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Dear Educational Researchers,
We are proud of publishing this book which is the outcome of some of the papers presented at
the ULEAD Annual Congress- 2016-6th International Conference on Research in Education ICRE, which was organised in collaboration with Association for Curriculum Evaluation and
Accreditation in Faculties of Education (EPDAD), and Rize Recep Tayyip Erdoğan
University addressing the theme “Quality Assurance in Education: Policy & Assurance”. The
papers present research focusing on issues in areas of Educational Technology, Psychological
Counseling and Guidance in Education, Science Education, Fine Arts Education, Primary
Education, Teacher TrainingSocial Studies Education, Turkish Language Education, Foreign
Language Education, Higher Education.
We comemmorate the martyrs; who lost their most valuable assets, their lives, for this
country, yesterday in Çanakkale, in Sakarya, in Mardin, in Cizre, in Sur and on July 15th on
Bosphorus Bridge, in Beştepe,in Ankara Police Department and in every corner of Turkey;
with respect, greatfullness and grace. We, today, can work freely thanks to them.
The date of July 15th showed us that we need to put land, nation, state and flag love and
democracy awareness in the roots of our educational system before and anything else. We
were bombed by pilots; high ranked soldiers tried to handcuff our freedom; and our
democracy was tried to trampled on by those who received high scores, one way or the other,
in exams that takes academic achievement in center. These plans by the traitors were broken
by Ömer HALİSDEMİR who loved his land, his nation and his flag from heart, by Sabri
ÜNALs who did not think even one second to throw themselves under the tanks, by Şerife
BOZs who run to the bridge by his truck, by prudent politicians and 241 martyrs and brave
sons of this state.
If we, as educators and administrators of educational institutions, do not educate Ömer
HALİSDEMİRs who would die and born again again; people who would walk to the shahada
by saying “My mother told me it is a very beautiful day to die today”; pilots who would bomb
traitors instead of people who hold their Turkish flags; politicians and individuals who would
say land first; in short if we do not educate individuals who can think freely before renting
their minds, the hands of the martyrs who walked to shahada by sacrificing their lives would
be on our collars. Hereby, we wish that the 6th International Congress on Research in
Education with the theme of Quality Assurance in Education: Policies & Approaches would
be a congress that would be a place to be discussed these values and that the new policies in
our education system to be produced. 345 proposals were received and accepted to the
congress. We would be honored to host you valuable guests at the place where green and blue
meets, at the capital of rain and tea, Rize; at our university named after his excellency,
President of Republic of Turkey Recep Tayyip Erdoğan.
With these emotions, I hope that these 3-day congress would be successfull and the presented
scientific work would shed lights onto the primary problems of education, and the decisions to
be taken would be beneficial for humanity and democracy.
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK
Recep Tayyip Erdoğan University
Dean of Education Faculty

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
President of ULEAD
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Değerli Eğitim Araştırmacıları,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası
Eğitim Araştırmacıları Derneği işbirliğinde düzenlenen ULEAD 2016- 6. Uluslararası
Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bazı makalelerin bir sonucu olan bu kitabı
yayınlamaktan gurur duyuyoruz. Bu kitapta, Eğitim Teknolojisi, Eğitimde Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık, Fen Bilimleri Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Temel Eğitim,
Öğretmen Yetiştirme, Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi,
Yükseköğretim bölümleri bulunmaktadır.
Dün Çanakkale’de, Sakarya’da, Mardin’de, Cizre’de, Sur’ da ve 15 Temmuz’da Boğaziçi
Köprüsü’nde, Beştepe’de, Ankara Emniyeti’nde ve Türkiye’nin dört bir yanında
kendilerindeki en değerli varlığı; canlarını seve seve bu vatana feda eden aziz şehitlerimizi
saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Bizler, bugün onlar sayesinde burada rahatça
çalışabiliyoruz.
15 Temmuz 2016 tarihi bizlere gösterdi ki; eğitim sistemimizin temeline, her şeyden ama her
şeyden önce vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisi ile demokrasi bilincini koymalıyız. 15
Temmuzda, akademik başarıyı esas alan sınavlarda öyle ya da böyle yüksek puan alan pilotlar
tarafından bombalandık, yüksek rütbeli komutanlarca bağımsızlığımıza kelepçe vurulmaya
çalışıldı ve demokrasimiz ayaklar altına alınmak istendi. Bütün bu vatan hainlerinin planlarını
ise vatanını, milletini, bayrağını yürekten seven Ömer HALİSDEMİR’ler, bir an bile
düşünmeden tankların önüne yatan Sabri ÜNAL’lar, kamyonuyla köprüye koşan Şerife
BOZ’lar, basiretli siyasetçiler ve adını sayamayacağımız 241 şehidimiz ile kahraman vatan
evlatları bozdu.
Biz eğitimciler ve eğitim kurumlarının yöneticileri olarak bir ölüp bin dirilecek Ömer
HALİSDEMİR’ler yetiştirmedikçe, köprüde “Annem bugün ölmek için çok güzel bir gün,
dedi.” diyerek şehadete yürüyebilecek genç nesiller yetiştirmedikçe, bombalarını ellerinde al
bayraklar tutan halka değil vatan hainlerine yağdıran pilotlar yetiştirmedikçe, önce vatan,
önce millet, önce bayrak diyen siyasetçileri ve fertleri topluma kazandırmadıkça, kısaca aklını
kiraya vermeden özgürce düşünen fertler yetiştirmedikçe, bu ülkeyi var etmek için canlarını
feda ederek şehadete yürüyen tüm şehitlerimizin elleri yakamızda olacaktır. Bu vesileyle,
“Eğitimde Kalite Güvencesi: Politika ve Yaklaşımlar” temalı 6. Uluslararası Eğitimde
Araştırmalar Kongresinin bu değerlerin tartışılacağı ve de eğitim sistemimizde yeni
politikaların üretilmesine vesile olacağı bir kongre olmasını temenni ederiz. Kongrede 345
bildiri sunuma kabul edilmiş, Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplamda 592 katılımcı
başvurada bulunmuştur. Bu yıl 6. yapılacak olan uluslararası eğitimde araştırmalar
kongresinde, siz değerli misafirlerimizi yeşil ile mavinin buluştuğu, çayın ve yağmurun
başkenti Rize’de; Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan
Üniversitemizde misafir etmekten büyük onur duyarız.
Bu duygularla 3 gün sürecek kongrenin başarılı geçmesini temenni eder, kongrede sunulacak
bilimsel çalışmaların eğitimin öncelikli sorunlarına ışık tutarak, alınacak kararların insanlık ve
demokrasi adına yarar sağlamasını dileriz.
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Uluslararası Eğitim Araştırmacıları
Eğitim Fakültesi Dekanı
Derneği Başkanı
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Prof. Dr. Mustafa Safran
Consultant of Higher Education Chairman
Professor of History Education
Gazi University, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Mustafa Safran was born in Kastamonu in 1958. In 1984 he graduated from
Department of History in the University of Ankara. In 1992, he completed his Ph.D. at the
University of Ankara. He served as Dean of Faculty of Education at Gazi University from
until 2011. He is a member in the XXV. Period Board of Directors of UNESCO Turkish
National Commission. He is also executive member of TUBA (Turkish Science Academy)
and the coordinator of Teacher Tarining Work Group in Higher Education Council. He has
numerous publications- books and articles- in the field of teaching history and teacher
education.
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Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün
Professor of Turkish Language Education
Istanbul University, Istanbul, TURKEY

Selahattin Dilidüzgün was born in Bursa in 1960. He completed his primary and secondary
education in Bursa and Germany. He graduated from the Faculty of Education of Uludağ
University in 1985. He completed his MA at İstanbul University in 1987 and his PhD
dissertation entitled “Children’s and Youth Literature in Literature Education” in 1994. After
he had received the title of Associate Professor in Turkish Language Education in 2000, he
started to work in the Department of Turkish Language Education at Faculty of Education of
İstanbul University and in 2008 he received the title of Professor. He still works in the same
department and his main research interests include theoretical and practical aspects of
literature education and children’s literature.
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Prof. Dr. Cemil Öztürk
President of EPDAD

Cemil Öztürk is a Professor of Education Faculty at Marmara University. He graduated from
the department of Social Sciences Education, Faculty of Education, Marmara University in
1985. Initially, he began his academic career in the recent history of Turkey and then he
studied in the history of education, teacher education, and social sciences/history education. In
these fields, he was the author/editor or co-author of over 10 books and he was the author/coauthor of approximately 80 articles and papers. He worked as a dean, senator and the director
of research and training center. He was the one of founder of Social Studies Educators Union
Association (SBEB) in 2010 and he worked as a president of Association for five years. The
International Social Science Education Symposium has been made conventional under the
umbrella of SBEB by his contribution. He was the editor of the Journal of Social Studies
Education Research (JSSER) which is a scientific periodicals reviewed by five national /
international index. He was the founding president of the Council of Deans of Education
Faculties (EFDEK) in 2012. He has been the president of Association of Education Faculties’
Program Evaluations and Accrediation and he has been the editor in chief of the journal
mentioned before.
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Prof. Dr. Jazlin Ebenezer
Professor of Science Education and Curriculum Studies
Wayne State University, Detroit, USA

Jazlin Ebenezer is Professor of Science Education, Chair of Curriculum and Instruction
Doctoral Studies, College of Education, Wayne State University. She has established
reputation through her numerous refereed publications and worldwide invited presentations
on science learning and teaching. Her books Learning to Teach Science for elementary
teachers and Becoming Secondary Teachers and publications in science education journals
reflect a close weave of her more theory-based research with sound practical contributions to
the field of science teacher education. She specializes in diverse learners and multicultural
populations, both in her university teaching and in preparing science teachers and school
leaders for public schools. She is also actively involved in educating future teacher educators
and researchers in curriculum and pedagogy from William Doll’s post-modern perspective.
The teaching methods she has developed are effective with science teaching at both the
secondary level and at the university level. Students speak of her courses as transformational;
they learn new ways to think and to approach teaching. Her passion is to serve doctoral and
post-doctoral candidates nationally and internationally to carve a successful career path by
mentoring them to publish their work in refereed journals and secure national grants.
She has been conducting science classroom-based studies on conceptual change inquiry from
a Phenomenographic perspective since 1987. Professor Ebenezer’s science education research
is known both nationally and internationally. She has developed and validated conceptual
models related to teaching and learning of science, which has led to new ways of educating
science teachers and students. Her Common Knowledge Construction Model, which is based
on Phenomenography, is lauded both nationally and internationally. Her three-year study on
the relationship between innovative technologies and scientific inquiry research in Detroit
area schools, supported by NSF-ITEST funds, resulted in several International conference
presentations and publications in the top tier journals in her field. As a result of this NSF
project, she created the Technology Embedded Scientific Inquiry Model which is being
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advocated nationally and internationally. Her work represents one of the most innovative and
important applications of technology to science learning.
Currently, she is actively involved in developing research proposals with multi-disciplinary
and multi-institutional partners, including businesses/industries and laboratories to address
issues surrounding the most recently released “A Framework for K-12 Science Education”
and “Next Generation Science Standards” that have integrated engineering and technology as
a distinct discipline in science education.Within this program, she is studying teacher practical
arguments from the perspectives of Gary and Virginia Fenstermacher and also how
community experts (engineers and scientists) view their modeling to school teachers from the
teachers’ perspectives.
Dr. Ebenezer served as the chair of the AERA Science Teaching and Learning SIG. She was
sought out by the World Bank for its educational projects that led to economic advancement
in developing countries. She has participated in educational development projects in a number
of developed and developing areas, including Bangladesh, China, India, Indonesia, South
Africa, and Turkey. She is currently pursuing to become a member of the Fulbright Specialist
Program.
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ONUR KURULU / HONOR BOARD
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

Recep Tayyip Erdoğan University - Rector

Prof. Dr. Yücel ACER

Çanakkale Onsekiz Mart University - Rector

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

Higher Education Council, Ankara

Prof. Dr. İbrahim HATİPOĞLU

Higher Education Council, Ankara

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Higher Education Council, Ankara

Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR

Çanakkale Onsekiz Mart University – Vice
Rector

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK

President of EPDAD
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BİLİM VE DANIŞMA KURULU /
SCIENTIFIC AND ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Alejandro José Gallard Martínez
Prof. Dr. Ali İhsan Öbek
Prof. Dr. Ali Paşa Ayas
Prof. Dr. Ali Şimşek
Prof. Dr. Ali Yıldırım
Prof. Dr. Arif Altun
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu
Prof. Dr. Ayşe Akyel
Prof. Dr. Ayşe Kıran
Prof. Dr. Aytekin İşman
Prof. Dr. Ayten Genç
Prof. Dr. Battal Arvasi
Prof. Dr. Birsen Tütüniş
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez
Prof. Dr. Cahit Kavcar
Prof. Dr. Cemal Yıldız
Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Prof. Dr. Dursun Zengin
Prof. Dr. Emrullah İşler
Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
Prof. Dr. Fatma Ali Sinanoğlu
Prof. Dr. Feryal Çubukçu
Prof. Dr. Filomena Capucho
Prof. Dr. Gazanfer Doğu
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu
Prof. Dr. Gül Durmuşoğlu
Prof. Dr. Hafize Keser
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın
Prof. Dr. Hatice Sofu
Prof. Dr. Hayati Akyol
Prof. Dr. Ibrahim Bajunid
Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu
Prof. Dr. Leyla Harputlu
Prof. Dr. Liesel Ebersohn
Prof. Dr. Madeleine Atkins
Prof. Dr. Mehmet Demirezen
Prof. Dr. Mehmet Ali Salahlı
Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı
Prof. Dr. Mehmet Gürol

Georgia Southern University, USA
Trakya University
Bilkent University
Anadolu University
Atatürk University
Hacettepe University
Adnan Menderes University
Yeditepe University
Hacettepe Universitesi
Sakarya University
Hacetepe University
Ankara University
İstanbul Aydın University
İnönü University
Ankara University
Marmara University
Marmara University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Ankara University
Gazi University
Gazi University
Gazi University
Dokuz Eylül University
Catholic University of Portugal
Abant İzzet Baysal University
Orta Doğu Teknik University
Anadolu University
Ankara University
Doğu Akdeniz University
Çukurova University
Gazi University
Former President of APERA/Vice President
Yalova University
Dokuz Eylül University
Güney Afrika Pretoria University
Coventry University, Rector /United Kingdom
Hacettepe University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Doğu Akdeniz University
Yıldız Teknik University
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Prof. Dr. Mehmet Küçük
Prof. Dr. Mehmet Takkaç
Prof. Dr. Murat Altun
Prof. Dr. Mustafa Çakır
Prof. Dr. Mustafa Safran
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan
Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal
Prof. Dr. Nizamettin Koç
Prof. Dr. Nurettin Öztürk
Prof. Dr. Okan Yaşar
Prof. Dr. Petek Aşkar
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu
Prof. Dr. Rauf Yıldız
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun
Prof. Dr. Sait Yücel
Prof. Dr. Salih Uşun
Prof. Dr. Sedat Sever
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün
Prof. Dr. Selahattin Gelbal
Prof. Dr. Selahhaddin Öğülmüş
Prof. Dr. Semra Mirici
Prof. Dr. Servet Bayram
Prof. Dr. Sevinç S. Maden
Prof. Dr. Soner Yıldırım
Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere
Prof. Dr. Süleyman Doğan
Prof. Dr. Tahir Balcı
Prof. Dr. Tahsin Aktaş
Prof. Dr. Todor Shopov
Prof. Dr. Yasemin Bayyurt
Prof. Dr. Arslan Kalkavan
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu
Assoc. Prof. Dr. Alalatin Canbay
Assoc. Prof. Dr. Ali Meydan
Assoc. Prof. Dr. Arif Sarıçoban
Assoc. Prof. Dr. Arzu Tuna
Assoc. Prof. Dr. Aysel Çoban
Assoc. Prof. Dr. Aysun Yavuz
Assoc. Prof. Dr. Betül Timur
Assoc. Prof. Dr. Bülent Güven
Assoc. Prof. Dr. Cem Çuhadır
Assoc. Prof. Dr. Cumali Öksüz
Assoc. Prof. Dr. Çavuş Şahin

Recep Tayyip Erdoğan University
Atatürk University
Uludağ University
Anadolu University
Gazi University
Erciyes University
Muğla Sıtkı Koçman University
Ankara University
Pamukkale University
Çanakkale Onsekiz Mart University
TED University
Gazi University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Başkent University
Dicle University
Muğla University
Ankara University
İstanbul University
Hacettepe University
Ankara University
Gazi University
Marmara University
Trakya University
Orta Doğu Teknik University
Gazi University
Ege University
Çukurova University
Nevşehir University
Sofya University
Boğaziçi Universitesi
Recep Tayyip Erdoğan University
Boğaziçi University
Trakya University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Nevşehir University
Hacettepe University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Başkent University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Trakya University
Adnan Menderes University
Çanakkale Onsekiz Mart University
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KONGRE EŞ BAŞKANLARI / CO-CHAIRMEN OF CONGRESS
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ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE
OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Ahmet Hakan HANÇER
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Alanları Eğitimi Böl., SİVAS
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Zeynep TÜFEKÇİ
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Alanları Eğitimi Böl., SİVAS
Tufekcizeynep05@gmail.com
ÖZET
Bu çalışma, Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 8.Sınıf öğrencilerinin Olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeyi, cinsiyete, kardeş sayısına, devlet okullarında ya da özel okullarda öğrenim
görmesine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada, var olan durumu ortaya
koymak amacıyla betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Sivas da ortaokul
8.sınıflarda öğrenim gören ve tesadüfî olarak belirlenen 92 Kız ve 58 Erkek olmak üzere toplam 150 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Kırdök
(2004) tarafından geliştirilen “Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin
analizinde ise, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerini analiz
ederkenv istatistiksel tekniklerden aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma (S), olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeylerinin, cinsiyete, kardeş sayısına ve okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek için değişkenin düzeyi iki olduğunda t testi, düzeyin ikiden çok olduğu durumlarda da ANOVA
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin; olumlu
mükemmeliyetçilik düzeylerinin yüksek, olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin orta düzeyde olduğu,
cinsiyete göre olumlu mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı fakat olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında erkekler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ayrıca
öğrencilerin kardeş sayısına göre olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark
olmadığı, öğrenim gördükleri devlet okulu ya da özel okul durumuna göre hem olumlu hem de olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeyleri açısından özel okulda öğrenim gören öğrenciler lehine anlamlı sonuçlara
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Olumlu mükemmeliyetçilik, olumsuz mükemmeliyetçilik, cinsiyet
ABSTRACT
Purpose of this study is to determine positive and negative perfectionism levels of 8th Grade Secondary School
Students. This study analyzed whether or not positive and negative perfectionism levels of 8th Grade
Secondary School Students vary based on gender, number of siblings, studying at government schools or
private schools. The study used descriptive research method for revealing the current situation. The randomly
selected sample group of the study has total 150 students, 92 female and 58 male students, who go to 8th
Grade at a secondary school in Sivas province. “Personal Information Form” designed by the researcher and
“Positive & Negative Perfectionism Scale” designed by Kırdök (2004) were used as data collection tools. As
for data analysis, statistical techniques arithmetic mean ( X ) and standard deviation (S) were used to analyze
positive and negative perfectionism levels of 8th grade secondary school students and if the variable level was
two, t test was used to determine whether positive and negative perfectionism levels vary based on gender,
number of siblings and type of school or not and ANOVA was used if the level was above two. The analysis
of collected data confirmed that positive perfectionism levels of 8th grade secondary school students are high,
negative perfectionism levels are medium and there is no significant difference between positive
perfectionism levels based on gender but there is a significant difference in favor of the male students in terms
of negative perfectionism levels. Besides, it was concluded that there is no significant difference between
positive and negative perfectionism levels based on number of siblings and, as for the criteria related to
studying at a government school or private school, there are significant results in favor of students attending
to private school in terms of both positive and negative perfectionism levels.
Keywords: Positive perfectionism, negative perfectionism, gender
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GİRİŞ
Öğrencilerin akademik başarı ve davranışları üzerinde önemli etkilerinin olduğu
ifade edilen mükemmeliyetçilik, Burns (1980) tarafından, kişinin en iyiyi yapmak için aşırı
çaba sarf etme ve aynı zamanda hata yapmaktan kaçınma eğilimi olarak tanımlanmaktadır.
Somov (2010)’a göre ise mükemmeliyetçilik bir çeşit açlıktır ve mükemmeliyetçi
bireylerin üç temel açlığı vardır. Bunlar; onaylanma/doğrulanma açlığı, yansıtma/dikkat
açlığı ve kontrol/kesinlik açlığıdır. Onaylanma/doğrulanma açlığı, mükemmeliyetçinin
kafasının rahat edebilmesi için başkaları tarafından yaptıklarının onaylanması ihtiyacıdır.
Yansıtma/dikkat açlığı, mükemmeliyetçinin çevresindeki insanların dikkatini çekme,
onların ilgi odağı olma ihtiyacıdır. Kontrol/kesinlik açlığı ise mükemmeliyetçinin
yaptıklarından emin olma ve emin olma için aşırı kontrol etme ihtiyacıdır (Akt: Kahraman
ve Pedük, 2014)
Son yıllarda yaygın olan bir diğer yaklaşım da mükemmeliyetçiliğin iki yönü
olduğudur Pozitif şekli ile; normal sağlıklı ve uyumlu fonksiyonel olan olumlu şekli ve
negatif şekliyle; nevrotik, sağlıklı olmayan ve fonksiyonel olmayan olumsuz şeklidir
(Rhemaume ve diğ, 2000; Rice, Ashby ve Slaney, 1998; Stumpf ve Parker, 2000; TerryShort, Owens, Slade ve Dewey, 1995; Akt: Dilmaç vd., 2009). Burns ve Fedewa (2004),
pozitif ve negatif mükemmeliyetçilerin arasında gerçek bir fark olduğunu vurgulamışlardır.
Yaptıkları araştırmanın sonucunda, negatif mükemmeliyetçilerin stresli durumlar için
olumsuz başa çıkma becerisi sergilediklerini ve daha zayıf düşünme yapısına sahip
olduklarını aynı zamanda pozitif mükemmeliyetçilerin problemleriyle aktif olarak çözüm
bulmaya çalıştıkları sonucunu elde etmişlerdir. Pozitif mükemmeliyetçiler kendilerini
pozitif kalıplarla, negatif mükemmeliyetçiler ise kendilerini yalnızca negatif kalıplarla
telkin etmektedirler.
İnsanların yaşamları içerisindeki belki de en önemli gelişim dönemlerinden birisi
çocukluk ile yetişkinliğe geçiş döneminde yer alan ergenlik dönemidir (Shullman ve BenArtzi, 2003). Ortaokul öğrencilerinin yaş aralığında başlayan bu dönem, kişinin
davranışlarında ve bilişsel yeteneklerinde meydana gelen değişiklikler açısından önemli bir
dönemdir. Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, toplumsal ve ekonomik değişimlerin bir
arada yaşandığı bir geçiş dönemidir (Steinberg, 2007). Yaşanan değişimle birlikte ergenler
beden algısı, fiziksel aktiviteler, akranlar ile olan ilişkiler ile meşgul bir hale gelmektedirler.
Yaşam biçimlerinde gerçekleşen bu değişim ise ergeni toplumun risk altındaki önemli
gruplarından biri haline getirmektedir (Alikaşifoğlu ve Ercan, 2009). Bu dönemde yaşanan
değişimler bireyin kişisel gelişimi ve akademik hayatı için önemli olup bu değişimlere
yeterince uyum sağlanamaması halinde bundan sonraki yaşamı olumsuz yönde
etkileyebilecektir.
Bu düşüncelerden hareketle çalışma, ergenlik dönemi içerisinde bulunan Ortaokul
8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır.
1. Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyi
nedir?
2. Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyi, cinsiyet ve kardeş sayısına bağlı
olarak farklılaşmakta mıdır?
3. Devlet okullarında öğrenim gören Ortaokul 8.Sınıf Öğrencileri ile özel okullarda
öğrenim gören Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?
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YÖNTEM
Bu araştırmada, var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu olabildiğince tam ve
dikkatli bir şekilde tanımlar (Büyüköztürk vd., 2016).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Sivas da ortaokul 8.Sınıfta
öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri olarak belirlenmiştir. Örneklemini ise Sivas da
ortaokulda öğrenim gören ve tesadüfî olarak belirlenen 92 Kız ve 58 Erkek olmak üzere
toplam 150 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Olumlu ve
Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu, araştırmacı
tarafından hazırlanmıştır. Form araştırmaya katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri okul
ismi, kardeş sayısı ve cinsiyetlerini belirlemeye yönelik olarak kullanılmıştır.
Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçegi (OOMÖ): İlköğretim öğrencilerine
uygulanan ölçek Kırdök (2004) tarafından geliştirilmiştir. Ortaokula devam etmekte olan ön
ergenlerin mükemmeliyetçilik özelliklerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan bu ölçekte
her madde için dörtlü likert tipi bir derecelendirme (1=Hiç uygun değil, 2=Uygun değil,
3=Uygun, 4=Tamamen uygun) kullanılmıştır. Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik
Ölçeğinin olumlu mükemmeliyetçilik alt ölçeğinden (10 madde) alınabilecek puan 10 ile 40
arasında, olumsuz mükemmeliyetçilik alt ölçeğinden (7 madde) alınabilecek puan ise 7 ile
28 arasında değişmektedir. Ölçekte toplam puan yoktur. Her iki alt ölçekte de alınacak puan
yükseldikçe mükemmeliyetçilik düzeyi artmaktadır. Ölçekte ters dönmüş ifadeler
bulunmamaktadır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları olumlu mükemmeliyetçilik
alt ölçeği için 0.75; olumsuz mükemmeliyetçilik alt ölçeği için 0.78 olarak bulunmuştur. Bu
değerler ölçeğin belli zaman aralıkları içinde uygulanması durumunda kararlılık göstereceği
anlamına gelmektedir.
Veri Analizi
Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını ortaya koymak amacıyla
Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Kolmogorov-smirnov testine göre; “Sorgulama
Becerileri” ölçeğinden elde edilen veriler için p=0.62 olduğu yani, ölçekten elde edilen
veriler için anlamlılık düzeyinin p>0.05 olduğu bulunmuştur. Bu nedenle araştırmada
parametrik istatistiksel yöntemler kullanılmıştır
Bu kapsamda, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik
düzeylerini analiz ederken istatistiksel tekniklerden aritmetik ortalama ( X ) ve standart
sapma (S), olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin, cinsiyete, kardeş sayısına
ve okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ise değişkenin düzeyi iki
olduğunda t testi, düzeyin ikiden çok olduğu durumlarda da ANOVA kullanılmıştır.
BULGULAR
Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, alt problemler dikkate alınarak
tablolaştırılmış ve analiz sonuçlarına dayalı yorumlar yapılmıştır.
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1. Alt Probleme Ait Bulgular
Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyinin ne
olduğunu belirlemek için veriler, öğrencilerin aldıkları minimum (min), maksimum (max),
ortalama puan ve standart sapma olarak Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri
Mükemmeliyetçilik
Olumlu Mükemmeliyetçilik
Olumsuz Mükemmeliyetçilik

N

Min

Max

X

S

150
150

10,00
7,00

40,00
27,00

30,287
16,987

5,829
4,693

Tablo 1 incelendiğinde Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin Olumlu Mükemmeliyetçilik
düzeylerine yönelik minimum 10 puan maksimum 40 puan aldıkları ortalama puan olarak
ise X =30,287 olduğu görülmektedir. Olumlu mükemmeliyetçilik alt ölçeğinden
alınabilecek en düşük puan 10 en yüksek puan ise 40’dır. Yani öğrencilerin aldıkları
ortalama puanın yüksek olduğu söylenebilir. Olumsuz Mükemmeliyetçilik alt ölçeğinden
alınabilecek en düşük puan 7 ve en yüksek puan ise 28’dir. Öğrencilerin yapılan bu
araştırmada aldıkları minimum 7 puan maksimum ise 27 puandır. Ortalama puan ise X
=16,987’dir. Yani öğrencilerin Olumsuz Mükemmeliyetçilik için aldıkları puanın
ortalamanın üzerinde olduğu ifade edilebilir.
2. Alt Probleme Ait Bulgular
8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin,
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için veriler t-testi ile analiz edilmiş
ve bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin cinsiyete
mükemmeliyetçilik düzeylerine yönelik t-testi sonuçları
Faktör
Olumlu
Mükemmeliyetçilik
Olumsuz
Mükemmeliyetçilik

Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek

göre

olumlu

ve

N

X

S

t

P

92
58
92
58

30,587
29,810
16,130
18,3448

5,427
6,433
4,435
4,806

0,794

0,429

2,882

0,005

olumsuz

Tablo 2 incelendiğinde 8.Sınıfda öğrenim gören kız öğrencilerin olumlu
mükemmeliyetçilik düzeylerine yönelik ortalama puanın X =30,587, erkek öğrencilerin ise
X =29,810 olduğu görülmektedir. Her iki cinsiyet grubundaki öğrencilerinde olumlu
mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında istatiksel olarak %95 güven aralığında anlamlı bir
farkın (P>0,05) olmadığı ve aldıkları ortalama puanın yüksek olduğu söylenebilir.
Olumsuz Mükemmeliyetçilik düzeylerine yönelik ise kız öğrencilerin ortalama
puanı X =16,130, erkek öğrencilerin ise X =18,3448 olduğu görülmektedir. Her iki cinsiyet
grubundaki öğrencilerin olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında istatiksel olarak
anlamlı bir farkın olduğu (P<0,05), ortalama puanlar dikkate alındığında bu farkın erkek
öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.
8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin, kardeş
sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için veriler ANOVA ile analiz edilmiş
ve bulgular Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 3. Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin kardeş sayısına göre olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeyleri
Olumlu
Mükemmeliyetçilik

Olumsuz
Mükemmeliyetçilik

0 Kardeş
1 Kardeş
2 Kardeş
3 Kardeş
4 Kardeş
5 Kardeş
6 Kardeş
7 Kardeş
8 Kardeş
0 Kardeş
1 Kardeş
2 Kardeş
3 Kardeş
4 Kardeş
5 Kardeş
6 Kardeş
7 Kardeş
8 Kardeş

N

X

S

Min

Max

7
25
55
28
17
10
5
1
2
7
25
55
28
17
10
5
1
2

32,143
31,160
30,345
29,500
29,059
30,400
30,800
30,000
31,000
16,571
16,360
17,909
16,178
16,882
17,200
16,800
16,000
13,000

4,8790
6,8040
6,1807
4,9328
6,5529
3,6872
6,5342
.
4,242
3,952
4,990
5,392
3,761
4,428
3,794
4,381
.
2,828

25,00
10,00
10,00
16,00
16,00
25,00
24,00
30,00
25,00
13,00
7,00
7,00
10,00
11,00
10,00
10,00
16,00
11,00

40,00
40,00
40,00
36,00
38,00
35,00
38,00
30,00
34,00
24,00
26,00
27,00
26,00
26,00
23,00
22,00
16,00
15,00

Tablo 3 incelendiğinde, genelde kardeş sayısının 2 olduğu (55 kişi) en az kardeş sayısının
ise 7 (1kişi) olduğu görülmektedir. Olumlu Mükemmeliyetçilik puanları, minimum 10 ile
maksimum 40 puan aralığında ve ortalama puanlar ise 29,059 ile 32,143 puan aralığında
değişmektedir. En düşük ortalama ( X =29,059) puanın 4 kardeşli öğrencilerde, en yüksek
ortalama ( X =32,143) puanın ise hiç kardeşi olmayan öğrencilerde olduğu görülmektedir.
Tüm öğrencilerin ortama puanının olumlu mükemmeliyetçilik ölçeği ortalama puanının
üstünde olduğu yani olumlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir.
Olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleriyle ilgili olarak öğrencilerin aldıkları puan
minimum 7 maksimum 27 puan aralığında olduğu ve ortalama puanın ise 13,000 ile 17,909
Puan aralığında değiştiği görülmektedir. En az ortalama ( X =13,000) puanı 8 kardeşli
öğrencinin en yüksek ortalama ( X =17,909) puanı ise iki kardeşi olan öğrencilerin aldığı
görülmektedir.
Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin kardeş sayısına göre olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ANOVA ile analiz
edilmiş ve analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin kardeş sayısına göre olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeylerine yönelik ANOVA sonuçları
Faktör
Olumlu
Mükemmeliyetçilik
Olumsuz
Mükemmeliyetçilik

Faktör
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

KT
88,879
4971,795
5060,673
109,682
3172,292
3281,973

Sd
8
141
149
8
141
149

KO
11,110
35,261
13,710
22,499

F
0,315

0,609

P
0,959

0, 769

Tablo 4 incelendiğinde, 8.sınıf öğrencilerinin kardeş sayısına göre olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında istatistiksel açıdan %95 güven aralığında anlamlı bir
fark (p>0,05) olmadığı, görülmektedir.
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3. Alt Probleme Ait Bulgular
Devlet okullarında öğrenim gören Ortaokul 8.Sınıf Öğrencileri ile özel okullarda
öğrenim gören ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik
düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için veriler t-testi ile analiz
edilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin öğrenim gördükleri okula göre olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeylerine yönelik t-testi sonuçları
Faktör
Olumlu
Mükemmeliyetçilik
Olumsuz
Mükemmeliyetçilik

Cinsiyet

N

X

S

t

P

Devlet
Okulu
Özel Okul
Devlet
Okulu
Özel Okul

78

30,166

6,292

42,430

0,001

72
78

30,417
16,694

5,320
4,38191

32,328

0,001

72

17,472

4,99005

Tablo 5 incelendiğinde, Devlet okulları 8.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin olumlu
mükemmeliyetçilik düzeylerine yönelik ölçekten aldıkları ortalama puan X =30,166, özel
okullarda öğrenim gören öğrencilerin ortalama puanı ise X =30,417’dir. Hesaplanan t
değerine göre %95’lik güven aralığında (p<0,05); devlet ve özel okullarda öğrenim gören
öğrencilerin olumlu mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir
farklılık olduğu gözlenmiştir. Ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alındığında, bu
farkın, özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir.
Olumsuz Mükemmeliyetçilik düzeylerine yönelik ise, devlet okullarında öğrenim
gören öğrencilerin ortalama puanı X =16,694, özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin
ortalama puanı X =17,472’dir. Gruplar için t testi analizi sonucunda, hesaplanan t değerine
göre (p<0,05); gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Ortalama ve
standart sapma değerleri dikkate alındığında bu farkın, özel okullarda öğrenim gören
öğrencilerin puanları lehine olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇLAR
Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin
belirlenmesi amacı ile yapılan bu çalışmada alt problemlere göre incelenen sorulara ilişkin
yanıtlar şöyledir.
Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin, ölçekten
aldıkları ortalama puana göre yüksek olduğu, olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri için ise
alınan ortalama puana göre orta düzeyde olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgulara
göre, olumlu mükemmeliyetçiliğin yüksek olması (Parker, 2000; Kottman ve Ashby, 2000;
Stoeber & Eismann, 2007) araştırmacıların yaptıkları çalışmalara göre, öğrencilerin
performansını artıran ve bireyleri başarıya götüren bir güç olarak görülebileceği ifade
edilmektedir.
Olumsuz mükemmeliyetçi öğrenciler ise, kendileri için gerçekçi olmayan hedefler
belirler (Enss, Cox & Clara, 2002), başarısızlık korkusu ile motive olur (Blackburn, 2003),
başarı ölçütü olarak sosyal karşılaştırmaları kullanır (Slaney, Rice & Ashby, 2002) ve
belirledikleri yüksek standartlara ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları başarısızlık
durumlarında kendilerini suçlamaktadırlar (Flett & Hewitt, 2002; Kottman & Ashby, 2000;
Rice & Ashby, 2007). Bu nedenle, olumlu mükemmeliyetçiliğin başarı üzerinde pozitif bir
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etkisinin olduğu düşünülürken, olumsuz mükemmeliyetçiliğin başarı üzerinde negatif bir
etkisinin olduğu düşünülmektedir (Ram, 2005).
Cinsiyete göre, olumlu mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında istatiksel olarak %95
güven aralığında anlamlı bir farkın (P>0,05) olmadığı, olumsuz mükemmeliyetçilik
düzeyleri için ise ortalama puanlar arasında erkekler lehine anlamlı bir farkın (P<=0,05)
olduğu görülmüştür. Tire (2011) ön ergenlerle yaptığı çalışmada bu çalışmayla aynı
sonuçlara ulaşmıştır. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda ise bazılarında öğrenciler
arasında anlamlı bir farkın olmadığı (Chang ve Sanna, 2012; Deniz, 2011) belirtilirken, kız
öğrencilerin olumlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin, erkek öğrencilere göre daha yüksek
olduğunu belirten çalışmalar da (Kahraman ve Pedük, 2014) görülmektedir. Bu durum,
Dinç (2001) tarafından annelerin çocuk yetiştirmede babalara göre daha dominant
olduğundan ve sıklıkla çocuklarını özellikle kız çocuklarını eleştirdiğinden, kız çocukları da
anneyle özdeşleşip çevreye eleştirel gözle baktıklarından daha mükemmeliyetçidirler
şeklinde açıklanmıştır.
Kardeş sayısına göre olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında
istatistiksel açıdan %95 güven aralığında anlamlı bir fark (p>0,05) yoktur. Kardeş sayısı ile
mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiyi belirlemek üzerine yapılan çalışmalarda ise, Benk
(2006) 3 kardeş ve üzerine sahip olanların 1 kardeşe sahip olanlara oranla
mükemmeliyetçilik özelliğinin daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada olduğu gibi
(Deniz, 2011) kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık görülmediğini
tespit etmiştir.
Devlet ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bu
farkında, özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin lehine olduğu görülmüştür. Tire (2011)
yaptığı benzer çalışmada ön ergenlerin eğitim gördükleri okul türü ile olumlu
mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bu
farklılığın da devlet okulunda eğitim alan ön ergenler lehine olduğunu, olumsuz
mükemmeliyetçilik puanlarında ise eğitim gördükleri okul türüne göre anlamlı bir farkın
olmadığını belirtmiştir. Ancak, Benk (2006) lise öğrencileriyle yaptığı çalışmasında özel
okullarda öğrenim gören öğrencilerin diğer okullarda öğrenim görenlere göre sosyal odaklı
mükemmeliyetçilik puanlarının daha yüksek olduğunu belirtmiş ve bunun nedeninde özel
lisede okuyan öğrencilerin, temel ihtiyaçlarını karşılamış, kendileriyle ilgilenmeye maddi
ve manevi olarak daha hazır olduklarından, kendine yönelik mükemmeliyetçilik puanlarının
daha yüksek olabileceğini belirtmiştir.
Bu çalışma ortaokul 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik düzeylerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Tüm ortaokulda öğrenim
gören öğrencileri kapsayacak şekilde ve mükemmeliyetçilik düzeylerini etkileyen faktörler
üzerinde kapsamlı çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. Özellikle olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçiliğin öğrencilerin kişilikleri üzerinde nasıl etkiye neden olduğu yönünde
araştırmaların artırılması ve bu yönde tedbirlerin alınması öğrencilerin gelecek
yaşamlarında daha sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olmaları açısından önemli olacaktır.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitim programının psikolojik danışman
adaylarının kültürel duyarlılık düzeyi üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim
yılı bahar döneminde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık lisans programı son sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Oluşturulan deney grubu ile farkındalık,
bilgi ve beceri yeterlik alanları ile ilgili çalışmaları kapsayan 12 oturumluk “Kültüre Duyarlı Psikolojik
Danışma Eğitim Programı” yürütülmüştür. Kontrol grubuna ise herhangi bir müdahale uygulanmamıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Demografik Bilgi Formu” ve “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırma 2x3’lük split-plot desenle, yarı deneysel araştırma yöntemine uygun olarak
yürütülmüştür. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği, ön-test, son-test ve izleme testi olarak deney ve kontrol
gruplarındaki katılımcılara uygulanmıştır. Veriler SPSS 15.0 programı ile analiz edilmiştir. Veri analizinde
tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA ve Bonferroni çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırma
sonucu elde edilen bulgular, kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitim programının, deney grubundaki
katılımcıların kültürel duyarlılık düzeylerinde kontrol grubundaki katılımcılara kıyasla anlamlı bir artışı
ortaya çıkardığını ve bu artışın eğitim programının sona ermesinden üç ay sonraki izleme ölçümünde kalıcı
olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular ilgili literatürdeki bulgular ile karşılaştırılarak yorumlanmış,
uygulamaya ve gerçekleştirilecek benzer araştırmalara dönük önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kültürel duyarlılık, psikolojik danışma.
Abstract
The aim of this research is to determine the effectiveness of culturally sensitive counseling training program
on counselor candidates’ cultural sensitivity levels. The research was carried out on spring semester of 20132014 academic year with the participation of senior students attending the Psychological Counseling and
Guidance undergraduate program of Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education. With the
experimental group, 12-session culturally sensitive counseling training program including awareness,
knowledge and skills competency areas was carried out. Participants took part in the control group did not
receive any intervention. In this research, “Demographic Data Form” and “Intercultural Sensitivity Scale”
were used as data collection instruments. The research was carried out with 2x3 split-plot design suitable with
the quasi-experimental research methodology. Intercultural Sensitivity Scale was administered to the
experimental and control groups in the first and last weeks of culturally sensitive counseling training program
as pre-test and post-test respectively and three months after the completion of training program as follow-up.
In the analysis of the data, SPSS 15.0 software was used. Data were analyzed through ANOVA for repeated
measures and Bonferroni multiple comparison test. The results of this research showed that culturally
sensitive training program is effective by bringing about the significant increase on the cultural sensitivity
scores of experimental group compared to the control group. The results of this research also showed that the
said increase is lasting in the three-month follow-up. These findings were discussed and some suggestions
were made.
Keywords: Cultural sensitivity, psychological counseling.

