgisel yeterliliğini etkiyelen bazı konular (dersler) 
üzerinde duralım.  

 Anlatımbilgisi dersinde önemli olan konullardan birisi anlatım bozukluklarıdır. Söz 
konusu anlaşmanın istenen biçimde gerçekleşmesi anlatma ve anlamanın varlığını 
gerektirmektedir. Bilindiği gibi anlatım bozuklukları iki ana grupta değerlendirilmesinin yanı 
sıra alt gruplarda da değerlendirmektedir. İki ana grupta yapısal bozukluklar ve anlam 
(semantik) bozuklukları yer almaktalar. Yapısal bozukluklar iletişimi engellemiyorlar. Örneğin 
Arnavut öğrenci, ana dili etkisinden, Türkçede “Okula gidiyorum.” doğru olan hal ekini, 
“Okulda gidiyorun.” şeklinde kullanacaktır. Öğrenci, içerisinde bulunduğu sosyal çevreden 
dilbilgisel yeterliliği doğru biçimde algılayarak kazanmaktadır. Öğrenci Türkçe’yi 
Arnavutluk’ta öğrenirse sosyal çevre olmayacaktır. Böylece bu doğru kullanımları 
algılayabilmek için TV’den yardım isteyecektir. Dizi, Haberler, Sabah Programları, kültürel 
programlar işine yarayacaktır. Anlam (semantik) bozuklukları ise biraz zor 
düzeltilebilmektedir. Anlatımbilgisi dersinde deyim, atasözü, ikilemeler gibi yapılar yer 
almaktadır. Çeşitli araştırmalarda belirlenmiş olduğu gibi deyimleri anlamada dilsel bağlamın 
ve dilsel bağlam kullanma yetisi, öğrencilerin edimlerini etkileyen bir etmendir. Bu nedenle 
yabancı dil öğretiminde anlam bozuklukların düzeltilmesi oldukça zordur. Bol bol okuyarak ve 
dinleyerek bu anlatım bozuklukları giderilebilir.  

Yabancı dil öğretiminde de imla ve noktalama öğretimi son derece önemlidir. Dilin imlası 
sağlam olmalı, çünkü sağlam olmazsa Türkçe’nin özel fonetik kuralları hiçbir şekilde 
öğrencinin aklında yatmayacaktır. İmla dersinde başarılı olması için öğretmen, öğrenciye 
yabancı dilde kitap, dergi okumasını önermelidir çünkü kitap ve dergiler yabancı dil 
öğreniminde çok önemli kültürel unsurları ortaya çıkarmaktadır. 

Düşündüklerimizi ve duygularımızı doğru aktarabilmek için zengin bir söz varlığına 
ihtiyacımız vardır. Dil seviyemize göre aklımızda bir sözlük vardır. Yeni sözcükleri öğrenilirken/ 
öğretilirken çok boyutlu tanıma yoluna önem vermeliyiz. Sözcükleri ezberleyerek değil 
metindeki anlamıyla algılamalıyız. Sadece bir metinle yetinmemeliyiz. Kitaplar okumalıyız, tv 
izlemeliyiz, ana dili olan kişilerin konuşmalarına dikkat etmeliyiz. Özellikle bir sözcüğün 
telaffuzu, yazımı ve anlamıyla birlikte öğrenmeli/öğretmeliyiz.   

Yabancı dil öğretiminde cümle kurma kuralları sadece söz dizimi kuralları ile ilgili değildir. 
Yine de dil seviyemize göre cümle bilgisine sahip oluyoruz. Fakat cümle bilgisini 
geliştirebilmek için gramer (morfoloji ve sentaks) kuralları çok iyi bilmeliyiz. Kuralları iyi 
öğrendikten sonra farklı örnekleri okuma sayesinde tanıyabiliriz. Cümle kurma kuralları çok 
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önemlidir çünkü bağdaşıklık ve tutarlılık ile bağlıdır. Yabancı dilde kendimizi doğru bir şekilde 
ifade etmek istiyorsak bu derse çok önemli vermeliyiz.  

Metin dilbiliminde paragraf bilgisi çok önemli bir yer tutmaktadır. Paragraf yazma, 
okuma ve anlama herhangi bir yazının dengesini kurma işlemlerinin önemli unsurlarındandır. 
Metin ile çalışırken metni paragraflara bölme becerisi ve paragrafın giriş, gelişme ve sonuç 
bölümlerine ayırma becerisi, hem metindeki düşüncelerin başarılı bir şekilde ortaya 
konmasını sağlamaktadır, hem de öğrencinin, yazarın duygu ve düşüncelerini daha kolay 
algılamasına yardım etmektedir.  

Yabancı dil öğretiminde metin baş direğidir. Metin yoksa bağdaşıklık ve tutarlılık 
ölçütlerden söz edemeyiz. Dil yoluyla aktarılmaya çalışılan kültürün ve öğretilmek istenen 
dilin bütün kuralları metnin içerisinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla yabancı dil 
öğretiminde metinin seçimi ve hangi amaçlarla hangi tür metinlerin kullanılacağının doğru 
belirlenebilmesi çok önemlidir. Amaçlara göre seçtiğimiz metinler hem kültürel unsur hem 
zengin sözcük dağarcığına sahip olmalılar. Bir metne semantik bakımından hakim olabilmek 
için aktif olarak mecazlar, deyim ve atasözleri, alan literatürü, sözcük dağarcığından 
faydalanmalıyız.   

Dil etkinliklerine gelince, yabancı dil öğretiminde, toplumdilbilgisel yeterliliği ve 
pragmatik yeterliliği etkileyebilmek için etkileşimsel ve dilsel kaynakların işlevsel kullanımını 
iyi belirlenmelidir. Üretim etkinlikleri ve stratejileri (MEB telc, 2021: 65) ve etkileşim 
etkinlikleri ve stratejileri (MEB telc, 2021: 76) göz önünde bulundurarak yabancı dil 
öğretiminde bütün kategori ve ölçeklerde kültürel unsurları bulabiliriz, seçebiliriz, önerebiliriz 
ve kullanabiliriz.      

Sonuç olarak yabancı dili öğrenmek/öğretmek, o dilin var olduğu dilsel topluluğun 
yaşama biçimini, düşünce dizgesini ve kültürünü öğrenmek/öğretmek demektir. Türk 
Medeniyeti ve Türk Edebiyatı dersleri aracılığıyla da Türk kültürü ile ilgili bilgi verilmektedir. 
Çünkü araştırmacıların belirttikleri gibi “İnsan elinin değdiği ve insanoğlunun bir anlam 
yüklediği her şey kültürdür.” ve kültürün temel dokusunda dil vardır. Bütün bunlar sayesinde 
öğrenciler dilin okuma, dinleme, konuşma ve yazmasını öğrenir ve doğru bir şekilde 
kullanırlar. 
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