Bu çalışma Betül AYDIN’ın 24.12.2014 tarihinde kabul edilen “Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma
Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Kültürel Duyarlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi” başlıklı
doktora tezinden üretilmiştir.
*
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1. GİRİŞ
1.1.Problem Durumu
Psikolojik danışma alanında son 35-40 yıl içinde etnik ve ırksal açıdan azınlık
konumundaki grupların ve belirli danışan gruplarının (Örn. lezbiyenler, geyler,
transeksüeller, alt sosyoekonomik statüden danışanlar, dini yönelim açısından çoğunluk
gruptan farklılık gösteren danışanlar, yaşlılar) ruh sağlığı ihtiyaçlarının yeterince
karşılanamadığı fark edilmiştir ve bu danışan gruplarıyla danışma yeterliklerinin
belirlenmesi ve kazandırılması üzerinde durulmaktadır. Bu bakış açısı yani kültüre duyarlı
psikolojik danışma, insan davranışını açıklamaya dönük ortaya konan psikanalitik,
davranışçı ve hümanistik kuramları tamamlayan dördüncü bir güç olarak betimlenmektedir
(Pedersen, 1991; 2001). Genel bir bakış açısından kültüre duyarlı psikolojik danışma “sahip
oldukları kültürel çevre, değerler ve yaşam stili bakımından birbirinden farklı iki ya da daha
fazla kişi arasındaki psikolojik danışma ilişkisi” olarak tanımlanmaktadır (Sue, Bernier,
Durran, Feinberg, Pedersen & Smith, 1982: 47). Azınlık hakları, etnik köken ve ırk ile ilgili
konulara değinmesinden dolayı bazı çevrelerce “azınlık danışmanlığı” olarak
değerlendirilen kültüre duyarlı psikolojik danışma sadece eşcinseller, etnik azınlıklar gibi
belli özel grupları anlamaya dönük değil, psikolojik danışmanların hem kendilerini hem de
birlikte çalıştıkları danışanların karmaşık sosyal bağlamlarını anlamaları açısından etkili bir
güç olarak görülmelidir (Pedersen, 1991).
Psikolojik danışmanlar için kültürel duyarlılığının öneminin vurgulanmasına dayalı
olarak Amerikan Psikoloji Derneği (APA), psikolojik yardım alanında öğrenim gören
öğrencilerin çeşitli kültürel arka planlara sahip danışanlarla çalışabilmeye ilişkin gerekli
anlayışı, bilgi ve becerileri kazanmaları için akreditasyon standartlarını değiştirmiş ve
eğitimde kültüre duyarlı danışma yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen dersleri zorunlu hale
getirmiştir (Chao, Wei, Good & Flores, 2011). Psikolojik Danışma ve İlgili Eğitim
Programları Akreditasyon Kurulu da (CACREP) psikolojik danışman eğitimine ilişkin
programların öğrencilere kültürel çeşitliliğe ilişkin bilgi ve eğitim imkanı sunmasını
zorunlu hale getirmiş; bu eğitimin kültür, etnik köken, milliyet, yaş, cinsiyet, cinsel
yönelim, zihinsel ve bedensel yeterlilik, eğitim düzeyi, aile değerleri, dini ve spiritüel
değerler, sosyoekonomik statü ve bireylerin kendine özgü diğer karakteristiklerini de
içerecek şekilde genişlemesini önermiştir (Kim & Lyons, 2003).
Kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitimi farkındalık, bilgi ve beceri olmak üzere üç
temel yeterlik alanını kapsamaktadır. Farkındalık, psikolojik danışmanların içinde
yetiştikleri kültürün kendi değerleri, tutumları, dünya görüşleri ve farklı kültürlerden
bireylere yönelik bakış açısı üzerindeki etkisini keşfetmelerini ve kültürel farklılıklara
yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini içermektedir. Bilgi ise farklı kültürlerin değerleri,
inançları, yaşam tarzları, dünya görüşleri, davranış biçimleri ile ilgili spesifik bilgiler
edinmeyi kapsamaktadır. Sahip olunan farkındalığın ve bilginin psikolojik danışma
sürecine aktarılması, terapötik iletişimde ve kullanılan müdahalelerde danışanların
kültürleriyle uyumlu bir yönelimin benimsenmesi ise beceri yeterlik alanını ifade
etmektedir (Constantine & Ladany, 2001; Sue & Sue, 2008).
Türkiye’de konuya ilişkin çalışmalar incelendiğinde, 2004 yılında 3. Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalları Toplantısı’nda CACREP’in belirlediği sekiz temel
psikolojik danışmanlık yeterlik alanı dikkate alınarak bir program hazırlandığı ve “Sosyal
ve Kültürel Temeller” alanı temelinde Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma dersinin seçmeli
ders olarak psikolojik danışman eğitimi müfredatına dahil edildiği görülmektedir (pdr.org).
Bu dersin, içeriği ve nasıl okutulacağına ilişkin bir çerçeve çizilememiş olmasından dolayı,
yaygın bir şekilde okutulmadığı gözlenmektedir (Bektaş, 2006; Kağnıcı, 2013). Literatür
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sentezi niteliğindeki bazı araştırmalarda ise psikolojik danışman eğitiminde Türk kültürü
ve Türkiye’deki kültürel çeşitlilikle ilgili konulara yer verilmesi, lisans ve lisansüstü eğitim
programlarının içeriğine psikolojik danışma ve kültür ilişkisine dayalı derslerin
konulmasının ve bu derslerde öğrencilere kendi inanç ve değerleri ile bunların psikolojik
danışma sürecindeki etkisine ilişkin farkındalık kazandırmanın gerekliliği vurgulanmaktadır
(Doğan, 2000; Erdur-Baker, 2007; Karaırmak &Aydın, 2007; Korkut, 2006). Öte yandan
bu ihtiyacı karşılamaya dönük olarak yapılan uygulamalı çalışmaların (Örnek, Kağnıcı,
2011; 2014) sayısının sınırlı olduğu görülmektedir.
İlgili literatürdeki kuramsal açıklamalar kültürün ırk ve etnik kökenin yanında,
bireyler arasında çeşitlilik faktörü olan cinsiyet, cinsel yönelim, bedensel yeterlik,
sosyoekonomik statü, yaş ve dini eğilim gibi pek çok değişkeni kapsadığını
vurgulamaktadır (Matsumoto & Juang, 2013; Okun, Fried & Okun, 1999; Pedersen, 1997;
Sue & Sue, 2008). Yine ilgili literatürdeki araştırmalar psikolojik danışmanların yukarıda
bahsedilen faktörlerden biri ya da birkaçıyla tanımlanan belli gruplara yönelik ön
yargılarının ve ayrımcı tutumlarının olabileceğini göstermektedir (Castillo, Brossart, Reyes,
Conoley & Phoummarath, 2007; Katz & Hoyt, 2014; McBride & Hays, 2012; Stracuzzi,
Mohr & Fuertes, 2011). Farkında olunmayan ön yargılar ve ayrımcı tutumlar, farkında
olunanlara göre daha tehlikeli olarak kabul edilmekte; buna dayalı olarak psikolojik
danışmanlık alanında eğitim gören öğrencilere kendi kültürel kimliklerini daha iyi
tanıyacakları, içinde yetiştikleri kültür/kültürlerin bahsedilen ön yargı ve tutumlar
üzerindeki etkisini fark edebilecekleri ve kültürel farklılıklara yönelik olumlu tutumlar
geliştirebilecekleri eğitim olanaklarının sağlanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır (Corey,
Corey & Callanan, 2007; Erdur-Baker, 2007; Karaırmak & Aydın, 2007; Sue & Sue, 2008).
Gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de ortaya konulan ihtiyaçtan yola çıkılarak bu
araştırmada kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitim programının psikolojik danışman
adaylarının kültürel duyarlılık düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Bu araştırmada kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitim programının psikolojik
danışman adaylarının kültürel duyarlılık düzeyleri üzerindeki etkisinin incelendiği deneysel
bir araştırmadır. Eğer deneysel bir araştırma seçkisiz atama dışında bütün nitelikleri
taşıyorsa, bu araştırma deseni “yarı deneysel” olarak tanımlanır (Kirk, 2013). Bu araştırma,
eğitim programı oturumlarına katılımcıların düzenli katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla
sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık lisans programı son sınıf öğrencileri ile yürütüldüğünden ve katılım için
gönüllü olan öğrenci sayısı sınırlı olduğundan deney ve kontrol gruplarının oluşturulması
seçkisiz atama yoluyla yapılamamıştır. Dolayısıyla araştırma yarı-deneysel desene uygun
olarak yürütülmüştür.
Araştırmada 2x3’ lük split-plot faktöryel (karışık) desen
kullanılmıştır. Bu desende birinci faktör bağımsız işlem gruplarını (deney ve kontrol)
gösterirken, diğer faktör bağımlı değişkene (Kültürel duyarlılık) ilişkin farklı koşullardaki
tekrarlı ölçümleri (ön-test, son-test ve izleme ölçümü) ifade etmektedir.
2.1.Çalışma Grubu
Çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans
programında öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına
dayalı olarak 14’ü deney ve 14’ü kontrol grubuna alınan 28 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırma sürecinde deney ve kontrol grubundan birer öğrenci ayrıldığı için, veri analizi her
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iki grup için 13’er katılımcının verileri üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın deney
grubundaki katılımcıların 9’u kadın, 4’ü erkektir. Etnik köken açısından dağılım 10 Türk, 1
Kürt, 1 Laz ve 1 Bulgar göçmeni şeklindedir. Katılımcıların tümü kendilerini orta
sosyoekonomik statüde algılamaktadırlar. Dini eğilim açısından katılımcıların tümü kendini
belli bir dine (müslüman) mensup olarak değerlendirmiştir. 11 katılımcı Hanefi mezhebine,
1 katılımcı ise Şafii mezhebine mensup olduğunu belirtmiştir. 1 katılımcı ise kendini Alevi
olarak tanımlamıştır. Katılımcıların tümü cinsel yönelim açısından kendilerini
heteroseksüel olarak betimlemiştir. Katılımcıların hiçbirinin herhangi bir bedensel engeli
bulunmamaktadır. Grubun yaş ortalaması 21’dir. Araştırmanın kontrol grubu için cinsiyet
açısından dağılım 9 kadın, 4 erkek şeklindedir. Katılımcıların 12’si kendini Türk, 1’i ise
Kürt olarak tanımlamıştır. Tüm katılımcılar kendilerini orta sosyoekonomik statüde
algılamaktadır. Grubun yaş ortalaması 22.6’dır. Dini eğilim açısından katılımcıların tümü
kendini bir dine (müslüman) ve Hanefi mezhebine mensup olarak tanımlamıştır.
Katılımcıların tümü heteroseksüel olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların hiçbirinin
herhangi bir bedensel engeli bulunmamaktadır.
2.2.Veri Toplama Araçları
2.2.1.Demografik Bilgi Formu
Bu form araştırmacı tarafından hazırlanmış olup, katılımcıların cinsiyetleri, etnik
kökenleri, sosyoekonomik statüleri, yaşları, dini eğilimleri, cinsel yönelimleri, bedensel
yeterlik durumları ve memleketleri ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.
2.2.2.Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği
Ölçeğin orijinali Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilmiş; ölçek Bulduk,
Tosun ve Ardıç (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğinin test
edilmesinde kullanılan faktör analizinde ölçeğin 24 maddesinin altı faktörlü bir yapı
gösterdiği; tüm faktörlerin öz değerleri 1’den büyük ve açıklanan varyans % 66 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlığını gösteren Cronbach alfa katsayısı 0.72 olarak
hesaplanmıştır. Ölçeğin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı öğrencileri
örneklemindeki güvenirliği Aydın ve Şahin (2013) tarafından yapılan araştırma
kapsamında, 412 psikolojik danışmanlık lisans öğrencisi ile ayrıca değerlendirilmiş ve
ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa değeri 0.85 olarak hesaplanmıştır. 5’li likert
tipindeki ölçek 24 maddeden oluşmakta ve ölçekten toplam puan elde edilerek, tek boyutlu
olarak da kullanılabilmektedir. Bu araştırmada eğitim programına ilişkin ön-test, son-test ve
izleme ölçümleri, ölçekten elde edilen toplam puan üzerinden yapılmıştır.
2.3. İşlem
Bahsedilen veri toplama araçları 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
lisans programı son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Veri Toplama araçlarının
uygulanmasının ardından, ilgili şubelere gidilerek öğrencilere psikolojik danışma
yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programının gerçekleştirileceğine ilişkin bir
duyuru yapılmıştır. Araştırmaya katılma konusunda istekli öğrencilerin iletişim bilgileri
alınmış ve bu öğrencilerle ön görüşme yapılmıştır. Ön görüşmeye araştırmaya katılım için
gönüllü 40 öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler arasından programı uygun ve eğitime
katılmayı isteyen 14 öğrenci deney grubuna alınmıştır. Çeşitli nedenlerle oturumlara
düzenli katılamayacaklarını ifade eden 26 öğrenci arasından, deney grubundaki öğrencilerle
ön-test puanları açısından benzer olan 14 öğrenci seçilerek bir de kontrol grubu
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oluşturulmuştur. Deney ve kontrol gruplarının oluşturulmasının seçkisiz olarak
yapılamadığı durumlarda, araştırmanın iç geçerliğinin arttırılması açısından, deney
grubuna benzer bir karşılaştırma grubu oluşturularak iki grubun müdahale öncesinde ve
sonrasında bağımlı değişkene ilişkin puanları elde edilir. Bu grup “denk olmayan
(nonequivalent) kontrol grubu” olarak adlandırılmaktadır (Campbell & Stanley, 1963).
2.3.1. Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Eğitim Programı
Deney grubuna 12 oturumluk kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitim
programı uygulanmıştır. Kontrol grubuyla ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Program
Sue ve arkadaşları (1992) tarafından kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitimi için ortaya
konmuş üç temel yeterlik alanı (Farkındalık, bilgi ve beceri) dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Bu yeterliklerin kazandırılmasında kullanılacak aktivitelerin seçilmesinde
kuramsal açıdan eklektik bir yönelim benimsenmiştir. Yurt dışı literatürde vurgulanan etnik
köken, dini yönelim, sosyoekonomik statü, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, yaşam tarzı gibi
konular Türkiye’de bu konulara ilişkin durum ve örneklerden yola çıkılarak ele alınmaya
çalışılmıştır.
Farkındalık boyutu için eğitim programı, farklı kültürlerden bireylerle çalışmaya
ilişkin olarak psikolojik danışman adaylarının sahip oldukları tutum, inanç ve değerlere
aynı zamanda bu tutum, inanç ve değerlerin psikolojik danışma süreci üzerindeki etkisine
dair çalışmaları kapsamaktadır. Program bilgi boyutu ile ilgili olarak yaşamımızda ve
psikolojik danışma sürecinde kültürün etkisi, kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitimine
duyulan ihtiyaç, kültüre duyarlı psikolojik danışma ile ilgili temel kavramlar ve farklı
kültürlerden danışanların psikolojik danışma ihtiyaçları ile ilgili konuları içermektedir.
Beceri boyutu için ise programda farklı kültürden danışanlarla psikolojik danışma ilişkisi
kurma ve danışan problemleri üzerinde çalışma ile ilgili çalışmalar yer almaktadır.
Belirtilen yeterliklerin (farkındalık, bilgi ve beceri) kazandırılması amacıyla bilgi sunumu,
okuma ödevleri, vaka inceleme çalışmaları gibi stratejiler aynı zamanda rol oynama, film
ve video izleme, yönlendirilmiş keşif senaryoları ve röportaj gibi yaşantısal aktiviteler
kullanılmıştır.
Kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitimi on iki oturumdan oluşmaktadır. Oturumlar
2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, haftada bir kez olmak üzere belirlenen
gün ve saatte Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü’ndeki grupla psikolojik danışma salonunda gerçekleştirilmiştir. Oturumlar 125-164
dakika arasında sürmüştür. Son-test uygulaması deney grubu ile eğitim programının son
oturumunda gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda yer alan öğrencilerle ise, eğitim
programının gerçekleştirildiği son hafta önceden kararlaştırılan gün ve saatte bir araya
gelinmiş ve son-test uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kültüre duyarlı psikolojik danışma
eğitim programının tamamlanmasından üç ay sonra, deney ve kontrol grubundaki on üçer
katılımcıyla, e-posta yoluyla izleme çalışması gerçekleştirilmiştir.
2.4. Veri Analizi
Araştırma verileri SPSS 15.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Deney ve kontrol
grubunda yer alan katılımcıların Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’nden aldıkları puanlara
ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Deney ve kontrol
gruplarının ön-test, son-test ve izleme testinden aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı
fark olup olmadığını ve bu farkın işlem gruplarında anlamlılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA istatistiksel tekniği
kullanılmıştır. Tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA istatistiksel işleminde ölçümlere
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bağlı olarak ortaya çıkan anlamlı farkın kaynağını belirlemek için Bonferroni testinden
yararlanılmıştır.
3.Bulgular
3.1. Betimsel İstatistik Bilgileri
Tablo 1’de deney ve kontrol grubunun ön-test, son-test ve izleme testlerinde elde
ettikleri kültürel duyarlılık puanlarına ilişkin betimsel istatistik bilgileri sunulmuştur.
Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Farklı Ölçüm Noktalarında Elde Ettikleri
Kültürel Duyarlılık Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma
Değerleri
Ölçüm
Ön-test

Son-test

İzleme testi

x̄
91.15
90.3
90.73
102.53
91
96.80
103.4
93.16
98.3

Grup
Deney
Kontrol
Toplam
Deney
Kontrol
Toplam
Deney
Kontrol
Toplam

Ss
5.74
4.7
5.14
6.92
6.4
8.8
8.24
6.82
9.1

N
13
13
26
13
13
26
13
13
26

Tablo 1’de ön-test, son-test ve izleme ölçümleri için deney ve kontrol grubunun
kültürel duyarlılık puan ortalamaları ile standart sapma puanları verilmiştir. Ön-test
ortalamaları deney grubu için 91.15 (Ss=5.74) iken, kontrol grubu için 90.30’ dur (Ss=4.7).
Son-test ortalamaları deney grubu için 102.53 (Ss=6.92) iken kontrol grubu için 91.00
(Ss=6.4) olarak bulunmuştur. İzleme testi ortalamaları deney grubu için 103.38 (Ss=8.24)
iken, kontrol grubu için 93.15’tir (Ss=6.82).
3.2. Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Eğitiminin Etkililiğine İlişkin Bulgular
Kültürel duyarlılık puanları açısından ön-test, son-test ve izleme testlerinde görülen
değişimin deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin
ortaya çıkarılmasında kullanılan tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA sonuçları Tablo
2’de sunulmuştur. Bu istatistiksel işlemdeki birinci faktör müdahale düzeyini (deney ve
kontrol grupları) , ikinci faktör ise ölçüm noktalarını (ön-test, son-test ve izleme testi) ifade
etmektedir.
Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Kültürel Duyarlılık Ön-test, Son-test ve
İzleme Testi Puanlarına İlişkin İki Faktörlü ANOVA Sonuçları
Kaynak
Gruplar arası
Grup
Hata
Gruplar içi
Ölçüm (ön-son-izleme)
Grup *Ölçüm
Hata

Kareler
Toplamı
3814.2
1108.15
1598.05
2768.7
828.02
442.23
1498.41
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sd
25
1
24
52
2
2
48

Kareler
Ortalaması

F

Eta Kare

1108.15
66.6

16.64

.41

414.01

13.26

.36

221.11

7.08

.23
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Deney ve kontrol gruplarının kültürel duyarlılık puanlarında ön-test, son test ve
izleme testi boyunca gözlenen değişimlerinin birbirinden anlamı düzeyde farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA
analizi sonucunda grup etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. (F(1-24)= 16.64, p <.01).
Buna göre deney ve kontrol gruplarının kültürel duyarlılık puan ortalamaları arasında,
ölçüm noktaları açısından ayrım yapılmaksızın anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır.
Katılımcıların deney ve kontrol grubunda bulunma durumları dikkate alınmaksızın
ön-test, son-test ve izleme ölçümlerinden elde ettikleri puanların ortalamaları arasındaki
farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (F(2-48)= 13.26, p <.01). Bu bulgu grup ayrımı
yapılmadığında katılımcıların kültürel duyarlılık puanlarının işleme bağlı olarak anlamlı
düzeyde farklılaştığını göstermektedir.
Grup ve ölçüm faktörlerinin etkileşimli etkisi incelendiğinde, bu etkinin anlamlı
olduğu görülmektedir
(F(2-48)= 7.08, p <.01). Başka bir ifade ile farklı işlem gruplarında
olma ile farklı zamanlardaki ölçümü gösteren faktörlerin katılımcıların kültürel duyarlılık
düzeyleri üzerindeki ortak etkisi anlamlı olarak bulunmuştur. Bu bulguya göre deney grubu
ve kontrol grubuna katılma, katılımcıların kültürel duyarlılık düzeylerini arttırmada farklı
etki göstermiştir. Kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitim programının uygulandığı deney
grubundaki katılımcıların kültürel duyarlılık düzeylerinde gözlenen değişmenin, kontrol
grubundaki katılımcıların kültürel duyarlılık düzeylerinde gözlenen değişmelerden, deney
grubu lehine olmak üzere anlamlı düzeyde farklı olduğu bulunmuştur. Müdahalenin etki
büyüklüğüne ilişkin eta kare değerinin 0.23 olduğu görülmektedir. Cohen’ e (1988) göre
davranış bilimleri kapsamındaki araştırmalardaki etki büyüklükleri genellikle 0.40’tan
küçük olarak bulunmaktadır. Cohen (1988) tarafından, varyans analizine ilişkin etki
büyüklükleriyle ilgili yapılan sınıflamaya göre 0.25 orta büyüklükte bir müdahale etkisini
göstermektedir. Buna dayalı olarak bu araştırmadaki müdahalenin etki büyüklüğü (0.23)
için “orta” sınıflaması kullanılabilir. Tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA
bulgularına ilgili olarak, deney ve kontrol gruplarının ön-test, son-test ve izleme
ölçümlerinde elde ettikleri kültürel duyarlık puan ortalamaları Şekil 1’de sunulmuştur.
Şekil 1. Deney ve kontrol gruplarının ölçümler boyunca kültürel duyarlılık
puanlarının değişimi
102,50
GRUP
deney

ORTALAMA

100,00

kontrol

97,50

95,00

92,50

90,00

1

2

3

ÖLÇÜM

Ölçüm: 1=Ön-test, 2= Son-test, 3=İzleme testi
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Tekrarlı ölçümler için ANOVA istatistiksel işleminden elde edilen bulgular, deney ve
kontrol gruplarındaki katılımcıların kültürel duyarlılık puanlarında, ölçümlere bağlı olarak
anlamlı bir farkın ortaya çıktığını göstermiştir. Bu bulguya dayalı olarak katılımcıların öntest, son-test ve izleme ölçümlerinde elde ettikleri kültürel duyarlılık puanlarının
ortalamalarının ölçümler arası karşılaştırmalarına ilişkin Bonferroni Testi değerleri Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 3. Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi Sonuçları
Ölçüm
1
2
3

2
3
1
3
1
2

1= Ön-test

Ortalama Farkı
-6.03
-7.53
6.03
-1.5
7.53
1.5

2= Son-test

Standart Hata
1.67
1.73
1.67
1.18
1.73
1.18

3=İzleme testi

Katılımcıların ön-test, son-test ve izleme ölçümlerinde elde ettikleri kültürel
duyarlılık puanlarının ortalamalarına bağlı olarak ölçümler arası karşılaştırmalarına ilişkin
Bonferroni Testi sonuçlarının sunulduğu Tablo 3 incelendiğinde, son-test puan ortalamaları
ile ön-test puan ortalamaları arasında (Ortalama farkı=6.03, p <.05) ve izleme testi ile öntest puan ortalamaları arasında (Ortalama farkı=7.53, p <.05) anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. İzleme testi ile son test puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark
gözlenmemektedir (Ortalama farkı=1.5, p >.05). Bu bulguya dayalı olarak eğitim
programının etkisinin üç aylık bir süre sonrasında kalıcı olduğu ifade edilebilir.
4.TARTIŞMA
İlgili literatürde, çoğunluğu yurt dışında gerçekleştirilen, kültüre duyarlı psikolojik
danışma eğitiminin etkisinin değerlendirildiği pek çok araştırma bulunmaktadır ve bu
araştırmalarda birbirinden farklı değişkenler ele alınmıştır. Kültüre duyarlı psikolojik
danışma eğitimine ilişkin bazı araştırmalarda eğitimin etkililiği, katılımcıların farklı etnik
köken, ırk, cinsiyet ya da cinsel yönelimden bireylere olan tutumlarındaki değişim ölçüt
alınarak değerlendirilmiştir. İlgili araştırmaların birinde Brooks ve Kahn (1990) 13 haftalık
kültür ve cinsiyetle ilgili konuların ele alındığı bir eğitim programının etnik farkındalık,
cinsiyetçilik ve cinsiyet rolü tutumları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Rol oynama ve
farkındalıkla ilgili alıştırmalar gibi yaşantısal aktivitelerle desteklenen eğitimin eşitlikçi
cinsiyet rolü tutumları üzerinde olumlu ve anlamlı yönde bir farklılaşmaya neden olduğu
bulunmuştur. Benzer şekilde Garman’ın (1994) lisansüstü eğitim alan psikolojik
danışmanlarla gerçekleştirdiği araştırmada, kültürel duyarlılık eğitiminin eşitlikçi cinsiyet
rolü tutumlarını geliştirmekle birlikte eşcinsellere yönelik tutumları daha olumlu hale
getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Brown, Parham ve Yonker (1996) tarafından
gerçekleştirilen bir araştırmada ise 16 haftalık, farkındalık, bilgi ve beceri yeterlik alanlarını
kapsayan kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitiminin lisansüstü düzeyindeki öğrencilerde
ırkla ilgili farkındalığı ve farklı ırklardan bireylere dönük olumlu tutumları arttırdığı
sonucuna ulaşılmıştır. Kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitiminin ırksal tutumlar
üzerindeki olumlu etkisi farklı araştırmalarda da ele alınmış (Dickson, Jepsen & Barbee;
2008; Dickson, Argus-Calvo & Tafoya, 2010; Evans & Foster, 2000) ve eğitimin
katılımcıların farklı ırklardan bireylere dönük tutumlarını daha olumlu hale getirdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan bu araştırmanın bulgularının literatürdeki ilgili bulgulara
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paralel olduğu söylenebilir. Literatürdeki bir kısım araştırmalarda ise kültüre duyarlı
psikolojik danışma eğitiminin farklı kültürlere yönelik ön yargılar üzerindeki etkisi ele
alınmıştır. Heppner ve O’Brien (1994) tarafından psikolojik danışmanlık doktora
öğrencileriyle gerçekleştirilen araştırmada, farkındalık, bilgi ve beceri yeterlik alanlarını
kapsayan kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitiminin farklı kültürlere yönelik ön
yargıların farkına varılması ve bu ön yargıların azalması üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Eğitim, bilgi kazandırmanın yanında rol oynama ve videolar izleme gibi yaşantısal
aktivitelerle zenginleştirilmiştir. 15 haftalık eğitimin psikolojik danışmanlarda
kendilerinden farklı kültürlere mensup bireylere dönük ön yargıları azalttığı sonucuna
ulaşılmıştır. Söz konusu araştırma bulguları, bu araştırmanın bulgularıyla örtüşür
görünmektedir.
Kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitiminin doğrudan kültürel duyarlılığı
geliştirmeye odaklandığı sınırlı sayıda deneysel araştırma olduğu görülmektedir. Nganga
(2006) tarafından gerçekleştirilen ve kültürel duyarlılığın geliştirilmesine odaklanan bir
araştırmada psikolojik danışmanlık yüksek lisans öğrencilerine altı haftalık bir eğitim
programı uygulamıştır. Bu program, bahsedilen diğer eğitim programlarından farklı olarak,
farkındalık, bilgi ve beceri geliştirmeye dönük etkinlikleri değil, deney grubunun yabancı
öğrencilerle etkileşimini kapsamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, deney
grubundaki öğrencilerin kültürel duyarlılık puanlarının kontrol grubundaki öğrencilere göre
anlamlı düzeyde yükseldiğini göstermektedir. Bu açıdan bahsedilen bulgular, bu
araştırmanın bulgularıyla paraleldir. İki araştırma arasındaki temel fark, Naganga (2006)
tarafından yürütülen araştırmanın daha kısa bir süreyi kapsaması bununla birlikte deney
grubundaki öğrencilere farklı kültürden öğrencilerle direk etkileşime girme şansının
sunulmuş olmasıdır. Kültürel duyarlılığın gelişmesi açısından kültürel temasın önemli
olduğu ifade edilmektedir (Bennett, 2004; Foronda, 2008; Hammer, Bennett & Wiseman,
2003). Bununla birlikte temas fırsatının olmadığı ya da sınırlı olduğu durumlarda, bazı
araştırmalar uzun süreli bir eğitimin (Estrada, Durlak & Juarez, 2002; Murphy, Park &
Lonsdale 2006) ve yaşantısal aktivitelerin de (Dickson & Shumway, 2011; Rapisarda,
Jencius & McGlothin, 2011; Villalba & Redmond, 2008) bu anlamda etkili olabileceği
fikrini vermektedir. Bu araştırmanın daha uzun bir süreyi kapsaması ve rol oynama, film
izleme, röportaj, imaj çalışmaları gibi yaşantısal aktivitelerle zenginleştirilmiş olmasının,
yoğun kültürel temasla ilgili açığı kapatabildiği ve kültürel duyarlılık geliştirmede etkili
olduğu söylenebilir.
Bu kısımda bahsedilen benzer deneysel araştırmalarla bu araştırma arasındaki önemli
farklılıklardan biri ise, benzer araştırmaların birkaçı dışında (Brooks & Kahn; 1990;
Kağnıcı, 2014) izleme ölçümüne yer verilmemiş olmasıdır. Dolayısıyla uygulanan eğitim
programının etkilerinin, program sonrasında da devam edip etmediğine ilişkin bulguların
sayısı sınırlıdır. Brooks ve Kahn (1990) tarafından yapılan araştırmada, kültüre duyarlı
psikolojik danışma eğitiminin tamamlanmasından altı ay sonra yarı yapılandırılmış
görüşme formunun kullanıldığı bir çalışması yapılmış ve katılımcıların görüşlerine
dayanılarak eğitimle ilgili kazanımların bu süre içinde kalıcı olduğu sonucu ortaya
konmuştur. Kağnıcı da (2014) benzer şekilde, mezuniyetlerinin üzerinden on beş ay
geçtikten sonra, deney grubundaki katılımcılara mail yoluyla ulaşmış ve yarı
yapılandırılmış bir form aracılığı ile katılımcıların eğitim kazanımlarının kalıcılığı ile ilgili
görüşlerini almıştır. Bu görüşlerin analizine dayalı olarak, katılımcıların eğitim aracılığıyla
geliştirdikleri farkındalığı, farklı kültürlere yönelik olumlu tutumları ve kazandıkları
kültürel bilgiyi, atandıkları bölgelere uyum sağlamada kullanabildikleri ve bunları çalışma
yaşamına aktarabildikleri sonucu çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada uygulanan eğitim
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programıyla ilgili kazanımların, eğitimin sona ermesinden üç ay sonraki sürede kalıcı
olması, bahsedilen araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. Fakat bu araştırmadaki
izleme ölçümü, eğitimin sona ermesinden üç aylık bir süre ile sınırlandırılmıştır. Bu süre
bahsedilen benzer araştırmalardaki izleme ölçüm süresine göre daha kısadır. Bununla
birlikte bahsedilen benzer iki araştırmadaki izleme ölçümleri yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla yapılmış ve verilerin analizinde nitel yöntemler kullanılmıştır, bu da bir diğer
farklılık olarak görünmektedir. Bennett’a (2004) göre, birey kültürel duyarlılıkla ilgili belli
bir gelişim aşamasına geldiğinde, daha gerideki aşamalara dönmesi beklenmez, yani
değişim ileri yönde olur (Bennett, 2004). Müdahale programının üç ay sonrasında eğitimle
ilgili kazanımların kalıcı olmasının ilgili literatürdeki bulgu ve görüşlere paralel olduğu
söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulguları, kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitim programının
uygulandığı deney grubunun kültürel duyarlılık puanlarında, bu eğitimi almayan kontrol
grubuna göre anlamlı düzeyde bir artış olduğunu ve bu artışın eğitim programının
sonlanmasından üç ay sonraki izleme ölçümünde kalıcı olduğunu göstermiştir. Araştırma
sonuçlarına dayalı olarak, uygulamalara ve gerçekleştirilebilecek araştırmalara dönük
öneriler aşağıda sıralanmaktadır:
.Öğrencilerin verilen ödevlerle ya da davetli konuşmacılarla mümkün olduğunca
farklı kültürlerden bireylerle temas etmelerinin sağlanması, bu imkan sınırlıysa ya da yoksa
farklı etnik kökenlerden, dini mezheplerden ya da bölgelerden öğrencilerin bir araya geldiği
grup çalışmalarının yapılması önerilebilir. Bu grup çalışmalarında öğrencilerin kendi
kültürel deneyimlerini paylaşması, bunları birbirlerinin deneyimleri ile karşılaştırması ve
çeşitli vakalar sunularak bunları öğrencilerin kültürel deneyimleri açısından analiz etmeleri
sağlanabilir.
.Öğrencilerin farklı kültürleri daha iyi tanımaları, onların psikolojik ihtiyaçlarını ve
dünya görüşlerini anlamaları ve farklı kültürlere yönelik ön yargılarının azaltılması
açısından benzeşim, rol oynama, film izleme, oyunlar ve grup tartışmaları gibi yaşantısal
aktiviteler planlanabilir ve bunların eğitim içeriğindeki katkı payı arttırılabilir.
.Bu araştırmada kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitiminin etkililiği tek bir
değişken ve daha genel bir kavram (kültürel duyarlılık) ölçüt alınarak değerlendirilmiştir.
Olası benzer araştırmalarda eğitim programının etkililiği cinsel yönelimle ilgili tutumlar,
etnik kimlik, cinsiyet rolü tutumları gibi spesifik değişkenler üzerinden değerlendirilebilir.
.Bu araştırmada deney grubunun etnik köken ve mezhep çeşitliliği kontrol grubuna
kıyasla daha zengin olarak görülmektedir. Türkiye’deki olası benzer araştırmalarda
psikolojik danışman adaylarının kültürel duyarlıklarının ya da yeterliklerinin etnik köken ve
mezhep, bunun yanında sosyoekonomik statü, cinsiyet gibi değişkenlerden etkilenip
etkilenmediği ele alınabilir.
.Olası benzer araştırmalarda izleme ölçüm süresi daha uzun tutulabilir; eğitimin sona
ermesinden belli bir süre sonra gerçekleştirilen izleme ölçümüne, katılımcıların mesleki
yaşamlarının başlamasından sonra gerçekleştirilen izleme çalışmaları da eklenerek eğitim
kazanımlarının seyri hakkında fikir sahibi olunabilir.
.Kültüre duyarlı psikolojik danışma eğitimi kapsamında öğrencilere bilgi
kazandırmak amacıyla kullanılabilecek Türkçe kaynak sayısı sınırlıdır. Buna dayalı olarak
Türkiye’nin kültürel yapısının ve demografik çeşitliliğinin dikkate alındığı, vaka
örnekleriyle zenginleştirilmiş kaynak kitaplar ilgili Türkçe literatüre kazandırılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada; STEM yaklaşımına dayalı etkinliklerin, ortaokul öğrencilerinin mühendislik algısına etkisinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Rize İl’inin Çayeli İlçesi’ndeki
ortaokul 6. Sınıfta öğrenim gören 27 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Mühendislik tasarım sürecine uygun
olarak 4 saatlik ders planı dahilinde madde ve ısı ünitesi, öğrencilere uygulanarak nitel bir doğaya sahip bu
özel durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak serbest çizim testi
kullanılmıştır. Bu test, STEM etkinliği öncesinde ve sonrasında ön test-son test olarak uygulanarak,
öğrencilerin STEM Etkinliği öncesinde ve sonrasında zihinlerinde canlanan şemaların çizime yansıtılmasıyla
mühendisliğe ilişkin algılarının belirlenmesi sağlanmıştır. Mühendislik serbest çizim testinden elde edilen
verilerin analizinde rubrik kullanılarak elde edilen bulgular analiz edilip sonuçlandırılmıştır. Çalışmanın ön
test bulgularına göre öğrencilerin sırasıyla çalışma ortamlarına (arazi, ofis ve fabrika), mühendislik alanlarına
(inşaat, çevre ve makine mühendisliği), çalışma alanlarına (kuramsal ve pratik) sonrasında ise yine farklı bir
kategoride yer alan çalışma alanlarına (çizim, tasarım ve denetim) son olarak da mühendislik kategorisine
(bireysel ve grup çalışması) odaklandıkları görülmüştür. Çalışmanın son test bulgularına bakıldığında ise
öğrencilerin daha çok çalışma alanlarına (çizim, tasarım ve denetim), sonrasında ise yine farklı bir kategoride
yer alan çalışma alanlarına (kuramsal ve pratik) odaklandıkları tespit edilmiştir. Devamında ise çalışma
ortamlarına (arazi, ofis ve fabrika), mühendislik alanlarına (inşaat, çevre ve makine mühendisliği) ve
mühendislik kategorisine (bireysel ve grup çalışması) odaklandıkları görülmüştür. Dikkat çeken noktalardan
birisi de ön test bulgularında öğrencilerin çalışma alanlarından ‘çizimin’ sıklıkla ifade edilip STEM Etkinliği
sonrasında ise ‘tasarımın’ ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca çalışma alanlarından ‘kurumsal’
çalışmalar da son testte fazlaca ifade edilmiştir. Bu da öğrencilerin çizim yapmadan önce planlama yaparak
tasarımın gerekliliğini fark ettiklerini ifade etmektedir. Dikkat çeken bir başka nokta ise mühendislik
kategorisinde bulunan ‘grup’ çalışmalarının son testte daha fazla ifade edilmesi, öğrencilerin 21. yy
becerilerinden işbirlikçi çalışmanın gerekliliğini kavradıkları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: STEM Yaklaşımı, Mühendislik Algısı, Madde ve Isı Ünitesi
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1. GİRİŞ
21. yüzyılda bilim ve teknoloji, pozitif ivmelenme gösterirken, ihtiyaçları
karşılamasıyla aynı zamanda sağladığı konfola insan hayatının vazgeçilmezleri arasında yer
almaktadır. Ancak tüm bu getirilerinin beraberinde bireylerin bu bilim teknolojiyi
anlamlandırarak farkedip kullanabilmesi, takip edip gelişmelere katkıda bulunabilmesi
adına fen okuryazarı olan 21. Yüzyıl becerilerine (yaratıcılık, analitik düşünme, işbirliği
içerisinde çalışabilme, sorumluluk alma, problem çözebilme) sahip bireylerin yetiştirilmesi
oldukça önemli görünmektedir (MEB-STEM Eğitimi Raporu, 2016). Ancak 21. yy
becerilerine sahip bireylerin yetiştirilebilmesi, mevcut eğitim sistemiyle pek de mümkün
görünmemektedir (Akgündüz vd. 2015). Bu nedenle çağımızın gelişmelerine cevap
verebilecek farklı eğitim yaklaşımları araştırılmaktadır. STEM; Fen (Science), Teknoloji
(Technology), Mühendislik (Engineering), Matematik (Mathematics) alan disiplinlerinin
birbirine entegre edilmesine dayanan bir yaklaşımdır (Ceylan, 2014; Gülhan ve Şahin,
2016). STEM Eğitimi; problem durumuna disiplinler arası bakış açısıyla daha geniş bir
perspektiften bakarak, problem çözme becerisi yüksek, yaratıcı ve eleştirel düşenebilen,
işbirlikli çalışabilen, sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte olup
ifade edilen bu 21. yy becerilerini geliştirmektedir (Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014;
Akgündüz vd. 2015). STEM Yaklaşımlarının 21. yy becerilerini geliştirmede etkili olması
üzerine, yapılacak eğitim reformlarında STEM yaklaşımının oldukça önemli olduğu ifade
edilmiş (Akgündüz vd. 2015) olup Milli Eğitim Bakanlığı’nın da yapmış olduğu anket
çalışmaları sonucunda STEM Eğitimine geçilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır (MEBSTEM Eğitimi Raporu, 2016). STEM eğitimi için Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019
Stratejik Planında STEM’in güçlendirilmesine yönelik amaçlar yer almakta ancak
hazırlanmış bir eylem planı bulunmamaktadır. Bu nedenle TÜBİTAK, STEM Eğitimi
gerçekleştiren STEM Eğitim Merkezlerine, öğretmen ve öğrencilere destek sağlamaktadır
(MEB-STEM Eğitimi Raporu, 2016). STEM Eğitimi olarak; öğretmenlere hizmet içi
eğitimlerin verilmesi, STEM öğretmenlerinin yetiştirilmesi, STEM Eğitimi araştırmalarının
yapılması, okullarda STEM Eğitimi için gerekli ortamların oluşturulması ve malzemelerin
temin edilmesi, öğretim programlarının STEM Eğitimini içerecek biçimde güncellenmesi
ve konulara uygun STEM etkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir (MEB-STEM Eğitimi
Raporu, 2016).
NASA STEM Center, Texsas STEM Center, England National STEM Center gibi
çeşitli STEM web siteleri incelediğinde STEM eğitiminin sınıflarda uygulanmasına yönelik
olarak öğrenci merkezli olan 5E Modeli, Probleme dayalı, Proje tabanlı, Sorgulamaya
dayalı, İşbirlikçi yöntemler kullanılmaktadır.
Ayrıca literatürdeki STEM etkinliklerin birçoğunda mühendislik tasarım
materyallerini kullanıldığı dikkat çekmektedir (Marulcu ve Barnett, 2013) . Çalışmalarda
bu tasarım materyalleri ile yapılacak öğretimin öğrencilerin ilgisini çektiği, derse ilgiyi
artırdığı ve öğrenme ortamını eğlenceli hale getirdiği vurgulanmaktadır. Çünkü
mühendislik tasarım süreci olarak adlandırılan süreç beş basamaktan oluşup (sor, hayat et,
planla, yarat ve geliştir) içerisinde bireylerin hem 21. Yy becerileri hem de üreticilikleri
gelişecektir (Marulcu ve Höbek; 2014).
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Şekil 1: Mühendislik tasarım süreci (Çavaş, Bulut, Holbrook ve Rannıkmae; 2013)
Fen ve teknoloji programında kullanılabilmesi için fen eğitimi literatürüne
bakıldığında 6., 7. ve 8. sınıf programları incelendiğinde Canlılar ve Hayat, Hücre
Bölünmesi ve Kalıtım, Kuvvet ve Hareket, Ses, Vücudumuzdaki Sistemler, Canlılarda
Üreme-Büyüme-Gelişme, Madde ve ısı, Yaşamımızdaki Elektrik, Maddenin Halleri ve Isı,
Canlılar ve Enerji İlişkisi, İnsan ve Çevre, Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? ünitelerinin
mühendislik dizayn yöntemlerine uygunluğu belirlenmiştir (Höbek, 2014).
STEM yaklaşımına dayalı yapılan araştırmalar incelendiğinde Alternatik Enerji
Kaynakları (Mercan Höbek ve Marulcu, 2014), Elektrik, Solunum Sistemi, Kuvvet ve
Hareket Ünitelerinin (Çavaş, Bulut, Holbrook ve Rannıkmae, 2013) çalışıldığı görülmüştür.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabında yer alan 6. Üniteye
(madde ve ısı) ilişkin geliştirilmiş herhangi bir STEM etkinliğine rastlanmamış olup, bu
üniteye ilişkin STEM Etkinliği Örneğinin geliştirilerek öğrencilerin mühendislik algısına
etkisinin saptanmasının, alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Mühendislik tasarım sürecine uygun olarak 4 saatlik ders planı dahilinde madde ve
ısı ünitesi, öğrencilere uygulanarak nitel bir doğaya sahip bu özel durum çalışması
gerçekleştirilmiştir. Durum çalışmaları; araştırılan konunun bir yönünün derinlemesine
incelenmesine imkân tanır ve bazı genel teorileri aydınlatma amacı vardır (Metin, 2015).
Bu araştırmada geliştirilip uygulanan STEM Etkinliğinde; öğretim yöntemlerinden
mühendislik tasarım süreci, öğretim materyali olarak da basit araç ve gereçler
kullanılmıştır.
2.2. Örneklem
Çalışma grubunun seçiminde ise amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma
grubu olarak; Rize ilinin Çayeli ilçesindeki bir Ortaokulda 2015-2016 bahar döneminde
eğitim-öğretim gören 2, 6. Sınıf öğrencileri (N=27) seçilmiştir.
2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak serbest çizim testi kullanılmıştır. Bu test,
STEM etkinliği öncesinde ve sonrasında ön test-son test olarak uygulanarak, öğrencilerin
STEM Etkinliği öncesinde ve sonrasında zihinlerinde canlanan şemaların çizime
yansıtılmasıyla mühendislik çalışma alanlarına ilişkin algılarının belirlenmesi sağlanmıştır.
Çizimler, öğrencilerin kavramsal bilgilerini kelimelerle sınırlandırmadan ortaya
çıkarır. Çizim yöntemi yazma ve davranış ölçekleri gibi diğer düşünce değişimlerini ortaya
koyan yöntemlerden daha etkili ve verimlidir. Tamamlanmasının az zaman alması, birçok
bilgi barındırması ve kolayca özümsenmesi yöntemin etkili ve verimli olmasını sağlar. Soru
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cevaplamayı sevmeyen öğrenciler için iyi bir alternatif olan çizimler, veri toplama aracı
olarak oldukça etkilidir (Thomas ve Silk, 1990) .
Knight ve Cunningham (2004) tarafından öğrencilerin mühendislik ve mühendisler
hakkındaki düşüncelerini araştırmak amacıyla geliştirilen ‘’Bir Mühendis Çiz Testi’inden
[Draw an Engineer Test (DAET)]’’ esinlenilmiştir. STEM Eğitimi koordinatör uzmanı ve
resim-iş eğitimi anabilim dalı uzmanının görüşleri alınarak ‘Mühendisler ne yapar? Çiziniz
ve çiziminizi anlayabilmemiz için bize kısaca açıklar mısınız?’ ifadelerinin bulunduğu
Mühendislik Serbest Çizim Testi oluşturulmuştur.
Mühendislik serbest çizim testinden elde edilen verilerin analizinde rubrik
kullanılarak elde edilen bulgular analiz edilip sonuçlandırılmıştır.
4. BULGULAR
Tablo 1. Serbest çizimlerin ön test değerlendirme sonuçları
Çizim grupları
Çizim alt grupları
Kişi sayısı
Toplam kişi
Çalışma ortamı

Arazi
16
30
Ofis
8
Fabrika
6
İnşaat
13
22
Mühendislik alanı
Çevre
7
Makine
2
Kuramsal
12
20
Çalışma alanı
Pratik
8
Çizim
8
14
Çalışma alanı
Tasarım
4
Denetim
2
Birey
8
10
Mühendislik
Grup
2
30 öğrencinin çizimlerinde arazi, ofis, fabrika gibi çalışma ortamlarına fazlaca yer
verdiği görülmektedir. Ayrıca çizim1 de, çalışma ortamında yer alan öğrencinin çizimi
gösterilmiştir. Bulguların devamında ise öğrencilerin inşaat, çevre ve makine vb.
mühendislik alanlarına yöneldikleri görülmüş olup çalışma alanları ve mühendislik çizim
kategorileri, birey ve grup kategorilerine göre daha fazla tercih edildiği saptanmıştır. Çizim
2 de ise mühendislik grup örneği verilmiştir.
Tablo 2. Serbest çizimlerin son test değerlendirme sonuçları
Çizim grupları
Çalışma alanı
Çalışma alanı
Çalışma ortamı
Mühendislik alanı
Mühendislik

Çizim alt grupları
Tasarım
Çizim
Denetim
Kuramsal
Pratik
Ofis
Arazi
Fabrika
İnşaat
Çevre
Makine
Birey
Grup
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Toplam kişi

14
11
7
15
7
8
8
5
10
6
2
6
4

32

22
21

18

10
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Çizim testinde 32 öğrencinin; çalışma alanı olan tasarım, çizim ve denetim
kategorilerine odaklandıkları görülmüştür. Ardından kuramsal ve pratik kategorilerinin yer
aldığı çalışma alanlarına; ofis, arazi, fabrika çalışma ortamına devamında da inşaat, çevre,
makine vb. mühendislik alanlarına; birey ve grup kategorilerinin bulunduğu mühendislik
çizim grubuna odaklandıkları tespit edilmiştir. Grup kategorisine dâhil edilen mühendislik
örneği ise çizim3 de gösterilmiştir.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Mühendislik serbest çizim testinden elde edilen verilerin analizinde rubrik
kullanılarak elde edilen bulgular analiz edilip sonuçlandırılmıştır. Çalışmanın ön test
bulgularına göre öğrencilerin sırasıyla çalışma ortamlarına (arazi, ofis ve fabrika),
mühendislik alanlarına ( inşaat, çevre ve makine mühendisliği), çalışma alanlarına
(kuramsal ve pratik) sonrasında ise yine farklı bir kategoride yer alan çalışma alanlarına
(çizim, tasarım ve denetim) son olarak da mühendislik kategorisine ( bireysel ve grup
çalışması) odaklandıkları görülmüştür. Çalışmanın son test bulgularına bakıldığında ise
öğrencilerin daha çok çalışma alanlarına (çizim, tasarım ve denetim), sonrasında ise yine
farklı bir kategoride yer alan çalışma alanlarına (kuramsal ve pratik) odaklandıkları tespit
edilmiştir. Devamında ise çalışma ortamlarına (arazi, ofis ve fabrika), mühendislik
alanlarına ( inşaat, çevre ve makine mühendisliği) ve mühendislik kategorisine (bireysel ve
grup çalışması) odaklandıkları görülmüştür. Dikkat çeken noktalardan birisi de ön test
bulgularında öğrencilerin çalışma alanlarından ‘çizimin’ sıklıkla ifade edilip STEM
Etkinliği sonrasında ise ‘tasarımın’ ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca çalışma
alanlarından ‘kurumsal’ çalışmalar da son testte fazlaca ifade edilmiştir. Bu da öğrencilerin
çizim yapmadan önce planlama yaparak tasarımın gerekliliğini fark ettiklerini ifade
etmektedir. Dikkat çeken bir başka nokta ise mühendislik kategorisinde bulunan ‘grup’
çalışmalarının son testte daha fazla ifade edilmesi, öğrencilerin 21. yy becerilerinden
işbirlikçi çalışmanın gerekliliğini kavradıkları görülmektedir. Alanyazındaki diğer
çalışmalarda da STEM etkinlikleri sonrasında öğrencilerin mühendislik süreci bilgi ve
becerilerine dikkatlerini verebildiği tespit edilmiştir (Sungur Gül ve Marulcu, 2014).
5. ÖNERİLER
Gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda alana ilişkin katkısı olabileceği düşünülen
öneriler ise şu şekildedir:
Farklı sınıf kademelerinde gerçekleştirilerek bu mühendislik algılarının nasıl bir
değişim göstereceği incelenebilir.
Aynı sınıf kademesinde farklı mühendislik tasarım sürecine uygun konular için
uygulanıp cinsiyete ve konuya göre bakılması alana katkı sağlayabilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bilim insanı imajının ortaokul öğrencilerinin STEM kariyerlerine olan ilgisinin
arttırılmasındaki etkililiği incelemektir. Araştırmada eylem araştırma modeli benimsenmiş ve öğretmen
araştırmacı 2 farklı sınıfında öğrenim gören toplam 30 öğrencisi ile gerçekleştirmiştir. Çalışmada Fen
Bilimleri ders kitaplarında yer alan bilim insanlarının isimleri belirlenmiş ve farklı branşlardaki 10 bilim
insanının hayatının yer aldığı 4-6 dakikalık 10 ayrı video öğrencilere 5 haftalık süreç içerisinde
seyrettirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Gelecekteki Mesleğini Çiz ‘ifadesinin kullanıldığı
serbest çizim testi kullanılmıştır. Bu test ön-son uygulama olarak videoların izletilmesinin öncesinde ve
sonrasında kullanılmıştır. Serbest çizim testinden elde edilen verilerin analizinde rubrik kullanılarak ulaşılan
bulgular analiz edilip sonuçlandırılmıştır. Bulgulara bakıldığında ise, uygulama sonrasında öğrencilerin
yaptığı çizimlerde, STEM mesleklerine olan ilgilerinin, uygulama öncesine kıyasla daha fazla olduğu
görülmüştür. Bu bağlamda bilim insanı imajının ortaokul öğrencilerinin STEM mesleklerine olan ilginin
arttırılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilim İnsanı İmajı, Ortaokul Öğrencileri, STEM Kariyerleri

1. GİRİŞ
Bilim insanı; olgu ve olayları bilimsel çerçevede sorgulayıp inceleyen, olması
gerekeni hayal edip onu keşfederek gerçekleştirmeye çalışan kişidir. Ayrıca insanlığa
hizmet edecek icatlar ortaya koyan mucitelerdir (Aydoğan, 2008). Düşünen, sorgulayan,
karşılaştığı durumu analiz eden kişilerdir. Ayrıca bilim insanları karşılaştıkları sorunlara
çözüm niteliğinde keşif ve icatlar gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen tüm bu keşif ve
icatlar, Bilim ve Teknolojik gelişmeye ivme kazandırmaktadır. Bilim ve Teknolojinin
gelişimine ivme kazandıran bu keşif ve icatları anlayıp kavrayarak, sorunlarına kendi
çözüm önerilerini üretebilecek bireylerin yetiştirilmesi de oldukça önem arz etmektedir.
Çünkü bilim ve teknolojinin kullanılıp yaygınlaştırılması, hem ülkenin gelişmişlik düzeyini
artırıp toplum refahını sağlayacak hem de yeni nesil bilim insanlarının yetiştirilebilmesine
temel oluşturacaktır. Yaratıcı ve eleştirilen düşünebilen, problem çözme becerisi gelişmiş
fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesinde görev alan en etkin kademe eğitim öğretim
sistemidir.
21. yy becerileri olarak adlandırılan yukarıdaki bilim insanı becerilerin geliştirilmesi
için Eğitim öğretim sistemlerinde farklı yaklaşımlar benimsenmektedir (MEB-STEM
Eğitimi Raporu, 2016). STEM; problem çözme becerisi yüksek, yaratıcı ve eleştirel
düşenebilen, işbirlikli çalışabilen, sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeye katkı
sağlamaktadır (Ceylan, 2014; Gülhan ve Şahin, 2016; Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014).
STEM eğitimi alanında yapılmış çalışmalar incelendiğinde genellikle;
 Öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin yapıldığı (Çınar, Pırasa, 2016)
 Fen bilimleri müfredatının hangi ünitelerinin STEM etkinlilerine uygun olabildiği
(Höbek, 2014).
 Fen bilimleri ünite ve konularına uygun geliştirilmiş STEM etkinlik ve ders
planlarının yapıldığı görülmektedir (Çavaş ve ark. 2013; Höbek, 2014; Ercan, 2014)
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STEM meslekleri olan gruplar ise; Fen bilimleri bölümleri, Matematik bölümleri,
Bilgisayar bölümleri, Tüm mühendisliklerdir (Akgündüz vd. 2015). Bu durum Türkiye’de
STEM alanları meslek seçimi konusunda acil tedbirlerin alınması gerektiğini ve STEM
kariyerinin teşvik edilmesini işaret göstermektedir (Akgündüz vd. 2015). Ancak STEM
kariyerlerine teşvik edici herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiş olup bu çalışmanın
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada hedeflenen amaç;
Bilim insanı imajının ortaokul öğrencilerinin STEM kariyerlerine olan ilgisinin
arttırılmasındaki etkililiği incelemektir.
2. YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan eylem
araştırma modeli benimsenmiştir. Eylem araştırmaları süreç odaklı olup belirli bir sürecin
kendi ortamında uzun süre çalışılması ve araştırmanın doğasına uygun olarak verilerin
doğal ortamında elde edilmesi söz konusudur. Böylece araştırılan konuya ilişkin gelişmeler,
değişmeler ve ortamda yer alan bireylerle etkileşimler ayrıntılı ve derinlemesine
araştırılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
2.2.Örneklem
Örneklem olarak; Rize ilinin Ardeşen ilçesindeki bir Ortaokulda eğitim-öğretim
gören 6. sınıf (16) ve 7. sınıf (14) toplam 30 öğrenci seçilmiştir. Örneklem seçiminde,
amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi nitel araştırmaların
doğasına en uygun olacak şekilde konuya ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olmayı
hedeflemektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
2.3.Veri Toplama Araçları
10 farklı bilim insanının hayatını, icat ve keşiflerini anlatan videolar, öğrencilere 5
hafta sürecinde seyrettirilmiştir. Bu videoların öncesinde ve sonrasında ‘Gelecekteki
mesleğinizi çiziniz.’ ‘Çizdiğiniz resmi açıklayınız.’ ifadelerinin yer aldığı serbest çizim
testi ön ve son uygulama olarak kullanılmıştır.
2.4.Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çizilen
resimlerin analizinde rubrik kullanılırken, çizim açıklamalarından elde edilen verilerde ise
betimsel içerik analizi yapılmıştır. Betimsel içerik analizinde ilgili veri toplama
araçlarından elde edilen katılımcıların ifadelerinin açıkça verilmesi esas alınmaktadır. Bu
amaçla veriler sistematik ve açık şekilde betimlenir sonrasında ise ortaya çıkan ifadelerin
ilişkilendirilip yorumlanması ve ileriye yönelik tahminlerin ortaya konulması sağlanır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013)
3. BULGULAR
Ön ve son uygulama ile elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ortaya konulan
bulgular aşağıda tablolar halinde
verilmiştir. Bu tablolarda öğrencilerin ön-son
çizimlerinde ifade ettikleri meslekler yer alırken STEM mesleklerini tercih eden
öğrencilerin ön ve son uygulama çizim açıklamaları da betimsel olarak ifade edilmiştir.
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Tablo 1: 6. Sınıf öğrencilerinin ön-son çizim uygulamsında ifade ettikleri meslekler ve ilgili
açıklamalar
N

Örneklem

1
2

Ö61
Ö62

Ön
Uygulama
Polis
Polis

3

Ö63

Asker

4
5
6
7
8
9
10

Ö64
Ö65
Ö66
Ö67
Ö68
Ö69
Ö610

11

Ö611

12

Ö612

Pilot
İtfaiyeci
İtfaiyeci
Futbolcu
Futbolcu
Veteriner
Veteriner
Tarih
Öğretmeni
Polis

13

14

15

16

Ö613

Polis

Ö614

Öğretmen

Ö615

Ö616

Polis

Bilgisayar
Mühendisi

Ön uygulama çizim
açıklamaları

Son Test

Son uygulama çizim
açıklamaları

Polis
Polis
Tank
Şöförü
Futbolcu
Polis
Pastaneci
Futbolcu
Futbolcu
Veteriner
Veteriner
Tarih
Öğretmeni
Marongoz
Ben
polisim.
Vatanımı
korumak benim görevim,
teröristleri hapishaneye atmak
benim görevim, askerlerimizi
öldüremezler.
Arabamızla
yakalarız.
Ben
öğretmen
olmak
istiyorum. Çünkü öretmenler
gelecekte çocukların hayatını
düzgün olmasını sağlar. Bir de
çocuklara
okuma
yazma
öğretiyorlar.
Bence
öğretmenler en iyi insanlar.
Çizdiğim
resimde
polis
karakolu çizdim. O resimde
polis karakolu, güvenlik,
insanlar, oto park vardı.
Resimde karakol merdivenler,
oto
park
ve
diğerleri
geleceğimdeki karakoldu ve
ben de gelecek de polis olmak
istiyorum
kötü
insanları
yakalamak için. Vatanımı
korumak için polis olmak
istiyorum.
Ben bilgisayar mühendisi
olmak
istiyorum
çok.
Bilgisayarım var oyunlar ve
videolar var. Müşteri çok
gelir. Özellikle çocuklar.
100.000 oyunum var. Korku,
macera, eğlence, gibi oyunlar
var.

Fen
Bilgisi
Öğretmeni

Fen
Bilgisi
Öğretmeni

İnşaat
Mühendisi

Bilgisayar
Mühendisi

Ben fen öğretmeniyim. Ben
deneyler yaparım. Çocukları
eğlendirici işler yaparım.
Çocukların sakıin oturmaları
için onlarla merceklerle oyun
ve bir şey yaparım.
Ben fen öğretmeni olmak
istiyorum. Çok istiyorum.
Hem eğlendiriyor hem de
birçok şeyler öğretiyor.
İnşallah ben de fen öğretmeni
olurum.
Ben inşaat mühendisliği
okumak istiyorum. Çizdiğim
resimde de inşaat alanı var çok
sayıda insanllar çalışıyor. Bazı
inşaatcılar merdiven bazısı
çatı, ve bazıları da camları
yapıyordu. İnşaatta konyonlar
vb. şeyler de vardı.

Bilgisayar mühendisi olmak
istiyorum. Üç boyutlu oyunlar
araştırmak, yapmak istiyoru.
Birçok şey var.

Yukarıdaki tablo1 de ifade edilmiş olan verilere bakıldıında; Ö613, Ö614, Ö615, Ö616
kodlu öğrencilerin ön uygulamada ve son uygulamada STEM meslek algılarında
değişmelerin olduğu görülmektedir. Ö613, ön uygulamada polis olmak istediğini söylerken,
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son uygulamada Fen Bilgisi öğretmeni olmak istediğini; Ö614, ön uygulamada öğretmen
olmak istediğini söylerken son uygulamada ise artık Fen Bilgisi öğretmeni olmak istediğini;
Ö615 ön uygulamada polisliği tercih etmiş ancak son uygulamada ise inşaat mühendisi
olmak istediği söylemiştir. Ö616 ise ön ve son uygulamanın her ikisinde de bilgisayar
mühendisliği olmak istediğini ifade etmiştir. Aşağıdaki resimlerde sırasıyla STEM mesleği
seçen öğrencilerin çizimleri verimiştir.
Resim 1: Ö613 öğrencisinin ön uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 2: Ö613 öğrencisinin son uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 3: Ö614 öğrencisinin ön uygulama çizimleri ve açıklamaları
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Resim 4: Ö614 öğrencisinin son uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 5: Ö615 öğrencisinin ön uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 6: Ö615 öğrencisinin son uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 7: Ö616 öğrencisinin ön uygulama çizimleri ve açıklamaları
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Resim 8: Ö616 öğrencisinin son uygulama çizimleri ve açıklamaları

Tablo 2: 7. Sınıf öğrencilerinin ön-son çizim uygulamasında ifade ettikleri meslekler ve ilgili
açıklamalar
N

Örneklem

1

Ö71

Ön
Uygulama
Polis

Ön uygulama çizim
açıklamaları

2
3

Ö72
Ö73

Asker
Futbolcu

Asker
Futbolcu

4
5
6

Ö74
Ö75
Ö76

Veteriner
Doktor
Doktor

7
8

Ö77
Ö78

9

Ö79

10
11

Ö710
Ö711

12

Ö712

Hakim
Anasınıfı
Öğretmeni
Anasınıf
Öğretmeni
Öğretmen
Sınıf
Öğretmeni
Öğretmen

Veteriner
Doktor
Sınıf
Öğretmeni
Hakim
Anasınıfı
Öğretmeni
Sınıf
Öğretmeni
Öğretmen
Anasınıfı
Öğretmeni
Fen Bilgisi
Öğretmeni

13

Ö713

Otomobil
Üreticisi

14

Ö714

Mimar

Ben büyüyünce öğretmen
olmakistiyorum.
Resim
kağıdıma bir öğretmen
çizdim
ve
sınıfın
duvarlarına
da
okul
kurallarını yani okul içinde
koşmanın yasak olduğunu
ve
bağırmanın
yasak
olduğunu yazdım.
Çizdiğim resimde bir araba
firmasında araba yaparken
yani
daha
önce hiç
yapılmamış icat edilmemiş
bir
araba
yapmak
istiyorum.
Resimimde
masanın
üzerinde
projeler
bulunuyordu evle ilgili.
Yanımda
meslek
arkadaşlarım vardı. Böyle
birşeyi çizmemin sebebi
mimar olak istiyorum.
Arkadaşımla yeni projeler
üretip
sunduğumu
anlatmaya çalıştım.
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Son
uygulama
Polis

Son uygulama çizim
açıklamaları

Ben gelecekte fen bilimleri
öğretmeni olmak istiyorum.
Çzimimde
öğrencilerimle
birlikte deney yaptığımı çizdim.
Deneyde bütün öğrencilerime
birşeyler öğretip onların da
benim gibi bir meslek sahibi
olmalarını istiyorum.

Bilgisayar
Mühendisi

Bilgisayar mühendisi olmak
istiyorum. Elektronik şeyler ve
icatlar yapmayı çok seviyorum.

Fen Bilgisi
Öğretmeni

Ben fen bilimleri öğretmenini
çizdim. Çünkü ileride almak
istediğim diğer bir meslek bu
resmimde öğretmen tahdada
birşey anlatıyor. Konu da kütle
ve hacim. Bu meslei seçme
sebebim fen dersini ve deneyler
yapmayı seviyorum. Ve bu
alanda
başarılı
olduğumu
düşünüyorum. Fen dersinin
bilim
insanları
üzerindeki
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etkisinin çok olması da beni
etkilediği için böyle birşey
çizdim.

Yukarıdaki tablo2 de ifade edilmiş olan verilere bakıldıında ise; Ö712, Ö713, Ö714
kodlu öğrencilerin ön uygulamada ve son uygulamada STEM meslek algılarında
değişmelerin olduğu görülmektedir. Ö712, ön uygulamada öğretmen olmak istediğini
söylerken, son uygulamada Fen Bilgisi öğretmeni olmak istediğini; Ö713, ön uygulamada
otomobil üreticisi olmak istediğini söylerken son uygulamada ise artık bilgisayar mühendisi
olmak istediğini; Ö714 ön uygulamada mimarlığı tercih etmiş ancak son uygulamada ise
Fen Bilgisi öğretmeni olmak istediği söylemiştir. Aşağıdaki resimlerde sırasıyla STEM
mesleği seçen öğrencilerin çizimleri verimiştir.
Resim 9: Ö712 öğrencisinin ön uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 10: Ö712 öğrencisinin son uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 11: Ö713 öğrencisinin ön uygulama çizimleri ve açıklamaları
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Resim 12: Ö713 öğrencisinin son uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 13: Ö714 öğrencisinin ön uygulama çizimleri ve açıklamaları

Resim 14: Ö714 öğrencisinin son uygulama çizimleri ve açıklamaları

4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Analiz edilen veriler sonrasında ortaya çıkan bulgulara göre öğrencilerin STEM
mesleklerini tercih etme durumları şu şekildedir; 6. Sınıf öğrencilerinden toplamda 4 kişi
(Ö613, Ö614, Ö615, Ö616) STEM alanındaki meslekleri tercih etmeye yönelmiştir. Ö613, Ö614,
Ö615 polislik ve öğretmenlik seçmişken, bilim insanlarının hayatını konu alan videoları
izledikten sonra ise STEM meslek grubuna giren Fen bilgisi öğretmenliği ile inşaat
mühendisliğini seçmişlerdir. Ö616 ise ön uygulamada da son uygulamada da STEM mesleği
olan bilgisayar mühendisliğini seçmiştir. 6. Sınıf öğrencileri toplamda 16 kişi olup
bunlardan üçünün (Ö613, Ö614, Ö615 ) meslek seçimleri değişip STEM alanına yönelirken,
bir kişinin (Ö616 ) ise ön uygulamada da son uygulamada da STEM mesleği olan Bilgisayar
mühendisliğini seçtiği görülmüştür. 7. Sınıfların veri analizlerine bakıldığında ise toplamda
14 öğrenci olup bunlardan üçü (Ö712, Ö713, Ö714) STEM alanındaki mesleklere yönelim
göstermiştir. Ön uygulamada 2 kişi (Ö712, , Ö714 ) öğretmen ve mimarlık seçerken son
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uygulamada ise STEM mesleği olan Fen bilgisi öğretmenliğini seçmiştir. Bir öğrenci ise
(Ö713) ise ön uygulamada da son uygulamada da STEM mesleği olan otomobil üreticiliği
ile bilgisayar mühendiliğini seçmiştir.
Sonuçlara bakıldığında STEM mesleklerini tercih etme sıklığı ön uygulama
bulgularına göre
% 3.33 iken; son uygulama bulgularına bakıldığında ise STEM
mesleklerine olan ilginin ön uygulamaya kıyasla arttığı görülmüş olup STEM mesleklerini
tercih etme sıklığı % 23.3 olmuştur.
Buna göre; 5 hafta boyunca izletilen bilim insanlarının hayatını , keşif ve icatlarını
anlatan bu videoların sonrasında ortaokul öğrencilerinin bilim insanı imajları STEM
kariyerlerine ilgilerinin artmasını sağlamıştır.
5.ÖNERİLER
Bilim ve teknolojinin takip edebilmesine ışık tutacak, ülke ekonomisine ve
kalkınmasına katkı sağlayarak toplum refahını yülseltecek olan bu STEM eğitiminin
yaygınlaştırılabilmesi için araştırmanın sonuçları doğrultusunda bazı öneriler
geliştirilmiştir. Araştırılıp incelenmesi ile literatüre katkı sağlayabileceği düşünülen öneriler
şu şekilde sıralanmaktadır:
 Öğrencilerin sınıf kademesine ilişkin olarak bu STEM mesleklerini tercih
etme durumları araştırılabilir.
 Öğrencilerin STEM mesleklerini seçmede bulundukları fiziki konum, çevre,
sosyo ekonomik durum vb. Faktörlerin nasıl etkileyebileceği araştırılabilir.
 STEM mesleklerinin seçiminde cinsiyet farkının herhangi bir etkisinin olup
olmadığı araştırılabilir.
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İzletilen Video Linkleri
1. https://www.youtube.com/watch?v=eUzfWwePr3E
2. https://www.youtube.com/watch?v=mMzkgjmwa_Q
3. https://www.youtube.com/watch?v=PvJpGcNcN_U
4. https://www.youtube.com/watch?v=viOFaeL03N0
5. https://www.youtube.com/watch?v=x__Wa5OyGDI
6. https://www.youtube.com/watch?v=As4tsCd7t68
7. https://www.youtube.com/watch?v=b9HY3pEl8us
8. https://www.youtube.com/watch?v=gp1MByX2qtU
9. https://www.youtube.com/watch?v=orjAQawEyY0
10. https://www.youtube.com/watch?v=7875HhAk9Hc
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ
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ÖZET
Sorgulama, öğrenilen bilginin neden, nasıl niçin sorularını kendimize yöneltmeden sahip olduğumuz
bilgilerin kabul edilmeyişinin bir işaretidir. Bir anlamda bilginin, düşünmeden araştırmadan yorumlanmadan
kabul edilmeyişidir. Sorgulama becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında, Fen Bilgisi öğretmenlerinin
yetkin olması önceliklidir. Bu nedenle geleceğin Fen Bilgisi öğretmeni olacak öğretmen adaylarının
sorgulama becerilerinin hangi düzeyde olduğunun belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılması önemli
görülmüştür. Bu düşünceyle çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeyleri,
Sorgulama becerileri ölçeğinin alt boyutları, cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf seviyeleri de göz önünde
bulundurularak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, betimsel araştırma yöntemi kullanılmış ve 20152016 öğretim yılı C.Ü Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören 128 öğretmen adayının
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sorgulama Becerileri
Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler t testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, Fen
Bilgisi öğretmen adaylarının, Sorgulama becerilerine yönelik puanın, ortalamanın üzerinde olduğu, alt
boyutlara yönelik Bilgi edinme, Özgüven ve Bilgiyi kontrol etme boyutlarından elde edilen puanlarında
ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve sınıf düzeylerine göre ise
anlamlı bir farklılığın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: öğretmen adayları, sorgulama, cinsiyet.
ABSTRACT
Questioning is a sign that information we have is not accepted without asking ourselves why, how and for
what questions about the learned information. In this sense, it means information is not accepted without
thinking, researching and interpreting. Competency of Science teachers is a priority for improving questioning
skills of students. Therefore, it was important to study for determining question skill levels of teacher
candidates who will be the Science Teachers of the future. Accordingly, the study focused on examining
questioning skill levels of Science teacher candidates by taking into consideration sub dimensions of
questioning skills, gender and levels of their classes. The study used descriptive research method and 128
teacher candidates, who studied at Cumhuriyet University Faculty of Education Department of Science
Teaching in the academic year of 2015 – 2016, participated to the study. “Personal Information Form” and
“Questioning Skills Scale” were used as data collection tools. The collected data was analyzed with t test and
ANOVA. According to the analysis, it was confirmed that Questioning skills score of science teacher
candidates was above the average and scores achieved in Knowledge Acquisition, Self-confidence and
Information Control related to sub dimensions were above the average. It was concluded that there is no
significant difference based on genders and class levels of the teacher candidates.
Keywords: teacher candidates, questioning, gender
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GİRİŞ
Pek çok gelişmiş ülkenin eğitim programları incelendiğinde fen bilgisi dersine
yönelik öğretim programının temelinde sorgulama ve araştırmaya dayalı öğretimin yer
aldığı görülmektedir. Ülkemizde de gerek 2005 gerekse 2013 yıllarında MEB Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında
araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır.
Sorgulama, öğrenilen bilginin neden, nasıl niçin sorularını kendimize yöneltmeden
sahip olduğumuz bilgilerin kabul edilmeyişinin bir işaretidir. Bir anlamda bilginin,
düşünmeden araştırmadan yorumlanmadan kabul edilmeyişidir.
Sorgulama, mevcut bilgilerimizin farklı boyutlara ulaşarak zenginleşmesine de yol
açacaktır. Sorgulama ile yaptığımız zihin jimnastiği beynimizde kullandığımız kapasitenin
de artmasını sağlayacaktır. Yaşadığımız çevreye ve olaylara karşı takındığımız bu
sorgulayıcı yaklaşım ve düşünme, olaylara karşı daha geniş bir persfektiften bakmamızı
sağlayarak ön yargı ve şartlanmalarımızı ortadan kaldıracaktır.
Sorgulama, analiz ve sentezi de içinde barındırır. Sorguladıkça, ulaşılan bilgi ile
içinde bulunduğumuz ortam ve getirdikleri, yani sistem daha farklı değerlendirile bilinir.
Bu kapsamda fen dersinde sorgulayıcı öğrenme becerilerini algılamaya yönelik
öğrenme ve öğretme ortamlarının geliştirilmesine ilişkin çok sayıda çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan bazılarında; probleme dayalı öğrenme yönteminin
(İnel, 2009), kavram karikatürü kullanımının (Balım vd., 2008) ve araştırmaya dayalı
öğrenme yaklaşımının, sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarını olumlu etkilemesi
açısından, önemli bir role sahip olduğu (Wilson, vd., 2010; Colburn, 2006; Geier, vd.,
2008; Taşkoyan, 2008), Wu ve Hsieh (2006) ise yaptıkları araştırmada, Sorgulamaya dayalı
etkinliklerin değişik öğrenme fırsatları sağladığını ve bu durumun öğrencilerin sorgulama
becerilerinin gelişimini etkilediği yönünde bulgulara ulaşmışlardır.
Köksal, (2011) tarafından, 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde sorgulayıcı
araştırma yönteminin ne oranda kullanıldığını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada,
sorgulayıcı araştırma yönteminin uygulanma düzeyinde sınıflar arasında farklılıklar olduğu
belirtilmiştir. 4. ve 5. sınıflar arasında görülen farklılığın programın sarmallık ilkesinden, 5.
sınıfın farklı şubeleri arasında görülen farklılığın ise öğretmen boyutundan kaynaklandığı
ifade edilmiştir.
Duran, (2015) araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerin
öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri üzerine etkisi başlıklı çalışmada, öğrencilerin
sorgulayıcı öğrenme becerileri algısı ölçeğinden aldıkları puanlar ile eleştirel düşünme
becerileri ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu, cinsiyet ve
anne-baba eğitim durumlarının öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına
etkisinin olmadığını tespit etmiştir
Yapılan çalışmalar incelendiğinde genelde çalışmaların Fen ve Teknoloji dersinde
sorgulama temelli öğrenme yaklaşımlarının öğrencilerin üzerinde oluşturduğu etkiler
üzerinde durulmuştur. Sorgulama becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında, Fen Bilgisi
öğretmenlerinin yetkin olması önceliklidir. Bu nedenle geleceğin Fen Bilgisi öğretmeni
olacak öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin hangi düzeyde olduğunun
belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılması önemli görülmüştür.
Bu düşünceyle çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeyleri,
Sorgulama becerileri ölçeğinin alt boyutları, cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf seviyeleri
de göz önünde bulundurularak incelenmesi amaçlanmıştır.
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YÖNTEM
Bu araştırmada, var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu olabildiğince tam ve
dikkatli bir şekilde tanımlar (Büyüköztürk vd., 2016).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde 2015-2016
öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini
oluşturan öğrencilerise Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören ve tesadüfi olarak
belirlenen69 kız ve59 erkek olmak üzere toplam 128 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sorgulama
Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu, araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Bu form araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, öğrenim gördükleri sınıf ve
cinsiyetlerini belirlemeye yönelik olarak kullanılmıştır.
Sorgulama Becerileri Ölçeği; Karademir (2013) tarafından, öğretmen adaylarının
akademik yaşantılarında sahip oldukları sorgulama becerilerini ölçmede kullanılması
amacıyla geliştirilmiş, 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçek, “Bilgi Edinme”, “Bilgiyi Kontrol
Etme” ve “Özgüven” olmak üzere toplam 3 alt boyut ve 14 maddeden oluşmaktadır.
Ölçekteki 14 maddenin 6’sı ”Bilgi Edinme”, 5’i “Bilgiyi Kontrol Etme”, 3’ü “Özgüven”
boyutunda yer almaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 14, en yüksek puan ise
70’dir. Ölçekte yer alan her bir faktöre ve ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach-alpha değeri
hesaplanmıştır. Cronbach-alpha güvenirlik katsayıları “Bilgi Edinme” için 0.76; “Bilgiyi
Kontrol Etme” için 0.66 ve “Özgüven” için 0.82 iken ölçeğin toplamı için ise 0.82’dir.
Veri Analizi
Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını ortaya koymak amacıyla
Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Kolmogorov-smirnov testine göre; “Sorgulama
Becerileri” ölçeğinden elde edilen veriler için p=0.63 olduğu yani, ölçekten elde edilen
veriler için anlamlılık düzeyinin p>0.05 olduğu bulunmuştur. Bu nedenle araştırmada
parametrik istatistiksel yöntemler kullanılmıştır
Bu kapsamda, öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeylerini analiz ederken
istatistiksel tekniklerden frekans, aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma (S), sorgulama
becerilerinin cinsiyete ve sınıf seviyesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için
ise değişkenin düzeyi iki olduğunda t testi, düzeyin ikiden çok olduğu durumlarda da
ANOVA kullanılmıştır.
Bu çalışmanın
sunulmuştur.

bulguları

BULGULAR
araştırma soruları

çerçevesinde

aşağıda

sırayla

Tablo 1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Beceri Düzeylerine İlişkin
Betimsel Analiz Sonuçları
Sorgulama Becerisi Ölçeği
Boyutları
Bilgi Edinme
Bilgiyi Kontrol Etme
Özgüven
Sorgulama Becerisi

N

Min

Max

X

S

128
128
128
128

12
6
3
33

30
26
15
68

24,42
18,34
10,62
53.38

3,404
3,579
2,965
7.327
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Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, Bilgi edinme boyutu ile ilgili alabilecekleri en
yüksek puan 30, en düşük puan 6, bilgiyi kontrol etme boyutundan alabilecekleri en yüksek
puan 25, en düşük puan 5 ve Özgüven boyutundan alabilecekleri en yüksek puan 15, en
düşük puan ise 3’dür. Tablo 1. İncelendiğinde Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilgi
edinme boyutu ile ilgili aldıkları ortalama puanın ( X =24,42), bilgiyi kontrol etme
faktörüne yönelik aldıkları ortalama puanın ( X =18,34) ve Özgüven boyutundan aldıkları
ortalama puanın ise ( X =10,62) ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Benzer şekilde
genel olarak sorgulama becerilerine yönelik ortalama puanın da ( X =53,38) ortalamanın
üzerinde olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Cinsiyet Açısından Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Beceri Ölçeği
Boyutlarına İlişkin İlişkisiz Örneklemler T- Testi Sonuçları
Sorgulama Becerisi Ölçeği
Boyutları
Bilgi Edinme
Bilgiyi Kontrol Etme
Özgüven
Sorgulama Becerisi

Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

N

X

S

t

p

69
59
69
59
69
59
69
59

24.52
24.13
18.44
18.03
10.49
11.00
53.45
53.16

3,139
4.141
3.451
3.980
2.909
3.142
6.885
8.636

0.568

0.571

0.555

0.580

0.842

0.401

0.194

0.846

Tablo 2 incelendiğinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri Ölçeğinden
ve alt boyutlarından aldıkları ortalama puanlar arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
olmadığı (p>0.05) görülmektedir.
Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Sorgulama Becerileri ve alt boyutları ile sınıf
düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için, veriler F-testi ile analiz edilmiş ve elde edilen
bulgular Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Sorgulama Becerileri
ve Alt Boyutlarına Ait Ortalamalar ve Standart Hatalar
Bilgi Edinme

Bilgiyi Kontrol Etme

Özgüven

Sorgulama Becerisi

1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
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N
38
32
30
28
38
32
30
28
38
32
30
28
38
32
30
28

Min
12
18
13
16
10
6
11
12
3
3
6
3
33
37
39
40

Max
30
30
29
30
23
25
25
26
15
15
15
15
68
67
65
63

X

24,39
24,09
24,80
24,43
17,42
18,38
19,33
18,46
11,08
9,56
10,73
11,07
52,89
52,03
54,87
53,96

S
4,071
3,041
3,336
2,987
3,268
3,916
3,585
3,448
2,794
3,519
2,586
2,721
8,411
7,213
7,138
5,984
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Tablo 4. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Seviyelerine göre Sorgulama Becerileri
ve alt boyutlarına Ait ANOVA Sonuçları
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Bilgiyi Kontrol Etme Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Özgüven
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Sorgulama Becerisi
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Bilgi Edinme

KT
7,764
1463,455
1471,219
62,161
1564,394
1626,555
49,880
1066,362
1116,242
143,021
6674,979
6818,000

Sd
3
124
127
3
124
127
3
124
127
3
124
127

KO
2,588
11,802

F
0,219

P
0,883

20,720
12,616

1,642

0,183

16,627
8,600

1,933

0,128

47,674
53,830

0,886

0,451

Tablo 4, incelendiğinde Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre Sorgulama
Becerileri ve alt boyutlarına yönelik aldıkları puanlarının ortalamalarına uygulanan varyans
analizi sonucunda, %95 güven aralığında (P>0,05) anlamlı bir farklılığın olmadığı
görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇLAR
MEB (2004) tarafından sorgulama becerisi, doğru ve anlamlı sorular sorarak
problemi fark etme ve kavrama, problemi çözmek amacıyla neyi ve nasıl yapması ile ilgili
araştırma planlaması yapma, sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları göz önüne alma,
sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsamak olarak ifade edilmiştir. Moyer ve
Milewiez (2002) göre, İyi bir sorgulama, öğrenme ve öğretim ürününün temel
belirleyicisidir ve öğretmenin öğrencilerini iyi tanımasını da zorunlu kılar. Öğretmenin
sorduğu sorularının niteliği de öğrenci bilgisinin kazanımında etkili bir rol oynar. Çünkü
nitelikli soru sorabilen öğretmenler çocukların düşüncelerinin derinliğini daha iyi analiz
edebilirler.
Araştırmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının genel olarak Sorgulama becerilerine
yönelik ortalama puanının ( X =53.38) ortalamanın üzerinde olduğu (Tablo 1)
görülmektedir. Benzer şekilde, bilgi edinme boyutu ortalama puanın ( X =24.42), bilgiyi
kontrol etme boyutu ortama puanın ( X =18,34) ve özgüven boyutu ortalama puanın da ( X
=10.62) ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.
Araştırmada elde edilen bu bulgu, Karademir (2013) tarafından yapılan araştırma
bulgularıyla paralellik göstermektedir. Karademir (2013) tarafından Fen Bilgisi, Sınıf ve
Sosyal Bilgiler öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğrencilerin sorgulama
becerilerinin de belirlendiği çalışmada öğretmen adaylarının genel sorgulama becerileri ve
alt boyutlarından elde edilen ortalama puanlar ortalamanın üzerindedir. Benzer şekilde,
Engin (2009) Türkiye’deki sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen bilgisi öğretiminde
sorgulama yaklaşımının kullanımı hakkında gerekli bilgiye sahip oldukları ve sorgulama
yaklaşımını derslerde kullanımına anlamlı derecede önem yükledikleri yönünde benzer
bulgulara ulaşmıştır.
Cinsiyete göre sorgulama becerilerine ve alt boyutlarına yönelik (Tablo 2) anlamlı
bir farklılık yoktur. Elde edilen bulgu, Karademir (2013) tarafından yapılan araştırma
bulgularıyla paralellik göstermektedir. Karademir de yaptığı çalışmada öğretmen
adaylarının sorgulama becerilerinin, cinsiyet durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmadığı
yönünde bulguya ulaşmıştır.
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Araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre sorgulama
becerileri ve alt boyutlarına yönelik (Tablo 4) anlamlı bir farklılık olmadığı yönünde
bulguya ulaşılmıştır. Bu durumun, öğretmen adaylarının birinci sınıftan itibaren laboratuvar
dersi almaları ve burada bilimsel süreç becerilerini kazanmalarından kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. Ash (2000)’e göre, öğrenciler yaşamda olup bitenleri bilimsel bir yolla
incelerken; gözlem yapar, soru sorar, denenceler oluşturur, varsayımda bulunur, açıklama
ve yorum yapar ve iletişim kurarlar (bulduklarını başkalarıyla paylaşırlar). Bunlar bilimin
“süreç becerileri” olarak tanımlanır. Süreç becerileri, öğrencilerin bilimsel düşünce(ler)
geliştirmelerinde yardımcı olur (Akt: Karademir, 2013).
Bu çalışma Sivas’da öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adaylarının sorgulama
becerilerinin cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre düzeylerinin belirlenmesini kapsamaktadır.
Çalışmanın evrenini ve örneklemini daha da büyütüp nitel boyutu ve farklı değişkenler de
ele alınarak bu tür araştırmaların sayılarının artmasının öğretmen eğitimi açısından önemli
olacağı düşünülmektedir.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE
YÖNELİK ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ1
Kader BİRİNCİ KONUR
Yrd. Doç. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü, RİZE, e-mail: kader.konur@erdogan.edu.tr
Nihan AKYOL
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Fatih Anaokulu, Ordu, e-mail:nihanakyol_55@hotmail.com
ÖZET
Bu araştırmada, okul öncesi dönemde fen eğitiminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve kurum
yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesi, ek olarak öğretmenlerin etkinliklerini planlama ve uygulamalarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Ordu ilinin
Altınordu, Fatsa, Kabataş ve Aybastı ilçelerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel
ilkokul ve bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan 100 okul öncesi öğretmeni ve 20 okul yöneticisi
rastgele örnekleme yöntemine göre seçilerek oluşturulmuştur. Araştırma nitel araştırma modelinde olgu bilim
çalışması olup, görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın amacına
ulaşabilmek için “okul öncesi dönemde fen eğitiminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri
görüşme formu”, “okul öncesi dönemde fen eğitiminin uygulanabilirliğine yönelik idareci görüşme formu” ve
“gözlem kayıt formu” geliştirilmiştir. Bu formların geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, uzman görüşleri
alınarak ve ön uygulama yapılarak değerlendirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Gözlem formuna kaydedilen veriler incelenip kodlamalar yapılmıştır.
Toplanan verilerin analizinde öğretmenlere ve yöneticilere ait kişisel bilgiler, okul öncesi öğretmenlerinin ve
yöneticilerin fen eğitimi ile ilgili görüşlerinin tanımlanmasında frekans ve yüzdelik dağılımlar hesaplanarak
tablolar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine ilişkin görüşlerinde,
fen eğitiminin yaparak- yaşayarak öğrenmeyi sağladığı, erken yaşlarda fen eğitimi verilmesinin uygun olduğu,
fen etkinliğine karar verirken çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldıkları, en çok bitkiler ve hayvanlar
konularına yer verdikleri, bilimsel süreç becerilerinden kısmen haberdar oldukları, Milli Eğitim Bakanlığının
fen alanındaki uygulamalarından memnun olmadıkları, en çok deney etkinliğini uyguladıkları, fen eğitimi
kapsamında aile katılım etkinliklerini yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yöneticilerin ise, kurumlarında fen
eğitiminin yeterince uygulandığını, en çok deney etkinliğinin uygulandığını fakat fen etkinliği ile
kıyaslandığında sanat ve okuma-yazmaya hazırlık etkinliklerine ağırlık verildiğini ve materyal konusunda
sorun yaşadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Fen Eğitimi, Fen Etkinlikleri

THE EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ AND SCHOOL
PRINCIPALS’ VIEWS ON THE APPLICABILITY OF PRESCHOOL SCIENCE
EDUCATION
Abstract
This study is, aimed to examine preschool teacher and school principals’ views concerning the applicability of
preschool science education besides a study on preschool teachers’ lesson planning and use of teaching
activities. The study group involves 100 preshcool teachers in both public and private schools controlled by
the Ministry of National Education as well as. 20 school principals in Altınordu, Fatsa, Kabataş, Aybastı
districts of Ordu Province in the 2014-2015 educational year. The study group is chosen by simple rondom
sampling. Based on phenemonological methods in this study, data are collected by way of interwievs, survey
and document rewievs. To achieve the research objective, that is “The Applicability of Preschool Science
Education”, “Teacher Opinion Interview Record Form”, “School Principals Opinion Interwiev Form” and
“Observation Form” are developed. The validity and reliabilty of this study are evaluated by taking into
consideration at experts’ opinion and performing pre-implementation studies. Qualitative descriptive analysis
was applied to examine data obtained from interwiev and recorded data in observation forms were coded after
the examination. In the analysis of collected data, charts with the calculation of frequency and percentage
distributions were made up of teachers’ and school principals’ personal informations and the description of
their wievs about preschool science education. The research results showed that science education provides
1

Bu çalışma, Nihan AKYOL’un tamamladığı yüksek lisans tez çalışmasından alınmıştır.

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 49

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

experiential lerning hands on learning and science education in early childhood is quite appropriate. In
addition, it showed that considering student needs and interest teacher choose science activities. Among
science subjects plants and animals take the greatest part. Also the research results were as follows: teachers
know partially about science process skills. They are not satisfied with the Ministry of National Educations
implementations in sciences. Experiment method is mostly used in science activities. Teachers engage family
involvement with science activities. School principals think that the implementation of scince education in
preschool is enough. However, school principals think that art, pre-reading and pre-writing activities were
given more importance than science activities. They have difficulty in not finding enough science materials.
Keywords: Preschool Education, Science Education, Science Activities

1. GİRİŞ
Fen eğitimi, insan, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin ortak alanı olarak
tanımlanabilir (Andaç, 2003). Fen, bir öğrenme süreci, keşifleri düzenlemek ve raporlamak
için bir sistemdir. Dünyayı anlamak için düşünme ve çalışma yoludur (Lind, 1998). Genel
anlamıyla ise fen eğitimini; gözlemleme, düşünme ve bunları eylem ve olaylara yansıtma
olarak tanımlamak mümkündür (Alisinanoğlu, Özbey ve Kahveci, 2011:21). Fen eğitimi,
bireyin birtakım becerilerini geliştirmesi bakımından gereklidir. Fen etkinliklerinde gözlem
yapma, iletişim kurma, tahminde bulunma, deney yapma yoluyla çevre keşfedilmekte ve
yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Bilime karşı olumlu tutumlar içinde olma, merak duygusu ve
araştırma isteği ile dolu olan çocuklar uygun şekilde organize edilmiş fen çalışmaları ile
daha çok öğrenmeye karşı motive edilmektedirler (Arı ve Çelebi Öncü, 2005:9).
Çocuklar doğaları gereği meraklıdırlar. Keşfetme arzusu ile dünyaya gelir ve her gün
dünya hakkında kendini çevreleyen sorular yöneltirler (Gönen ve Uyar Dalkılıç, 2004).
Çocuklarda kendiliğinden olan bu sorgulama algısı, çocukları fen ile tanıştırmak için
dayanak sağlar ve fen ile ilgili deneyimlerinin temelini oluşturur (Akman, 2003; Bosse,
Jacobs ve Anderson, 2009). Çocuğun fene olan ilgisi gelişim düzeyine bağlı olarak tüm
yaşamı boyunca devam eder. Yani fen eğitimi insanın doğumu ile başlayıp, tüm yaşamı
boyunca devam eden bir süreçtir (Aktaş Arnas, Aslan ve Günay Bilaloğlu, 2014:56).
Yaşanılan dünya, içinde bulunulan çevrenin korunması, organizma ve sağlıklı yaşama sahip
olma ile ilgili bilgiler, fen eğitimi aracılığıyla kazanılır. Günlük yaşamımıza bakıldığında
içilen suyun özelliği, solunan hava, yenilen besinlerin üretim aşaması ve pişirilmesi gibi
durumlar fen eğitimi sayesinde edinilen bilgilerle doğrudan ilintilidir. İşte fen eğitimi,
günlük yaşantımız için gerekli olan bu bilgileri öğrenme ve kullanma yeteneği
kazandırmaktadır (Şahin, 2000:3; Kandır, Can Yaşar ve Tuncer, 2012:16).
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırmacı, hayal güçleri kuvvetli ve
sorgulayıcı özellikler gösterirler. Bu nedenle, çocukların bu yöndeki gelişimlerini
desteklemek adına, onların araştırma yapabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, nedensonuç ilişkilerini keşfedebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahmin yürütebilecekleri
fırsatlar verilmeli ve eğitim ortamları bu duruma uygun olarak hazırlanmalıdır (Aktaş
Arnas, 2002). Çocukta var olan doğal merak duygusunu uyaracak ve tatmin edebilecek fen
eğitiminin okul öncesi dönemde önemli bir yeri vardır (Akman, 2003; Bosse, Jacobs ve
Anderson, 2009). Okul öncesi dönemde fen eğitimi, çocuklara bilgilerin doğrudan
aktarılması olmayıp, çocukların yaparak yaşayarak bilgilere kendilerinin ulaşmasını
sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Çünkü önemli olan, çocuğun araştırma, inceleme ve
gözlem yapma becerilerinin gelişmesini sağlamak ve onların bilimsel bir temel
oluşturmalarını desteklemektir (Gönen ve Uyar Dalkılıç, 2003:38; Tahta, 2010:5). Çünkü
bu dönemde öğrendikleri bilgiler, gelecek yaşantılarını da şekillendirir (Erbaş, Ergül,
Şimşekli ve Özdilek, 2002:1). Fen çalışmaları da çocukların çevrelerinde olup bitenleri fark
etmeleri ve öğrenmesi yönünden önemli bir yere sahiptir (Poyraz ve Dere, 2001:8). Fen
etkinlikleri, çocuklardaki olağan merak duygusunu tatmin eder ve keşfederek yeni bilgilere
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ulaşılmasını sağlar (Arı ve Çelebi Öncü, 2005:11). Erken çocuklukta çocuklara fen
eğitiminin verilmesinin amacı çocukları bilim insanı ya da mühendis olmak için yetiştirmek
değil, çocuğu yaşadığı çevrede temel yaşam becerileriyle donatmaktır. Çocuklara fen
eğitimini vermek için altı sebep vardır:
1- Çocuklar, doğal olarak doğa hakkında düşünmekten ve gözlem yapmaktan
hoşlanırlar.
2- Fen eğitimine katılan öğrenciler, fene yönelik pozitif tutum geliştirirler.
3- Fen eğitimi, ilerleyen zamanlarda bilimsel kavramları daha iyi anlamalarını sağlar.
4- Bilimsel dili erken yaşlarda kullanmak, çocukların bilimsel kavramlarının gelişimini
etkiler.
5- Çocuklar, bilimsel kavramları ve nedenleri anlayabilirler.
6- Fen, bilimsel düşüncenin gelişimi için etkilidir (Eshach ve Fried, 2005).
Okul öncesi eğitim kurumlarında fen çalışmaları, bitki yetiştirme, hayvan besleme,
gözlem ve inceleme gezileri, albüm ve koleksiyon hazırlama, deney ve sınıfa konuk
çağırma etkinliklerinden oluşmaktadır (Akman, Uyanık Balat ve Güler, 2013:104-105;
Alisinanoğlu, Özbey ve Kahveci, 2011:30-33; Alisinanoğlu, Özbey ve Kahveci, 2015:72;
Argun, 2004:124; Erbaş, Ergül, Şimşekli ve Özdilek, 2002; Kandır, Can Yaşar ve Tuncer,
2012:11-17; Özbek, 2009; Şahin, 2000:4; Şimşek ve Çınar, 2008:78; Tahta, 2010:14-16).
Okul öncesi eğitim programlarında öğretmenler, kazanım ve göstergelere ulaşmak için
eğitim- öğretim sürecinde farklı etkinlikler yapmaktadırlar. Bunlardan biri de çocuğu
gözlem, keşfetme, inceleme ve araştırma yapma bakımından geliştiren fen etkinlikleridir
(Alabay, 2013:67). Bu dönemde dünyayı araştırmak için soru sormaya istekli ve merak
duygusunun fazla olduğu çocukların bu özelliklerini canlı ve etkin tutmak fen eğitimi için
önemlidir. Bu noktada öğretmene önemli görevler düşmektedir. Öğretmen, fen eğitiminde
bilimsel süreci başlatmak ve yönetmek için çocukları cesaretlendirmeli ve teşvik etmelidir.
Çocukların araştırmalarda ve incelemelerde bulunması için güvenli bir ortam yaratmalıdır
(Akman, 2006:251-257).
Fen bilimlerinde yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Toplumlar da fen
alanında kendilerini geliştirmek ve nitelikli bireyler yetiştirmek için fen eğitiminin önemi
üzerinde odaklanmaktadırlar. Çünkü fen eğitiminde, fen alanına ilişkin bilgilerin yanı sıra,
günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlere mantıklı yaklaşmaları ve yapıcı çözümler
önerebilmeleri için gerekli bilgi ve bilimsel düşünme becerilerini kazandırma
amaçlanmaktadır. Araştırmacılar, fen eğitiminin önemini ortaya koyarak, okul öncesinden
itibaren, eğitimin her aşamasında fen eğitiminin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir
(Çamlıbel Çakmak, 2006).
Fakat yapılan çalışmalar incelendiğinde, okul öncesi dönemde öğretmenlerin araç-gereç
yetersizliği sebebiyle, çocukların daha az aktif olduğu çalışmalara yer verdiği (Güler ve
Hazır Bıkmaz, 2002; Kıldan ve Pektaş, 2009; Dağlı, 2014), fen ve doğa etkinliklerini
istenen yeterlikte gerçekleştirme becerisine sahip olmadıkları ve etkili öğretim yöntem ve
tekniklerini kullanamadıkları (Ayvacı, Devecioğlu ve Yiğit, 2002) ve öğretmenlerin fen
alanındaki bilgi yetersizliğinden dolayı fen etkinliklerini sınıf içinde ihmal ettikleri
(Kallery, 2004) görülmektedir. Başka çalışmalarda da, okul öncesi dönemde fen eğitiminin
öğretmenler tarafından yeterli şekilde gerçekleştirilemediği ve anlatımsal aşamada kaldığı
(Kallery, 2004; Kallery, Psillos ve Tselfes, 2009; Adak, 2006), materyal sorunu yüzünden
bazı fen etkinliklerinin gerekli düzeyde uygulanmadığı (Güler ve Hazır Bıkmaz, 2002;
Ayvacı, Devecioğlu ve Yiğit, 2002; Kıldan ve Pektaş, 2009) görülmektedir. Yine okul
öncesi alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde kurum yöneticileriyle yapılan bir
çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan
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yöneticilerin sahip olması gereken özellikler incelenmiş, işdoyum düzeyleri saptanmıştır
(Zembat, 1994). Bu bağlamda okul öncesi dönemde fen eğitimi ile ilgili çalışmalarda
sadece öğretmenlerin fikirlerine başvurulduğu ve yöneticilerle bir çalışma yapılmadığı
görülmüştür.
Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, okul öncesi dönemde fen eğitiminin
uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini belirlemek, alanda çalışan
yönetici ve öğretmenlerin fen eğitimi ile ilgili durumlarını değerlendirmektir. Bu bağlamda
alt problemler aşağıdaki gibidir:
1)
Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitiminin yeri ve önemi hakkındaki
düşünceleri nelerdir?
2)
Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimini uygulamaya yönelik
düşünceleri nelerdir?
3)
Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi sırasında yaşadıkları
sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir?
4)
Okul öncesi öğretmenlerinin etkili bir fen eğitimi için önerileri
nelerdir?
5)
Yöneticilerin, okul öncesi dönemde fen eğitiminin uygulanabilirliği
hakkındaki düşünceleri nelerdir?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Okul öncesi eğitimde uygulanan fen eğitimi hakkındaki öğretmen ve yöneticilerin
görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada, katılımcıların fen eğitimine
yönelik görüşleri ve uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi toplamak için nitel
araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Nitel araştırmalardan olgu bilim
araştırma deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız
olgulara yoğunlaşır. Yaşadığımız çevrede, kavram, olay, deneyim gibi olgulara sıkça
rastlanmaktadır. Fakat bu olgularla tanışık olmak, onları tam olarak anladığımız anlamına
gelmemektedir. Tamamen yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını bilmediğimiz
olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgu bilim deseni uygun bir araştırma
yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:72). Bu araştırmada bu yöntemin seçilmesinin
nedeni, bir olgunun çeşitli açılardan ne anlama geldiğini ortaya çıkarması, bu olguları
açıklamaya ve betimlemeye odaklanması, veri kaynağı olarak olguları yaşayan ya da
yansıtan bireylerin kullanılması, yaşantıların derinliğine ortaya konması, bir olguyu daha
iyi algılamamıza yardımcı olacak derinlemesine açıklamalar sunmasıdır (Yıldırım ve
Şimşek, 2011:72-75).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ordu İli Büyükşehir
Belediyesi sınırları içerisindeki 4 merkez ilçede bulunan MEB’e bağlı resmi ilköğretim
okullarındaki anasınıflarında ve bağımsız anaokullarında, özel bağımsız anaokullarında ve
özel ilkokullara bağlı anasınıflarında çalışan 100 okul öncesi öğretmeni ve Ordu ilinde
bulunan resmi bağımsız anaokulu ve ilkokul, resmi ve özel ilkokullara bağlı anasınıflarına
görev yapan 20 yönetici oluşturmaktadır. Örneklem, tesadüfi örnekleme yöntemi ile
belirlenmiştir.
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2.3. Veri Toplama Aracı, Geçerlik ve Güvenirlik
Nitel araştırmalarda çalışmanın sonuçlarının geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak için
veri çeşitleme yoluna gidilir (Çepni, 2010:193; Ekiz, 2009:39). Bu araştırmada da veri
çeşitlemesi yaparak okul öncesi öğretmenlerinin ve yöneticilerin fen eğitiminin
uygulanabilirliği hakkındaki veriler, görüşme, gözlem ve doküman incelemesi aracılığıyla
toplanmıştır. Verilerin bu şekilde farklı kaynaklardan elde edilmesi ile çeşitleme
yapılmıştır. Sınıf içi uygulamalara yönelik bilgi almak için ise, görüşmelere ek olarak ders
gözlemleri yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin planlarında fen etkinliklerine yer verme
durumları doküman incelemesi ile test edilmiştir. Bu araştırmada çeşitleme dışında
geçerliği sağlamak için, her duruma ait bilgiler ortaya konmuş, katılımcıların kendi
görüşlerini ortaya koymaları için imkanlar oluşturulmuştur. Araştırmanın iç güvenirliğini
sağlamak için ise, ulaşılan veriler betimsel bir yaklaşımla doğrudan aktarılmış ve toplanan
verilerin analizinde başka araştırmacılardan yararlanılmış ve sonuçlar teyit edilmiştir.
Araştırmada, verilerin daha önceden belirlenen temalara ya da görüşme sürecinde
kullanılan soruların dikkate alınarak buna göre özetlenmesi ve yorumlanması için betimsel
analiz kullanılmıştır. Bu analiz türünde amaç, ulaşılan bulguları düzenlenmiş ve
yorumlanmış şekilde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011:224).
Araştırmaya başlanmadan önce pilot çalışma için, Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli
izinler alınarak, Ordu ilinin bir merkez ilçesinde pilot çalışma kapsamına alınan bir resmi
bağımsız anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni ve yöneticiyle görüşülmüştür.
Görüşülen öğretmenlere ve okul yöneticisine görüşme formları verilmiş ve çalışmaya
katılma konusunda gönüllü olup olmadıkları sorulmuştur. 10 okul öncesi öğretmeni ile
yapılan görüşmeler sonucunda 7 öğretmen ve 1 okul yöneticisi araştırmanın devamına
katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Gönüllü 7 öğretmen ve 1 yönetici ile görüşme
formları doldurulmuş ve pilot çalışma tamamlanmıştır. Öğretmenler ve yöneticiyle
görüşmeler yapılmış ve bu öğretmenlerin bazılarının derslerinde fen uygulamalarına
yönelik bilgi almak için gözlem yapılmıştır. Pilot çalışma sonucunda okul öncesi
öğretmenlerinin ve yöneticilerin fen eğitiminin uygulanabilirliği hakkındaki görüşlerini
incelemek amacıyla kullanılan görüşme formundaki soruların araştırmanın amacına uygun
olduğu fakat anlaşılırlığının düzenlenmesi ve soruları cevaplandırmak için 30-45 dakika
süreye ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pilot çalışmada sınıf gözlemleri boyunca
ses kaydı yapılmış ve notlar tutulmuştur.
Pilot çalışmanın değerlendirilmesi ve asıl çalışma için eksikliklerin giderilmesinden
sonra 2014-2015 eğitim öğretim yılında pilot çalışmanın yapıldığı ilde araştırmanın
yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan 100 okul öncesi
öğretmeni ve 20 okul yöneticisine görüşme formu uygulaması yapılmıştır. Görüşme yapılan
100 öğretmen içinden 6 öğretmen, sınıf içi uygulamalarına ilişkin gözlem yapılmasına,
aylık ve günlük planlarının incelemesine gönüllü olduklarını belirtmişlerdir. 6 okul öncesi
öğretmeninin planlarının incelenmesine ve ders gözlemlerinin ses kayıt cihazı ile
kaydedilmesine karar verilmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin araştırma sürecine
alışabilmeleri için, ders gözlemleri fen etkinliğinin uygulanmasından iki hafta önce
başlatılmıştır.
3. BULGULAR ve YORUM
Araştırmada, verilerin daha önceden belirlenen temalara ya da görüşme sürecinde
kullanılan soruların dikkate alınarak göre özetlenmesi ve yorumlanması için betimsel analiz
kullanılmıştır. Bu araştırmada, öğretmenlerle yapılan görüşme formunda yer alan
sorulardaki boyutlardan yola çıkılarak çerçeve oluşturulmuştur. Bu görüşme formundan
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elde edilen veriler, 1-5 arasındaki maddeler için “okul öncesi öğretmenlerinin fen
eğitiminin yeri ve önemi hakkındaki düşünceleri”, 6-15 arasındaki maddeler için“ okul
öncesi öğretmenlerinin fen eğitimini uygulamaya yönelik düşünceleri”, 6-17. maddeler için
“okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi sırasında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri”
ve 18. madde için “okul öncesi öğretmenlerinin etkili bir fen eğitimi için önerileri” şeklinde
belirlenen 4 tema altında düzenlenip, sunulmuştur.
3.1.Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitiminin Yeri ve Önemi Hakkındaki
Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Okul öncesi öğretmenlerinin 49’u fen eğitiminin yaparak-yaşayarak öğrenmeyi
sağladığını, 45’i çocuğun kendisini ve çevresini tanımasını sağladığını ve 39’u öğrenmeye
karşı motivasyonu artırdığını belirtmişlerdir. Harlen ve Rivkin’ den aktaran Alisinanoğlu,
Özbey ve Kahveci (2015:25), Mutlu (2005), Doğru ve Aydoğdu, (2003) yapmış oldukları
çalışmalarda, öğrencilerin günümüz çağında öğrenme-öğrenme sürecinde aktif olarak
bilgiye kendilerinin ulaşmalarının sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bunun
nedeni, çocukların fen eğitimi ile kalıcı öğrenme yaşantılarını elde edeceklerini
düşünmeleri olabilir. Ayrıca yapılan doküman incelemelerinde öğretmenlerin kullandıkları
yöntem-tekniklerin çocukların kalıcı öğrenmesine yardımcı olduğu, bu durumu
gözlemledikleri ve değerlendirmelerinde belirttikleri görülmüştür. Bu nedenle fen
eğitiminin öğretmenlerce kalıcı öğrenmeyi sağladığı, bu nedenle de uygulamalarında fen
eğitimine önem verdikleri düşünülmektedir. Kesicioğlu ve Alisinanoğlu (2009) yapmış
oldukları araştırmada, okul öncesi dönemde uygulanan fen eğitiminin çocukların
çevreleriyle ve doğayla etkileşime geçmede ve çevrelerindeki varlıkları tanımalarında
önemli olduğunu ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin 28’i günlük planlarındaki fen etkinliklerini belirlerken çocukların
ilgilerini, 23’ü ise ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktadırlar. Öğretmenlerin çoğunlukla
bitkiler, hayvanlar, doğa, hava ve vücudumuz konularına yer verdikleri görülmüştür.
Öğretmenlerin 40’ı bilimsel süreç becerilerinden kısmen haberdarken, 36’sı fen eğitiminin
bilimsel süreç becerilerinden olan “gözlem” becerisine katkıda bulunduğunu
düşünmektedirler.
3.2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimini Uygulamaya Yönelik
Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Okul öncesi öğretmenlerinin 62’si MEB’ in etkinlik havuzunda yer alan fen
etkinliklerini yeterli görmemektedirler. Okul öncesi öğretmenlerinin 81’i fen
uygulamalarında en fazla deney etkinliğine yer vermektedirler. Ayrıca bu konuda 52’si
gözlem ve 36’ sı gezi etkinliklerine yer veren öğretmenlerde bulunmaktadır. Öğretmenlerin
37’si haftada bir kez fen etkinliklerine yer vermekte, diğerleri daha uzun aralıklarla fen
etkinliklerini kullanmaktadırlar. Öğretmenlerin 29’u fen etkinliklerini planlarken ve
uygularken çocukların hem gelişim seviyelerini hem de araç-gereç bulunma durumunu göz
önünde bulundurmaktadırlar ve ayrıca etkinliğin ilgi çekiciliği de belirtilen ifadeler
arasındadır. Fen eğitiminde öğretmenlerin 47’si deney, 36’sı soru cevap, 34’ü gözlem
tekniğini kullanmaktadırlar. Karamustafaoğlu ve Kandaz (2006), Karaer ve Kösterelioğlu
(2005) yapmış oldukları çalışmalarda benzer bulgulara ulaşmışlardır. Bu durum farklı
yöntem ve tekniklerin öğretmenler tarafından kullanılmadığı ve fen eğitimi denilince ilk
akla gelen deney etkinliğini tercih ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Yöntem-teknikleri
belirlerken en fazla dikkat ettikleri kriter, çocuklarda motivasyonu sağlama fonksiyonudur,
daha sonra gelişim düzeyleri gelmektedir. Literatürde benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Ulcay,
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1989:37). Okul öncesi öğretmenlerinin 58’i fen uygulamalarında aile katılım etkinliklerine
yer vermekte ve bu katılımın çocuklar üzerinde etkili olduğunu düşünmektedirler. Aile
katılım etkinliklerini gerçekleştirmeyen öğretmenlerin, velilerini fen etkinliği konusunda
tam olarak bilinçlendiremediği, bundan dolayı da ailelerin fen kavramını duyduklarında
çekindikleri, fen alanında velilerin bilgi eksiklikleri yaşadıkları, bu sebeple de görev almak
istemedikleri ve iletişim kuramadıkları düşünülebilir. Rengin Zembat (2012), öğretmenebeveyn arasında yaşanan çatışmalara ışık tutacak çalışmasında benzer noktalara dikkat
çekmiştir. Ayrıca yeterince uygulanma sebebine öğretmen açısından bakıldığında
ebeveynin sınıfa gelmesinden hoşnut olmadıkları ve karışıklığa sebep olduğunu
düşündükleri yorumlanabilir. Temel bilgi kaynakları olarak öğretmenler en çok kitap,
internet, bilim dergilerini kullanmaktadırlar. Öğretmenlerin 62’si lisans eğitimlerinde
aldıkları fen eğitiminin yeterli olmadığını düşünmektedirler. Fen merkezinde bulunan araçgereç ve materyaller ise en çok insan vücudu maketi, büyüteç, dünya maketi şeklindedir.
3.3.Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Sırasında Yaşadıkları Sorunlar ve
Çözüm Önerilerine İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin 35’i fen eğitiminde materyal eksikliği konusunda sorunlarla
karşılaşmaktadırlar. Öğretmenlerin 11’i öğrencilerde motivasyon sağlayamama konusunda
sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 9’u fen eğitiminde kalabalık sınıf
hususunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Karamustafaoğlu ve Kandaz (2006) yapmış
olduğu araştırmada, öğretmenlerin benzer problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca
öğretmenlerin bir kısmı da, alan yetersizliği, deney sonucunda tutarsızlık yaşama,
kavramları somutlaştıramama, etkinliklerin uzun zaman alması, gezi ve bahçe
etkinliklerinin yapılamaması, çocukların öğrenememesi, soruları cevaplayamama, tehlikeli
durumlar yaşama, yardımcı personelin olmaması ve MEB’ in internet erişimini kısıtlaması
gibi problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Literatürde bazı araştırmalarda da benzer
sonuçlara rastlanmıştır (Alat, Akgümüş ve Cavalı, 2012). Okul öncesi öğretmenlerinin
hizmet içi eğim almayı isteme durumlarına bakıldığında, öğretmenlerin 57’si kendilerini
geliştirmek, farklı yöntem ve teknikleri öğrenebilmek adına böyle bir eğitimi
istemektedirler.
3.4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etkili Bir Fen Eğitimi İçin Önerilerine
İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin 38’i etkili bir fen eğitimi için çocuk sayısı kadar materyal olması
gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Öğretmenlerin 14’ü etkili bir fen eğitimi için,
planda daha fazla fen etkinliklerine yer verilmesi gerektiği konusunda öneride bulunmuştur.
Öğretmenlerin 11’i etkili bir fen eğitimi için, fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve
kurumlarda bilim sınıfı oluşturulması gerektiği konusunda öneride bulunmuştur.
Öğretmenlerin kendilerinin materyal geliştirme düşüncesinden uzak durdukları da
söylenebilir. Halbuki öğretmen günlük hedef ve kazanılması beklenen davranışlar
çerçevesine uygun olarak birçok materyali bu merkezde fonksiyonel hale getirebilir
(Alisinanoğlu, Özbey ve Kahveci, 2015:28). Ayrıca, öğretmenler bilgilendirici seminerler
düzenlenmesi, fen ile ilgili kaynakların artırılması, okullarda laboratuvar ortamının olması,
fen merkezlerinin zenginleştirilmesi, veli-öğretmen işbirliğinin sağlanması, öğretmenlerin
konuya hakim ve yaratıcı olması, gezi çalışmalarının artırılması, bilimsel yaklaşımın
benimsenmesi, etkinlik havuzu geliştirilmesi, sınıf mevcudunun azaltılması, yardımcı
personelin işe koşulması gibi önerilerde bulunmuşlardır.
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3.5. Yöneticilerin Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Yeri ve Önemine
İlişkin Düşünceleri
Yöneticilerin 15’i kurumlarında fen eğitiminin yeterince uygulandığı düşüncesindedirler.
Yöneticilerin 4’ü fen eğitiminin yaparak-yaşayarak öğrenmeyi desteklediğini
belirtmişlerdir. Yöneticilerin 12’si fen eğitimi ile kıyaslandığında kurumlarında en fazla
sanat etkinliğinin uygulandığını, bunun da çoğunlukla görselliğin önemli görüldüğünden
kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Yöneticilerin 13’ü fen eğitiminin uygulanması için sınıf
mevcutlarını uygun bulmaktadırlar. Yöneticilerin 14’ü kurumlarında fen etkinliği olarak en
fazla deney etkinliğinin uygulandığını belirtmişlerdir. Yöneticilerin 18’i kurumlarında
uygulanan fen etkinliklerinde öğretmenlerine destek olduğunu belirtirken, yöneticilerin
bazıları ulaşım sorunu ya da öğretmenlerin isteksiz olması gibi sorunlarla karşılaştıklarını
ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin en önemli sorunu olan materyal yetersizliği için,
yöneticilerin 11’i imkanlarını zorladıklarını ifade etmişlerdir. Yöneticilerin 15’’i
öğretmenlerinin fen alanında hizmetiçi eğitim almalarının gerekli olduğunu belirtmişlerdir.
Yöneticilerin 9’u etkili bir fen eğitimi için, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri
gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. Yöneticilerin 5’i etkili bir fen eğitimi için, gezi
prosedürünün iyileştirilmesi gerektirdiği konusunda önerilerde bulunmuştur. Okul
yöneticilerinin öğretmelerin fen etkinlikleri uygulamak için hizmet içi eğitim almaları
gerektiği konusunda düşüncelerine bakıldığında yöneticilerin % 75’i almalarının gerek
olduğunu, % 25’i ise eğitim almalarına gerek olmadığını belirtmişlerdir.
Yöneticilerin çoğunluğunun okullarında fen etkinliklerinin yeterince uygulandığı ve fen
eğitiminin yaparak-yaşayarak öğrenmeyi desteklediğini düşündükleri belirlenmiştir. Bunu,
sınıfların panolarındaki faaliyet örneklerinden, sınıf teftişlerindeki fen merkezi
gözlemlerinden, yapılan gezi ve bahçe çalışmalarından ve öğretmenlerinin
uygulamalarından yola çıkarak belirttikleri düşünülmüştür. Fen merkezinin
güncellenmediğini belirten idarecilerin bunu gözlemleri sonucunda ifade ettiklerinden
hareketle söyledikleri düşünülmektedir. Öğretmenlerin bu konuya özen göstermediği,
mevcut malzemelerin dışına çıkılmadığı idareciler tarafından düşünülebilir. Fakat
öğretmenlerin fen eğitimi ile ilgili yaşadıkları en büyük sorunun, fen merkezinde yeterli
materyal bulunmadığı yönünde bir bulguya ulaşılmıştır. Materyal konusunda yöneticiler ve
öğretmenlerin birbirlerine zıt fikirlerde oldukları söylenebilir.
Fen etkinlikleri ile karşılaştırıldığında en çok sanat etkinliklerine yer verildiğini ifade
eden idareciler, sebep olarak görsellik, sergi çalışmaları, kas gelişimine yardımcı olma ve
velilerin çalışmaları görmek istemesi gibi durumları sunmuşlardır. Eğitimsel açıdan
görselliğin ve ailelerin daha önemli olduğu yeri olduğu ortaya çıkmıştır. Kas gelişiminin ise
sadece sanat etkinliği ile sağlanacak olmasının düşünülmesi ise yanlış bir algıdır. Okumahazırlık çalışmalarına ağırlık verildiğini söyleyen idarecilerin, ilkokula hazırlık ve zihinsel
gelişimi sağlama açısından bu yanıtı verdikleri düşünülmektedir. Çocukları en iyi şekilde
ilkokula hazırlamak okul öncesi eğitimin amacıdır fakat salt bu amaç için bu etkinliklere
yer verilmesi uygun değildir. Oyun ve hareket daha fazla yer verilmesinin nedeni olarak
çocukların enerjilerini atmasına ve eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olduklarını
düşünmeleri olabilir. Oyun etkinliği eğer kullanılacaksa, bir yöntem olarak fen
etkinliklerinde de tercih edilebilir. Aylık ve günlük planları incelenen öğretmenlerin
çoğunun, planlarında sanat ve okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarına daha sık yer
verdikleri bulgusundan hareketle, yöneticilerin bu hususta öğretmenlerle aynı düşünceye
sahip olduğu söylenebilir.
Fen etkinlikleri açısından sınıf mevcutlarının uygun olup olmaması sorusuna idareciler,
eğitimsel açıdan değil, yönetmelik açısından yaklaşmışlar ve yönetmeliğe uygun
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olduklarını ifade etmişlerdir. Yönetmeliğe göre bir gruptaki çocuk sayısı 10’dan az, 20’ den
fazla olmaması gerekmektedir. İdareciler bu sayıları fen etkinliklerinin uygulanması adına
uygun görmektedirler. Sınıfların kalabalık olduğunu ve bu nedenle öğretmenlerin
zorlandığını belirten idarecilerin, bu durumu bir sorun olarak değerlendirdikleri
anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin bu nedenle fen etkinliklerine daha fazla ve ayrıntılı olarak
yer vermedikleri söylenebilir. Yöneticilerin, sınıflarda en çok deney etkinliğinin
kullanıldığını düşündükleri belirlenmiştir. Bunun devamında gezi ve gözlem çalışmaları
yapılmaktadır. Yapılan mülakatlarda da en çok gerçekleştirilen fen etkinliğinin deney
olduğu görülmüştür. Yöneticiler, deney etkinliğinin öğretmenler için en genel geçer tür
olduğunu düşünmüş olabilirler. İdarecilerden bazıları, gezi ve gözlem çalışmalarında
öğretmenlerine maddi ve manevi destek olduklarını belirtmişlerdir. Servis, ulaşım gibi
durumlarda sorun yaşayan idareciler, bunu gezi prosedüründen ve araç bulamamadan
kaynaklı belirtmiş olabilirler.
Öğretmenlerin yöneticilerden materyal konusunda sık sık talepte bulunduklarını
belirlenmiştir. Buna karşın idareciler anaokullarının giderlerinin fazla olduğu
görüşündedirler. Şube ve mevcut olarak kalabalık olan anaokulları bulunmaktadır. Bu
nedenle malzeme konusunda şartları zorladıklarını söylemiş olabilirler. Öğretmenlerini ve
öğrencilerini mağdur etmek istememekle birlikte, idareciler öğretmenlerin okulda aldıkları
eğitimi ve kişisel bilgilerini kullanarak materyal sorununun kısmen çözülebileceğini ifade
etmişleridir. Materyal sorunu yaşamadıklarını söyleyen idareciler, özel anaokullarında
görevli olan kişilerdir.
Yöneticilerin öğretmenleriyle düzenli olarak toplantı yaptıkları ve sınıf içinde ve dışında
gerçekleştirilen etkinlikleri hep birlikte değerlendirdikleri belirlenmiştir. Yöneticiler
öğretmenlerin etkinliklerini birbirleriyle paylaştıklarını ve yardımda ya da bir fikre ihtiyaç
duyduklarında bunu söylediklerini gözlemlemiş olabilir. Okul içinde ekip halinde ve
işbirliği içinde çalışıldığı düşüncesine ulaşılabilir. Bazı öğretmenlerin idarecilerden fen
etkinliği alanında yardımcı personele ihtiyaç duyduğunu belirtmelerinden hareketle
idarecilerin bunu gereksiz bulduğu ve öğretmenlerin kendilerinin yeterli olabileceği
fikrinde oldukları söylenebilir.
Yöneticilerin çoğu öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ihtiyacı olduğunu
düşünmektedirler. Öğretmenleri yetersiz olduğundan değil, öğrenmenin yaşam boyu süren
bir kavram olduğundan böyle düşündükleri söylenebilir. Mülakata katılan öğretmenlerin
yarısından fazlası hizmet içi eğitim almak istediklerini, isteme nedenlerinin de kendilerini
geliştirmek olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda yöneticilerle öğretmenlerin aynı fikirde
oldukları söylenebilir. Yöneticiler duyurulan seminer veya kurslardan öğretmenlerini
haberdar ettiklerini söylemelerinden hareketle öğretmenlerinin gelişmelerini ve eğitim
almalarını istemeleri anlaşılmaktadır. Hizmet içi eğitime ihtiyaç duyulmayacağını söyleyen
idarecilerin, öğretmenlerinden emin olduklarını ve gerekli gördükleri noktalarda kendi
kendilerini geliştirebileceklerini düşündükleri anlaşılmaktadır.
3.6. Doküman İncelemesi ve Gözlemlerden Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin planlarındaki fen etkinlikleri ve uygulanmasının incelenmesi amacıyla
yapılan gözlem sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, 6 öğretmeninde
yukarıdaki görüşmelerden elde edilen bulgularla paralel sonuçlara ulaşıldığı, her yıl
tekrarlanan sıradan deney ve etkinliklerin yapıldığı görülmüştür. Daha çok kokulu- kokusuz
nesneleri tanıma ve gruplandırma, duyu organları ve vücudumuzun bölümleri, pütürlükaygan yüzeylerin belirlenmesi, vücudumuz, bitkilerin büyümesi, tohum çimlendirme,
bitkilerin suyu içmesi, rüzgar gücü ile ilgili bahçede gözlem, sesin suda yayılması, ıslak-
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kuru eşyaları bulma, nesnelerin ağırlığını ölçme, ağaçlar ve bitkileri gözleme, belgesel
izleme, toprak altında yaşayan hayvanları tanıma, havanın önemi, sesleri tanıma, renklerin
oluşumu, maddelerin erime olayı, mıknatıs deneyi, tüylü-tüysüz, havanın varlığı, ıslak-kuru
ve kütüphane gezisi, tiyatroya gezi, kitapçıya gezi, başka anaokuluna gezi, ilkokula gezi
gibi etkinlikler yaptırdıkları gözlenmiştir.
Gözlem yapılan öğretmenlerin, fen eğitimini gerçekleştirmeden önce planlarının ve
kullanılacak malzemelerin hazır olduğu görülmüştür. Bu durumun öğretmenlerde ve
çocuklarda motivasyona olumlu anlamda katkıda bulunduğu söylenebilir. Ayrıca
öğretmenler bu malzemelerle çocukların dikkatini çekmede başarılı olmuşlardır. Buradan
hareketle öğrencilerin, fen etkinliğine istekli katıldıkları, meraklı oldukları, devamlı sorular
yönlendirdikleri ve mutlu tavırlar sergiledikleri düşünülebilir. Öğretmenler yaptıkları
etkinliklerle kazanım ve göstergelere ulaşmaya çalıştılar. Değerlendirme yapabilmek için
çocuklara sorular yönlendirdiler ve cevapları not aldılar. Bu şekilde öğretmenlerin
çocuklardan geribildirim alarak hem çocukları hem de kendilerini değerlendirdikleri
söylenebilir. Öğretmenlerin fen merkezleri vardır fakat nitelikli ve alışılagelmişin dışında
materyallerin bulunduğu söylenemez. Durum böyleyken öğretmenlerin kendilerinin farklı
malzemeler kullanarak bazı materyalleri yapabilecekleri ve kullanabilecekleri söylenebilir.
Zaten fen eğitiminde kullanılan farklı materyallerin çoğu yüksek maliyetli ya da ulaşılamaz
özellikte değildir. Yöneticiler de bu konuda öğretmenlerini kendilerinin materyal
geliştirebileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin fen etkinliklerinde yer verdikleri
konular, suyun emilmesi, havanın kuvveti, parmak izi, mikroplar, mıknatıs ve kelebeğin
oluşumu konularıdır. Konuların sadece fen etkinliğinde kaldığı ve tüm güne yayılmadığı
tespit edilmiştir. Bu durum etkinliğin etkili ve anlamlı olması adına olumsuzdur. Çocuklar
ilgili konuyla bağlantılar kurabilmeli, diğer alanlara da aktarmalıdır. Bu etkinliklerde
kullandıkları yöntem-teknikler ise; anlatım, soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma, oyun,
gezi, gözlem ve çizim yaptırmadır. Çocukların etkili öğrenmesini gerçekleştiren metotlar,
kendilerinin aktif olarak katıldıklarıdır. Öğretmenlerin genel itibariyle bunu sağladıkları
söylenebilir. Fakat öğretmenlerin etkinliklerde bilimsel süreç becerilerinin ayrı olarak yer
almadığı ve üzerinde durulmadığı dikkat çekmiştir. Bu durumun öğretmenlerin bilimsel
süreç becerinin ne olduğu ve öneminden haberdar olmadıklarından kaynaklandığı
düşünülebilir.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Araştırmanın bu bölümünde, verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulardan yola
çıkılarak ulaşılan sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çoğunun, fen eğitiminin yaparakyaşayarak öğrenmeyi sağladığını düşünmelerinden dolayı, fen eğitime önem verdikleri
sonucuna ulaşılmıştır.

Erken yaşlarda verilen fen eğitiminin çocukların bilimsel süreç becerilerini
geliştirme, gelecekte feni sevme gibi fonksiyonlarını düşünen öğretmenlerin azınlıkta
olduğu sonucuna varılmıştır.

Yapılan ders gözlemlerinden hareketle, fen eğitiminde en çok deney, sorucevap, anlatım gibi yöntem-tekniklere yer verildiği, farklı uygulamaların olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin lisans eğitimlerinde fen eğitimine ilişkin aldıkları eğitimi
yeterli bulmadıkları sonucundan hareketle, gelişmek adına hizmet içi eğitim almaları
düşüncesinde oldukları, yöneticilerin de aynı fikirde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
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Sınıf mevcudunu fen eğitiminin uygulanması açısından yeterli görmeyen
öğretmenlerin çoğunlukta olmasına karşılık, yöneticilerin yeterli gördüğü ve
sorumluluğu öğretmende gördüğü sonucuna varılmıştır.

Okullarda bulunan materyal sorununun çözümünde salt idarenin değil,
öğretmenin de çabalarının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yöneticilerin çoğunun kurumlarında fen eğitiminin yeteri kadar uygulandığı
ama fen etkinliği ile kıyaslandığında en çok sanat ve okuma-yazmaya hazırlık
etkinliklerinin gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni olarak,
kurumlarda okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının ve veli beklentilerinin daha çok
dikkate alındığı belirlenmiştir.

Yöneticiler okullarında uygulanan gezi-gözlem etkinliklerinde, sınıfların
kalabalık olması ve gezi prosedüründe yaşanan aksaklıklar sebebiyle sorunlar
yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Ders gözlemlerinde, öğretmenlerin hazır planları kullandıkları, bu sebeple
fen etkinliklerine de az yer verildiği sonucuna varılabilir.
Bu çalışmadan hareketle uygulamaya ve yapılacak araştırmalara ilişkin şu önerilerde
bulunulabilir:
Öğretmenlerin etkili şekilde fen eğitimini gerçekleştirebilmesi için, bilgi ve beceri
yönünde kendilerini yeterli hissetmeleri gerekmektedir. Bu nedenle okul öncesi
öğretmenlerinin yetiştikleri lisans eğitiminde sadece teorik anlamda değil, uygulama
becerilerinin gelişmesi adına uygulama ve materyal geliştirmeye yönelik olarak eğitim
almaları sağlanabilir. Öğretmenlerin öğrenmeyi sağlayan çağdaş yöntem ve teknikleri ve
çeşitli etkinlik türlerini görmeleri adına kurs, seminer ve hizmet içi eğitim gibi faaliyetlerin
sık sık uygulanması ve öğretmenlerin katılım göstermeleri sağlanabilir. Hizmet içi seminer
ve eğitimler hususunda yöneticiler de gerekli hassasiyeti gösterebilir ve öğretmenlerinin
katılımı teşvik edebilir.
Okul öncesi eğitim programı, kazanım ve göstergeler bazında fen eğitiminin
uygulanabilirliği açısından derinlemesine incelenebilir. Çocukların bilimsel süreç
becerilerini geliştirici fen etkinlikleri eğitim programı oluşturulup, çocuklara uygulanması
ve öntest-sontest uygulanarak çocukların gelişimlerinin karşılaştırılması içerikli bir
araştırma yapılması akademik yazına katkı sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir programda yer
alacak etkinlikler öğretmenlerce materyal olarak kullanılabilir.
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ÖZET
Etkili bir fen öğretiminin sağlanmasındaki en büyük engel, öğrencilerin fen kavramlarına yükledikleri yanlış
anlamlardır. Kavram yanılgıları fen derslerinde öğrencilerde başarısızlığa sebep olurken aynı zamanda
öğrenciyi ileriki öğrenmelerde olumsuz etkilemektedir. Bilimsel tartışma odaklı öğretim yöntemi ise öğrenciyi
fen derslerinde öğrenme sürecine aktif kılan, öğrencilerde merak ve araştırma duygusu, eleştirel düşünme ve
sorgulama becerisi geliştiren, ayrıca öğrencilerde özgüven ve kendini ifade etme becerisi sağlama açısından
etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada öncelikle bilimsel tartışma odaklı öğretim yöntemi tanıtılarak, ilköğretim
beşinci sınıf öğrencilerinin “Madde ve Değişim” ünitesinde literatürde yer alan kavram yanılgıları dikkate
alınarak buharlaşma ve yoğuşma konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılabilecek bilimsel
tartışma odaklı öğretim yöntemine uygun dört tane etkinlik geliştirilmiş ve tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kavram Yanılgıları, Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretim Yöntemi

DEVELOPING THE ACTIVITIES BASED ON ARGUMENTATION IN THE
ELIMINATION OF MISCONCEPTIONS: VAPORIZATION AND
CONDENSATION
Abstract
Misconception can be expressed as the differentiation of the meaning a person attributes to a concept from the
same concept’s scientific meaning in a considerable extent. The key of academic achievement in the science
class is to comprehend and give meaning correctly science concepts. Nevertheless the major obstacle before
understanding accurately is wrong meaning attributed by students to science concepts using prior knowledge
in their minds. The efforts to eliminate the conceptions areso crucial since the misconceptions of students
would affect their subsequent learning. Several methods are executed in the studies on dissipation of
misconceptions at the science field in our country. These are some examples among aforementioned methods:
Worksheets, Conceptual Change Texts, and the Model of Learning in Stations, the Method of Science Stories,
POE Methods, Concept Map, Experimental Method and Analogy Method. The scientific argumentation-based
teaching method (argumentation) is an effective approach promoting conceptual learning of students,
enhancing critical thinking skills in students, laying ground students to inquire their knowledge making
scientific discussion with their fellows. This approach which is “Scientific Writing Heuristic” in English is
identified as scientific argumentation-oriented teaching method by some researchers and is entitled as
scientific argumentation-based learning by other researchers in our country. The studies carried out in our
country have stated that scientific argumentation-oriented teaching method is an influential approach
considering advance of student success, active participation of students to learning process, students’
advocacy for their own ideas while discussing with fellows, and that it is beneficial for students’ socialization.
The argumentation model was initially suggested by Toulmin in 1958 at his book entitled as “The Used of
Arguments”. Regarding to Toulmin’s argumentation model, arguments consist of six factors, which are data,
claim, warrants, backing, qualifiers, and rebuttals. According to this model, while data, claim, and warrant are
defined as essential parts, backing, qualifier, and rebuttal are identified as secondary components. The claim
at this model is generally opinion, result or explanation offered as solution for a question or problem. Data
involves fact, case or observation used to support the claim. Nevertheless ,why data of the argument assists
the claim should be presented precisely since various claims can be asserted basing on same data. The warrant
used for this purpose is reasons indicating how data underpin the claim. Preceding cases and other accepted
basic information in the relevant area can be referred to strengthen the validity of warrant in certain situations.
This widely-accepted information reinforcing the reason constitutes the backing component of argument. As
qualifier designate conditions under which the claim is valid, rebuttal is situations within which the claim
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would be null and void in case of its emergence. The method of scientific argumentation based teaching is
considered as significant in the elimination stage of misconceptions which are resistant to change taking into
account its contribution to create science learning circumstances in which students participate to science
learning process actively, doing-living, inquiring their own and other learners’ opinions, and establishing
logical associations. At this context, the study objective is first of all presenting scientific argumentation
based teaching method and advancing activities in accordance with the method, and introducing these
activities. The study was exerted in the qualitative research design. In the course of study, the process steps
given below were pursued:

Literature Review (The literature review was done to identify the misconceptions pertaining
to the Scientific Argumentation Based Teaching Method and the Matter and Change Unit)

Advancing activities pertinent to Scientific Argumentation Based Teaching Method

Analysis of activities by experts and adjusting them to the final form
Example of the activities
Competing Theories: Concept Caricature

As the studies carried out in our country have revealed that the academic success of students raise thanks to
performing the argumentation activities in science classes This study focuses to improve activities relevant to
scientific argumentation-oriented instruction method to efface misconceptions in the subjects of vaporization
and condensation. The fact that the advanced activities in this context would be rewarding to dispose of
misconceptions, to heighten academic success of students and to ensure efficient concept instruction through
the elimination of misconceptions is deemed. Besides, the presented materials in the study may be considered
as example for researchers in this field, and teachers. Holding decent area knowledge and implementation
skills by teachers intending to exert scientific argumentation oriented teaching method in classroom is crucial
to endow students with argumentation ability. For this reason, the executer teachers should be trained
absolutely before usage of such kind of materials in classroom.
Keyword: Misconception, argumentation
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1. GİRİŞ
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve yaşam şartlarının değişimi ile birlikte
toplumumuzun beklenti ve ihtiyaçları da değişiklik göstermektedir (Dindar ve Taneri,
2011). Her geçen gün değişen teknolojiyi özümsemek, uyum sağlamak ve belki de daha
ileri düzeylere taşımak bireylerin refah ve huzur içinde yaşaması için üstlenilmesi gereken
bir sorumluluktur (Altun, 2010). Bu sorumluluğu ancak doğayı ve evreni anlamaya çalışan,
olay ve olguları sorgulayan, araştıran, tartışan, çıkarımlarda bulunan, objektif düşünen,
teknolojiye ayak uydurabilen, doğal ve teknolojik gelişmeleri devam ettirebilen bireyler
yerine getirebilir (Domaç, 2011; Altun, 2010). Bu kazanımlar ise, etkili bir fen eğitimi ile
sağlanabilir.
Kavram yanılgısı; kişinin bir kavrama yüklediği anlamın, bilimsel anlamından önemli
ölçüde farklılık göstermesi şeklinde ifade edebilir (Gülçiçek ve Yağbasan, 2003). Fen
bilimleri dersinde akademik başarının anahtarı, fen kavramlarını doğru anlamak ve
anlamlandırmaktır. Fakat doğru anlamanın önündeki en büyük engel, öğrencilerin ön
bilgilerini kullanarak zihinlerindeki fen kavramlarına yükledikleri yanlış anlamlardır.
Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları sonraki öğrenmeleri etkileyeceğinden
kavram yanılgılarını giderme çalışmaları oldukça önemlidir (Ayas, Nas, Şenel ve Yıldırım,
2007). Ülkemizde fen bilimleri alanında kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik
yapılan çalışmalarda birçok yöntemin kullanıldığı bilinmektedir (Coştu, Keser ve
Köse;2003). Bu yöntemlere örnek olarak Çalışma Yaprakları (Coştu, Karataş ve Ayas;
2003), Kavramsal Değişim Metinleri (Aydın ve Balım 2013;Sarı Ay ve Aydoğdu, 2015;
Ceylan,2008; Dilber,2006; Çobanoğlu ve
Bektaş, 2012), İstasyonlarda Öğrenme
Modeli(Sürücü, Özdemir ve Baştürk; 2013); Açıklayıcı Hikaye Yöntemi (Ayvacı ve
Çoruhlu, 2009), TGA Yöntemi(Bilen ve Köse, 2012, Çelik ve Yavuz; 2013; Sünkür, İlhan
ve Sünkür, 2013), Kavram Haritası ve Deney Yöntemi (Bayram ve Ersoy, 2014), Anoloji
Yöntemi(Şahin Pekmez, Toprak ve Şendur, 2008),Çalışma Yaprakları (Demircioğlu,
Demircioğlu ve Ayas, 2004) verilebilir.
Bilimsel tartışma odaklı öğretim yöntemi öğrencilerin, akranlarıyla bilimsel tartışma
yaparak bilgilerini sorgulayacakları, öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerini geliştiren
ve öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini arttıracak etkili bir yöntemdir (Aydın ve Kaptan,
2014; Özkara, 2011; Ceylan, 2012). İngilizce karşılığı “Science Writing Heuristic” olan
Türkçeye argümantasyona dayalı bilim öğrenme olarak çevrilen bu yaklaşım, ülkemizde
bazı araştırmacılar tarafından (Altun, 2010; Ceylan, 2012; Okumuş, 2014) bilimsel tartışma
odaklı öğretim yöntemi olarak isimlendirilirken, bazı araştırmacılar tarafından ise (Tümay
ve Köseoğlu, 2010; Demirbağ, 2011; Hasançelebi Yeşildağ & Günel, 2013; Arlı, 2014;
Uluçınar Sağır & Öğreten, 2014; Ulu & Bayram, 2015) argümantasyona dayalı bilim
öğrenme yaklaşımı olarak da isimlendirilmektedir.
Ülkemizde yapılan çalışmalarda; Bilimsel tartışma odaklı öğretim yönteminin öğrenci
başarısını artırdığı, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katıldığı, öğrencilerin akranlarıyla
tartışarak kendi fikirlerini savunmaları açısından ekili bir yöntem olduğu ve öğrencilerin
sosyalleşmelerinde faydalı olduğu belirlenmiştir (Tümay ve Köseoğlu , 2010; Öğreten,
Uluçınar Sağır, 2014; Çetin, Kutluca ve Kaya ,2014; Hasançelebi Yeşildağ ve Günel ,2013;
Demirbağ ve Günel ,2014; Ulu ve Bayram ,2015; Kaptan ve Aydın ,2014; Karışan ,2011;
Demirbağ, 2011). Özkara (2011) bilimsel tartışma odaklı öğretim etkinliklerini, ilköğretim
8.sınıf öğrencilerin basınç konusundaki akademik başarılarına, fenne yönelik tutumlarına ve
bilimsel bilgiye yönelik görüşlerine etkililiğini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında,
deney grubu öğrencileri ile bilimsel tartışma odaklı öğretim etkinlikleri ile ders işlenirken,
kontrol grubu öğrencileri ile fen ve teknoloji öğretim programının kapsadığı etkinlikler ile
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ders işlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda bilimsel tartışma etkinliklerinin basınç
konusundaki akademik başarıyı anlamlı düzeyde değiştirdiği ve edinilen bilginin
kalıcılığını sağladığı ortaya çıkmıştır. Ulu ve Bayram (2015) fen ve teknoloji dersinde
laboratuar uygulamalarında argümantasyona dayalı bilim öğrenme yaklaşımının
öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları
çalışmada; 33 deney grubu, 32 kontrol grubu olmak üzere toplam 65 yedinci sınıf öğrencisi
ile çalışılmıştır. 5 hafta “kuvvet ve hareket”, 5 hafta “elektrik” ünitesi olmak üzere toplam
10 hafta süren çalışmada kontrol grubu ile geleneksel yaklaşımla ders işlenirken, deney
grubu ile argümantasyona dayalı bilim öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerle ders
işlenmiştir. Çalışmanın sonunda; laboratuar uygulamalarının argümantasyona dayalı bilim
öğrenme yaklaşımını esas alan etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmesi, laboratuar
uygulamalarının geleneksel yaklaşımın kullanıldığı etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmesine
göre öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerini daha çok arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
yöntemin akademik başarı, tutum ve öğrencilerin görüşlerine yönelik etkilerinin incelendiği
pek çok çalışma bulunmaktadır (Niaz,Aguilera,Maza&Liendro, 2002; Mercer,2004;
Tümay, 2008; Ceylan, 2010; Yalçın Çelik, 2010; Altun, 2010; Karışan, 2011; Kabataş
Memiş,2011; Günel,Kıngır & Geban, 2012; Uluay, 2012; Hasançelebi Yeşildağ &
Günel,2013; Aydın & Kaptan, 2014; Öğreten, Uluçınar Sağır, 2014). Ancak kavram
yanılgılarının giderilmesindeki etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
bağlamda “Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretim Yöntemi” ile öğrencilerin bilim öğrenme
sürecine aktif olarak yaparak-yaşayarak, kendilerinin ve diğer öğrenenlerin fikirlerini
sorgulayarak ve mantık ilişkileri kurarak katıldıkları fen öğrenme ortamları
oluşturulabileceği düşünüldüğünde, kavram yanılgılarının gidermesine etki edip
edemeyeceğinin, değişime karşı gerçekten de oldukça dirençli olan kavram yanılgılarının
giderilme sürecinde önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı;
öncelikle bilimsel tartışma odaklı öğretim yöntemini tanıtmak ve bilimsel tartışma odaklı
öğretim yöntemine uygun etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri sunmaktır.
1.1.BİLİMSEL TARTIŞMA ODAKLI ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Tartışmanın tarihsel geçmişine bakıldığında büyük bir düşünür olan Aristo`nun, Topies adlı
çalışmasında söz söyleme sanatı olarak ifade edilmektedir (Erduran, Andaç & Yakmacı
Güzel,2006; Altun, 2010; Ceylan, 2012). Ülkemizde yapılan çalışmalarda tartışma
kavramının üzerinde uzlaşılan bir tanımının olmadığı görülmektedir.
Ceylan, (2012) tartışmayı bireydeki dilsel becerileri ön plana çıkaran, muhakeme gücünü
artıran, problemin çözümü için sağlıklı karar vermeyi sağlayan, farklı bakış açılarını
değerlendirme fırsatı sunan soysal bir süreç olarak tanımlamıştır. Kaya ve Kılıç (2008) ise
tartışmayı birbirine iki zıt durum arasındaki karşıtlığı açıklamak için yapılan konuşmalar
dizisi veya akla yatkın, mantıklı kararlara ulaşmak için yapılan etkinlik olarak
tanımlamıştır. Tartışma TDK`da (2016); birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma;
karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, dil kavgası, münakaşa; bir sorun üzerine
sözle veya yazılı olarak karşılıklı bazen sertçe vurma anlamına gelmektedir (URL-1, 28
Eylül 2016 tarihinde erişildi).
Tartışma (argümantasyon); açıklayıcı bir sonucu, modeli ya da tahmini desteklemek veya
çürütmek için ortaya atılan belirli bir bilgiye dayanan mantıksal çıkarımlardır (Aslan, 2014;
Okumuş, 2012). Kuhn`a (1996) göre tartışma; iki veya daha fazla bireyin, herhangi bir
bilgiyi mantığa dayalı çelişkili iddialarla çok yönlü tartışmasıdır (akt. Kutluca, 2012).
Soysal (2012)` e göre tartışma, ileri ve eleştirel düşünme becerileri gerektiren, belirli bir
konuya yönelik iddialarla ilgili verilerin koordinasyonun sağlanması amacıyla gerekçelerin
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sunulması, bununla birlikte niteleyici ve çürütmeler aracılığıyla mevcut kabul edilen bilgi
iddialarının geçerliliğinin test edilmesini sağlayan ve bilim insanlarının da bilimsel bilgiyi
oluşturma aşamasında başvurduğu bir süreçler bütünüdür. Son yıllarda tartışma öğretim ve
bilim öğrenme için önemli bir hedef ortaya çıkarmıştır (Erduran vd., 2006). Bilim insanları
doğal dünya hakkında teoriler, modeller ve açıklamalar kurmak için argüman kullanırlar
(Erduran vd., 2006). Okumuş (2012) argümanı “Bir sonuca ulaştıran bir ya da daha çok
ifadedir” şeklinde tanımlamıştır. Bu noktada argümantasyon (tartışma) analitik, retorik ve
diyalektik argüman olmak üzere üç yolla incelenebilir (Ceylan, 2012). Analitik argümanda,
“Tümevarım ve tümdengelim kullanılarak sonuca ulaşılır. İddianın dayanakları yanlış
olursa sonuç da yanlış olacaktır” (Okumuş, 2012). Retorik argüman, genellikle
öğretmenlerin öğrencilerine argüman oluşturdukları ve kanıtlar için onlara yol gösterdikleri
zaman ortaya çıkar (Yeşiloğlu, 2007; Kutluca, 2012; Uluay, 2012). Diyalektik argüman ise,
herhangi bir konuya yönelik oluşturulan iddianın fikir birliği ile değerlendirilip bununla
birlikte çürütülmesi ile gerçekleşir (Yeşiloğlu, 2007; Kutluca, 2012; Uluay, 2012).
Argümantasyon modeli ilk olarak 1958 yılında Toulmin tarafından Türkçeye
“argümanların kullanımı” olarak çevrilen“The Used of Arguments” adlı kitabıyla ortaya
atılmıştır (Aktamış, Hiğde 2015). Toulmin`in argümantasyona modeline göre argümanlar;
veri, iddia, gerekçe, destekleyici, sınırlayıcı ve çürütme olmak üzere altı temel öğeden
oluşmaktadır(Üstünkaya, Savran Gencer 2012). Bu modele göre veri, iddia ve gerekçe
temel
öğe; destekleyici, sınırlayıcı ve çürütme ise yardımcı öğe olarak
tanımlanmaktadır(Aldağ,2006; Üstünkaya, Savran Gencer 2012). Toulmin` in
argümantasyon modelinde iddia, genellikle bir soru veya probleme çözüm olarak öne
sürülen görüş, sonuç veya açıklamalardır. Veri; iddiayı desteklemek için kullanılan olgu,
örnek veya gözlemleri içerir. Ancak, aynı veriler temel alınarak farklı iddialar öne
sürülebilir; bu nedenle argümanda kullanılan verilerin öne sürülen iddiayı niçin desteklediği
açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu amaçla kullanılan gerekçe, verilerin iddiayı nasıl
desteklediğini gösteren nedenlerdir. Bazı durumlarda gerekçenin kabul edilirliğini artırmak
için örnek durumlara veya ilgili alanda kabul görmüş diğer temel bilgilere başvurulabilir.
Yaygın bir şekilde kabul edilen ve gerekçeyi destekleyen bu bilgiler argümanda destek
bileşenini oluşturur. Niteleyici, iddianın geçerli olduğu koşulları; reddedici ise oluşması
halinde iddianın geçerli olmayacağı durumları tanımlayan ifadelerdir (Tümay ve Köseoğlu;
2010) .
Fen sınıflarında öğretmenin öğrencilere argümantasyon becerileri kazandırmak ve
öğrencilerin argüman üretebilmeleri amacıyla argümantasyon stratejileri geliştirilmiştir
(Deveci, 2009). Bu stratejiler tartışmaya dayalı öğrenme ortamında öğrencilerin iddialarla
uğraşarak fenni öğrenmelerini sağlayacaktır (Ceylan, 2012). Bu bağlamda argümantasyon
stratejileri:
 İfadeler tablosu
 Kavram haritası
 Deney raporu
 Deney tasarımı
 Yarışan teoriler: Karikatür
 Yarışan teoriler: Hikaye
 Yarışan teoriler: Fikir ve kanıtlar
 Tahmin et-gözle-açıkla(TGA)
 Bir argüman oluşturma (Ceylan, 2012; Deveci, 2009; Yeşiloğlu, 2007 ve
Okumuş, 2012)
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İfadeler Tablosu: Bu stratejide öğrencilere bir fen konusu ile ilgili ifadeler içeren bir tablo
verilir. Öğrencilerden bu ifadelere katılıp katılmadıklarını söylemeleri, tercih ettikleri
ifadeler için açıklama yapmaları ve tercih ettiği ifadeyi savunmaları istenir (Yeşiloğlu,
2007).
Kavram Haritası: Öğrencilere başka öğrencilerin kavramlarından oluşan bir kavram
haritası verilir. Öğrencilere bu kavramlara ve kavramlar arası ilişkilere bireysel ve grupça
katılıp katılmadıkları sorularak, kendilerinden seçimleri için bilimsel olarak doğru ya da
yanlış olduklarını sebepleri ile birlikte açıklamaları istenir (Deveci, 2009).
Deney Raporu: Bu stratejide öğrencilere başka öğrencilerin yaptıkları bir deneyin raporu
verilir. Deney raporunda deneyle ilgili bilgi eksikliği ve düzeltilmesi gereken yerler vardır.
Bunlar bilinçli olarak yapılmıştır ve böylece öğrenciler rapora itiraz etme yönünde itilir.
Öğrencilerden deneyin ve sonuçlarının düzeltilebileceği konusunda ne düşündüklerini
argüman yapısı kullanarak cevaplamaları istenir (Yeşiloğlu, 2007).
Deney Tasarımı: Deney tasarımında öğrenciler araştırılacak olay ile ilgili hipotez
oluştururlar. Öğrencilere hangi değişkenlerin ölçülmesi gerektiği belirtilmeli aynı zamanda
ne kadar sıklıkla ölçüm yapacakları net olarak belirtilmelidir. Daha sonra öğrenciler gruplar
halinde hipotezlerini destekleyen veriler doğrultusunda tartışarak sonuca ulaşırlar(Ceylan,
2012).
Yarışan Teoriler: Karikatür: Bu teoriler karikatürler halinde öğrencilere verilir ve
öğrencilerin karikatürdeki ifadeleri iddia, gerekçe, kanıt, destekleme ve çürütme gibi
kavramlar destekleyerek açıklaması istenir (Ceylan, 2012).
Yarışan Teoriler: Hikaye: Öğrencilerden bir hikayeden yola çıkarak, o hikayede yer alan
teorileri yarıştırması istenir. Sonrasında öğrencilerden inandıkları teoriyi nedenleriyle
birlikte kanıtlamaları istenir (Deveci, 2009).
Yarışan Teoriler: Fikir ve Kanıtlar: Öğrencilere iki ya da daha fazla farklı olay kanıtlarla
birlikte verilir. Öğrencilere bu kanıtları destekleyen ve desteklemeyen ifadeler de verilir.
Öğrenciler grup ya da bireysel olarak savundukları düşünceleri tartışırlar (Ceylan, 2012).
Tahmin et-gözle-açıkla(TGA): Bu çalışmada öğrencilere bir olayı göstermeden tanıtıp
onlardan olayın neler olabileceğini tahmin etmelerini ve tahminler sonucunda küçük
gruplar halinde tartışmaları ve nedenlerini ispatlamaları istenir. Sonrasında olay gösterilir
ve eğer öğrencilerin tahmin ettikleri gibi olmazsa onlardan başlangıçtaki argümanlarını
tekrar düşünüp tekrar değerlendirmeleri istenir (Yeşiloğlu, 2007).
Bir Argüman Oluşturma: Bu stratejide öğrencilere bir olay ile ilgili veriler verilir. Bu
veriler ışığında tartışma ortamı sağlanarak öğrenciler argümanlarını oluşturur (Ceylan,
2012).
2. YÖNTEM
Çalışma nitel araştırma deseninde yürütülmüştür. Bu çalışma sürecinde aşağıda verilen
işlem basamakları izlenmiştir:
 Literatür Taraması (Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretim Yöntemi ve Madde
ve Değişim Ünitesi ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik literatür
taraması yapılmıştır)
 Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretim Yöntemi`ne uygun etkinlik geliştirilmesi
 Etkinliklerin uzmanlar tarafından incelenmesi ve son şeklinin verilmesi
Bu çalışmanın planlama aşamasını teorik çalışmalar oluşturmaktadır. Öncelikle ulusal
literatürde “Madde ve Değişim” ünitesi ile ilgili ilköğretim öğrencilerinin anlamakta
zorlandıkları kavramları ve bu konuyla ilgili öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını
belirlemeye ve gidermeye yönelik yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler
sonucunda ilköğretim öğrencilerinde ısı-sıcaklık, kaynama, buharlaşma, yoğuşma,
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genleşme ve büzülme konularında görülen kavram yanılgıları tablo haline getirilip Tablo.1
de gösterilmiştir.
Tablo.1. Literatürde “Madde ve Değişim” Ünitesiyle İlgili Belirlenen Kavram Yanılgıları
Kavram yanılgıları
Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.
Isı ve sıcaklık aynı birimle ifade edilir.
Isı ve sıcaklık birimlerinin birbirleri yerine kullanmışlar
ve ölçüleceği araçları karıştırmışlardır
Isı bir maddedir.
Isı bir enerji değildir.
Erime, donma, buharlaşma, kaynama ve yoğunlaşma
gibi kavramları katı, sıvı ve gaz halleri yerine
kullanmışlardır.
Kaynama ve yoğuşma olaylarını karıştırmışlardır.
Yoğuşma ve buharlaşma olaylarını karıştırmışlardır.
Isı ölçülemez.
Isının kütlesi vardır.
Soğuk maddelerin ısısı yoktur.
Bir maddenin sıcaklığı arttıkça kütlesi de artar.
Su her sıcaklıkta buharlaşmaz.
Bir sıvının kaynayabilmesi için sıcaklık gerekir.
Havadaki nem ve rüzgar buharlaşmayı etkilemez.
Ortamın ısısı buharlaşmayı etkilemez.
Kaynama sıvının yüzeyinde gerçekleşir.
Buharlaşma sıvının her noktasındadır.
Bütün sıvılar aynı sıcaklıkta kaynar.
Bir sıvının kaynayabilmesi için rüzgar ve nem gerekir.
Sıcaklık bir maddeden diğerine akabilir.
Kaynama olmadan buharlaşma olmaz.
Isı alınca cismin sıcaklığı artar.
Bütün sıvılar 100 derecede kaynar 0 derecede donar.
Sıcaklık maddenin büyüklüğüne bağlıdır.
Isı sadece yukarı doğru hareket eder.
Buharlaşma için sıcaklık gerekir.
Genleşme-büzülme olayına mevsim değişikliği sebep
olur.
Genleşme ve büzülme olayları karıştırılmıştır.
Bir cismin sıcaklığı cismin boyutuna bağlıdır.
Maddeye transfer edilen ısı miktarı maddenin kütlesine
bağlıdır.
Isı cisimlerin büyüklüğüne bağlı olarak depolanabilir.
Cismin sıcaklığı yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır.
Sıcaklık sadece ateş olduğu durumlarda olur.
Madde sıcaklık alınca ısınır.
Kaynayan sudan çıkan kabarcıklar; oksijen, su buharı ve
hava kabarcıklarıdır.
Madde miktarına bağlı olarak kaynama sıcaklığı değişir.
Buharlaşma hızı arttıkça sıcaklık artar.
Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
Sıcaklık arttıkça genleşme miktarı azalır.
Genleşme sıcaklıkla değişmez.
Sıcaklıkları farklı iki madde temas ettiğinde soğuk olan
maddeden sıcak olan maddeye ısı aktarılır.
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Tablo.1 de görüldüğü gibi ilköğretim öğrencilerinin ısı-sıcaklık, kaynama, buharlaşma,
yoğuşma, genleşme ve büzülme gibi konularda kavram yanılgılarına sahip oldukları
görülmektedir. Buharlaşma ve yoğuşma konularında öğrencilerde var olan kavram
yanılgıları bilimsel tartışma odaklı öğretim yöntemi ile giderilmesi amacı ile ilköğretim 5.
Sınıf kazanımları dikkate alınarak bilimsel tartışma odaklı öğretim yöntemine uygun dört
adet etkinlik geliştirilmiştir. Geliştirilen etkinlikler aşağıda sunulmuştur.
ETKİNLİKLER
Etkinlik.1. Buharlaşma ve Yoğuşma Sırasında Sıcaklık Nasıl Değişir?
Öğrenci Kazanımı
4.1.Sıvıların ısı alarak buharlaştığını ve buharın yoğuşurken ısı verdiğini bir deneyle
gösterir.
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Etkinlik.2;3;4
Öğrenci Kazanımı
4.2.Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren deney tasarlar.
4.3.Deney sonuçlarını kullanarak sıcaklık arttıkça buharlaşmanın hızlanacağı çıkarımında
bulunur.
Etkinlik.2. Yarışan Teoriler: Kavram Karikatürü
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Kendini haklı çıkarmak için Gamze bir deney tasarladı.
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Bu etkinlikler; Tablo.1 de buharlaşma ve yoğuşma konularında öğrencilerde var olan
kavram yanılgıları dikkate alınarak argümantasyon stratejilerinden; deney raporu, deney
tasarımı, yarışan teoriler: hikaye ve yarışan teoriler: kavram karikatürü stratejisine uygun
olarak geliştirilmiştir. Her bir etkinlik için uygulama süresi iki ders saati(40’+40’) olarak
düşünülmüş olup ayrıca etkinliklerin uygulaması fen sınıflarında bilimsel tartışma ortamı
içerisinde olması gerekmektedir. Etkinliklerin uygulanması sırasında dersin yürütücüsü
olan fen bilimleri öğretmenine önemli görevler düşmektedir. Fen bilimleri öğretmeni
uygulama sürecinde sınıfta bilimsel tartışma ortamı oluşturarak, sınıf içerisinde öğrenciyi
bilimsel tartışma ortamına katmalı ve öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak
sağlamalıdır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Ülkemizde argümantasyonla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde argümantasyon
etkinliklerinin fen sınıflarında kullanımı ile öğrencilerde akademik başarının arttığı
görülmektedir (Öğreten & Uluçınar Sağır, 2014; Çetin, Kutluca & Kaya, 2014; Hasançelebi
Yeşildağ & Günel, 2013; Demirbağ & Günel, 2014; Demirbağ, 2011; Özkara, 2011;
Türkoğuz & Cin, 2013; Üstünkaya & Savran Gencer, 2012; Demirel, 2015). Bu çalışmada
buharlaşma ve yoğuşma konularında öğrencilerde var olan kavram yanılgılarının
giderilmesi için bilimsel tartışma odaklı öğretim yöntemine uygun etkinlik geliştirilmesine
odaklanılmıştır. Bu bağlamda geliştirilen etkinliklerin öğrencilerde var olan kavram
yanılgılarının giderilmesinde faydalı olacağına ve kavram yanılgılarının giderilmesi ile
öğrencilerde akademik başarının artacağı ayrıca etkili kavram öğretiminin sağlanılacağına
inanılmaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmada sunulan materyallerin bu alanda çalışan
araştırmacılar ve öğretmenler için örnek olacağı düşünülmektedir. Bilimsel tartışma odaklı
öğretim yöntemini sınıfında uygulayacak öğretmenlerin bu yöntemle ilgili yeterli alan
bilgisi ve uygulama becerisine sahip olmaları da argümantasyon becerilerinin öğrencilere
kazandırılması açısından oldukça önemlidir(Aktamış & Atmaca, 2016). Bu nedenle bu tür
materyallerin sınıf ortamlarında kullanılmadan önce uygulayıcısı olacak öğretmenlere
mutlaka gereken eğitim verilmelidir.
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FARKLI PROGRAMLARDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
SOSOYOBİLİMSEL KONULAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN
BELİRLENMESİ: NÜKLEER ENERJİ KONUSU
Hakan Şevki AYVACI
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, TRABZON
Gürhan BEBEK
Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, TRABZON
ÖZET
Sosyobilimsel konular sadece etki teması üzerine kurulu olmayan bu konuların altında toplumda yer alan her
birey tarafından yorum getirilebilen ve tartışmaya açık olana yapılardır. Dolayısıyla da içeriğini günlük
hayattan alan bu konunun eğitim-öğretim süreci içerisinde bulunması kaçınılmazdır. Araştırma kapsamında da
farklı öğretim programlarında eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının almış oldukları eğitimler göz önüne
alınarak nükleer enerji konusundaki görüş ayrılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Betimsel nitelikte olan bu
araştırmada, öğrencilerin konu hakkındaki bilgilerini derinlemesine incelemek ve buna bağlı olarak
görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlandığı için araştırmada özel durum yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın
katılımcılarını 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde 4
farklı alanda (Matematik- Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler-Resim) öğrenim görmekte olan 120 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırmada etik kuralları gereği katılımcı grup içerisinde yer alan öğrenciler M01, M02,
F01, F02, S01, S02 ve R01, R02, … şeklinde kodlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış mülakat formu
kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen ses kayıtları bilgisayar ortamına aktarılmış ve transkript edildikten
sonra araştırmada etik kuralları gereği silinmiştir. Yapılandırılmış mülakatlardan elde veriler nitel özellik
taşıdığı için Nvivo 9 Programı kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda elde
edilen veriler ise kodlar ve temalar halinde sunulmuştur. Araştırmanın güvenirlik faktörü için bağımsız iki
gözlemcinin yaptığı sınıflandırmadan elde edilen verilerin kodlamalarının tutarlılık oranına bakılmıştır. Bu
oran NVivo 9 Programı tarafından 0.83 (Kappa Güvenirlik Katsayısı) olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın
geçerlik faktörü için iç ve dış geçerlik unsurları göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmanın iç geçerliği için
araştırmacılar tarafından üye kontrol işlemi gerçekleştirilirken dış geçerliği için elde edilen veriler zengin ve
ayrıntılı bir biçimde okuyucuya sunulmuştur. Araştırmada katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda
nükleer enerji santrallerinin kurulması konusunda, nükleer enerji santrallerinin tehlikeli yönlerinin varlığı
konusunda ve nükleer enerji santrallerine ihtiyaç olup olmadığı konusunda olumlu ve olumsuz görüşlerinin
ifade edildiği görülmektedir. Bu bağlamda da farklı alanlarda eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının
almış oldukları eğitim doğrultusunda farklı düşüncelere sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Sosyobilimsel Konu, Nükleer Enerji.

1.GİRİŞ
Dünya nüfusunun her geçen gün artması, endüstrileşme konususun oldukça önemli
bir yere gelmesi ve toplumların üretim süreçlerini devam ettirme duygusuna bağlı olarak
enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır ( Özdemir ve Çobanoğlu,
2008). Bu bağlamda da ülkeler enerji kaynaklarına olan ihtiyaçlarını giderme hususunda
çeşitli yol ve yöntemlere yönelmektedirler (Palabıyık, Yavaş ve Aydın, 2010). Günümüzde
kamuoyunun da ön plana çıkardığı bir motto haline gelen nükleer enerji konusu da ülkelerin
enerji ihtiyaçlarını giderme hususunda başvurdukları yöntemlerden birisidir. Elektrik
üretiminde, tıpta, endüstride ve silah sanayinde oldukça önemli bir çalışma sahasına sahip
olan nükleer enerji konusu, enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlara (kömür, petrol,
doğalgaz gibi) sahip olmayan ülkelerde özellikle tercih edilen bir kaynak olarak karşımıza
çıkmaktadır (Temurçin ve Aliağaoğlu, 2003). Ayrıca diğer bir başlık olarak karşımıza çıkan
ve yenilebilir enerji kaynakları olarak ifade edilen yapıların (hidroelektrik, rüzgar, hidrojen,
güneş, su, jeotermal ve biokütle) coğrafi açıdan her yerde bol bulunmaması, hidrojen ve
rüzgâr dışındaki kaynakların üretiminin çok pahalı olması nükleer enerjiye olan talebi
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arttırmaktadır (Yılmaz, 2006). Bu bağlamda da doğal gaz rezervlerine sahip olmayan
ülkemizde de nükleer santrallerin oluşturularak enerji ihtiyacının giderilmesi böylece de
dışa olan bağımlılık azaltılmaya çalışılmaktadır.
Nükleer enerji santrallerinin toplumların ihtiyaçlarını karşılama ve dışa bağımlılığı
azaltma anlamında olumlu yönde etkilere sahip olmasına rağmen çeşitli çevresel sorunlara
da yol açtığını göz ardı etmemek gerekmektedir. Enerji üretimi sonucu ortaya çıkan gaz
atıkların küresel ısınmaya ve küresel iklim değişikliğine yol açması sürecini daha iyi
anlayabilmek için, bu sürecin tarihsel ve toplumsal boyutu irdelenmelidir. Nükleer enerjinin
elde edilmesi sırasında çeşitli maddeler açığa çıkmaktadır. Bunları; sıcaklık (termonükleer
üniteyi çalıştırır), uranyum olmayan reaktör maddeleri, uranyum bileşikleri (bunlar
sonradan işlenebilir), atıklar, parçalanma ürünleri ve radyasyon olarak sıralamak
mümkündür. Bugün dünyada mevcut nükleer silahlar birçok gezegeni yok edebilecek
güçtedir. Nükleer santralde kullanılacak yakıtın çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesi ve
kullanılması aşamasında kirlenme olduğu gibi, güç reaktörlerinde ve atıkların işlenmesi ile
depolanması sırasında da çevre kirlenmesi oluşmaktadır. Gaz, sıvı, katı haldeki radyoaktif
atıklar çevreyi kirletmekte ve tüm canlıları etkileyebilmektedir (Koç ve Şenel, 2013). 1979
yılında, ABD’nin “Three Mile Island” santralindeki ünitelerden birinde soğutucu kaybı
sonucu reaktör kalbi erimiştir. Kazada ölen olmamış, radyasyon salınımı kontrol altına
alındığından çevreye çok etkisi olmamıştır. Ancak 1986 yılında o dönemdeki adı ile
Sovyetler Birliği’nin bir kenti olan Çernobil’de Nükleer Güç Reaktörünün 4.ünitesinde
meydana gelen problemin kontrol altına alınamaması sonucunda patlama ile birlikte
meydana gelen radyasyonun milyonlarca canlı üzerine etkisi bu duruma en net örnek olarak
verilebilir. Böyle bir enerji kaynağının canlılar ve çevre üzerine etkisi göz önüne
alındığında sosyal bilimlerin çalışma alanları arasında yer alması da kaçınılmaz bir gerçek
haline gelmiştir (Wendy, 2015).
Sosyobilimsel bir konu haline gelen nükleer enerji konusunda yürütülen çalışmalar
incelendiğinde ise daha çok insan sağlığı ve çevreye olan etkileri üzerine ve gelecekteki
etkilerine yönelik çalışmalar karşımıza çıkmaktadır (Özdemir ve Çobanoğlu, 2008). Oysaki
sosyobilimsel konular sadece etki teması üzerine kurulan bir konular değillerdir. Bu
konuların sosyobilimsel olmalarının altında toplumda yer alan her birey tarafından yorum
getirilebilen ve tartışmaya açık olmaları yatmaktadır. Dolayısıyla da içeriğini günlük
hayattan alan bu konunun eğitim-öğretim süreci içerisinde öğrencilere verilmesi oldukça
önemlidir (Jho, Yoon ve Kim, 2014; Wu ve Tsai, 2007; Zeidler ve diğerleri, 2002). Eğitim
– öğretim sürecinde ise bireylerin okumakta oldukları bölümlere yönelik verilen eğitim
anlayışının farklı perspektiflere dayanıyor olması bu durum ile ilgili farklılıkların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Araştırma kapsamında da farklı öğretim programlarında
eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının almış oldukları eğitimler göz önüne alınarak
nükleer enerji konusundaki görüş ayrılıkları tespit edilmek amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Bu başlık altında araştırmada kullanılan model, katılımcılar, veri toplama aracı, veri
toplama süreci, verilerin analizi ve geçerlik – güvenirlik çalışmaları ayrı ayrı ele alınarak
başlıklar halinde sunulacaktır.
2.1. Araştırma Modeli
Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, öğrencilerin konu hakkındaki bilgilerini
derinlemesine incelemek ve buna bağlı olarak görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlandığı için
araştırmada özel durum yöntemi tercih edilmiştir. Özel durum çalışması, nitel araştırma
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yaklaşımlarının sahip olduğu özellikleri taşıyan bir araştırma yöntemi olarak bilinmektedir.
Bu yöntemin araştırmacıya bir konu hakkında derinlemesine inceleme imkânı sunması
(Creswell, 2003) nedeniyle araştırmalarda tercih edildiği bilinmektedir. Araştırma
kapsamında da farklı eğitim programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının
görüşlerinin alınması amaçlandığından ve bu amaca yönelik derinlemesine inceleme
sürecini içerdiğinden bu yöntemin kullanılması uygun görülmüştür.
2.2. Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde 4 farklı alanda (Matematik- Fen Bilimleri-Sosyal
Bilgiler-Resim) öğrenim görmekte olan 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen
adaylarının bu alanlardan seçilmesinin nedeni araştırmanın amacı doğrultusunda ortaya
konulacak veriler ile ilgili farklı perspektiflerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu bağlamda
da amaçlı bir biçimde katılımcıların seçildiğini ifade etmek pekte yanlış olmayacaktır.
Araştırmada etik kuralları gereği katılımcı grup içerisinde yer alan öğrenciler M01, M02,
F01, F02, S01, S02 ve R01, R02, … şeklinde kodlanmıştır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmanın amacı doğrultusunda
araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış mülakat formları sahip olduğu esneklik ve derinlemesine inceleme
imkânından (Yıldırım ve Şimşek, 2008) dolayı tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış
formun oluşturulma sürecinde ilk olarak literatür taranmış ve araştırma konusuna yönelik
bilgiler edinilmiştir. Elde edilen bilgiler uzman görüşü ışığında son halini alarak uygulama
sürecine hazır hale getirilmiştir.
2.4. Veri Toplama Süreci
Yapılandırılmış mülakatların yürütülmesi esnasında katılımcı grubunun izni alınarak
ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Yaklaşık olarak her bir katılımcı ile 15’er dakikalık
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda katılımcılardan elde edilen ses kayıtları
bilgisayar ortamına aktarılmış ve transkript edildikten sonra araştırmada etik kuralları
gereği silinmiştir.
2.5. Verilerin Analizi
Yapılandırılmış mülakatlardan elde veriler nitel özellik taşıdığı için Nvivo 9
Programı kullanılarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analiz, araştırmacının
katılımcı grubundan elde ettiği veriler anahtar kelime ve kavram varlığına bağlı olarak alt
kategorilere indirgeyerek özetlediği bir tekniktir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2011).
Araştırmada elde edilen verilerde anahtar kelimelerin varlığı ve temalara ayrılabilir oluşu
betimsel analiz tekniğinin kullanılmasını sağlamıştır. Betimsel analiz sonucunda elde edilen
veriler ise kodlar ve temalar halinde sunulmuştur.
2.6. Geçerlik – Güvenirlik Çalışmaları
Araştırmanın güvenirlik faktörü için bağımsız iki gözlemcinin yaptığı
sınıflandırmadan elde edilen verilerin kodlamalarının tutarlılık oranına bakılmıştır. Bu oran
NVivo 9 Programı tarafından 0.83 (Kappa Güvenirlik Katsayısı) olarak hesaplanmıştır.
Araştırmanın geçerlik faktörü için iç ve dış geçerlik unsurları göz önünde
bulundurulmuştur. Çalışmanın iç geçerliği için araştırmacılar tarafından üye kontrol işlemi
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gerçekleştirilirken dış geçerliği için elde edilen veriler zengin ve ayrıntılı bir biçimde
okuyucuya sunulmuştur.
3. BULGULAR
Farklı öğretim programlarında eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının almış
oldukları eğitimler göz önüne alınarak nükleer enerji konusundaki görüş ayrılıkları tespit
edilmek amacıyla yürütülen bu araştırmada katılımcılardan elde edilen veriler tablo ve
şekiller halinde aşağıda sunulacaktır. İlk olarak “Nükleer enerji santrallerinin
kurulmasına yönelik görüşleri” nin alındığı mülakat sorularından elde edilen veriler Tablo
1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasına Yönelik Görüşler

Tablo 1 incelendiğinde, nükleer enerji santrallerinin kurulmasına yönelik olarak
farklı branşlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının konu ile ilgili olumlu ve olumsuz
olmak üzere iki farklı temada görüş bildirdikleri karşımıza çıkmaktadır. Gelişmişliği
arttırmak, enerji veriminin yüksekliği,
mevcut durumdaki doğal kaynakların
yetersizliği ve enerji ihtiyacını gidermek amacıyla bu santrallerin kurulması konusunda
olumlu ifadelere yer verdikleri karşımıza çıkmaktadır. Fen Bilimleri eğitimi alanında
öğrenim görmekte olan F25 kodlu öğretmen adayı gelişmişliği arttırmak koduna yönelik
“Nükleer enerji gelişmişlik düzeyi için önemlidir. Ülkelerin hedefi de gelişebilmektedir. Şu
an Amerika’ya baktığımızda her türlü enerji santrallerini içermektedir ve gelişmişlik
seviyesinde de 1.sıradadır.” şeklinde görüş belirtmiştir. Matematik eğitimi alanında
öğrenim görmekte olan M24 kodlu öğretmen adayı enerji verimliliğinin yüksekliği koduna
yönelik görüşünü “Mevcut enerji kaynaklarının yetersiz olduğu durumda farklı enerji
kaynaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Nükleer enerjide ihtiyacımız olan enerjiyi çok fazla
sağladığı düşünülürse gereklidir ve kullanılmalıdır.” şeklinde belirtmiştir. Sosyal Bilimler
eğitimi alanında öğrenim görmekte olan S8 kodlu öğretmen adayı doğal kaynakların
yetersizliği koduna yönelik “Yeterli düzeyde enerji kaynaklarına sahip değiliz. Özellikle de
doğal olan kaynaklar diye ifae edttimiz doğal gaz ve petrol gibi yapıların olmayışından
dolayı kurulmalıdır.” şeklinde görüşünü ifade etmiştir. Resim eğitimi alanında öğrenim
görmekte olan R12 kodlu öğretmen adayı enerji ihtiyacını giderme koduna yönelik
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“Küreselleşen dünyada enerji üretimi önemli bir ihtiyaçtır. Bu enerji ihtiyacını gidermek
adına çeşitli uygulamalar denense de dünya da geçerli olan ülkelerin de kullandığı nükleer
enerji santrallerini kullanmak gerekir. En büyük enerjiler nükleer santrallerle elde
edilebilmektedir.” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.
İkinci olarak “Nükleer enerji santrallerinin tehlikeli yönlerine yönelik görüşleri”
nin alındığı mülakat sorularından elde edilen veriler Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Nükleer Enerji Santrallerinin Tehlikeleri Yönleri

Tablo 2 incelendiğinde, nükleer enerji santrallerinin tehlikelerine yönelik olarak
farklı branşlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının konu ile ilgili olumlu ve olumsuz
olmak üzere iki farklı temada görüş bildirdikleri karşımıza çıkmaktadır. Önlemlerin
Geçerliliği ve Patlama Riskinin Düşüklüğü sebebiyle nükleer santrallerin tehlikelerinin
olmadığı yönünde olumlu ifadelere yer verdikleri karşımıza çıkmaktadır. Fen Bilimleri
eğitimi alanında öğrenim görmekte olan F29 kodlu öğretmen adayı önlemlerin geçerliliği
koduna yönelik olarak “Gerekli tedbirler alındığı takdirde birçok ülkenin yaptığı gibi enerji
üretilebilir ve kullanılabilir. Bu nedenle de nükleer enerji santrallerinin tehlikeli bir
yönünün olduğunu düşünmüyorum” şeklinde görüş belirtmiştir. Matematik eğitimi alanında
öğrenim görmekte olan M19 kodlu öğretmen adayı patlama riskinin düşüklüğü koduna
yönelik görüşünü “Tehlikeli olması durumu patlamasın riskinin olmasından kaynaklanır.
Bu patlamanın yaşanması olasılığı ise oldukça düşüktür.” şeklinde belirtmiştir. Benzer
biçimde Sosyal Bilimler eğitimi alanında öğrenim görmekte olan S8 kodlu öğretmen adayı
“Sızıntı olursa çok tehlikelidir. Ama yeterince güvenlik önlemleri alınırsa bir sorun
oluşmaz.” şeklinde görüş belirtmiştir. Patlama Riski nedeniyle nükleer enerji santrallerinin
tehlikeli olabileceğine yönelik olarak ise Resim eğitimi alanında öğrenim görmekte olan
R12 kodlu öğretmen adayı görüşünü “Tedbirsiz çalışmalar ve santrallerde ki olası
zayıflıklar büyük sıkıntılara yol açabilir.” şeklinde ifade etmiştir. Benzer biçimde Fen
Bilimleri eğitimi alanında öğrenim görmekte olan F29 kodlu öğretmen adayı “Nükleer
enerji santrallerinin sahip olduğu uranyum elementinin aktif bir element olması ve çeşitli
ışımalar sonucunda enerji elde ediliyor olmasından çıkan ısıyı absorblama
mekanizmasında sorunlar meydana gelebilecek olması bu enerji sağlama türünü oldukça
riskli hale getirmektedir.” şeklinde görüşünü belirtmiştir.
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Üçüncül olarak “Nükleer enerji santrallerinin çevreye etkisine yönelik görüşleri”
nin alındığı mülakat sorularından elde edilen veriler Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Nükleer Enerji Santrallerinin Çevreye Etkisine Yönelik Görüşler
Şekil 1 incelendiğinde, nükleer enerji santrallerinin çevreye etkisine yönelik olarak
farklı branşlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının konu ile ilgili Doğal Yaşamın Zarar
Görmesi, Doğanın Dengesinin Bozulması, Radyasyonun Uzun Yıllar Etkisini
Göstermesi ve Yeşil Alanların Yok Olması gibi çevresel zararları olabileceği hakkında
olumsuz ifadelere yer verdikleri belirlenmiştir. Fen Bilimleri eğitimi alanında öğrenim
görmekte olan F5 kodlu öğretmen adayı nükleer enerji santrallerinin doğal yaşamın zarar
görmesine yönelik görüşünü “Çevresel faktörler gözle görülebilecek oranda etkilenecektir.
Çünkü bu enerjiyi üretim sürecinde çok fazla zararlı dalgalar oluşmakta ve buda çevreyi
oldukça etkileyeceğini düşünüyorum. Etraftaki bitkilerin, tarım ürünlerinin, hayvanların,
insanların yerleşim yerlerini etkileyecektir. Doğal güzelliklerin bozulmasına neden
olacaktır.” şeklinde belirtmiştir. Matematik eğitimi alanında öğrenim görmekte olan M21
kodlu öğretmen adayı nükleer enerji santrallerinin doğanın dengesini bozacağına yönelik
görüşünü “Nükleer enerji üretiminin olduğu bir yerin ikliminde dahi değişmeler olur.
İnsanlar yani bizler bu değişen iklime ayak uyduramayız. Bu da yaşayan pek çok canlının
nükleer enerji üretimi sürecinde perişan olduğunu söyleyebiliriz.”şeklinde ifade etmiştir.
Sosyal Bilimler eğitimi alanında öğrenim görmekte olan S30 kodlu öğretmen adayı
radyasyonun uzun yıllar sürecek etkileri insanları, hayvanları ve tüm canlılığı tehlikeye
atacağına yönelik “Nükleer enerjinin kullanıldığı alanda gerçekleşebilecek patlama,arıza
gibi durumlarda o alanın yıllarda kendini temizleyemediği ,doğumlarda
rahatsızlıklar,hastalıklarda artış olduğunu biliyorum.’’ şeklinde görüş belirtmiştir. Resim
eğitimi alanında öğrenim görmekte olan R18 kodlu öğretmen adayı nükleer enerji
santrallerin oluşturacağı çevresel faktörlerle alakalı olarak yeşil alanların yok olacağı ve
verimsizleşeceği hakkında ki görüşünü “Ağaçlar ve topraklarımız bizim en büyük
servetimizdir. Onları yok saymak yaşanılmaz bir dünya yaratmak olacaktır. Nükleer
santraller yıllarca telafisi olmayan kısır bir dünyaya evet demekten başka bir şey değildir.”
şeklinde ifade etmiştir.
Son olarak “Nükleer enerji politikası hakkında görüşleri” nin alındığı mülakat
sorularından elde edilen veriler Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2. Nükleer Enerji Politikası Hakkında Görüşler
Şekil 2 incelendiğinde, ülkemizin nükleer enerji ve enerji politikasına yönelik olarak
farklı branşlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının konu ile ilgili uzun vadeye yayılmış
emin adımlar atmayı düşünen ve tedbirsiz ve plansız politikalar uygulamayı tercih eden
politikalar benimsedikleri ifade edilmiştir. Fen Bilimleri eğitimi alanında öğrenim görmekte
olan F8 kodlu öğretmen adayı enerjinin ithal edilmesi ve Avrupa ya olan bağımlılık
temasına yönelik olarak “Ülkeler bazında düşünecek olursak bizim ülkemiz enerji
bakımından yetersiz kalıp dışarıya bağımlı hale gelebilir. Nükleer enerjinin bana göre
sağlayacağı en büyük yarar tasarrufu arttırarak gelişmişlik seviyesi olarak ülkemizi ileriye
taşımaktır.” şeklinde görüş belirtmiştir. Matematik eğitimi alanında öğrenim görmekte olan
M22 kodlu öğretmen adayı uzun vadede enerji yatırımlarımızın olduğu hakkında görüşünü
“Aslında nükleer enerji konusunda belki biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Yani yeni
oluşturulan enerji politikalarının biraz daha ileriye dönük. Bildiğim kadarıyla 2 yerde
nükleer santral yapımına karar verildi.” şeklinde ifade etmiştir. Sosyal Bilimler eğitimi
alanında öğrenim görmekte olan S4 kodlu öğretmen adayı planlanmamış günü kurtarmaya
yönelik projelerle enerji politikasının yürütüldüğü belirterek, görüşünü “Enerji bakanlığı
ülkemizde yaptığı politikalar kesinlikle amaçsız ve günü kurtarmak için gelecek
düşünülmeden yapılmaktadır.’’ şeklinde açıklamıştır. Resim eğitimi alanında öğrenim
görmekte olan R9 kodlu öğretmen adayı uzun vadede ülkemizin enerjisini üretebileceğine
yönelik görüşünü “Ülkemizin bu konuda hazırlıkları olduğunu biliyorum. Ama bu konuda
başarılı olup olamayacağı konusuna şüphelerim var.” şeklinde ifade etmiştir.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri program ile nükleer
enerjiyle ilgili görüşleri arasında farklıkların olduğu görülmektedir. Fen Bilimleri ile
Matematik Öğretmenliği bölümündeki öğretmen adayları, Sosyal Bilimler ve Resim
Öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarına göre nükleer enerjinin kullanılmasının
gerektiğini savunmaktadır. Dünya genelinde tercih edilen bu enerjinin tehlikelerinin
bilincinde olarak gerekli önlemler alınırsa faydalarının çok büyük olacağını belirtmişledir.
Araştırma kapsamında böle bir sonucun ortaya çıkmasında öğretmen adaylarının lisans
programlarında aldıkları derslerin etkisinin olduğunu düşünülmektedir. Fen Bilimleri
öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının lisans programında
aldığı dersler incelendiğinde 26 tane dersten 12 tanesinde, matematik öğretmenliği
bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının lisans programında aldığı dersler
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incelendiğinde 26 tane dersten 7 tanesinde, sosyal bilimler öğretmenliği bölümünde
öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının lisans programında aldığı dersler
incelendiğinde 26 tane dersten 4 tanesinde ve resim öğretmenliği bölümünde öğrenim
görmekte olan öğretmen adaylarının lisans programında aldığı dersler incelendiğinde 26
tane dersten sadece 2 tanesinde direkt ya da dolaylı olarak bu konuya değinildiği karşımıza
çıkmaktadır. Bu durum ise araştırma kapsamında ortaya çıkan sonucumuzu destekler
niteliktedir.
Araştırmanın dikkat çekici unsurlarından bir tanesi de çalışmaya katılan
öğretmen adaylarının yaklaşık olarak % 52’sinin, nükleer enerji ve nükleer santraller
konusunda ön bilgisinin olmadığıdır. Konuya yönelik olarak alınan görüşler de ise kitle
iletişim araçlarında oldukça yoğun bir şekilde olumsuz ön görünün yaratılmasının etkili
olduğu ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki kitle iletişim araçları, çok
çeşitli konudaki enformasyonla, insanlar üzerinde etkili olabilmektedir. Bilgi edinmek ve
özellikle de boş zamanları değerlendirmek üzere kitle iletişim araçlarına yönelen insanlar,
yoğun bir yönlendirme ile karşı karşıya kalmaktadır. Eğitim, kültür, coğrafya, ekonomik
durum veya diğer faktörlerin etkisiyle, çoğu kere alternatifsiz bir reaktif araç olan kitle
iletişim araçları, insanlar üzerindeki etkisini daha da artırabilmektedir (Arslan, 2004; Işık,
2002). Dünya’da kitle iletişim araçları aracılığıyla topluma aktarılan nükleer santraller
konusunda iki farklı görüş olduğu görülmektedir: “Nükleer rönesans” görüşünü
benimseyenler, küresel ısınmadan dünyayı kurtarmanın en temiz yolunun nükleer santraller
olduğunu savunmaktadırlar. “Nükleer kâbus” görüşünü benimseyenler ise, “güvenlik” ve
“atıkların yok edilememesi” konusunu gündeme getirerek 1986’da meydana gelen Çernobil
kazasını örnek göstermektedirler (Özdemir ve Çobanoğlu, 2008). Araştırma kapsamında da
nükleer enerji santralleri konusunda bir ön yargının oluşmasında ve konunun
araştırılmasının önüne geçilmesinde bu kaynakların etkisinin olduğu bir kez daha gözler
önüne serilmiştir.




5. ÖNERİLER
Coğrafi konumda göz önüne alarak enerji sağlamaya yönelik kaynaklar açısından
çeşitlilik sağlanmalı ve böylece de alternatif enerji kaynaklarına sahip olunmalıdır.
Enerji ihtiyacının giderilmesinde yerli kaynakların kullanılmasına özen gösterilerek
dışa bağımlılık azaltılmalı ve ülkemizin zengin bir biçimde sahip olduğu bor
elementi kullanılabilir hale getirilmelidir.
İlköğretim seviyesinden yükseköğretim seviyesine kadar hangi alanda olursa olsun
enerji ihtiyacının önemi kavratılarak eğitim – öğretim süreci desteklenmelidir.
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FARKLI EĞİTİM SEVİYESİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
KAB, PAB ve TPAB FAKTÖRÜNE BAĞLI OLARAK İNCELEMESİ
Hakan Şevki AYVACI
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, TRABZON
Gürhan BEBEK
Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, TRABZON
ÖZET
Teknolojide ve bilimde meydana gelen değişimlere ve gelişimlere uyum sağlamanın amaçlandığı 21.
Yüzyılda, nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve nitelikli bir eğitimin sağlanması için eğitim sisteminin
amaçlarının yerine getirilmesi ve bu sistemin düzgün işleyebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sistemin
içerisinde olan tüm öğelerin özellikle de süreç içerisinde rehberlik rolü üstlenen öğretmenlerin görevlerini
düzgün olarak yerine getirmesi önem teşkil etmektedir. Bu durumda öğretmenlerin öğretim görevini yerine
getirebilmek için çeşitli yeterliklere sahip olmaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar
öğretmenlerin konu alan bilgisi (KAB), pedagojik alan bilgisi (PAB) ve teknolojik pedagojik alan bilgisi
(TPAB) gibi yeterliklere sahip olmaları gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Araştırma kapsamında da eğitimöğretim süreçleri boyunca KAB, PAB ve TPAB konusunda dersler alan farklı eğitim seviyesindeki fen bilgisi
öğretmen adaylarının öz yeterliklerine yönelik görüşleri ifade edilen faktörlere bağlı olarak incelenmeye
çalışılmıştır. Mevcut durumu tespit etmeye yönelik olan bu araştırmada, fen bilimleri öğretmen adaylarının öz
yeterlik konusuna yönelik görüşlerinin KAB, PAB ve TPAB bağlamında derinlemesine incelemek
amaçlandığı için özel durum yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi
Öğretmenliği programında 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 40 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırmada etik kuralları gereği katılımcı grup içerisinde yer alan 1.sınıflar Ö1.01, Ö1.02,
…, 2.sınıflar Ö2.01, Ö2.02, 3.sınıflar Ö3.01, Ö302, … ve 4.sınıflar Ö4.01, Ö4.02, … şeklinde kodlanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak klinik mülakatlar kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler
frekans-yüzde tabloları şeklinde nitel veriler ise tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Araştırmada
katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda öğretim seviyesi arttıkça öz yeterlik algısına yönelik görüşlerin
olumlu yönde arttığı ve bu duruma sebep olarak ise 4 yıllık eğitim-öğretim süzgecinden geçirilmiş olmalarının
yattığı ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Öz Yeterlik, KAB-PAB-TPAB

1.GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz ve bilgi çağı adı verilen 21 yy. da gerçekleşen sosyal,
kültürel, ekonomik ve teknolojik değişme ve gelişmeler bilgi üretiminin katlanarak
artmasını sağlamıştır (Taşdemir, 2012). Buna paralel olarak sözü edilen değişme ve
gelişmelere bireyler uyum sağlamak zorunda kalmış ve bunun neticesinde de topluma uyum
sağlayan nitelikli bireyler yetiştirmek önemli hale gelmiştir. Nitelikli insan yetiştirmenin en
iyi yolu ise nitelikli bir eğitimden geçmektedir. Nitelikli bir eğitimin sağlanması için, bir
sistem olan eğitimin sisteminin; amaçlarının yerine getirilmesi ve bu sistemin düzgün
işleyebilmesi gerekmekte, bu nedenle sistemin içerisinde olan tüm öğelerin görevlerini
düzgün olarak yerine getirmesi önem teşkil etmektedir. Bu durum öğretme işi ve ülkenin
gereksinim duyduğu nitelikli bireyi yetiştirme görevi öğretmene ait olduğundan; eğitim
sisteminin temelinde öğretmenin olduğu yargısını desteklemektedir (Kahyaoğlu ve Yangın,
2007). Ayrıca “hiçbir eğitim modeli o modeli işletecek personelin niteliğinin üzerinde
hizmet üretemez. Bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir” ifadesini kullanan
Kavcar (1999), eğitim sistemi içerisinde öğretmenin bulunduğu konumu etkili bir biçimde
özetlemiştir. Bu bağlamda eğitim sisteminin temelinde olan öğretmenlerin öğretim görevini
yerine getirebilecek gerekli niteliklere sahip olması gerekmektedir.
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Öğretmenlerin niteliği üzerine günümüzde birçok araştırma yapılmakta, fakat
öğretmenin performansının çok karmaşık yapıda olmasından dolayı, basit bir konu olarak
ele alınmamaktadır. Ülkemizde öğretmen yetiştirme programları nitelikli öğretmenler
yetiştirilmesi amacıyla genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi boyutlarında
düzenlenmiştir (Çetin, 2009). Dolayısıyla öğretmenlerin gerekli alan bilgisine, yüksek
genel kültür seviyesine, kime, nasıl, nerede ve niçin öğretiyorum sorusunun yanıtı olarak
öğretmenlik meslek bilgisine sahip olmaları gerekmektedir (Çetin,2009). Öğretmenlerin
mesleki yeterliklerini yerine getirmeleri onların iyi eğitim almaları ve söz konusu
yeterlikleri ‘’ yapabilecekleri’ yönündeki inançlarına bağlanmaktadır. İşte bu inanç,
Bandura’nın Sosyal Bilişsel Kuramı’ndaki ‘’öz yeterlik’’ kavramı ile açıklanmıştır.
Bandura’ya (1986) göre öz yeterlik inancı, “Bireyin belli bir performansı göstermek için
gerekli etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi
yargısıdır.” Bandura (1995) ve Pajares (2002) öz yeterliğe bireyin “bir şeyi yapabilip
yapamayacağı” hakkındaki yargısından daha çok, ‘’yapabileceği’’ konusundaki inancı
olarak yaklaşması gerektiğinden bahsetmiştir (Karadeniz 2011). Bu bağlamda öğretmen özyeterlik algıları, öğretmenlerin öğrencilerin performanslarını etkileme kapasitelerine veya
görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli davranışları
gösterebilecekleri konusundaki algıları olarak tanımlanmaktadır (Atıcı, 2000). Yapılan
çalışmalarda öz yeterliği yüksek ve düşük olan öğretmenler arasında sınıf düzeni, yeni
yöntemler kullanma, öğrencilere dönüt verme gibi çeşitli faktörlerde davranış farklılıkları
gösterdiklerini, bu durumunsa öğrencilerin gerek motivasyon, gerekse de başarılarını
etkilediğini kaydetmişlerdir (Yılmaz ve arkadaşları, 2004). Öz yeterlik algısı yüksek olan
öğretmenlerin sınıf düzenini sağlamada daha etkin, yeni yöntemler kullanmaya daha yatkın,
öğrencilere dönütler verirken daha sıcak, ılımlı ve hata yapan öğrencilere daha az eleştiri
yapan ve öğrenci merkezli ders işleyen öğretmenlerdir (Tschannen-Moran ve Hoy 2001;
Henson 2002,). Buna karşın öz yeterlik algısı düşük olan öğretmenler ise; sınıf hâkimiyetini
sağlamada daha katı kurallı ve cezaya başvuran, öğrencilere dönütler verirken kötümser
görüşlere sahip, öğretmen merkezli ders işleyen kişilerdir (Tschannen- Moran vd. 1998;
Henson, 2002;).
Yapılan birçok çalışma öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi türleri arasında
pedagojik alan bilgisinin önemli bir bilgi türü olduğunu vurgulamaktadır (Bilgin ve
arkadaşları, 2012). Öğretmenlerin eğitilmesinde konu alanının yanı sıra pedagojik alan
bilgisinin de yer alması gerektiğini savunan Shulman (1999), pedagojik alan bilgisini,
etkili bir şekilde sınıf yönetiminin nasıl sağlanacağı yönündeki birçok sorunun cevabı
olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda 1986 yılında Shulman tarafından geliştirilen
Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) kavramına teknolojik bilgi eklenerek PAB’ın genişletildiği
TPAB kavramı da önem arz etmektedir (Bilgin, Tatar ve Ay, 2012). Araştırma kapsamında
da lisans eğitim süreçleri boyunca birçok konu alanında KAB, PAB ve TPAB konularında
eğitimler alan fen bilimleri öğretmenliği programını bitiren öğretmen adaylarının konu ile
ilgili görüşlerini alma mottosundan yola çıkarak “Farklı öğrenim seviyelerindeki fen
bilimleri öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerine ilişkin görüşleri nelerdir ve KAB,
PAB, TPAB değişkenlerine bağlı olarak nasıl bir değişim göstermektedir?’’ sorusu
oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışma ‘’öz yeterlik ‘’ ile ilgili yapılacak olan çalışmalara
kaynak niteliği oluşturması, öğretmen adaylarının mesleğe atandıktan sonra gösterecekleri
çabaları bakımından kılavuzluk sağlayabilmesi ve nitelikli öğretmen yetiştirilen eğitim
kurumlarındaki program geliştiricilerine kaynak sağlayabileceği gerekçesi bakımından
önem taşımaktadır.
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1.1.Amaç
Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde eğitim 20132014 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim görmekte olan farklı öğrenim seviyelerindeki
(1., 2., 3. ve 4. sınıf) fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerinin kendi
görüşlerine ve KAB, PAB, TPAB değişkenlerine bağlı olarak değerlendirilmesi amacıyla
yapılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.
1)Fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançları nasıldır?
2) Fen bilimleri öğretmen adaylarının konu alan bilgisi (KAB) öz yeterlikleri,
öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
3) Fen bilimleri öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi (PAB) öz yeterlikleri,
öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
4) Fen bilimleri öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) öz
yeterlikleri, öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
2. YÖNTEM
Bu başlık altında araştırmada kullanılan model, katılımcılar, veri toplama aracı, veri
toplama süreci, verilerin analizi ve geçerlik – güvenirlik çalışmaları ayrı ayrı ele alınarak
başlıklar halinde sunulacaktır.
2.1. Araştırma Modeli
Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, öğretmen adaylarının konu hakkındaki
bilgilerini derinlemesine incelemek ve buna bağlı olarak görüşlerini ortaya çıkarmak
amaçlandığı için araştırmada özel durum yöntemi tercih edilmiştir. Özel durum, ilgilenilen
araştırma konusu hakkında derinlemesine bilgi elde etmeyi ve olayı her yönüyle anlamayı
amaçlayan bir araştırma yöntemidir (Çepni, 2010). Araştırma kapsamında da farklı eğitim
seviyelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması
amaçlandığından ve bu amaca yönelik derinlemesine inceleme sürecinden dolayı bu
yöntem tercih edilmiştir.
2.2. Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği
programında 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 40 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırmada etik kuralları gereği katılımcı grup içerisinde yer alan
1.sınıflar Ö1.01, Ö1.02, …, 2.sınıflar Ö2.01, Ö2.02, 3.sınıflar Ö3.01, Ö302, … ve 4.sınıflar
Ö4.01, Ö4.02, … şeklinde kodlanmıştır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak klinik mülakatlar kullanılmıştır. Eğitimde
klinik mülakatların amacı, öğrencilerin stratejilerini, bilgi yapılarını veya düşünme
biçimlerini karakterize etmek, gelişim süreçlerini daha iyi anlamak ve problem çözme
davranışlarını araştırmaktır (Baki, Karataş ve Güven, 2002). Özellikle öğretmenler
açısından ilişkili bir biçimde KAB, PAB ve TPAB değişkenlerine göre incelemenin
yapılacak olması bu yöntemin tercih edilmesini sağlamıştır.
2.5. Verilerin Analizi ve Geçerlik – Güvenirlik Çalışmaları
Yapılandırılmış mülakatlardan elde veriler nitel özellik taşıdığı için Nvivo 9
Programı kullanılarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Bunun sonucunda ortaya çıkan
temalar ve kodlar tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Anketten elde dilen veriler ise
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nice veriler olduğu için frekans-yüzde tabloları şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın
güvenirlik faktörü için bağımsız iki gözlemcinin yaptığı sınıflandırmadan elde edilen
verilerin kodlamalarının tutarlılık oranına bakılmıştır. Bu oran NVivo 9 Programı
tarafından 0.76 (Kappa Güvenirlik Katsayısı) olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın geçerlik
faktörü için iç ve dış geçerlik unsurları göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmanın iç
geçerliği için araştırmacılar tarafından üye kontrol işlemi gerçekleştirilirken dış geçerliği
için elde edilen veriler zengin ve ayrıntılı bir biçimde okuyucuya sunulmuştur.
3. BULGULAR
Farklı öğretim programlarında eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının almış
oldukları eğitimler göz önüne alınarak nükleer enerji konusundaki görüş ayrılıkları tespit
edilmek amacıyla yürütülen bu araştırmada katılımcılardan elde edilen veriler tablolar
halinde aşağıda sunulacaktır. İlk olarak “Öğretmenlerin yeterlilikleri hakkında görüşleri”
nin alındığı klinik mülakat sorularından elde edilen veriler Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Yeterlilik Konusu Hakkındaki Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Öğrenim
gördükleri
kademede
eksikleri
olduğunu
düşünmeleri
bakımından kendini yetersiz görenler
Konu alan bilgisi bakımından kendini
yetersiz görenler
Pedagojik alan bakımından kendini
yetersiz görenler
Konu bilgisi bakımından kendini
yeterli görenler
Pedagojik alan bakımından kendini
yeterli görenler
Zamanla kendini geliştirip yeterlik
kazanacağı inancında olanlar

Lisans 1
f
%
17
32.1

Lisans 2
f
%
10
23.8

f
6

Lisans 3
%
14.6

Lisans 4
f
%
5
11.4

7

13.2

-

-

11

26.8

8

18.1

4

7.5

-

-

6

14.6

-

-

2

3.8

5

9.4

3

7.3

12

27.3

-

-

6

11.3

12

29.2

19

43.1

20

37.7

14

26.4

10

24.3

7

15.9

Tablo 1 incelendiğinde, 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %
32.1’i öğrenim gördükleri kademede yetersiz olduklarını ifade etmiştir. Ö1.1 kodlu
öğretmen adayı bu konu hakkındaki görüşlerini ‘’Şu anda 1. Sınıfta olduğum için kendimi
yeterli görmüyorum fakat mezun olduğumda almış olduğum eğitimle kendimi yeterince
hazır hissedeceğime inanıyorum ’’ şeklinde ifade etmiştir. 1. sınıfta olan öğretmen
adaylarının %37.7 ’si kendilerini yeterli görmeyip, kendilerini geliştirerek sözü edilen
yeterliğe kavuşacaklarını ifade etmişlerdir. Ö1.21 kodlu öğretmen adayı bu konu
hakkındakini görüşlerini ‘’Mezun olduğumda kendimi geliştirerek alanımda yeterli
olacağımı düşünüyorum ’’şeklinde ifade etmiştir.2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen
adaylarının %26.4’ü zamanla kendini geliştirip yeterliğe kavuşacaklarını ifade
etmişlerdir.Ö2.27 kodlu öğretmen adayı bu konu hakkındaki görüşlerini ‘’Şu anda fen
bilimleri konusunda yetersiz olsam da zamanla kendimi geliştireceğime eminim’’ şeklinde
ifade etmiştir. 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %23.8’i öğrenim
gördükleri kademede bulunmaları nedeniyle yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir.Ö2.22
kodlu öğretmen adayı ‘’Şuanda 2. Sınıfta olmam nedeniyle kendimi yeterli görmüyorum,
fakat bu 2 sene öğretmenlik adına bana çok katkı sağladı’’ şeklinde ifade etmiştir. 3. sınıfta
öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %26.8’i konu alan bilgisi bakımından
kendilerini yetersiz gördüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının %7.3’ü konu alan
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bilgisi bakımından kendilerini yeterli gördüklerini ifade etmişlerdir. 4. sınıfta öğrenim
görmekte olan öğretmen adaylarının %43.1’i pedagojik alan bakımından kendilerini yeterli
görmüşlerdir.
İkinci olarak “Öğretmen adaylarının konu alan derslerinin meslek ile ilişkisi” nin
ortaya çıkarılmaya çalışıldığı mülakat sorularından elde edilen veriler Tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Konu Alan Bilgisi – Melek İlişkisine Yönelik Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Farklı bakış açılarının ortaya koyabilme katkısı
Mesleği icra etmede konu alan bilgisinin gerekliliği
Etkili anlatım yapmaya olan katkısı
Bilgi düzeyini artırmaya olan katkısı
Öğrencilerin sorularını cevaplamada
Kişinin gelişmesine yardımcı olma
Konu alan bilgisinin katkısının olmayacağı görüşüne
sahip adaylar

Lisans 1

Lisans 2

Lisans 3

Lisans 4

f
2
12

%
f
3.8 3
22.6 -

%
7.1
-

f
2

%
4.9

f
4

%
9.1

9
4
2
5
14

17
7.5
3.8
9.4
26.4

38.1
7.1
14.3
23.8

19
6
2
5

46.3
14.6
4.9
12.2

11
8
12
1
2

25
18.2
27.3
2.3
4.5

16
3
6
10

Tablo 2 incelendiğinde, 1. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %
26.4 ’ü konu alan bilgisinin katkı sağlamayacağı görüşündedir. 1. Sınıfta öğrenim görmekte
olan öğretmen adaylarının % 22.6 ’sı mesleği icra ederken konu alan bilgisinin gerekli
olduğunu ifade etmişlerdir. Ö1.50 kodlu öğretmen adayı ‘’Mesleğim fen bilgisi
öğretmenliği ve fizik, kimya, biyoloji mesleğimin yapıtaşları olduğundan, öğrencilere
öğretebilmek için bu dersleri iyi bilmem gerekir.’’ şeklinde ifade etmiştir. 2 Sınıfta öğrenim
görmekte olan öğretmen adaylarının % 38.1’i konu alan derslerinin etkili öğretim yapmaya
olan katkısı şeklinde ifade etmişlerdir. Ö2.18 kodlu öğretmen adayı ‘’Daha basit düzeyde
anlatabilmek için üst düzey bilgi birikimine sahip olmam açısından yararı olacağını
düşünüyorum’’ şeklinde ifade etmiştir. 3. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen
adaylarının %46.3’ü konu alan derslerinin etkili öğretim yapmaya olan katkısı şeklinde
ifade ederken 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının da bu oran %27,3
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Üçüncü olarak “Öğretmen adaylarının pedagojik alan derslerinin meslek ile
ilişkisi” nin alındığı mülakat sorularından elde edilen veriler Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi – Melek İlişkisi Görüşleri
Lisans 1
f
%
Öğrencileri tanımayı sağlama
14
26.4
Öğretim yöntemlerini öğrenmeyi sağlama
10
18.9
Sınıf yönetimi sağlamada
4
7.5
Öğretmen –öğrenci ilişkilerini düzenlemeye 5
9.4
yardımcı olmada
Öğrenci psikolojisini anlamayı sağlama
7
13.2
Öğretmenlik mesleğini tanımayı sağlama
Pedagojik formasyon derslerinin katkısı olmayacağı görüşünde olan adaylar
Öğretmen Adaylarının Görüşleri
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Lisans 2
f
%
10
23.8
6
14.3

Lisans
f
7
14
5

3
10
3

2
1

7.1
23.8
7.1

3
%
17.1
34.1
12.2
4.9
2.4

Lisans 4
f
%
7
16
12
27.3
3
6.8
9
20.4
3
2
1

6.8
4.5
2.3
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Tablo 3 incelendiğinde, 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %
26.4’ü formasyon derslerinin öğrenciyi tanımayı sağlamada katkısı olduğu görüşündedir.
Ö1.7 kodlu öğretmen adayı ‘’Bu dersler çocukları anlamayı, davranışlarının nedenlerini
bilmemi ve çözmemi sağlar’’ şeklinde ifade etmiştir.1. sınıfta öğrenim görmekte olan
öğretmen adaylarının % 18.9’u formasyon derslerinin öğretim yöntemlerini öğrenmeyi
sağlamada katkısı olduğunu ifade etmişlerdir. 2 Sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen
adaylarının
%23.8’i etkili pedagojik formasyon derslerinin öğretim yöntemlerini
öğrenmeyi sağlamada katkısı olduğunu ifade etmişlerdir.Ö2.18 kodlu öğretmen adayı
‘’Öğretmenlik mesleğinde sadece bilgiyi bilmek bizim için yeterli değildir. Bilginin en
doğru şekilde aktarımı ve bilgiyi ulaştırmada bu derslerin katkısı büyüktür ‘’ şeklinde ifade
etmiştir. 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %23.8 ’i öğretmenlik
mesleğini tanımayı sağlamada katkısı olduğu şeklinde ifade etmişlerdir. 3. Sınıfta öğrenim
görmekte olan öğretmen adaylarının %34.1’i pedagojik formasyon derslerinin öğretim
yöntemlerini öğrenmeyi sağlama katkısını ifade etmişlerdir. 4. Sınıfta öğrenim görmekte
olan öğretmen adaylarının %20.4ü pedagojik formasyon derslerinin öğretmen –öğrenci
ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olmada olan katkısını ifade etmişlerdir.
Dördüncü olarak “Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisinin
meslek ile ilişkisi” nin alındığı mülakat sorularından elde edilen veriler Tablo 4’te
gösterilmektedir.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi – Melek İlişkisi Görüşleri
Öğretmen adaylarının görüşleri
Teknolojik çağ içerisinde yaşama sebebiyle
kendisini yeterli görenler
Dersin işleyişine katkı sağlamada yararı görüp
kendini yeterli görenler
Görselliği artırmak amacıyla kullanıp kendini
yeterli görenler
Etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla
kullanıp kendini yeterli görenler
Öğretim etkinlikleri hazırlama amacıyla kullanıp
kendini yeterli görenler
Teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda
verilen eğitimin yetersizliği sebebiyle kendini
yetersiz görenler

Lisans 1

Lisans 2

Lisans 3

Lisans 4

f
6

%
11.3

f
3

%
7.1

f
3

%
7.3

f
7

%
16

8

15.1

2

4.8

6

14.6

6

13.6

7

13.2

4

9.5

1

2.4

4

9.1

6

11.3

4

9.5

4

9.7

3

6.8

-

-

7

16.7

2

4.9

7

16

8

15.1

6

14.3

13

31.7

15

34.1

Tablo 4 incelendiğinde, 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %
13.2’si görselliği artırmak amacıyla kullanıp kendini yeterli gördüklerini ifade
etmişlerdir.Ö1.14 kodlu öğretmen adayı ‘’Sunum, afiş gibi öğrencilerin görsellerle iç içe
olan dersleri daha iyi anlayacağından iyi olacağını düşünüyorum’’ şeklinde ifade etmiştir.
1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %15.1’i teknolojik pedagojik alan
bilgisi konusunda verilen eğitimin yetersizliği sebebiyle kendini yetersiz gördüklerini ifade
etmişlerdir. 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %14.3’ü teknolojik
pedagojik alan bilgisi konusunda verilen eğitimin yetersizliği sebebiyle kendini yetersiz
gördüklerini ifade etmişlerdir.Ö2.21 kodlu öğretmen adayı ‘’Bu konudaki eğitimin yetersiz
kaldığını ve ileride bu konuda zorluk çekeceğimi düşünüyorum’’ şeklinde ifade etmiştir. 3.
sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %31.7’si teknolojik pedagojik alan
bilgisi konusunda verilen eğitimin yetersizliği sebebiyle kendini yetersiz gördüklerini ifade
etmişlerdir. 4. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %34.1’i teknolojik
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pedagojik alan bilgisi konusunda verilen eğitimin yetersizliği sebebiyle kendilerini yetersiz
gördüklerini şeklinde ifade etmişlerdir. 4. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen
adaylarının %16’sı öğretim etkinlikleri hazırlama amacıyla kullanıp kendini yeterli
görenler katkısını ifade etmişlerdir.
Beşinci olarak “Öğretmen adaylarının fen bilimlerine ait konuları bilme ve
öğretmeye yönelik görüşleri” nin alındığı mülakat sorularından elde edilen veriler Tablo
5’te gösterilmektedir.
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerini Bilme ve Öğretme Açısından Görüşleri

Fen bilimleri öğretiminde yeterli görenler
Fen bilimleri öğretiminde yetersiz görenler
Fen bilimleri konularını bilmede yeterli
görenler
Fen bilimleri konularını bilmede yetersiz
görenler
Fizik konularında yeterli görenler
Fizik konularında yetersiz görenler
Kimya konularını bilmede yeterli görenler
Kimya konularını bilmede yetersiz görenler
Biyoloji konularını bilmede yeterli görenler
Biyoloji konularını bilmede yetersiz görenler

Lisans 1

Lisans 2

Lisans 3

Lisans 4

f
11

%
20.7

f
9

%
f
21.4 8

%
f
19.5 14

%
31.8

11
6

20.7
11.3

8
5

19
9
11.9 8

21.9 9
19.5 11

20.4
25

11

20.7

8

19

9

21.9 9

20.4

2
3
1
1
1
-

3.8
5.7
1.9
1.9
1.9
-

1
1
1
-

2.4
2.4
2.4

2
1
1
-

4.9
2.4
2.4

4.5
4.5
4.5
2.3
4.5

2
2
2
1
2

Tablo 5 incelendiğinde, 1. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %
20.7’si fen bilimleri konularının öğretiminde kendilerini yeterli gördüklerini ifade
etmişlerdir.Ö1.9 kodlu öğretmen adayı bu konu hakkındaki görüşünü ‘’Farklı öğretim
yolları ve problem çözme gibi sorunların üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum ‘’
şeklinde ifade etmiştir. 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının % 20.7’si
fen bilimleri konularını bilmede kendilerini yetersiz gördüklerini ifade etmişlerdir. 2.
Sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %21.4’ü fen bilimleri öğretiminde
kendilerini yeterli gördüklerini ifade etmişlerdir. 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen
adaylarının %19’u fen bilimleri öğretiminde kendilerini yetersiz gördüklerini ifade
etmişlerdir. 3. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %21.9’u fen bilimleri
konularını bilmede yetersiz görenler ifade etmişlerdir. 4. sınıfta öğrenim görmekte olan
öğretmen adaylarının
%25’i fen bilimleri konularını bilmede kendilerini yeterli
gördüklerini ifade etmişlerdir.
Son olarak “Öğretmen adaylarının araştırma konusu ile ilgili dilek ve önerileri”
nin alındığı mülakat sorularından elde edilen veriler Tablo 6’da gösterilmektedir.
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Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Araştırma Konusu ile İlgili Dilek ve Önerileri
Lisans 1
Öğretmen adaylarının görüşleri
Uygulama dersleri artırılmalı
Laboratuar malzemeleri tamamlanmalı
Dersler anlaşılır seviyede olmalı
Fizik dersleri daha anlaşılır seviyede
olmalı
Öğretim ortamları teknolojik aletlerle
donatılmalı
Pedagojik alan derslerinin içeriği basite
indirgenmeli
Staj erken öğrenim kademelerinde
başlamalı
Teknolojik pedagojik alan eğitimi verilsin
Formasyon derslerinin saatleri artırılsın
Drama dersleri verilsin

Lisans 2

Lisans 3

Lisans 4

f

%

f

%

f

%

f

%

5
3
3
4

9.4
5.7
5.7
7.5

10
6
-

24.4
14.3
-

14
1
3
-

34.1
2.4
7.3
-

11
2
-

25
4.5
-

2

3.8

-

-

3

7.3

-

-

1

1.9

-

-

-

-

4

9.1

3

5.7

3

7.1

10

24.4

17

38.6

-

-

-

-

1
1

2.4
2.4

3
3
3

6.8
6.8
6.8

Tablo 6 incelendiğinde, 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %
9.4’ü uygulama derslerinin artırılması, 1. sınıfta %7.5’i fizik dersleri daha anlaşılır seviyede
olması, %5.7’si laboratuar malzemeleri tamamlanması, %5.7’si stajın erken öğrenim
kademelerinde başlaması, 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %24.4’ü
uygulama derslerinin artırılması, %14.3’ü derslerin anlaşılır seviyede olması , %7.1’i stajın
erken öğrenim kademelerinde başlaması,3. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen
adaylarının %34.1 uygulama derslerinin artırılması, %24.4’ü stajın erken öğrenim
kademelerinde başlaması, 4. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının %38.6’sı
stajın erken öğrenim kademelerinde başlaması, %25‘i uygulama derslerinin artırılması
şeklinde önerilerde bulunmuşlardır.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmada farklı öğrenim seviyelerindeki (1., 2., 3. ve 4. sınıf) fen bilimleri
öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerinin kendi görüşlerine ve KAB, PAB, TPAB
değişkenlerine bağlı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının
görüşlerinden elde edilen veriler doğrultusunda öğretmen adaylarının öğrenim kademesi
arttıkça öz yeterlik algılarının arttığı gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının mezun
olduklarında mesleki anlamda yeterli olacaklarını düşünme nedenleri, öğrenim kademesi
arttıkça almaları gereken, gerek teorik gerekse uygulamalı ders sayısının artması, öğrenim
kademesi arttıkça öğrencilerin üst sınıflarda alacağı derslerle birlikte eksikliklerini
giderebileceklerini düşünmeleri olabilir. İlgili literatür incelendiğinde Güvenç (2011)
tarafından yürütülen çalışmada da öğretmenlerin mesleki öz yeterlik algılarının olumlu
olduğu tespit edilmiştir. Kiremit ve Gökler (2010) yapmış oldukları çalışmalarında da
öğretmen adaylarının yaşları ve sınıf seviyeleri artıkça öz-yeterlik inanç düzeylerinin
yükseldiğini belirlemişlerdir. Bu durum, bu çalışmadaki öğretmen adaylarının öz yeterlik
algılarının öğrenim seviyesi arttıkça yükseldiği bulgusu ile örtüşmektedir. Ancak öz
yeterlik kavramının genel bir kavram olduğu ve çalışmanın bu kavramı alt boyutlardan
incelenmesi gerekliliği düşünüldüğünde, farklı öz yeterlik alt boyutlarında farklı sonuçlar
elde edilmiştir.

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 93

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Öz yeterlik sınıf düzeyi –konu alan bilgisi arasındaki ilişki alt boyutunda
incelendiğinde, farklı sınıf düzeyindeki öğrenciler arasında konu alan bilgisi boyutunda öz
yeterlik algısı bakımından çok farklılık görülmemesine rağmen, tüm sınıflar içerisinde 4.
sınıfların lehine bir farklılık gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeyleri
sınıf düzeyleri-konu alan ilişkisi alt boyutuna bağlı olarak 4. Sınıf öğrencilerde daha yüksek
çıkmıştır. Bu sonuç Çevik (2011) ve Kiremit ve Gökler (2010)’in çalışmalarında elde ettiği
sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Bu durum öğretmen adaylarının öğrenim seviyesi
arttıkça, öğrenim süresi boyunca alması gereken Genel Fizik I-II, Genel Kimya I, II ve
Temel Biyoloji I, II gibi konu alan derslerini tamamlayacaklarını düşünmelerinden
kaynaklanmış olabilir. Konu alan derslerinin öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarına
katkıları ile ilgili görüşler incelendiğinde 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları, konu
alan derslerinin en çok etkili sunum yapma, bilgi düzeyini artırma ve öğrencilerden gelen
soruları yanıtlama gibi durumlarda katkılarının olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bağlamda 4.
sınıf öğretmen adaylarının, teorik konu alan derslerini öğretmenlik uygulaması, okul
deneyimi gibi derslerde birebir okul ortamında uygulama fırsatı bulmaları ve öğretmenlik
deneyimi yaşamaları konu alan öz yeterlik inanç düzeylerinin yüksek olmasına neden
olarak gösterilebilir. Cansaran, İdil ve Kalkan’ın (2006) yapmış oldukları çalışmada Okul
Deneyimi derslerinin öğretmen adaylarına en önemli faydasının ders anlatımında
uygulamanın önemini kavramaları olduğunu tespit etmişlerdir.
Öz yeterlik sınıf düzeyi–pedagojik alan bilgisi (PAB) arasındaki ilişki alt boyutunda
incelendiğinde PAB öz yeterliği, farklı sınıf düzeyindeki öğrenciler arasında en çok 4.
sınıfların lehine bir farklılık gözlenmiştir. 3. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları, 2.
Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre pedagojik alan bilgisi yönünden
kendilerini daha yeterli görmüşlerdir. 1.sınıf öğretmen adayları PAB yeterliği ile ilgili görüş
belirtmemişlerdir. Öğretmen adaylarının PAB öz yeterlikleri sınıf düzeyine göre artmıştır.
Bu durum öğrenim kademesi yükseldikçe alınması gereken Öğretim İlke ve Yöntemleri,
Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim psikolojisi gibi pedagojik formasyon derslerinin
tamamlanması ve öğretmen adaylarının bu nedenle kendilerine güven duyusu
hissetmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Shulman (1987), PAB’nin en önemli
unsurlarından birinin, konu alan bilgisini dönüştürme yani konuyu öğrencilerin
anlayabilecekleri şekilde aktarma olduğunu belirtmektedir. Pedagojik formasyon dersleri
öğretmeyi öğreten dersler olduğundan PAB öz yeterlik inancı 4. Sınıf öğretmen adaylarında
daha olumlu çıkmıştır. Pedagojik formasyon derslerini kuramsal olarak tamamlamış ve
bunları öğretmenlik uygulaması gibi derslerle uygulamaya geçirmiş olan öğretmen
adaylarının öz yeterlik algılarının olumlu olduğu söylenebilir. Köse (2014) yapmış olduğu
çalışmada da öğretmen adaylarının“Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” gibi
pedagojik formasyon derslerine olumlu baktığı ve bu derslerin öğretmenlik tecrübesi
açısından eğitim fakültelerinde kesinlikle olması gerektiğine inandıkları görülmüştür.
Öz yeterlik sınıf düzeyi–teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) arasındaki ilişki
alt boyutunda incelendiğinde, öğrenim kademesi arttıkça teknolojik pedagojik alan bilgisi
konusunda verilen eğitimin yetersizliği sebebiyle kendini yetersiz gören birey sayısında
artış gözlenmiştir. Öğrenim kademesi arttıkça alınan ders sayısının arttığı da göz önünde
bulundurulduğunda fakültede öğretmen adaylarına TPAB’ni geliştirecek derslerin
verilmiyor olması, az veriliyor olması ya da niteliksiz veriliyor olması böyle bir sonucu
destekler niteliktedir. Yapılan çalışmalarda öğretmen adaylarının, teknolojiyi kendi
derslerinde nasıl kullanabileceği konusunda sınırlı bilgiyle eğitim fakültelerinden mezun
olduğunu ve hizmet öncesi eğitimlerinde bu dersi almış olsalar da mesleğe başladıklarında
öğretim teknolojilerini kullanmakta sorun yaşadıklarını belirtmiştir (Çelik ve Kahyaoğlu,
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2007). Sancar-Tokmak ve arkadaşları (2013) yapmış oldukları çalışmalarında da öğretmen
adaylarının TPAB konusunda öz güvenlerinin yükselmesinin sağlanamadığını tespit
etmişlerdir. Öğretmen adayları mülakatlar sırasında bilgisayar derslerinin pek verimli
geçmediği ve bu gibi derslerde öğretim elamanlarının dersi aktif bir şekilde
yürütememesinden sosyal ağlarda vakit geçirerek dersi tamamladıklarını ifade etmişlerdir.
Fen öğretimine yönelik öz yeterlik algıları ile ilgili görüşleri incelendiğinde
öğretmen adayları, gerek pedagojik formasyon, gerek okul deneyimi, gerekse de laboratuar
gibi uygulama derslerinin az olması nedeniyle fakültede yapılandırılmayı yetersiz
buldukları, fakültedeki öğretim programlarında uygulamalı derslerin ve formasyon
derslerinin saatlerinin sayısının artırılması, öğretmenlik uygulaması dersinin daha erken
dönemlerde yapılması gerektiği gibi önerilerde bulunmuşlardır. Ayrıca özellikle fizik
derslerinin daha anlaşılır seviyede olmasının, öğretim ortamlarının teknolojik aletlerle
donatılmasının, teknolojik pedagojik alan eğitiminin verilmesinin gerekliğinden
bahsetmişlerdir. Sonuç olarak bu çalışmada öz yeterlik-sınıf düzeyi bağlamında farklı alan
boyutlarında farklı sonuçlara ulaşılsa da, öğretmen adaylarının büyük bir kısmının mesleki
öz yeterlik açısından kendilerini yeterli buldukları tespit edilmiştir.
5. ÖNERİLER
Elde edilen tüm bulgular neticesinde öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik
öz yeterlik düzeylerini artırılmasına yönelik su öneriler getirilebilir:
 Öğretmenlik uygulaması-okul deneyimi gibi derslerin öğrencileri okul ortamında
daha aktif tutma, öğrencilere deneyim yaşatma, öğrencileri ve okul ortamlarını
tanıma, mesleğe dair ilk yaşantılar kazandırma gibi katkıları göz önünde
bulundurulduğunda, bu derslerin öğretimi daha erken dönemlerde başlatılabilir.
 Öğretmen adaylarının TPAB konusunda verilen eğitimin yetersizliği ile kendilerini
yetersiz gördüklerini dile getirmeleri sonucundan yola çıkarak, fakülte
programlarında TPAB’ın geliştirilmesi yönünde yapılandırılma çalışmalarına
gidilebilir.
 Öğretmen adaylarının Bilgisayar I-II derslerinin verimsizliği üzerine görüş
bildirmişler, bu gibi derslerde sadece sosyal ağlarda vakit geçirdiklerini
belirtmişlerdir. Bu sonuçtan yola çıkarak Bilgisayar I-II derslerinin öğretiminde
yeniden yapılandırılmaya gidilebilir.
 Öğretmenlik mesleğini icra etmede uygulamalı derslerin etkisi göz önünde
bulundurulduğunda laboratuar ders saatlerinin artırılabilir. Ayrıca öğretmen
adaylarının laboratuar malzemeleri ile ilgili sıkıntı yaşamalarından dolayı laboratuar
malzemeleri gözden geçirilerek eksiklikler tamamlanabilir.
 Bu çalışma nitel yolla yürütülmüş bir çalışma olduğundan, sonuçların daha objektif
olması için çalışma istatistiksel yöntemler kullanılarak yürütülebilir.
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FEN BİLİMLERİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERDE BİLİMİN DOĞASI
İNANIŞLARININ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Hakan Şevki AYVACI
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, TRABZON
Olgun DEMİR
ÖZET
Bu araştırma fen bilimleri dersinin öğrencilerde bilimin doğası inanışlarının gelişimi üzerine etkisini
incelemek amacıyla yapılmıştır.2015-2016 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde yürütülen bu çalışmada
veriler Rize ilinde bulunan milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilerden elde
edilmiştir. Araştırmaya her sınıf seviyesinden 25 öğrenci olmak üzere 4.6.7. ve 10. sınıflarda okuyan toplam
100 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırmada gelişimci araştırma yöntemlerinden enlemesine araştırma türü
kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların “bilimin doğası” hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla
literatürdeki benzer çalışmalar incelenerek 6 tane soru oluşturulmuştur. Oluşturulan sorular fen eğitimi
alanında çalışan 3 uzman tarafından incelenmiştir. Hazırlanan sorular iki fen bilgisi öğretmenine ve
araştırmanın yapıldığı sınıf seviyelerindeki 4’er öğrenciye okutularak gerekli düzenlemeler yapılmış ve son
şekli verilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Veriler iki araştırmacı tarafından
kodlanmıştır. Ayrı ayrı yapılmış olan kodlamalar arasındaki uyum %70’in üzerinde çıkmıştır. Yine kodlama
sırasında öğrencilerin yazdıkları cevapların anlaşılmadığı yerlerde öğrencilere tekrar gösterilerek görüşleri
alınmıştır. Elde edilen kodların yüzde ve frekansları tablolar halinde sunulmuş ve öğrencilerin görüşleri
tabloların altında Ö1,Ö2….şeklinde belirtilmiştir. Anketten elde edilen veriler çalışmaya katılan öğrencilerin
çoğunda bilimin doğası konusunda geleneksel düşünce yapısının hakim olduğu, sınıf seviyesinin artışı ile
birlikte bilimin doğası konusunda geleneksel anlayışa doğru bir gelişim gösterdiği, 4. sınıf öğrencilerinin
önemli bir kısmının bilimi dinamik bir süreç olarak algıladığı, önemli bir kısmının da geleneksel bir anlayışa
sahip olduğu, 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin bilimin doğasıyla ilgili benzer inanışlara sahip olduğu ve 10. sınıf
öğrencilerinin bilimin doğası konusundaki inanışları, alt sınıftaki öğrencilere oranla daha geleneksel görüşlere
sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak fen öğretiminde bilimin doğasının öğrenilmesi ve
öğretilmesi noktasında fen öğretim programlarında yer alan ders kazanımları tekrardan gözden geçirilmesi ve
ilgili kazanımların öğretilmesinde farklı öğrenme yaklaşımlarına ders kitaplarında yer verilmesi gerektiği
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Bilimin Doğası, Epistemolojik inançlar, Sınıf düzeyi.

1.GİRİŞ
İçinde yaşadığımız bilgi çağında bilimsel bilginin değişim hızı, geçmiş zaman
dilimlerine oranla sürekli artmaktadır. Bu hızlı değişime ayak uydurabilen bireyler
yetiştirebilme noktasında fen eğitiminin yeri her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
Bilimsel bilginin değişimi ve bu değişimin topluma etkisini takip edebilen, bilimsel
kavramları ve bilimsel yöntemin esaslarını aktif bir şekilde kullanabilen, bilimsel zihin
alışkanlıklarına sahip bireyler yetiştirme hedefi olan her toplumun fen eğitimindeki temel
hedeflerini güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde 2004 yılında değişen ve 2013
yılında yenilenen Fen bilimleri Öğretim programının vizyonu ; “Tüm öğrencileri fen
okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır (MEB, 2013).
Fen bilimleri öğretim programının vizyonu olan fen okuryazarı olabilmenin en
önemli özelliklerinden biri de bilimin doğasını anlamaktır (Lederman, 1992). Bu anlamda
öğrencilerin iyi birer fen okuryazarı olarak yetişmelerini sağlamak için; bilimin doğası ve
buna paralel bilimsel bilginin doğası anlayışlarına sahip olmaları gerektiği
düşünülmektedir. Bu bağlamda Bilimin doğasının tanımlanmasında bilim insanları ortak bir
tanım üzerinde buluşamasa da öğretilmesi gerekli bazı temel unsurların bilinmesi gerektiği
üzerinde ortak bir konsensüs oluşmuştur.(Abd-El Khalick ve Lederman, 2000; Çepni,
Ayvacı, Bacanak, 2006).Bu unsurlar; bilimsel bilginin değişebilir olması, gözlem ve
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çıkarım arasında fark olması, bilimsel bilginin deneysel ve öznel unsurlar barındırması,
bilimsel bilginin kısmen insan hayalciliğine ve yaratıcılığına bağlı olması, bilimsel bilginin
geniş bir toplum ve kültür içinde üretilmesi, bilimsel teori ve yasa arasında fark olması
şeklinde sıralanabilir.(AAAS, 1990; NRC, 1996; Abd-El-Khalick ve ark., 1998; Tsai 2006;
Lederman, 2007; Altındağ, 2010)
Bilimsel bilginin temel unsurlarını anlamada en temelde fen ile ilgili kavramların
nasıl ortaya çıktıklarını, nasıl geliştiklerini başka bir değişle epistemolojisinin anlaşılması
önemlidir. Literatür incelendiğinde Epistemoloji kavramı ile ilgili farklı tanımlar yapılmış
olmasına rağmen konu ile ilgili çalışan bilim insanlarının epistemoloji kavramı ile ilgili
ortak paydalarda buluştukları görülmüştür. Buradan hareketle Epistemoloji; bilgiyi tanıma,
bilgiye ulaşma ve ulaşılan bilginin gerçekliğini sorgulamaya çalışmak olarak tanımlanabilir.
Bireylerin epistemolojik inançları kişisel olup kendi yaşantıları sonucunda kazanılırlar ve
bu anlamda sübjektiftirler. Epistemolojik inançlar kişinin bilgiyi tanıması ve
anlamlandırması sürecinde bir süzgeç görevi görür.(Schoomer, 1990; Demir, 2009). Bu
anlamda yeni bilgilerin öğrenilmesinde epistemolojik inanışların önemi ortaya çıkmaktadır.
2013 de yenilenen fen bilimleri öğretim programında bilimin doğasına dönük
olarak “Bilimin ne olduğu, bilimsel bilginin nasıl ve ne amaçla oluşturulduğu, bilginin
geçtiği süreçleri, bilginin zamanla değişebileceğini ve bilginin yeni araştırmalarda nasıl
kullanıldığını anlamayı kapsamaktadır.”(MEB,2013)denilmektedir. Ancak program
içerisinde öğrencilerin epistemolojik inançlarına dönük olarak yeterince açıklayıcı bilgi yer
almamaktadır. Bilimin doğası algısı içinde de öğrencilerin epistemolojik inançları vardır
fakat bu inançlara öğretim programlarında yeterince yer verilmemektedir.
Fen bilimleri öğretim programının genel anlamda hedefi bilimsel okuryazar birey
yetiştirmektir. Bilim okuryazarı bireyin temel özelliklerinden biri de bilim ve bilimsel bilgi
hakkında doğru ve geçerli fikirlere sahip olmaktır. Bu bağlamda bir amaç ve hedef
belirleyen 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programının uygulanması bu süreci ne derecede
gerçekleştirebildiği araştırılmalıdır.

2.AMAÇ
Bu araştırma, Fen bilimleri dersinin öğrencilerde bilimin doğası inanışlarının
gelişimi üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
3.YÖNTEM
3.1 Araştırmanın Deseni
Bu çalışmada Gelişimci araştırma yöntemi kullanılmıştır. Gelişimci araştırmalar,
tanımlayıcı özelliğe sahiptir ve “ ne idi” “ne oldu “gibi soruları araştırmaktadır. Gelişimci
araştırmalar boylamasına, enlemesine ve eğilim veya tahmin olmak üzere üç başlık altında
toplanabilir. Araştırmada ilkokul 4. Sınıf, ortaokul 6 ve 7.sınıf ve lise 2. Sınıf öğrencilerinin
bilimin doğası ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlandığından Enlemesine araştırma
türü kullanılmıştır. Enlemesine araştırmalar aynı örneklem grubu ile uzun süre çalışmanın
mümkün olmadığı durumlarda, örneklemin takip edileceği eşdeğer gruplarla çalışmanın
yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Abraham, Williamson ve Westbrook, (1994),
araştırmalarda zaman problemi varsa enlemesine araştırmaların boylamasına yürütülen
araştırmalara göre uygulanmasında bir sorun olmayacağını belirtmişlerdir. Bu nedenle bu
araştırmada enlemesine araştırma türü kullanılmıştır.
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3.2 Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemi; üç farklı öğrenim seviyesinden -25 ilkokul 4.sınıf,-25
ortaokul 6.sınıf,25 ortaokul 7.sınıf ve -25 Lise 2. Sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 100
kişiden oluşmaktadır.2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yürütülen bu
çalışmada örneklem, Rize ilinde bulunan okullardan alınmıştır.
3.3 Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi
Araştırmada veriler açık uçlu anket soruları ile elde edilmiştir. Açık uçlu ankette yer
alan soruların geliştirilmesi aşamasında literatürde araştırma konusu ile ilgili çalışmalar
incelenmiş ve araştırma konusu ile ilgili soru havuzu oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular
fen eğitimi alanında çalışan 3 akademisyen tarafından değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.
Değerlendirme sonunda bazı sorular anketten çıkarılmıştır. Daha sonra oluşturulan sorular 4
fen bilimleri öğretmenine okutularak öğrencilerin seviyelerine uygun olup olmadığı
noktasında görüş alınarak sorular üzerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Hazırlanan anket
soruları uygulama yapılmadan önce araştırmanın gerçekleştirileceği sınıf seviyelerinden
seçilmiş 4’er öğrenciye okutularak sorular üzerinde son düzenlemeler yapılmıştır.
Acık uçlu anket sorularına verilen yanıtların analizi için öncelikli olarak iki
araştırmacı tarafından cevaplar en az iki defa okunmuştur. Öğrencilerin her soruya
verdikleri cevapların hepsi listelenmiştir. Daha sonra iki araştırmacı tarafından her soru için
verilen cevaplar kodlamalara tabi tutulmuştur. Tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra iki
araştırmacı oluşturttukları kodları karşılaştırmışlardır. Uyum sağlayamayan kodlar
tartışılmış ortak kodlarda karar kılınmıştır. Daha sonra oluşturulan kodların frekansı ve
yüzdelikleri hesaplanmış ve her soruya verilen cevapların kodları ve frekansları tablolar
halinde sunulmuştur. Yorumlama aşamasında direkt öğrencilerden alıntılara yer verilmiştir.
Araştırma etiği dikkate alınarak ankete katılan 4.Sınıf Öğrencileri Ö0104,Ö0204,…,Ö2504;
6.Sınıf Öğrencileri Ö0106,Ö0206,…,Ö2506; 7.Sınıf Öğrencileri Ö0107,Ö0207,…,Ö2507; 10. Sınıf
Öğrencileri Ö0110,Ö0210,…,Ö2510 kodları ile kodlanmıştır.
4.BULGULAR
Tablo 1. Öğrencilerin “Bilim Nedir?” Sorusuna verdikleri cevapların frekans ve
yüzdelik dağılımları

Bilim nedir? Sorusuna 4-6-7ve 10.sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplar incelendiğinde; 4.
Sınıfların %34‘ünün “bilgi-bilgi birikimi”,6.sınıfların %33’ünün icat-teknoloji, 7.sınıfların
%32’sinin Buluş-keşif ve 10. Sınıfların %52’sinin “Doğrulama-Kanıtlama-Açıklama”
olarak tanımladıkları görülmüştür. Öğrencilerin bilimin tanımı ile ilgili örnek ifadelerinden
alıntılar aşağıda sunulmuştur:
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“Bilim merak edilen mantıklı ve bir gerçeğe dayanan bilgiyi araştırmadır. Mesela dünya
nasıl oluştu havada oksijen tabakası var mıdır?”(Ö1604)
“Bence bilim bir kişinin kendi hayal dünyasındaki, oluşturduğu yapı, yapıt, icat veya bilgi
topluluğunu somuta dökmesidir. Örneğin TÜBİTAK projesi bir bilimdir.”(Ö2106)
“Bilim açıklanmış kesinleşmiş ve doğrulanmış herhangi bir düşünce ve bilgidir. Aynı
zamanda bir konu üzerinde araştırılmış bir keşif ya da buluştur. Bilim bu arada çoğu bilgi
topluluğunun bir arada bulunmasına bilim denir.”(Ö0707)
“Yöntemlerle elde edilen ve uygulamayla doğrulanan her zaman her yerde geçerli olan
bilgilere denir”(Ö0110)
Tablo 2. Öğrencilerin “Bilimsel Bilgi Nedir?” Sorusuna verdikleri cevapların frekans
ve yüzdelik dağılımları

Bilimsel bilgi nedir? Sorusuna 4-6-7ve 10.sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplar
incelendiğinde; 4. Sınıfların % 37 ‘sinin “kesin bilgi” ,6.sınıfların %53’ünün “kesin bilgi”
,7.sınıfların %54’ünün “kesin bilgi” ve 10. Sınıfların %80’inin “kesin bilgi” olarak
tanımladıkları görülmüştür. Öğrencilerin bilimsel bilginin tanımı ile ilgili örnek
ifadelerinden alıntılar aşağıda sunulmuştur.
“Bilimsel bilgi insanların yaptığı icatların bilgisi yani bana göre gerçekler. Örneğin bilim
insanlarının yaptığı araştırmalar.”(Ö1904)
“Bence bilimsel bilgi doğruluğu kanıtlanmış kesin bilgilerdir.”(Ö2406)
“İlkönce bilginin anlamını biraz kavrayalım. Bilgi her insanın hafızasında yer alan ya bir
cümle ya da bir kelime olabilir. Bana göre de bilimsel bilgi yukarıda bilimi açıkladığımdan
yola çıkarak kanıtlanmış ve doğrulanmış her bilgiye bilimsel bilgi denir. Bilimsel bilginin
kanıtlanmış olması en önemli maddedir.”(Ö607)
“Bilime dayanan, yöntemli, genel, nesnel ve kesin bilgi”(Ö1710
Tablo 3. Öğrencilerin “Bilgi Nedir?” Sorusuna verdikleri cevapların frekans ve
yüzdelik dağılımları
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Bilgi nedir? sorusuna 4-6-7ve 10.sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplar incelendiğinde; 4.
Sınıfların % 63 ‘ünün “öğrenme” ,6.sınıfların %71’inin“öğrenme”,7.sınıfların %43’ünün
“öğrenme” ve 10. Sınıfların %59’unun “öğrenme” olarak tanımladıkları görülmüştür.
Öğrencilerin bilginin tanımı ile ilgili örnek ifadelerinden alıntılar aşağıda sunulmuştur.
“ Bir şeyi öğrenip bilgi almak yani çalışıp bilgi kazanmak. Yani bir şeyi araştırma
yaparken bir şeyi öğrenmeyi mesela Rize ‘ye çayı kim getirdi gibi şeyleri araştırıp bilgi
kazanmak”(Ö1404)
“Bilgi bilmediğin bir şeyi öğrenmektir”(Ö1206)
“Bence bilgi kitap okuyarak öğrendiğimiz öğretmenlerin okulda bize öğrettiği kelimeler
veya anlamadığımız şeyler hakkında bize öğrettikleri kelimelere vb. şeylere bilgi denir.
Örnek: Matematik fen sosyal vb. derslerde öğretmenlerimiz o dersler hakkında bize bilgi
verir.(Ö707)
“ İnsanın, varlığı bilme tanıma ve anlama sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir”(Ö0910)
Tablo 4. Öğrencilerin “Bilim insanı kimdir?” Sorusuna verdikleri cevapların frekans
ve yüzdelik dağılımları

Bilim insanı kimdir? Sorusuna 4-6-7ve 10.sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplar
incelendiğinde; 4. Sınıfların %60‘ının “İcat yapan-buluş yapan” ,6.sınıfların
%72’sinin“İcat Yapan-buluş yapan”,7.sınıfların %54’ünün “icat yapan-buluş Yapan” ve
10. Sınıfların %43’ünün. “deney yapan” olarak tanımladıkları görülmüştür. Öğrencilerin
bilim insanı kimdir sorusuna verdikleri yanıtlardan alıntılar aşağıda sunulmuştur.
“Yeni ürün ya da yeni icatlar mesela bilim insanı telefon, bilgisayar, tablet bunun gibi yeni
icatlar yaptılar”(Ö2204)
“Bilim insanı toplum için icatlar ve buluşlar yapan başarılı zeki insanlardır. Örnek Tomes
Edison”(Ö906)
“Bilim insanı bilime ve ilme önem veren ve bilim hakkında araştırmalar yapan ve aklında
bilimsel düşünceyi geliştiren kesinleştiren kimseye bilim insanı veya bilim adamı denir.
Bilim adamı çeşitli deneylerde ve araştırmalarda bulunan profesör ya da araştırmacıdır.
Bilim insanları ya da bilim kadınları herhangi bir düşünceyi kanıtlayarak onun gerçekliğini
ortaya koyar”(Ö607)
“Bilimle uğraşan, deney ve gözlem yapan kişilerdir. Örneğin Edison, Sokrates, Aristo,
Einstein’dır.”(Ö0910)
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Tablo 5. Öğrencilerin “Bilimsel yöntem nedir?” Sorusuna verdikleri cevapların
frekans ve yüzdelik dağılımları

Bilimsel yöntem nedir? Sorusuna 4-6-7ve 10.sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplar
incelendiğinde; 4. Sınıfların % 47 ‘sinin “Bilimsel çalışmada kullanılan yol” ,6.sınıfların
%78’inin “bilimsel bilgiden yararlanma” 7. sınıfların %42’sinin“Bilimsel bilgiden
yararlanma”,10. Sınıfların %90’ının“Bilimsel çalışmada kullanılan yol” olarak
tanımladıkları görülmüştür.
Öğrencilerin “Bilimsel yöntem nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlardan alıntılar aşağıda
sunulmuştur.
“Bilinen bir yöntem olabilir, mesela bir insan icat yaparken herkesçe bilinen bir yöntem
yaparak işini yapar”(Ö404)
“Özel yöntem işe yarayabilecek, bilişsel bilgiden faydalanıp yapılan şey”(Ö806)
“Bilimsel yöntem, dünyaca açıklanmış, nesnellik kazanmış yöntemlerle yani nesnel bilgiler
ortaya atmaya yarayan yöntemlere denir.(Ö807)
“Yeni bir bilgi öğrenmek için kullanılan yaklaşım tarzı”(Ö2510)
Tablo 6. Öğrencilerin “Bilim toplum ilişkisi nedir?” Sorusuna verdikleri cevapların
frekans ve yüzdelik dağılımları

Bilim toplum ilişkisi nedir? Sorusuna 4-6-7ve 10.sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplar
incelendiğinde; bütün sınıf seviyelerinde en fazla verilen cevap “Bilim İnsanların
sorunlarını çözer, toplumu geliştirir” şeklinde olduğu tablo 6 da görülmektedir.
Öğrencilerin “Bilim toplum ilişkisi nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlardan alıntılar aşağıda
sunulmuştur.
“Yani birinin bulduğu icatlar, bilimsel bilgilerin topluma çok faydası vardır. Bilimsel
bilgilerin topluma çok yararı vardır bilim toplum ilişkisi çoktur”(Ö1404)
“Bir insanın ilişkisi artık yüz yüze değil telefonla artık herkes her şeyi telefonla yapıyor.
Örnek: yüz yüze değil de telefonla yapıyoruz”(Ö406)
“Toplumun daha fazla bilgi sahibi olup o toplumun gelişmesi ve bilimle arasını iyi tutması
zeki bir toplum olması ve o toplumun bilimde ilerlemesi”(Ö307)
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“Sorunların çözümlerini ve geleceğe ilişkin sorunlarımızın cevaplarını ararken bilimin
desteğini alırız”(Ö0110)
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerden oluşan çalışma grubunun
bilimin doğasına yönelik inanışlarının gelişimi incelenmiştir. Çalışma sonucunda farklı
seviyelerdeki öğrencilerin bilimin doğasına yönelik inanışlarında farklılıklar ve benzerlikler
ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bilimin doğasına yönelik inanışlarında
kavram yanılgılarının olduğu ve öğrencilerde çoğunlukla geleneksel bir bilim algısının
olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bu sonuçlar; ilgili literatürün ışığında tartışılmış ve
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Öğrencilerin bilimin tanımının sorulduğu soruya verdikleri cevap incelendiğinde 4.
sınıf seviyesinde yer alan öğrencilerin %34’ü bilimi “bilgi-bilgi birikimi” %23’ü
“Araştırma inceleme”,6.sınıf seviyesindeki öğrencilerin %33’ü “bilgi-bilgi birikimi”,
%33’ü “icat-teknoloji”,7.sınıf seviyesindeki öğrencilerin %32’si “buluş-keşif”,%19’u
“bilgi-bilgi birikimi”,%17’si “Doğrulama, kanıtlama-açıklama” , 10.sınıf seviyesindeki
öğrencilerin %52’ si “doğrulama –kanıtlama –açıklama”,%26’sı “Deney-gözlem” şeklinde
tanımladıkları tespit edilmiştir.
Bulgular incelendiğinde; sınıf seviyesinin artışı ile birlikte öğrencilerin bilim
algısının, kesin ve değişmez bilgiyi ortaya çıkarma işi şeklinde olduğu söylenebilir.
Özellikle 10. Sınıf öğrencilerinin verdikleri cevapların geleneksel bir bilim algısını
içerdiğini söyleyebiliriz. Doğa, Bora ve diğerleri (2006)
Türkiye’deki 10. Sınıf
öğrencilerinin bilimin doğası hakkında bakış açılarını belirlemeyi amaçladıkları
çalışmalarında öğrencilerin bilimin doğası konusunda kavram yanılgılarının olduğunu ve
bilimin tanımı, bilim insanlarının özellikleri, bilimin temel varsayımları ile ilgili
inanışlarında geleneksel görüşlere sahip olduklarını tespit etmişlerdir.4.sınıf seviyesindeki
öğrencilerin %23’ünün bilimi araştırma- inceleme şeklinde tanımlamaları öğrencilerin
bilimi dinamik bir süreç olarak algıladıkları söylenebilir. Yine bulgulardan hareketle 6. ve
7. Sınıf öğrencilerinin bilimin doğası konusundaki inanışlarının birbirine benzer nitelikte
olduğu ve bilimin doğasıyla ilgili yetersiz görüşlere sahip oldukları söylenebilir.
Küçük(2006) , 7.sınıf öğrencilerine bilimin doğasını öğretmeyi amaçladığı çalışmasında da
7. Sınıf öğrencilerinin bilimin doğası konusundaki görüşlerinin yetersiz olduğunu
belirtmiştir. Ayrıca 4,6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin önemli bir kesiminin yanıtlarının “buluşkeşif-icat” kodları üzerinde yoğunlaşması öğrencilerin bilimi insanlığa yararlı şeyler üretme
uğraşısı olarak algıladıkları söylenebilir. Buradan hareketle de öğrencilerin bilim ile
teknolojiyi ayırt etme noktasında eksikliklerinin olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ayvacı ve
Nas(2010) , Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel bilginin epistemolojik yapısı
hakkındaki temel bilgilerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada Fen ve Teknoloji
öğretmenlerinin önemli bir kısmının bilim ile teknolojiyi karıştırdığını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin bilim ile teknolojiyi ayırt edememe durumu öğrencilere de yansıdığı
söylenebilir.
Bilimsel bilginin tanımının sorulduğu soruda öğrencilerin verdikleri yanıtlar
incelendiğinde 4. Sınıf öğrencilerinin %37’ si kesin bilgi 6.sınıfların %53’ü kesin bilgi
7.sınıfların %54’ü kesin bilgi ve 10 sınıfların %80’i kesin bilgi olarak yanıtlamışlardır.
Buradaki bulgular öğrencilerin çoğunluğunun bilimsel bilginin kesin olduğunu söylemesi,
öğrencilerde geleneksel bilim anlayışının hakim olduğu söylenebilir. Ayrıca bulgular sınıf
seviyesinin artmasıyla bilimsel bilginin kesin olduğu düşüncesinin artmasını çok net bir
şekilde göstermektedir. Özellikle lise 2. sınıf öğrencilerinin %80’inin bilimsel bilgiyi kesin
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bilgi olarak tanımlaması bu anlamda dikkat çekmektedir. Bu geleneksel bilim anlayışının
öğrencilerde hakim olmasının temelinde, okullarda bilimin öğretilmesindeki stratejiler ve
kullanılan ders materyallerinin bu anlamdaki yetersizlikleri olduğu düşünülebilir. Ayrıca bu
konudaki yetersizliklerde öğretmenlerinde bilimin doğasına yönelik inanışlarının da
etkisinin olduğunu söylenebilir. Öğretmenlerin bilimin doğası hakkında birçok kavram
yanılgısına ve yanlış düşüncelere sahip oldukları ve bunun neticesinde de sınıflarda bilimin
doğasının öğretimini etkili bir şekilde yerine getirememesi doğal olarak öğrencilere
yansımaktadır. Bu durum literatürde birçok çalışmada da dile getirilmiştir.( Akçay ve Koç
2009; Aslan, Yalçın ve Taşar 2009; Ayvacı ve Nas 2010; Can 2008; Doğan ve Bora 2005;
Köseoğlu, Tümay ve Budak, 2008 ).
Bilginin tanımının sorulduğu soruya verilen cevaplardan elde edilen kodların
yansıtıldığı tablo 3 incelendiğinde; her sınıf seviyesinde çoğunluk öğrenme faaliyeti sonucu
elde edilen ürün şeklinde cevaplandırmıştır.4. ve 7.sınıflarda bazı öğrencilerin bilgiyi
yararlı, 6. ve 10. Sınıflarda da bazı öğrencilerin bilgiyi nesnel bilgi –gerçek bilgi olarak
algıladıkları görülmüştür. Ayrıca 4. Sınıf öğrencilerinin önemli bir kısmının bilgiyi
araştırma olarak görmesi de dikkat çekicidir. Türk Dil Kurumunun tanımları
incelendiğinde; “isim İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili,
malumat”, “öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf”
ve “İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf”
şeklinde tanımlanmıştır.(TDK, 2011). Tablo 3’deki bulgulardan hareketle öğrencilerin bilgi
tanımlarının Türk Dil Kurumunu tarafından yapılan tanımlarla karşılaştırıldığında paralellik
gösterdiği söylenebilir.
Bilim insanı kimdir? Sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen kodların yansıtıldığı
tablo 4 incelendiğinde; 4.6.ve7. Sınıf öğrencilerinin yanıtları “Buluş ve İcat Yapan”
kodlarında,10.sınıf öğrencilerinin yanıtları “deney yapan” ve “buluş ve icat yapan”
kodlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle öğrencilerin bilim
insanlarının topluma faydalı olmak için uğraş veren, çalışkan, bilgili zeki insanlar olduğu
düşüncesinin hakim olduğu söylenebilir. Kaya ve Afacan (2013) ilköğretim öğrencilerinin
bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri ortaya çıkarılmasını amaçladıkları
çalışmalarında; 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin; bilim insanının, buluşlar-icatlar yapan,
bilimle uğraşan vb. ve insanlığa faydalı olmaya çalışan, çalışkan özelliklerine vurgu
yaptıklarını vurgulamışlardır. Ayrıca öğrencilerin bilim insanlarına örnekler verirken
bulundukları öğrenim seviyesinde ders kitaplarında yer verilen bilim insanlarından örnekler
verdikleri görülmüştür.10. sınıf öğrencilerinin diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilere oranla
daha fazla kodlanan bir başka bilim insanı algısı da deney yapan kişilerdir. Buradan sınıf
seviyesindeki artışın bilim adamı algısında daha klişeleşmiş bir algının öğrencilerin zihin
dünyasında açığa çıktığı söylenebilir. Ayrıca bulgularda öğrencilerinin vurguladıkları bilim
insanlarının özellikleri arasında; yaratıcılıkları, hayal güçleri ve meraklarının çok az olması
öğrencilerin çoğunda geleneksel bir bilim anlayışının hakim olduğu söylenebilir. Buradan
hareketle bilim insanlarına yönelik öğrenci algıları literatürdeki çalışmalarla
örtüşmektedir.(Chambers,1983,Norris,1999 akt. Muşlu, 2004; Küçük 2006; Muşlu 2004)
Bilimsel Yöntem nedir? Sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen kodların
yansıtıldığı tablo 5 incelendiğinde; bilimsel yöntem kavramına ile ilgili görüşlerinin
“bilimsel çalışmada kullanılan yol” ve “bilimsel bilgiden yararlanma” kodlarının ön plana
çıktığı görülmektedir. Bilim toplum ilişkisi ile ilgili öğrencilerin görüşlerinin belirlenmeye
çalışıldığı soruya verilen yanıtlardan elde edilen kodlar incelendiğinde; bütün seviyelerdeki
öğrencilerin “Bilim insanların sorunlarını çözer, toplumu geliştirir” yanıtının ön plana
çıktığı tablo 6’da görülmektedir. Öğrencilerin bilimin toplumu olan etkisinin olumlu olduğu
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düşüncesinin hakim olduğu söylenebilir. Öğrencilerin bu düşüncede olmasında;
yaşantılarında bilimle ilgili genel olarak olumlu görüşlerin hakim olması ve
öğretmenlerinin bu konuda öğrencileri etkilediği söylenebilir. Toplumun bilime olan
etkisinin olumsuz olabileceğini dile getiren öğrenci sayısı tüm sınıf seviyelerinde oldukça
azdır. Bu da öğrencilerin bilim-toplum ilişkisine dair düşüncelerinin eksik olduğunun kanıtı
sayılabilir.
Bu sonuçlardan hareketle çalışmamızda bilimin doğasına yönelik öğrencilerin
birçok yanlış düşüncelerinin olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sahip oldukları yanlış
düşünceler arasında bilimin tanımı, bilimsel bilginin tanımı, bilimin toplumla ilişkisi, bilim
insanının özellikleri gibi konuların yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin öğrenim
seviyelerinin değişmesi yanlış düşüncelere sahip olma noktasında çok fazla farklılık
oluşturmadığı fakat sınıf seviyesinin artışı bilime bakışı daha da statik bir bakış açısına
kaydırdığını söyleyebiliriz.
6. ÖNERİLER
Çalışmada elde edilen sonuçlara dayanarak, Fen eğitiminde öğrencilerin bilimin
doğasına yönelik düşüncelerini geliştirebilmek için öncelikle fen öğretiminde
uygulanmakta olan Fen Bilimleri öğretim programının bilimin doğasına yönelik içeriğini
incelemeli, eksikleri tespit edilmeli ve programı geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.
Özellikle bilimin doğasıyla ilişkili kazanımlar yeniden gözden geçirilmelidir.
Fen öğretim programının yanı sıra Fen bilimleri ders kitaplarında yer alan; bilimin
doğasına yönelik bilgiler ve öğretilmesine yönelik etkinlikler gözden geçirilmeli eksikler
varsa giderilmelidir. Ayrıca bilimin doğasının öğretimine yönelik yeni etkinlik örnekleri
geliştirilerek ders kitaplarına koyulabilir.
Bu çalışma daha kapsamlı bir şekilde yürütülerek öğrencilerin bilimin doğasına
ilişkin görüşleri daha derinlemesine tespit edilebilir.
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YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
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ÖZET
Bu araştırma, bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerine etkisini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yarı deneysel yöntem, kontrol ve deney gruplu deneysel desen
kullanılmıştır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde 6. sınıf öğrencileri üzerinde
uygulanmış ve 15 hafta sürmüştür. Araştırmanın örnekleminde kontrol grubunda 45, deney grubunda 46
olmak üzere 91 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Verilerin
toplanmasında “Bilime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li likert dereceleme yapısındaki ölçeğin
Cronbach Alpha () güvenirlik katsayısı 0,87’dir. Veriler Bağımsız Gruplar İçin t-Testi ve Tekrarlı Ölçümler
İçin Tek Faktörlü ANOVA analizleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanın uygulama basamağı, kontrol ve deney
grubunda fen dersinde aynı öğretmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda deneysel bir işlem
uygulanmamış, Fen Dersi Öğretim Programına uygun ve öğrenci merkezli öğretim yapılmıştır. Deney
grubunda da Öğretim Programına uygun öğretim yapılırken, öğretim sürecinde Bilim Şenlikleri
Uygulamaları’na yer verilmiştir. Araştırmanın sonunda deney grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutum
düzeylerinin anlamlı seviyede arttığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırma tamamlandıktan üç ay sonra bu artışın
korunduğu görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak, ülkemizdeki okullarda bilim şenlikleri gibi etkinliklerin
yaygınlaştırılmasının ve öğrencilerin bu tür etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesinin yararlı olacağı
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilim şenliği, bilime yönelik tutum, fen öğretimi, informal öğrenme ortamları

THE EFFECT OF SCIENCE FAIRS ON THE 6TH GRADE STUDENTS’
ATTITUDE LEVELS TOWARDS SCIENCE
ABSTRACT
The aim of the present research is to investigate the effect of science fairs on the 6 th grade students’ attitude
levels towards science. A quasi-experimental method and an experimental pattern with control and
experiment groups is used in the research. The research was applied on the 6th grade students during 2014–
2015 educational year II. Semester and lasted 15 weeks. 91 students constituted the sample of the study, 45 of
whom were in the control group while 46 of whom were in the experimental group. Purposeful sampling
method was used in the study. The Scale of Problem Solving Skill was used to collect the data. Cronbach
Alpha () reliability coefficient of the 5-point likert type scale was 0,87. Data were analyzed through
Independent t-Test analyses and One-Way ANOVA for Repeated Measures. The study was applied in the
science course by the same teacher in both control and experimental groups. In the control group, an
experimental practice was not carried out and the course was taught in a student-centered manner in
accordance with the Curriculum of Science Course. In the experimental group, on the other hand, while the
course was taught in line with the Curriculum, Science Fairs Practices were used. At the end of the research,
an increase was determined 6th grade students’ attitude levels towards science. Three months after research it
was observed that the increase of students’ attitude levels towards science has been preserved. Based on these
results, it is recommended to disseminate activities such as science fairs in schools in our country and
encourage students to participate in such activities.
Keywords: Science fair, attitude towards science, science instruction, informal learning environments.
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1. GİRİŞ
Bilim, günlük hayatımızda önemli bir etkiye sahiptir. Bilim eğitimi olmadan
bilimsel ve hatta teknolojik gelişme düşünülemez. Bilim eğitiminde ve bilimsel gelişmede
ilerleme kaydetmek için çocukların bilime ve bilim insanına yönelik geliştirdikleri tutumlar
önemlidir. Çocukların bilime ve bilim insanına yönelik tutumları bilime olan ilgilerini ve
bilimsel alanlarda kariyer yapma isteklerini, bilim insanı olmaya yönelik eğilimlerini
etkileyebilmektedir (Kılıç, 2010). Bu bağlamda öğrenme – öğretme sürecinde öğrencilerin
bilime yönelik olumlu tutum geliştirmeleri önem arz etmektedir. Öğrencilerin bilime
yönelik tutum ve bilimsel süreç becerileri gibi öğrenme çıktılarında gelişim sağlamanın
yolu, bilimsel yöntemi uygulayabildiği ve bilimsel süreç becerilerini kullanabileceği
öğrenme-öğretme süreçlerini ve ortamlarını oluşturup, işler kılmaktır (Yıldırım, 2016).
Bunun gerçekleştirilmesinde kuşkusuz bilim şenlikleri (fen, matematik, sosyal bilimler
şenlikleri vb.), buluş şenlikleri, bilim–proje fuarları ve proje yarışmaları gibi etkinlikler
oldukça önemli bir role sahiptir (Yıldırım ve Şensoy, 2014).
Bilim şenliği ve proje yarışmaları, öğrenenin bilimsel araştırma sürecine uygulamalı
olarak doğrudan katılmasına olanak veren, öğrenci projelerinin sunulduğu ve paylaşıldığı
organizasyonlardır (Korkmaz, 2004). Bu projeler öğrencilerin derslerde öğrenmiş oldukları
bilgileri uygulamalarına olanak sağlar. Birçok öğretmen bilim şenliklerinin öğrenciler için
faydalı olduğunu düşünmektedir. Bilim şenliklerinin öğrencilerin yaratıcılıklarını
geliştirdiğini, kendi projelerini seçerek bağımsız araştırma yapmalarına fırsat sağladığını ve
bilime karşı ilgilerini artırdığını belirtmektedirler (Bunderson, 1996). Bilim şenlikleri
öğrenciler için bilim insanlarının nasıl çalıştıklarını anlamaları için bir model
oluşturmaktadır. Bu projeler öğrencilerin derslerde öğrenmiş oldukları bilgileri
uygulamalarına olanak sağlar (Young, 2000). Bilim şenliklerinin öğrencilere birçok özelliği
(iletişim kurma, işbirlikli çalışma, özgüven sağlama, planlı çalışma, kendini ifade edebilme
vb.) öğretici olmasının yanında en önemli özelliği, öğrencilere bilimsel araştırma yöntemini
kullanmalarını, bilime ve bilim insanına ilgilerini artırmada etkili olmasıdır (Camcı, 2008).
Perry (1995) bilim şenliklerinin, öğrencilerin bilime olan ilgilerini arttırmakta,
öğrencileri araştırma yapabilmeleri için geliştirmekte, öğrencilerin tamamladıkları projeleri
yayımlama ve çalışmalarını paylaşarak gelişimlerini sağlamakta olduğunu ifade etmektedir.
Literatür incelendiğinde bilim şenliklerinin öğrencilerin duyuşsal özellikleri üzerindeki
etkisine yönelik çalışmalarda bilim şenliklerinin derse yönelik tutumlarının gelişimi ve
derse yönelik ilgileri üzerinde olumlu etkileri olduğu (Şahin, 2012), (Yıldırım ve Şensoy,
2014), öğrencilerin proje fuarlarıyla ilgili olarak olumlu görüş ve düşünceler geliştirdikleri
(Karadeniz ve Ata, 2013), bilim şenliğine katılan öğrencilerin daha çok bilimin doğası ve
bilimsel süreçle ilgilenirken, bilim şenliğine katılmayan öğrencilerin daha çok günlük
hayatta doğrudan gözlemlenen olaylarla ilgili olduğu (Camcı, 2008) sonuçlarına ulaşıldığı
görülmektedir.
Ayrıca bilim şenlikleri, proje yarışmaları, buluş şenlikleri, bilim ve teknoloji
müzeleri, hayvanat bahçeleri ve doğa gezilerinin, informal fen öğretiminin özellikleri göz
önüne alındığında informal öğrenme ortamları olduğu söylenebilir. İnformal fen eğitimi
“bireyin hayatında doğal olarak ortaya çıkan ve deneyimleri sonucunda oluşan öğrenmeleri
içerir (Türkmen, 2010). İnformal fen öğretiminin özellikleri Hofstein ve Rosenfeld (1996)
tarafından gönüllü, yapılandırılmamış, sıralı değil, ölçme yok, değerlendirmeye dayalı
değil, sınırlandırılmamış, yönlendiren öğrenci, öğrenen merkezli, okul dışında
gerçekleştirilen, program temelli olmayan, pek çok plansız öğrenme çıktıları bulunan, az
sayıda direk olarak ölçülebilen öğrenme çıktıları bulunan, sosyal çalışma, yönetilmeyen ya
da öğrenenin yönettiği şeklinde belirtilmiştir. Bu bağlamda bilim şenlikleri, proje
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yarışmaları, buluş şenlikleri, bilim ve teknoloji müzeleri, hayvanat bahçeleri ve doğa-alan
gezilerinin Hofstein ve Rosenfeld (1996), Türkmen (2010) tarafından belirtilen informal fen
öğretiminin özelliklerini sağladığı söylenebilir. Buna dayanarak bu çalışmada bilim
şenliklerinin yanı sıra informal öğrenme ortamlarına da yer verilmiş ve informal öğrenme
ortamlarına yönelik literatür de incelenmiştir.
Literatürde yer alan informal öğrenme ortamlarına yönelik bazı çalışmalarda
informal öğrenme ortamlarının öğrencilerin başarılarında olumlu yönde artış sağladığı
(Altıntaş, 2014), öğrencilerin konuyu anlama ve konuyu günlük hayatla ilişkilendirme
düzeylerini olumlu yönde etkilediği (Ertaş, Şen ve Parmaksızoğlu, 2011), öğretmenlere
göre öğrencilerin ilgi, istek ve meraklarını attırmada etkili olduğu (Tatar ve Bağrıyanık,
2012), öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarında olumlu yönde etkisinin olduğu ve bu
sebeple okul dışı öğrenme ortamlarının ve bu ortamlarda gerçekleştirilen etkinliklerin
sayısının arttırılması gerektiği (Çavuş, Umdu Topsakal ve Öztuna Kaplan, 2013),
öğrencilerin bir günlük alan gezisi sonrasında tutumlarının olumlu yönde olduğu (Nadelson
ve Jordan, 2012), öğrencilerin fen konularına yönelik ilgilerini ve akademik başarılarını
anlamlı bir şekilde geliştirmede ve devamının sağlanmasında önemli bir etkiye sahip
olduğu (Bozdoğan, 2007), öğrencilerin ilgilerinin artmasına katkı sağladığı (Knapp, 2000)
sonuçlarına ulaşılmıştır.
Fen öğretim programları incelendiğinde 2004 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programında 7 öğrenme alanından biri olarak tutum ve değerler kazanımı yer almıştır
(MEB, 2006). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonunun
gerçekleştirilebilmesi için, öğrencilerde belirli bilimsel tutum ve değerler de
geliştirilmelidir (MEB, 2006). 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında öğrencilerde
geliştirilmesi hedeflenen beceriler arasında tutuma da yer verildiği görülmektedir (MEB,
2013). 2013 öğretim programında tutum fen bilimlerine yönelik olumlu tutum geliştirme ve
fen bilimlerini öğrenmekten hoşlanma olarak açıklanmaktadır (MEB, 2013). Bu
araştırmada da bilim şenlikleri ile bilime yönelik tutum gelişimi amaçlandığı için,
araştırmanın öğretim programında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca 2004 ve 2013 Fen Öğretim programının vizyonu “Tüm öğrencileri fen
okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” tir. 2004 fen öğretim programına göre fen
okuryazarı olan bir kişi, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa
ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanır; problemleri çözerken ve karar verirken
bilimsel süreç becerilerini kullanır; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri
anlar; bilimsel ve teknik psikomotor beceriler geliştirir; bilimsel tutum ve değerlere sahip
olduğunu gösterir (MEB, 2006). 2013 fen öğretim programına göre ise fen okuryazarı
bireyler; fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin
teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahiptir.
Fen okuryazarı bireyler, fen bilimlerine ilişkin temel bilgilere (Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer,
Gök ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler) ve doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik
bilimsel süreç becerilerine sahiptir (MEB, 2013). Görüldüğü gibi her iki fen öğretim
programında da fen okuryazarı bireyin bilime yönelik olumlu tutuma sahip olması ve
bilime yönelik olumlu tutum geliştirmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Bu araştırmanın, bilim
şenliklerinin fen öğretim programlarında vurgulanan bilime yönelik olumlu tutuma sahip
fen okuryazarı bireylerin yetişmesine katkı sağlaması noktasında önemli olduğu
söylenebilir.
Buna ilaveten Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı informal öğrenme ortamları
açısından incelenecek olursa, 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda araştırma-
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sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı esas alınmıştır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programı’na göre derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin
ise rehber ve yönlendirici olacağı öğrenme ortamları (problem, proje, argümantasyon,
işbirliğine dayalı öğrenme vb.) temel alınmıştır. Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki
bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları,
araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu bağlamda informal
öğrenme ortamlarından da (bilim, sanat ve arkeoloji müzeleri, hayvanat bahçesi, doğal
ortamlar vb.) faydalanılır (MEB, 2013). Bilim şenliklerinin de öğrencinin aktif, öğretmenin
ise rehber ve yönlendirici olduğu, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre
tasarlanan okul dışı öğrenme ortamı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bilim şenliklerinin
Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda vurgulanan informal öğrenme ortamlarından
faydalanılması gerekliliğini sağladığı ifade edilebilir.
Literatür incelendiğinde ülkemizde bilim şenliklerinin öğrenme ürünleri üzerindeki
etkisine yönelik çalışmaların az sayıda olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bilim şenlikleri
gibi etkinliklerin öğrencilerin bilime yönelik tutum gibi öğrenme çıktılarının gelişimi
üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Buna ilaveten öğrencilerin bilime yönelik tutum düzeylerini etkileyen
değişkenlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların; bilime yönelik tutum düzeylerinin
arttırılması, fen öğretim programının amaçlarına ulaşması ve literatüre katkı sağlaması
açısından önemli ve gerekli olduğu söylenebilir.
Araştırmanın Amacı
Yukarıda belirtilen gerekçelere dayanarak, bu araştırma bilim şenliklerinin ortaokul
altıncı sınıf öğrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerine etkisini incelemek amacıyla
yapılmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Tasarımı
Araştırmada yarı deneysel yöntem ve ön test–son test kontrol gruplu deneysel desen
kullanılmıştır (Linn ve Gronlund, 2000). Araştırmada kontrol ve deney grubundaki
öğrencilerin seçiminde seçkisizlik ilkesi ya da kura ile öğrencilerin deney ve kontrol
grubuna atanması gerçekleştirilmediği ve hazır şubeler kullanıldığı için araştırma yarı
deneyseldir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016; Karasar,
2016).
2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde
Ankara’daki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören altıncı sınıf öğrencileri oluşturmuştur.
Araştırmada çalışılacak dört sınıftan hangi ikisinin deney, hangi ikisinin kontrol grubu
olacağına seçkisiz atama yöntemi ile karar verilmiş olup, iki sınıf kontrol grubu, diğer iki
sınıf ise deney grubu olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunda; kontrol grubunda 45, deney grubunda ise 46
öğrenci olmak üzere toplam 91 öğrenci bulunmaktadır. Deney grubuna iki tane şube
alınmasının nedeni bilim şenliğindeki etkinlik sayısını arttırmaktır. Deney grubu iki şube
seçildiği için denkliğin sağlanması açısından kontrol grubu da iki şube olarak seçilmiştir.
Araştırma örnekleminin (okul ve öğrenci) seçiminde, amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2016; Karasar, 2016).
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2.3. Araştırmanın Uygulanması
Bu araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara’daki bir devlet
ortaokulunda öğrenim gören altıncı sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın uygulama basamağı 15 hafta sürmüştür. Deney grubundaki öğrencilerin
araştırmaya katılımında gönüllü katılım esas alınmış ve bütün öğrenciler deney grubuna
gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın uygulama basamağı, deney ve kontrol grubunda
fen bilimleri dersinde aynı öğretmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda
deneysel bir işlem uygulanmamış, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına uygun ve
öğrenci merkezli olarak öğretim yapılmıştır.
Deney grubunda da kontrol grubundaki öğretime paralel olarak öğretim yapılırken,
her hafta bir dersin 15-20 dakikalık bölümünde bilim şenlikleri çalışmalarına yer
verilmiştir. Öncelikle deney grubu öğrencilerine bilim şenlikleri, bilimsel yöntem, problem
çözme basamakları, proje-araştırma basamakları, proje günlükleri hakkında sunumlar ile
bilgilendirme yapılmış ve bunlara ilişkin örnek çalışmalar gösterilmiştir. Öğrencilerden iki
kişilik gruplar oluşturulmuştur. Öğrencilerden bilim şenliği için ilgilerini çeken fen
konularında bir problem belirlemeleri, bilimsel yöntemi kullanarak bu problemi çözebilmek
için bir etkinlik tasarlamaları ve araştırma yapmaları istenilmiştir. Öğrencilerin
araştırmaları sonucunda ulaştıkları etkinliklerden ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygun
olanlar öğretmen rehberliğinde seçilerek, öğrenciler tarafından bilim şenliği etkinlikleri
hazırlanmıştır. Öğrenciler bu etkinlikler için öğretmen rehberliğinde poster ve sunumlarını
hazırlamıştır. 15 haftalık bir hazırlık sonucunda bilim şenliğinin açılışı yapılarak iki gün
süresince öğrenciler tarafından ziyaretçilere etkinlikler sunulmuştur.
2.4. Veri Toplama Araçları
Öğrencilerin bilime yönelik tutum seviyelerini belirleyebilmek amacıyla veri
toplama aracı olarak Bilime Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek araştırmanın
başında ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerini
belirleyebilmek için öntest, deneysel işlemin etkisini belirleyebilmek için araştırmanın
sonunda sontest ve öğrencilerin tutum düzeylerinde meydana gelebilecek değişimin
korunup korunmadığını belirlemek için araştırma sona erdikten 3ay sonra ise izleme testi
olarak kullanılmıştır. Ölçekten alınan toplam puan, bireyin bilime yönelik tutum düzeyini
göstermektedir. Ölçek “Tamamen Katılıyorum”dan “Hiç Katılmıyorum”a kadar beşli likert
dereceleme ölçeğinin kullanıldığı 44 maddeden oluşmaktadır. Ölçek bu araştırma için
araştırmacılar tarafından geliştirilerek, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır.
Ölçeğin bu araştırma için Cronbach Alpha () güvenirlik katsayısı 0,87 olarak
hesaplanmıştır. Ölçeğin uygulanmasından elde edilen verilerin analizinde, maddelerde yer
alan her bir olumlu ifade için “Tamamen Katılıyorum” ifadesi 5 puan, “Katılıyorum”
ifadesi 4 puan, “Kısmen Katılıyorum” ifadesi 3 puan, “Katılmıyorum” ifadesi 2 puan, “Hiç
Katılmıyorum” ifadesi 1 puan olarak puanlanmıştır. Maddelerdeki olumsuz ifadelerin
puanlanmasında ise, yukarıdaki puanlamanın tersi işlemler yapılmıştır. Ölçekten alınan
toplam puan, ölçekteki madde sayısına bölünerek, her bir öğrenci için bilime yönelik tutum
puanı hesaplanmıştır. Buna göre ölçekten alınabilecek en düşük puan 1, en yüksek puan ise
5’dir.
2.5. Verilerin Analizi
Veri toplama araçlarından elde edilen nicel verilerin analizinde Microsoft Excel
2010 elektronik tablo programı ve SPSS 22 istatistik analiz programı kullanılmıştır.
Öğrencilerin bilime yönelik tutum ölçeğine verdikleri cevapların genel dağılımlarının
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belirlenmesi ve bu nicel verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin incelenmesinde
betimsel istatistik tekniklerinden (mod, medyan, aritmetik ortalama, standart sapma)
faydalanılmıştır. Buna ilaveten bilime yönelik tutum ölçeği puanlarına ait merkezi eğilim
(ortalama, mod ve medyan) ve merkezi dağılım (standart sapma, çarpıklık ve basıklık)
değerleri kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubuna ait bilime yönelik tutum puanlarının
ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirleyebilmek için “Bağımsız
Gruplar İçin t-Testi” analizi uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubunun kendi içinde,
araştırmanın uygulama basamağının başındaki ön test ile araştırmanın uygulama
basamağının sonundaki son test ve araştırma tamamlandıktan üç ay sonrasındaki izleme
testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olup olmadığını tespit edebilmek
için, “Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA” kullanılmıştır. Tüm analizler ,05
anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir (Büyüköztürk, 2016).
3. BULGULAR
Araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğrencilerin kontrol ve deney grubuna
dağılımına ilişkin betimsel istatistik sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Öğrencilerin Deney ve Kontrol Grubuna Dağılımına İlişkin Betimsel İstatistik
Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney
Toplam

N
45
46
91

%
49,45
49,55
100,00

Tablo 1’e göre araştırmadaki çalışma grubunun % 49,45’i kontrol grubu, % 49,55’i
deney grubu öğrencilerinden oluşmaktadır.
Öğrencilerin bilime yönelik tutum ön, son ve izleme testi puanları istatistiki olarak
analiz edilmeden önce, nicel verilerin analizinde hangi istatistiksel yöntemin kullanılacağı
incelenerek karar verilmiştir. Nicel araştırmalarda verilerin analizinde, parametrik ya da
non-parametrik (parametrik olmayan) istatistiksel yöntemler kullanılabilmektedir.
Parametrik istatistik analiz yöntemlerinin kullanılabilmesi için araştırma sürecinde
uygulanan test ve ölçeklerden elde edilen nicel verilerin normal dağılım göstermesi
gerekmektedir (Sim ve Wright, 2002). Buna göre bilime yönelik tutum ölçeğinden elde
edilen verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemi belirleyebilmek amacıyla
betimsel analizler yapılmış ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Bilime yönelik tutum ön,
son ve izleme testi puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğine, Tablo 2’de verilen
bulgular incelenerek karar verilmiştir.
Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ön
Test, Son Test ve İzleme Testine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları
Test
Ön
Test
Son
Test
İzleme
Testi

Grup
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney

N
45
46
45
46
45
46

140,20
139,96
142,51
161,65
141,16
159,46

S
21,15
19,94
20,86
20,90
19,91
21,72

Medyan
138
142
144
163,5
140
161,5

Mod
143
139
140
157
139
163

Çarpıklık
-0,01
-0,14
-0,09
-0,13
-0,21
-0,30

Basıklık
-0,87
-0,68
-0,77
-0,60
-0,88
-0,34

Tablo 2’deki bulgular, deney grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutum ön test
puan ortalamaları, medyan ve mod değerlerinin birbirine yakın olduğunu göstermektedir.
Kontrol grubundaki öğrencilerin de ön test puan ortalamaları, medyan ve mod değerleri
birbirine yakındır. Benzer şekilde hem deney grubunun son test puanlarına ait ortalama,
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medyan ve mod değerleri, hem de kontrol grubunun son test puanlarına ait ortalama,
medyan ve mod değerleri birbirine yakındır. Buna ilaveten deney grubunun izleme testi
puanlarına ait ortalama, medyan ve mod değerleri birbirine yakınken, aynı zamanda kontrol
grubunun da izleme test puanlarına ait ortalama, medyan ve mod değerleri birbirine
yakındır. Ayrıca Tablo 2’ye göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test ve
izleme testi puanlarına ait basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 aralığı arasındadır.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilime yönelik tutum ön, son ve izleme
testlerine ait aritmetik ortalama, medyan ve mod değerlerinin birbirine yakın olması, ön,
son ve izleme testleri puanlarına ilişkin basıklık ve çarpıklık değerlerinin bulunduğu aralık
(-1,5 ile +1,5 aralığı), deney ve kontrol grubunda örneklem sayısının 30’dan büyük olması
bulgularına dayanarak, deney ve kontrol grubuna uygulanan bilime yönelik tutum ön, son
ve izleme testlerinden elde edilen verilerin normal dağıldığı söylenebilir (Baykul, ve
Güzeller, 2014; Kalaycı, 2016; Köklü, Büyüköztürk ve Bökeoğlu, 2006; Tabachnick ve
Fidell, 2013). Bu betimsel istatistik sonuçlarına göre normal dağılım gösterdiği belirlenen
verilerin analizinde, parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda
deney ve kontrol gruplarının bilime yönelik tutum ön, son ve izleme testi puan ortalamaları
arasında anlamlı fark olup olmadığı “Bağımsız Gruplar İçin t-Testi” ile araştırılmıştır.
Deney ve kontrol gruplarının kendi içinde, bilime yönelik tutum ön, son ve izleme testi
puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olup olmadığı ise “Tekrarlı Ölçümler
İçin Tek Faktörlü ANOVA” ile analiz edilmiştir.
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin araştırma sürecinin başında
akademik başarıları ve öğrenme seviyeleri açısından denk olup olmadığını belirlemek
amacıyla öğrencilerin I. dönem fen bilimleri dersi karne notları istatistiki olarak
karşılaştırılmıştır. Buna ilaveten araştırmanın uygulama basamağının başında deney ve
kontrol grubundaki öğrencilerin, bilime yönelik tutum düzeyleri açısından da denklikleri
karşılaştırılmış ve sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Bilime yönelik tutum ölçeğinden alınan
toplam puan, ölçekteki madde sayısına bölünerek, her bir öğrenci için bilime yönelik tutum
puanı hesaplanmıştır.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin 6. Sınıf 1. Dönem Fen
Bilimleri Dersi Akademik Başarı Not Ortalamalarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi
Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
45
46

79,20
78,96

S
12,89
13,87

sd

t

p

89

0,09

,93

Tablo 3’e göre deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin 6. sınıf akademik
başarı not ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur (t(89)= 0,09; p>,05). Bu
bulgu, araştırma sürecinin başında deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı ve
öğrenme seviyesi açısından benzer düzeyde ve denk olduğunu göstermektedir.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ön
Test Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
45
46

3,19
3,18

S
0,48
0,45

sd

t

p

89

0,06

0,96

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmanın başında deney ve kontrol grubundaki
öğrencilerin, bilime yönelik tutum ön test puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık
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olmadığı görülmektedir (t(89)= 0,06; p>,05). Bu bulguya göre, araştırmanın başında deney
ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutumlarının benzer düzeyde olduğu
söylenebilir.
Tablo 5. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Son
Test Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
45
46

3,24
3,67

S
0,47
0,48

sd

t

p

89

-4,37

,00

Tablo 5’e göre, deneysel işlemin sonunda deney ve kontrol grubundaki
öğrencilerin, bilime yönelik tutum son test puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark
vardır (t(89)= -4,37; p<,05) ve bu fark deney grubu lehinedir. Bir başka deyişle araştırmanın
uygulama basamağının sonunda deney grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutum son
test puanları ( =3,67) kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarına ( =3,24) göre anlamlı
düzeyde daha yüksektir.
Tablo 6. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum
İzleme Testi Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
45
46

3,21
3,62

S
0,45
0,49

sd

t

p

89

-4,19

,00

Tablo 6’daki bulgular, deneysel işlem tamamlandıktan üç ay sonra deney ve
kontrol grubundaki öğrencilerin, bilime yönelik tutum puanları arasında anlamlı düzeyde
bir farkın olduğunu göstermektedir (t(89)= -4,19; p<,05). Deney ( =3,62) ve kontrol
( =3,21) grubu öğrencilerinin bilime yönelik tutum izleme testi puanlarının aritmetik
ortalamaları incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin puanlarının kontrol grubundaki
öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ön Test, Son
Test ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Ölçüm No
1
2
3

Ölçüm
Öntest
Sontest
İzleme Testi

N
45
45
45

S
0,48
0,47
0,45

3,19
3,24
3,21

Tablo 8. Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ön Test, Son
Test ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA
Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Denekler arası
Ölçüm
Hata
Toplam

Kareler
Toplamı
23,325
0,063
5,737
29,125

sd
44
2
88
134

Kareler
Ortalaması
0,530
0,031
0,065

F

p

Anlamlı
Fark

0,48

0,62

Yok

Tablo 7’deki bulgulara göre kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, bilime yönelik
tutum son test ( =3,24) puan ortalaması ön test ( =3,19) ve izleme testi puan
ortalamasından ( =3,21) daha yüksektir. Ancak Tablo 8’deki bulgular incelendiğinde,
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bilime yönelik tutum ön test, son test ve izleme testi puanları arasındaki farkın anlamlı
düzeyde olmadığı görülmektedir (F(2-88)= 0,48; p>,05). Buna göre kontrol grubunda
bulunan öğrencilerin araştırmanın uygulama basamağının başındaki, sonundaki ve
uygulama basamağı tamamlandıktan üç ay sonrasındaki bilime yönelik tutumlarının
benzer düzeyde olduğu söylenebilir.
Tablo 9. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ön Test, Son Test
ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Ölçüm No
1
2
3

Ölçüm
Öntest
Sontest
İzleme Testi

N
46
46
46

S
0,45
0,48
0,49

3,18
3,67
3,62

Tablo 10. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ön Test, Son
Test ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA
Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Denekler arası
Ölçüm
Hata
Toplam

Kareler
Toplamı
23,489
6,778
6,879
37,146

sd
45
2
90
137

Kareler
Ortalaması
0,522
3,389
0,076

F

p

Anlamlı
Fark

44,34

,00

2-1
3-1

Tablo 9 ve 10 incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutum
ön test, son test ve izleme testi puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark vardır (F(290)=44,34; p<,05). Tablo 10’a göre bu anlamlı fark ön test ile son test puan ortalamaları
arasında, son test lehine ve izleme testi puan ortalaması ile ön test puan ortalaması arasında,
izleme testi lehine meydana gelmiştir. Bu bulguya göre deney grubunda yer alan
öğrencilerin araştırmanın sonundaki ( =3,67) ve araştırma sona erdikten üç ay
sonrasındaki bilime yönelik tutum düzeylerinin ( =3,62), araştırmanın başındakine
( =3,18) göre anlamlı seviyede daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca Tablo 10’daki
bulgular araştırmanın uygulama basamağı tamamlandıktan üç ay sonrasındaki bilime
yönelik tutum puan ortalaması (izleme testi), son test puan ortalamasından düşük olmasına
rağmen, izleme testi puan ortalaması ile son test puan ortalaması arasındaki farkın anlamlı
olmadığını göstermektedir. Başka bir ifadeyle, deney grubundaki öğrencilerin deneysel
işlemin sonundaki ve deneysel işlem tamamlandıktan üç ay sonrasındaki bilime yönelik
tutumlarının benzer düzeyde olduğu söylenebilir.
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
4.1. Tartışma
Bu araştırma bilim şenliklerinin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin bilime yönelik
tutum seviyeleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır.
Deneysel işlemin başında deney ve kontrol grubunda yer alan öğrenciler, akademik başarı
ve öğrenme düzeyleri açısından benzer ve denktir (t(89)= 0,09; p>,05). Bu durum, deney ve
kontrol grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutumları üzerinde deneysel işlemin
etkisinin karşılaştırılabilmesi amacı ile örtüşen bir sonuçtur. Ayrıca araştırma sürecinin
başında deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutumları benzer
seviyededir (t(89)=0,06; p>,05). Bu sonuç, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilime
yönelik tutumları üzerinde deneysel işlemin etkisinin karşılaştırılabilmesi amacına
uygundur.
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Araştırma bulguları deneysel işlemin sonunda deney grubundaki öğrencilerin bilime
yönelik tutum puanlarının, kontrol grubu öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğunu göstermektedir (t(89)= -4,37; p<,05). Deneysel işlem tamamlandıktan üç ay sonra
da deney grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutum puanları, kontrol grubundaki
öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir (t(89)= -4,19; p<,05). Buna göre, bilim
şenliklerinin kontrol grubunda gerçekleştirilen öğretime kıyasla, ortaokul altıncı sınıf
öğrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerini arttırmada ve bilime yönelik tutumda
meydana gelen gelişimin üç aylık bir süre sonunda da korunmasını sağlamada daha etkili
olduğu söylenebilir.
Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin araştırmanın başındaki, sonundaki ve
araştırma sona erdikten üç aylık süre sonundaki bilime yönelik tutum düzeyleri benzerdir
(F(2-88)= 0,48; p>,05). Deney grubunda yer alan öğrencilerin ise araştırmanın sonundaki ve
araştırma tamamlandıktan üç ay sonrasındaki bilime yönelik tutum puanları, araştırmanın
başındakine göre anlamlı seviyede daha yüksektir (F(2-90)= 44,34; p<,05). Ayrıca deney
grubunun araştırmanın sonundaki ve araştırma tamamlandıktan üç ay sonrasındaki bilime
yönelik tutum düzeyleri benzerlik göstermektedir. Bu bulgulara göre, bilim şenliklerinin
ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerini geliştirmede etkili
olduğu ve bilime yönelik tutum düzeyinde meydana gelen bu gelişimin üç aylık bir süre
sonunda da korunduğu söylenebilir.
Bilim şenliklerinin öğrencilerin duyuşsal özelliklerinin gelişimine etkisinin
araştırıldığı literatürde yer alan çalışmalarda, bilim şenliklerinin öğrencilerin ilgi, tutum
gibi duyuşsal özelliklerin gelişimine olumlu katkı sağladığı sonuçlarına ulaşıldığı
görülmektedir. Örneğin Şahin (2012) yaptığı çalışmada bilim şenliklerinin 10. sınıf
öğrencilerinin kimya alanına yönelik tutumlarına olan etkisini araştırmıştır. Araştırmanın
sonucunda bilim şenliklerinin, lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının
gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca bu araştırmada kimya
derslerine ilgisi düşük olan öğrencilerin, bilim şenliklerindeki projeleri yerinde inceleyerek
oradaki sunumlara katılımlarının sağlanmasından sonraki aşamada işlenen derslerde daha
aktif ve ilgili olduklarının gözlemlendiği belirtilmiştir. Camcı (2012) araştırmasında
ilköğretim okullarında bilim şenliği/proje yarışması etkinliklerine katılan ve katılmayan
öğrencilerin bilime ve bilim insanlarına yönelik ilgi ve imajları arasında bir farklılık olup
olmadığını araştırmıştır. Araştırmada bilim şenliğine katılan öğrencilerin daha çok bilimin
doğası ve bilimsel süreçle ilgilenirken, bilim şenliğine katılmayan öğrencilerin daha çok
günlük hayatta doğrudan gözlemlenen olaylarla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Erkek
öğrenciler bilime kız öğrencilere oranla daha fazla ilgi gösterirken, bilim insanı imajları
karşılaştırıldığında erkek ve kız öğrenciler benzerlik göstermektedir. Karadeniz ve Ata
(2013) tarafından yapılan çalışmada Sosyal Bilgiler dersi kapsamında uygulanan Sosyal
Bilgiler Proje Fuarına projeleriyle katılan öğrencilerin süreçle ilgili görüşleri incelenmiştir.
Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin Sosyal Bilgiler Proje Fuarıyla ilgili olarak olumlu
görüş ve düşünceler geliştirdikleri belirlenmiştir. Yıldırım ve Şensoy (2014) bilim
şenliklerinin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumları
üzerine etkisini yarı deneysel bir araştırma ile incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda
bilim şenliklerinin, ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutumlarının gelişimi ve bu
gelişimin korunması üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özetle Camcı
(2008), Karadeniz ve Ata (2013), Perry (1995), Şahin (2012) ve Yıldırım ve Şensoy
(2014) yaptıkları araştırmalarda bilim şenliklerinin ilgi, tutum gibi duyuşsal özelliklerin
gelişimine katkı sağladığı sonuçlarına ulaşmışlardır. Bu sonuç, araştırmada ulaşılan bilim
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şenliklerinin bilime yönelik tutum gibi duyuşsal bir değişkenin gelişimine anlamlı etkisi
olduğu sonucunu desteklemektedir.
Ayrıca bilim şenliklerinin informal öğrenme ortamları olmasına dayanarak,
informal öğrenme ortamlarının öğrencilerin duyuşsal becerilerinin gelişimlerine yönelik
literatür de incelenmiştir. Çavuş, Umdu-Topsakal ve Öztuna-Kaplan (2013) Bilgievleri’nde
gerçekleştirilen faaliyetlerin öğrencilere çevre bilinci kazandırmasına ilişkin öğretmen
görüşlerini araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda okul dışı öğrenme ortamlarının
öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarında olumlu yönde etkisinin olduğu, bu sebeple okul
dışı öğrenme ortamlarının ve bu ortamlarda gerçekleştirilen etkinliklerin sayısının
arttırılması gerektiği belirlenmiştir. Nadelson ve Jordan (2012) tarafından yapılan
araştırmada öğrencilerin bir günlük alan gezisi sonrasında tutumlarının olumlu yönde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Knapp (2000) yaptığı araştırmada informal öğrenme
ortamlarından olan uzun süreli alan gezisi uygulamalarının, öğrencilerin hafızalarındaki
etkisini incelemiştir. Araştırmada uygulama çalışmalarındaki etkinlikler ve sergilerle ilgili
olan konularda, ilköğretim öğrencilerinin kalıcı bilgiler edindikleri, yapılan uygulamalar ile
oldukça fazla deneyim kazandıkları ve uygulanan etkinliklerin - sergilerin içerdikleri
konulara karşı ilgilerinin de arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bozdoğan (2007) bilim ve
teknoloji müzelerine yapılan gezilerin öğrencilerin fen konularına karşı ilgi ve akademik
başarılarına etkisini incelemiştir. Araştırmada Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde ve Enerji
Parkı’nda bulunan araç gereçlerin ve burada yapılan etkinliklerin, ilköğretim ikinci kademe
öğrencilerinin fen konularına karşı ilgilerini ve akademik başarılarını anlamlı bir şekilde
geliştirmede ve devamının sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Tatar ve Bağrıyanık (2012) yaptığı araştırmada öğretmenlere göre informal öğrenme
ortamlarının öğrencilerin ilgi, istek ve meraklarını attırmada etkili olduğu sonucunu
bulmuştur. Özetle yukarıda belirtilen araştırmalarda informal öğrenme ortamlarının
öğrencilerin ilgi ve tutum gibi duyuşsal becerilerinin gelişimine katkı sağladığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bilim şenliklerinin de informal öğrenme ortamları olduğu göz önüne
alındığında Bozdoğan (2007), Çavuş, Umdu-Topsakal ve Öztuna-Kaplan (2013), Knapp
(2000), Nadelson ve Jordan (2012), Tatar ve Bağrıyanık (2012)’nin ulaştığı bu sonuçlar,
bilime yönelik tutum da duyuşsal bir özellik olması açısından bu araştırmada ulaşılan bilim
şenliklerinin bilime yönelik tutum gibi duyuşsal özellikleri geliştirmede etkili olduğu
sonucunu destekler niteliktedir.
4.2. Sonuç
Araştırmada ulaşılan sonuçlar özetlenecek olursa, bilim şenliklerinin ortaokul
altıncı sınıf öğrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerinin gelişimine anlamlı seviyede
katkı sağlamış ve deneysel işlem tamamlandıktan üç ay sonra da bu gelişimin korunduğu
görülmüştür. Ancak kontrol grubunda uygulanan öğretimin öğrencilerin bilime yönelik
tutum düzeyinde anlamlı bir gelişim sağlayamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın
başında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilime yönelik tutum düzeyleri benzerken,
araştırmanın sonunda ve araştırma tamamlandıktan üç ay sonra deney grubundaki
öğrencilerin bilime yönelik tutumları kontrol grubu öğrencilerinden anlamlı seviyede daha
yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak öğrencilerin bilime yönelik tutum
düzeylerinin gelişiminde ve bu gelişimin korunmasını sağlamada bilim şenliklerinin
anlamlı seviyede etkili olduğu, kontrol grubunda uygulanan öğretimin ise etkili olamadığı
söylenebilir.
Bu sonucun temel nedeni bilim şenliklerinde öğrencilerin aktif olarak yer almaları,
bilimsel araştırma sürecine uygulamalı olarak doğrudan katılmaları ve bir bilim insanı gibi
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çalışarak bir probleme çözüm bulma veya ürün ortaya koyma heyecanını yaşamaları ile
açıklanabilir. Bu bağlamda fen öğretimi sürecinde bilim şenliklerinin kullanılmasının, etkili
öğrenme ürün ve sonuçlarının ortaya çıkmasına katkı sağlayabileceği söylenebilir. Bilim
şenliklerinin bilime yönelik tutum düzeyleri üzerindeki olumlu etkisi göz önüne
alındığında, ülkemizdeki okullarda bilim şenlikleri gibi etkinliklerin yaygınlaştırılması ve
öğrencilerin bu tür etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Ayrıca araştırmanın sonucuna dayanarak bilime yönelik tutum gibi öğrenme
çıktılarının düzeylerini geliştirmede öğrenme – öğretme sürecinde bilim şenlikleri gibi
informal öğrenme ortamlarına da yer verilmesi, formal öğrenme ortamlarının informal
öğrenme ortamlarıyla desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Böylece Ortaokul Fen Bilimleri
Dersi Öğretim Programında belirtilen informal öğrenme ortamlarından faydalanılması ve
öğretim programında vurgulanan bilime yönelik tutum düzeylerinin geliştirilmesi
amaçlarına ulaşılabilir. Stocklmayer, Rennie ve Gilbert (2010) tarafından yapılan
araştırmada da, etkili bir fen eğitiminin sunulması için formal ve informal eğitim arasındaki
bütünleyici durumun genişletilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Öğrenme – öğretme sürecini zenginleştirmek, formal öğrenme ortamlarını informal
öğrenme ortamlarıyla desteklemek, bilime yönelik tutum, motivasyon ve ilgi gibi duyuşsal
becerileri geliştirmek, başarı, problem çözme ve bilimsel süreç becerileri gibi bilişsel
becerilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğrenme – öğretme sürecinde bilim
şenlikleri, proje yarışmaları, buluş şenlikleri, bilim - teknoloji müzeleri, hayvanat bahçeleri
ve doğa gezileri gibi informal öğrenme ortamlarına da yer verilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Buna ilaveten bilim şenliklerine etkinlik – proje ile katılan öğrencilerin
yanı sıra, etkinlik - proje ile katılmayan öğrenciler de proje değerlendirme, jüri, bilim
şenlikleri alanında rehber vb. görev - etkinliklerle bu sürece dahil edilerek, bilim
şenliklerine katılmalarının teşvik edilmesi gerektiği önerilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı; fen bilimleri öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi uygulama
çalışmaları ile gerçekleştirilen Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı derslerinde fen öğretimine yönelik
öz-yeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisini araştırmaktır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı
deneysel desen kullanılmıştır. 14 hafta boyunca bir devlet üniversitesinin, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü sınıflarında gerçekleştirilen araştırmada, rastgele
oluşturulmuş birer sınıf deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Döneminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal tasarımı dersinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda
33, deney grubunda 32 öğrenci olmak üzere toplam 65 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.
Araştırma sırasında deney grubu öğrencilerine Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi mevcut
müfredatının yanı sıra Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi uygulamaları araştırmacı tarafından gösterilmiş ve
dersin uygulama boyutunda yaptıkları materyallerinde bu uygulamalardan yararlanmaları, ayrıca bir portfolyo
dosya hazırlamaları istenmiştir. Kontrol grubunda ise mevcut ders müfredatı takip edilerek dersler anlatılmış
ve yine ders kapsamında olması gerektiği gibi materyaller istenmiştir. Veri toplama aracı olarak Fen
öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç ölçeği kullanılmış, ölçek öntest, sontest ve izleme testi olarak
uygulanmıştır. 5’li likert dereceleme yapısındaki ölçeğin Cronbach Alpha () güvenirlik katsayısı 0,82’dir.
Araştırma sonuçları, deney grubundaki fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik
inanç düzeylerinin kontrol grubundaki öğrencilerden daha fazla geliştiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Materyal tasarımı, öz-yeterlik inanç

THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT
KNOWLEDGE PRACTICES ON THE IMPROVEMENT OF SELF-EFFICACY
BELIEF LEVELS OF PRESERVICE TEACHERS IN RELATION TO SCIENCE
TEACHING
ABSTRACT
This aim of this study was to examine the effects of Instructional Technologies and Material Design lesson
carried out with the Technological Pedagogical Content Knowledge practice works on the improvement of the
self-efficacy belief levels of the preservice teachers with respect to the science teaching. Semi-experimental
pattern with pre-test and post-test control group was used in the study. Control and experimental groups were
randomly selected in the study carried out in the Department of Science Teaching, Division of Primary School
Teaching, Faculty of Education in a state university for 14 weeks. The study was conducted in the
Instructional Technologies and Material Design lesson in the Fall Semester of the 2015-2016 academic year.
A total of 65 students constituted the sample, 33 of whom were in the control group while 32 of whom were
in the experimental group. During the study, the Instructional Technologies and Material Design lesson was
taught to the students in the experimental group in line with the current curriculum while Technological
Pedagogical Content Knowledge practice works were demonstrated by the researcher and the students were
asked to make use of these works while preparing materials for the practices of the lesson and to prepare one
portfolio file. In the control group, on the other hand, the lesson was taught in line with the current curriculum
and students were asked to prepare materials in accordance with the curriculum. Scale of self-efficacy beliefs
in relation to science teaching was used as the data collection tool and was applied as pre-test, post-test and
follow-up test. The Cronbach Alpha () reliability coefficient of the 5-point likert type scale was 0.82. Results
of the study show that the self-efficacy belief levels of the preservice science teachers in the experimental
group improved more than those of the preservice science teachers in the control group.
Keywords: Science teaching, Technological Pedagogical Content Knowledge, Material design, self-efficacy
belief.
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1. GİRİŞ
Eğitim alanında yapılan güncel çalışmalarda Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) konulu
araştırmalar yoğun olarak devam ederken, öğretmenlerin gelişen teknolojiler ile birlikte
eğitim teknolojilerini kullanabilme ve öğretim sürecine katabilme yeterlikleri güncel bir
ihtiyaç haline gelmeye başlamıştır. Öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi türlerine bu
ihtiyaçtan yola çıkılarak teknolojik bilgi entegre edilmiş ve Teknolojik Pedagojik Alan
Bilgisi (TPAB) isimlendirilmiştir (Koehler ve Mishra, 2005).
Öğretmenlerin öğretecekleri konuya ilişkin (fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih
vb) kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler kapsamındaki bilgi alan bilgisidir. Ayrıca konu
alanın doğasıyla ilgili bilgileri de içerir (Gess-Newsome ve Lederman, 1999). Pedagojik
bilgi (PB) ye sahip bir öğretmen, öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını, becerileri
nasıl kazandıklarını ve öğrenmeye yönelik eğilimlerini nasıl geliştirdiklerini anlar. Bu
nedenle, PB öğrenmenin bilişsel, sosyal ve gelişimsel teorilerini, bunların sınıfta
öğrencilere nasıl uygulanacağını anlamayı gerektirmektedir (Koehler ve Mishra, 2008;
Koehler ve Mishra, 2009). Teknolojk bilgi (TB) ise farklı teknolojileri kullanabilmeyi
gerektiren becerileri içermektedir. Dijital teknolojiler, işletim sistemleri, bilgisayar
donanımı bilgisi, kelime işlemciler, hesap tabloları, tarayıcılar ve e-posta gibi standart
yazılım araçlarını kullanma yeteneğidir. TB, çevresel aygıtların ve yazılım programlarının
nasıl yükleneceği ve kaldırılacağı ile belgeleri arşivleme hakkındaki bilgileri kapsamaktadır
(Mishra ve Koehler, 2006). Bütün bu tanımlardan yola çıkarak, TPAB; alan uzmanının bir
disipline ait sahip olduğu konu alan bilgisinden, teknoloji uzmanının sahip olabileceği
teknolojik bilgiden ve bir öğretmenin sahip olabileceği genel pedagojik bilgiden farklı, üç
bileşeninin (konu alan, teknoloji ve pedagoji) ötesine geçmiş önemli bir bilgi türüdür
(Mishra ve Koehler, 2006).
Türk Eğitim Derneği (TED) (2009) tarafından yapılan “Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterlikleri” isimli araştırmada öğretmenlerin mesleklerinde başarılı olabilmesi için sahip
olmaları gereken yeterlikler arasında TPAB açıkça belirtilmiştir. Uluslararası ölçekte,
öğretmen ve eğitim ile ilgili yöneticilerinin teknoloji ile ilgili sahip olması gereken bilgiler,
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Birliği – ISTE (International Society for Technology in
Education) tarafından“teknoloji standartları” ve “performans göstergeleri” olarak
standartlaştırılmıştır (ISTE, 2000). Amerika Birleşik Devletleri için Ulusal Eğitim
Teknolojisi Standartları (National Educational Technology Standards – NETS) olarak
bilinen bu standartlar öğrenci standartları, öğretmenler ve yöneticiler için teknoloji
standartlarına temel oluşturmaktadır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal
Akreditasyon ve Öğretmen Eğitimi Birliği (National Council for Accreditation of Teacher
Education-NCATE), Uluslararası Eğitimde Teknolojiler Topluluğu ile standartlara ilişkin
işbirliğinde bulunmuşlardır (Resta, 2002). Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen bu
standart ve performans göstergeleri Saban (2006) tarafından dilimize uyarlanmıştır.
Gerek ulusal gerekse uluslar arası boyutta gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler
incelendiğinde eğitimde teknolojinin etkili kullanımı için büyük bir bütçe ayrıldığı ve bu
konuda çok büyük bir emek harcandığı görülmektedir. Fakat okullarımız yeterli teknolojik
donanıma sahip olsalar bile, eğitim teknolojilerini kullanarak öğretim programlarını hayata
geçirecek olan öğretmenlerdir (TED, 2009). Ülkemizde 01.02.2013 tarihinde yayınlanan
fen bilimleri dersi öğretim programı kapsamında da okul müdürlerinden ve öğretmenlerden
mevcut teknolojik donanımları göz önünde bulundurarak öğrenme-öğretme sürecine
teknoloji entegresyonun sağlamaları beklenmektedir (MEB, 2013). Fen bilimleri
öğretmenlerinin TPAB düzeylerinin artmasına katkı sağlama başka bir ifade ile kendi
alanlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ile öğretimine yönelik bilgi sahibi olmaları,
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öğrencilerini de fen ve teknoloji okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaları
açısından önemlidir. Ayrıca öğretmenlerin öz-yeterlikleri meslek yaşamlarındaki
başarılarını ve hedeflerini etkileyen faktörlerden biridir (Çakıroğlu, Çakıroğlu ve Boone,
2005). Öz-yeterlik düzeyi yüksek olan öğretmenler meslek hayatlarında bir sorun ile
karşılaştıklarında sorunu çözmeye yönelik daha istekli ve kararlıdırlar (Bandura, 1977). Özyeterlik düzeyi düşük olan öğretmenler ise etkili öğrenme-öğretme ortamı oluşturabilme ve
öğrencilerine öğretim sürecinde güven vermekte zorlanırlar (Tschannen- Moran ve
Woolfolk Hoy, 2007). Benzer şekilde öğretim sürecine teknoloji entegresyonu da
öğretmenlerin teknoloji bilgileri ve teknoloji kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarına
bağlıdır (Abbitt, 2011; Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, 2010; Ottenbreit-Leftwich, Glazewski,
Newby ve Ertmer, 2010; Sahin, Akturk ve Schmidt, 2009; Wang, Ertmer ve Newby, 2004).
Öğretmenlerin TPAB’a yönelik öz-yeterlik inançları teknoloji kullanımında önemli bir rol
oynamaktadır (Lee ve Tsai, 2010). Öğretmenlerin teknolojinin entegre edildiği bir sınıf
ortamının düzenlenmesi hakkında bilgileri ise eğitim sürecine etkili teknoloji
entegresyonunu etkileyen önemli faktörlerden biridir (Harris ve Hofer, 2011).
Bu nedenle öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi konusunda
yeterli, teknoloji ile barışık ve alanlarında kendilerine güvenen bireyler olarak
üniversitelerden mezun olmaları, eğitim-öğretim sistemin daha verimli hale getirilerek
eğitim öğretim hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.
2.ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı; fen bilimleri öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan
Bilgisi uygulama çalışmaları ile gerçekleştirilen Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı derslerinde fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerindeki değişimi
araştırmaktır.
3. YÖNTEM
Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney
ve kontrol gruplarındaki deneklerin yansız atama yoluyla eşitlenmeleri için özel çaba
harcanmamış fakat mümkün olduğunca benzer nitelikte olmalarına dikkat edilmiştir
(Büyüköztürk, Çakmak-Kılıç, Akgün Karadeniz ve Demirel, 2016).
3.1. Çalışma Grubu
Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın üçüncü sınıfında öğrenim gören öğretmen
adayları oluşturmuştur. Bu çalışma evreninden basit olasılıklı (rastgele) örnekleme
yöntemi(Ekiz, 2009) ile seçilmiş ve bir grup öğretmen adayı ise araştırmanın örneklemini
meydana getirmektedir. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sayısı toplam 65’dir.
Sınıftan biri tesadüfi olarak kontrol grubu(n=33), diğeri deney grubu (n=32) olarak
belirlenmiştir.
Tablo.1 Öğrencilerin Kontrol ve Deney Grubuna Dağılımına İlişkin Betimsel İstatistik
Sonuçları
Grup

N

%

Kontrol
Deney
Toplam

33
32
65

50,8
49,2
100

Tablo incelendiğinde örneklemin % 50,8’ini kontrol grubu, % 49,2’sini deney grubu
öğrencilerinin oluşturduğu görülmektedir.
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3.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik Öz-Yeterlik
İnanç seviyelerini belirleyebilmek amacıyla “Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerini Belirleme
Ölçeği” ile toplanmıştır. Testten alınan toplam puan, bireyin Öz-Yeterlik İnanç düzeyini
göstermektedir.
Ölçek “Tamamen Katılıyorum”dan “Hiç Katılmıyorum”a kadar beşli likert dereceleme
ölçeğinin kullanıldığı 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin bu araştırma için Cronbach
Alpha () güvenirlik katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır. Ölçek hem kontrol hem de deney
grubuna öntest ve sontest olarak uygulandıktan 3 ay sonra deney ve kontrol grubundaki
öğrencilere izleme testi olarak tekrar uygulanmıştır.
3.3. İşlem basamakları
Dersler 2015-2016 eğitim öğretim yılında Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı derslerinde, kontrol grubu için mevcut ders tanımlarına uygun bir şekilde konular
ele alınırken, deney grubunda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi mevcut
müfredatının yanı sıra Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi uygulamaları araştırmacı
tarafından gösterilmiştir. Dersler iki grupta da 14 hafta süresince aynı öğretim üyesi
tarafından yürütülmüştür. Çalışma başlangıcında deney ve kontrol gruplarına öntest (ÖzYeterlik İnanç Ölçeği) uygulanmıştır. Deney grubunda uygulama boyutunda yaptıkları
materyallerinde bu uygulama ve programlardan (Inspration, EclipseCrossword, Livestream,
QR kod, Kahoot, Plickers, Tandoo, Prezi, Socrative, Algoodo, vs.) yararlanmaları, ayrıca
bir portfolyo dosya hazırlamaları da istenmiştir. Kontrol grubunda ise mevcut ders
müfredatı takip edilerek dersler anlatılmış ve yine ders kapsamında olması gerektiği gibi
materyaller istenmiştir.
Dersler tamamlandıktan sonra “Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği” hem kontrol hem de deney
grubuna sontest olarak uygulanmıştır. Ölçek araştırmanın uygulama basamağı
tamamlandıktan 3 ay sonra deney ve kontrol grubundaki öğrencilere izleme testi olarak
tekrar uygulanmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Hem
deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin fen bilgisine yönelik öz-yeterlik inanç
düzeyleri öntest ve sontest puanlarını karşılaştırılmak için bağımsız gruplar için t testi ve
tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA analizi yapılmıştır.
4. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde; mevcut müfredat programın önerdiği yöntem ve teknikler ile derslerin
işlendiği kontrol grubu ve bunların yanında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi uygulama
çalışmalarının yapıldığı deney grubundaki öğrencilerden elde edilen veriler karşılaştırılarak
gerekli analizler yapılmıştır.
Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretimine
Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Öntest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-testi
Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
33
32

X
110,15
111,81
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S
13,05
10,66

sd
63

t
,561

p
,577
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Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, çalışma öncesinde öz-yeterlik
puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. (t(63) =,561; p > ,05). Bu verilere göre
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi alacak olan öğrencilerin deneysel
çalışma öncesi fen bilgisi öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeyleri deney grubunda
X = 111,81 ve kontrol grubunda X = 110,15 olarak tespit edilerek benzerlik
göstermektedirler. Buna göre, öğrencilerin öz-yeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı
düzeyde farklılık oluşmaması, çalışmanın amacı ile uyuşmakta ve gruplarında bu yönden
denk olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretimine
Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Sontest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-testi
Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
33
32

X
112,27
121,72

S
12,68
11,34

sd
63

t
3,162

p
,002

Tablo 3 incelendiğinde deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, çalışma
sonrasında öz-yeterlik inanç düzey puanları arasında anlamlı bir fark vardır ve bu fark
deney grubu lehinedir (t(63) = 3,162; p < ,05) Deneysel çalışma sonrası öz-yeterlik inanç
düzeylerinin ortalamaları deney grubunda X=121,72 ve kontrol grubunda X=112,27 olarak
tespit edilmiştir. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin fen bilgisi öğretimine yönelik özyeterlik inanç düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık oluşması
sonucuna dayanarak, teknolojik pedagojik alan bilgisi uygulama çalışmalarının öğretmen
adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik öz- yeterliliklerine olumlu bir katkı sağladığı
söylenebilir.
Tablo 4. Kontrol ve Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretimine
Yönelik Öz-Yeterlik İnanç İzleme Testi Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi
Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
33
32

X
110,45
119,09

S
9,08
9,32

sd
63

t
3,784

p
,000

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde, kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin araştırma
tamamlandıktan üç ay sonrasındaki fen bilgisi öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç
düzeyleri arasında anlamlı seviyede bir fark vardır ve bu fark deney grubu lehinedir (t(63) =
3,784; p<,05). Bir başka deyişle, deney grubundaki öğrencilerin araştırma sona erdikten üç
ay sonrasındaki öz-yeterlik düzeyleri, kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla anlamlı
düzeyde daha yüksektir.
Buna göre, öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç
puanlarında meydana gelen gelişimin üç aylık bir süre sonunda da korunmasını sağlamada,
teknolojik pedagojik alan bilgisi uygulama çalışmalarının kontrol grubunda uygulanan
öğretime göre daha etkili olduğu söylenebilir. Bir başka ifadeyle, bu bulgu deneysel
işlemin etkisinin devam ettiğini göstermektedir
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Tablo 5. Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik ÖzYeterlik İnanç Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Merkezi Eğilim ve
Yayılma Ölçüleri
Ölçüm No
1
2
3

Ölçüm
Öntest
Sontest
İzleme Testi

N
33
33
33

X
110,15
112,27
110,45

S
13,05
12,68
9,08

Tablo 6. Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik ÖzYeterlik İnanç Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Tekrarlı Ölçümler İçin
Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Denekler arası
Ölçüm
Hata
Toplam

Kareler
Toplamı

sd

8705,838
86,869
4535,131
13327,838

Kareler
Ortalaması

32
2
64
98

F

272,057
43,434
70,861

p

Anlamlı
Fark
-

,613

,508

Tablo 6’e göre kontrol grubundaki öğrencilerin, öz-yeterlik inanç düzeyleri öntest
(X=110,15) ve sontest (X=112,27)ve izleme testi (X=110,45) olarak belirlenmiştir. Tablo 6
incelendiğinde, öntest, son test, öntest, izleme testi ve son test izleme testi puanları
arasındaki farkın anlamlı düzeyde olmadığı görülmektedir (F(2-64)=,613; p>,05). Bu
durumda kontrol grubunda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı derslerinde izlenen
öğretim yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik özyeterlik inanç düzeylerinde bir değişime neden olmadığı sonucuna varılabilir.
Tablo 7. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik ÖzYeterlik İnanç Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Merkezi Eğilim ve
Yayılma Ölçüleri
Ölçüm No
1
2
3

Ölçüm
Öntest
Sontest
İzleme Testi

N
32
32
32

X
111,813
121,719
119,094

S
10,657
11,340
9,323

Tablo 8. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik ÖzYeterlik İnanç Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Tekrarlı Ölçümler İçin
Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Denekler arası
Ölçüm

6205,833
1685,771

31
2

200,188
842,885

Hata
Toplam

3996,229
11887,833

62
95

64,455

F

p

13,077

,000

Anlamlı Fark

1-2
1-3

Tablo 7’ye göre deney grubundaki öğrencilerin, öz-yeterlik inanç düzeylerine ilişkin
sontest puan ortalaması (X=121,719) ve izleme testi puan ortalaması (X=119,094), öntest
puan ortalamasından (X=111,813) daha yüksektir. Tablo 8 incelendiğinde, öntest, son test;
öntest ve izleme testi puanları arasındaki farkın anlamlı düzeyde olduğu görülmektedir
(F(2-62)=13,077; p<,05). Sontest ve izleme testi arasında anlamlı bir farkın olmadığını
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 127

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

gözlenmektedir. Buda son test ve izleme test arasında ortalamanın çok fazla değişmediği
ve bilgilerin daha kalıcı olmuş olduğu ile açıklanabilir.
5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Araştırmanın sonucunda;
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi mevcut müfredatının yanı sıra
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamalarının yapıldığı deney grubu öğrencilerinin
fen bilgisi öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin anlamlı bir şekilde arttığı
görülmüştür. Araştırmada kontrol grubu olarak kullanılan, Öğretim Teknolojileri ve
Materyal tasarımı derslerinin geleneksel yollarla işlendiği öğrencilerin ise fen bilgisi
öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinde bir değişiklik olmamıştır. Aynı
zamanda teknolojik pedagojik alan bilgisi uygulama çalışmalarına yer verilen derslerde
öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerini koruduğu
sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmayı destekler nitelikte birçok çalışma bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir;
Graham ve arkadaşları (2009) farklı mesleki deneyime sahip 15 fen öğretmenine üç
aşamadan (öğrenme, harekete geçirme ve transfer aşaması) oluşan sekiz ayı aşkın bir
program süresince eğitim vermişlerdir. Program öncesinde ve sonrasında araştırmacılar
tarafından geliştirilen anket (31 madde, 2 açık uçlu soru) aracılığıyla öğretmenlerin TPAB,
TPB, TAB ve TB bilgilerine yönelik öz-güven düzeyleri değerlendirilmiştir. Bağımsız ttesti ve yapılan kodlamalar sonucunda öğretmenlerin çalışmada incelenen bilgilerin
tamamına yönelik öz-güvenlerinin geliştiği tespit edilmiştir. Araştırmanın başlangıcında
öğretmenlerin TB’ye yönelik öz-güvenlerinin en yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma
sonunda ise öğretmenlerin TAB öz-güven düzeylerindeki artışın diğer bilgilere göre daha
yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.
Taşar ve Timur (2010), fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB konularındaki gelişimi
karma yöntemler araştırma yöntemi ile incelemiştir. Araştırmada öğretmen adayları kuvvet
ve hareket konusu kapsamında araştırma-sorgulamaya dayalı interaktif fizik animasyonları
aracılığıyla mikro öğretim gerçekleştirmişlerdir. Öğretmen adaylarının gelişimleri mikro
öğretimler süresince takip edilmiştir. Katılımcıların TPAB öz-güven düzeylerini ve
gelişimlerini belirlemek için Graham ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ölçek
dilimize uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise gözlem, görüşme, ders
planları ve mikro öğretim geri bildirim formları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma
sonucunda, öğretmen adaylarının TB, TAB, TPB ve TPAB bilgileri arasından TB özgüven
düzeylerinin en yüksek olduğu, TAB düzeylerinin ise en düşük olduğu bulunmuştur.
Benzer şekilde nitel veri toplama araçlarından elde edilen bulgularda öğretmen adaylarının
TAB düzeylerinin düşük olduğunu desteklemiştir. TB, TAB, TPB ve TPAB bilgi türlerinin
birbiri ile ilişkili olduğu ve TPAB ile ilgili araştırmalarda bu bilgi türlerinin birlikte
incelenmesi önerilmiştir.
Canbazoğlu (2012), karma yöntemler araştırması olarak yaptığı çalışmada, 2010-2011
eğitim-öğretim yılında son sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları ile
gerçekleştirmiştir. Araştırmada Magnusson, Krajcik ve Borko(1999)’nun pedagojik alan
bilgisi (PAB) modeli TPAB’a uyarlanarak kullanmıştır. Araştırmanın güz dönemi
başlangıcında, 27 öğretmen adayı TPAB modelinin bileşenleri doğrultusunda
yapılandırılan beş haftalık eğitime katılmış, daha sonra öğretmen adayları sekiz hafta
süresince farklı fen konularında teknoloji ile zenginleştirilmiş ders planları hazırlayarak
mikro öğretim uygulamaları gerçekleştirmiştir. Araştırmanın bahar döneminde ise 27
öğretmen adayı içerisinden belirlenen altı öğretmen adayının ilköğretim okulundaki ders
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anlatımları gözlemlenmiş, öğretmen adaylarının TPAB’a yönelik öz-yeterlik düzeyleri
değerlendirildiğinde ise 27 öğretmen adayının güz döneminin başlangıcına göre güz
dönemi sonunda öz-yeterlik düzeylerinin arttığı belirlenmiştir.
Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji ve beraberinde getirdiği ürün ve uygulamaların
eğitim alanında kullanımı kaçınılmazdır. Bilgisayar destekli, teknoloji temelli ve
teknolojik pedagojik alan bilgisi uygulamalarının öğrencilerin hem motivasyonları açından
hem de etkili ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmelerine katkısı bilinen bir gerçektir.
Öğretmen adaylarının bu uygulamalardan haberdar olmaları ve bu uygulamaları
öğretmenlik hayatında kullanmaları önemli görülmektedir.
Ülkemizde hazırlanan genel ve özel alan öğretmen yeterliklerinde Teknolojik Pedagojik
Alan Bilgisi açık bir şekilde vurgu yapılarak öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan
Bilgisi düzeyleri değerlendirilmelidir. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Birliği (ISTE)
tarafından hazırlanan yeterliklerde olduğu gibi öğretmenler ile birlikte öğrenci ve eğitim
yöneticileri için “teknoloji standartları” ve “performans göstergeleri” geliştirilmelidir.
(Canbazoğlu. 2012)
Ayrıca üniversitede kazanılan bilgiler doğrultusunda, öğretmen adaylarına teknolojik
uygulamaları yapabilecekleri gerçek sınıf ortamında öğretmenlik tecrübesi kazanmaları
için fırsat tanınması, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamına güncel
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları ve etkili teknoloji kullanımına da yer
verilmesi önerilmektedir
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6. SINIF ELEKTRİĞİN İLETİMİ ÜNİTESİNDE UYGULANAN YAŞAM TEMELLİ
ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN FENE YÖNELİK TUTUMLARI
ÜZERİNE ETKİSİ
Önder ŞENSOY
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD. sensoy@gazi.edu.tr
Halil İbrahim YILDIRIM
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD. halily@gazi.edu.tr
ÖZET
Bu çalışma, yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fene yönelik tutumları üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın uygulama basamağı 2015–2016 öğretim yılında Çankırı ili
merkezinde bulunan bir ortaokulun 6. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubunda yer alan öğrencilerin sayısı toplam 50’dir. Bu öğrencilerin 24 tanesi deney grubunda, 26 tanesi ise
kontrol grubunda yer almaktadır. Araştırmanın örnekleme yöntemi amaçlı örneklemedir. Araştırmada deney
ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubunda mevcut programda öngörülen
yaklaşımlara göre düzenlenen bir öğretim ortamında uygulamalar gerçekleştirilirken, deney grubunda ise buna
ek olarak yaşam temelli öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan etkinlikler uygulanmıştır. Araştırma 6. sınıf
Fen Bilimleri dersi “Elektriğin İletimi” ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki ortaokul
öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeyini belirleyebilmek amacıyla “Fen Bilimleri Dersine
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li likert dereceleme biçimindeki ölçeğin Cronbach Alpha ()
güvenirlik katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sürecinin başında, sonunda ve araştırma
tamamlandıktan üç ay sonra izleme testi olarak ta deney ve kontrol gruplarına veri toplama aracı uygulanmış
ve öğrencilerin fene yönelik tutum ölçeğinden elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek
değerlendirilmiştir. Araştırmanının sonucunda yaşam temelli öğrenme uygulamalarının öğrencilerin fene
yönelik tutumları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen Öğretimi, Yaşam Temelli Öğrenme, Fene Yönelik Tutum

THE EFFECT OF LIFE-BASED LEARNING APPROACH APPLIED IN THE 6TH
GRADE ELECTRICAL CONDUCTION UNIT ON THE ATTITUDES OF
STUDENTS TOWARDS SCIENCE
ABSTRACT
This study was conducted in order to determine the effect of the life-based learning approach on the attitudes
of the students towards science. The study was conducted on the 6th grade students of a secondary school
located in the city centre of Çankırı in the 2015-2016 academic year. The number of the students included in
the sample of the study was 50 in total. While 24 students were included in the experimental group, 26
students were included in the control group. Purposeful sampling method was used in the study. Semiexperimental pattern with experimental and control groups was employed in the study. While practices were
carried out in an education environment organized in line with the approaches of the existing curriculum in
the control group, the activities prepared in accordance with the life-based learning approach were
additionally applied in the experimental group. The study was conducted in the “Electrical Conduction” Unit
of the 6th grade Science Lesson. “Attitudes towards Science Lesson Scale” was used as the data collection
tool in order to determine the levels of attitudes of the secondary school students included in the experimental
and control groups towards the science lesson. The Cronbach Alpha () reliability coefficient of the 5-point
likert type scale was found to be 0.91. The data collection tool was applied to the experimental and control
groups prior to the study, at the end of the study and three months after the study was completed and the data
obtained from the scale were analysed and assessed through SPSS. The results of the study show that the lifebased learning practices have a positive impact on the students’ attitudes towards science.
Keywords: Science Teaching, Life-Based Learning, Attitudes Towards Science.
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1. GİRİŞ
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı sadece günümüzün bilgi birikimini
öğrencilere aktarmayı değil, araştıran, sorgulayan, inceleyen, günlük hayatıyla fen konuları
arasında bağlantı kurabilen, hayatın her alanında karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel
metodu kullanabilen, dünyaya bir bilim adamının bakış açısıyla bakabilen bireyler
yetiştirmeyi amaçlamıştır (MEB, 2005).
Ancak Fen Eğitimi ile ilgili yapılan birçok çalışmada varılan ortak sonuç, fen
bilimleri dersinde iki temel soruna işaret etmektedir. Bunlardan biri fen derslerinin
öğrencilerin anlamakta zorlandığı ve öğrenci başarısının düşük olduğu derslerin başında
gelmesidir (Baumert, Bos & Lehmann, 2000; OECD, 2006). Bir başka önemli sorun ise
öğrencilerin fizik, kimya ve biyoloji derslerine ilgilerinin az olması ve bu ilginin
öğrencilerin yaşı arttıkça azalmasıdır (Black & Atkin, 1996; OECD, 2006). Bu durum
günümüzde fen eğitiminin en temel hedeflerinden fen okuryazarı bireyler yetiştirilmesinde
olumsuz bir etkide bulunmaktadır, bu nedenle Fen Bilimleri dersini öğrenciler için zevkli
hale getirecek, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak ve öğrendikleri bilgileri günlük
hayatla ilişkilendirebilecekleri yeni yöntem ve teknikler fen derslerinde kullanılmalıdır.
Günümüzde öğretim sürecinde radikal değişiklikler yapılmakta ve geçmişte edinilen
tecrübelerden yararlanılarak geliştirilen kuramlar ve bunların pratikteki uygulamaları
öğretim sürecine entegre edilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi de Yaşam
Temelli Öğrenme yaklaşımıdır. Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının amacı, öğrencilere
bilimsel kavramları günlük yaşamdan seçilmiş olaylarla sunmak ve böylece öğrencilerin
öğrenmeye isteklerini artırmak, öğrencilerin günlük hayatlarındaki durumlar ile fen
bilimleri arasındaki ilişkinin farkına varmalarını sağlamaktır (Sözbilir, Sadi, Kutu &
Yıldırım, 2007; Acar & Yaman, 2011).
Ülkemizde, bağlam temelli öğrenme Gazi Üniversitesi’nde 2006’da yapılan VII.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Gilbert tarafından sunulan bildiri
ile yoğun bir çalışma alanı bulmuştur. 2007 yılında İstanbul’da yapılan I. Ulusal Kimya
Eğitimi kongresinde Sözbilir ve arkadaşları bildirileri eşliğinde kongre katılımcılarıyla
‘Context-Based Learning’ teriminin Türkçe karşılığını bulmaya çalışmışlar ve bu yaklaşıma
‘Yaşam Temelli Öğrenme’ demeye karar vermişlerdir (Çam ve Özay, 2008). Günümüzde
bu yaklaşım yaşam temelli öğrenme veya bağlam temelli öğrenme yaklaşımı şeklinde
adlandırılmaktadır. Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı öğrenci, öğretmen ve okulun
bulunduğu sosyal ve kültürel çevreyi kapsamaktadır (Demircioğlu, 2008, Ayvacı,2010)
Öğrencilerin birçok dersi öğrenirken en çok sordukları sorular: “Niçin bunu bilmek
zorundayım?”, “Bu öğrendiklerimi başka nerede kullanacağım?”dır. Yaşam temelli
öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgi ve becerileri nasıl ve niçin
kullanacaklarını anlamalarını ve dolayısıyla böyle sorulara cevap bulmalarını
amaçlamaktadır.
Bağlam temelli öğrenme yaklaşımı öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları bir
olayı veya günlük yaşantıda kullandıkları ve yakından tanıdıkları teknolojik bir aracı temel
alarak ünitede geçen konu veya kavramların bu olay veya araç ile olası bağlantılarını kuran
bir yaklaşımdır (MEB, 2005). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının amacı, öğrencilere
bilimsel kavramları günlük yaşamdan seçilmiş olaylar ile sunmak ve böylece öğrencilerin
motivasyon ve öğrenmeye isteklerini artırmak, öğrencilerin günlük hayatlarındaki durumlar
ile fen bilimleri arasındaki ilişkinin farkına varmalarını sağlamaktır(Sözbilir, Sadi, Kutu&
Yıldırım, 2007).
Öğrenme ortamlarında bağlama dayalı yaklaşımın kullanılmasının önemli bir sebebi
öğrencilere uygulama ve teori arasındaki ilişkileri göstermektir. Çünkü çoğu zaman
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uygulama boyutu, fen bilimlerinin öğretiminde ikinci plana atılmaktadır. Çoğu fen kitabı
günlük yaşamdaki fen olaylarını ele almak yerine gerekli olmayan detayları içermekte ve
öğrencilerdeki merak duygusunu ve ilgiyi devam ettirmede yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden
fen bilimleri öğretim programının içeriği öğrenciler için yararlı ve anlamlı olmalı ve fen
bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmalıdır (Reid, 2000; Kee ve McGovan, 1998)).
Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları olayları öğrendikleri ile
yorumlayabilmeleri, bilimsel basit makaleleri ve günlük haberleri okuyup
yorumlayabilmeleri, öğrenciler öğrenilen konunun kitaplarda değil, hayatın içinde var
olduğunu bilebilmeleri, bunun farkında olmaları veya farkına varmaları sağlanması, eğitimöğretim sistemin daha verimli hale getirilerek eğitim öğretim hedeflerine ulaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
Bu çalışmanın amacı, ortaokul 6. sınıfta yer alan Elektrik ünitesinin öğretiminde
yaşam temelli öğrenme yaklaşımı kullanımının öğrencilerin fen bilimlerine yönelik
tutumları üzerine etkisini araştırmaktır.
2. YÖNTEM
Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney
ve kontrol gruplarındaki deneklerin yansız atama yoluyla eşitlenmeleri için özel çaba
harcanmamış fakat mümkün olduğunca benzer nitelikte olmalarına dikkat edilmiştir
(Büyüköztürk, Çakmak-Kılıç, Akgün Karadeniz ve Demirel, 2016).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çankırı ili merkezinde
bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ortaokulun 6. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.
Bu çalışma evreninden basit olasılıklı (rastgele) örnekleme yöntemi (Ekiz, 2009) ile
seçilmiş bir grup öğrenci ise araştırmanın örneklemini meydana getirmektedir. Çalışma
grubunda yer alan öğrencilerin sayısı toplam 50’dir. Sınıflardan biri tesadüfi olarak kontrol
grubu(n=26), diğeri deney grubu (n=24) olarak belirlenmiştir.
Tablo.1 Öğrencilerin Kontrol ve Deney Grubuna Dağılımına İlişkin Betimsel İstatistik
Sonuçları
Grup
N
%
Kontrol
26
52
Deney

24

48

Toplam
50
100
Tablo incelendiğinde örneklemin % 52’si kontrol grubu, % 48’ini deney grubu
öğrencilerinin oluşturduğu görülmektedir.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırma 6. sınıf Fen Bilimleri dersi Elektriğin İletimi ünitesinde gerçekleştirilmiştir.
Deney ve kontrol grubundaki ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum
düzeyini belirleyebilmek amacıyla “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. 45 maddeden oluşan ölçek, “Tamamen Katılıyorum” dan “Hiç
Katılmıyorum” a kadar 5’li likert dereceleme biçiminde ve Cronbach Alpha () güvenirlik
katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıştır.
Ölçek hem kontrol hem de deney grubuna öntest ve sontest olarak uygulandıktan 3 ay
sonra deney ve kontrol grubundaki öğrencilere izleme testi olarak tekrar uygulanmıştır.
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2.3. İşlem basamakları
Araştırma sırasında deney grubu öğrencilerine fen bilimleri dersinde 6. sınıf
elektriğin iletimi ünitesi mevcut müfredatının yanı sıra yaşam temelli öğrenme yaklaşımına
göre hazırlanan etkinlikler ders veren tarafından uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise
öğretim programının öngördüğü öğrenme yaklaşımlarına dayalı etkinlikler uygulanarak
konular işlenmiştir.
Dersler iki grupta da 6 hafta süresince aynı öğretmen tarafından yürütülmüştür.
Çalışma başlangıcında deney ve kontrol gruplarına öntest (Fen Bilimleri Dersine Yönelik
Tutum Ölçeği) uygulanmıştır. Dersler tamamlandıktan sonra “Fen Bilimleri Dersine
Yönelik Tutum Ölçeği” hem kontrol hem de deney grubuna sontest olarak uygulanmıştır.
Ölçek araştırmanın uygulama basamağı tamamlandıktan 3 ay sonra deney ve kontrol
grubundaki öğrencilere izleme testi olarak tekrar uygulanmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Hem
deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeyleri
öntest ve sontest puanlarını karşılaştırılmak için bağımlı gruplar için t testi ve tekrarlı
ölçümler için tek faktörlü ANOVA analizi yapılmıştır.
4. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde; mevcut müfredat programın önerdiği yöntem ve teknikler ile derslerin
işlendiği kontrol grubu ve bunların yanında Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımı
çalışmalarının da yapıldığı deney grubundaki öğrencilerden elde edilen veriler
karşılaştırılarak gerekli analizler yapılmıştır.
Tablo 2. Kontrol ve Deney Grubundaki Öğrencilerin 6 Sınıf 1.Dönem Fen bilimleri Dersi
Akademik Başarı Not Ortalamalarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup
N
X
S
sd
t
p
26
67,75
18,17
48
1,137
,261
Kontrol
24
62,01
17,53
Deney
Bu sonuç, deneysel çalışma öncesinde deney ve kontrol gruplarında bulunan
öğrencilerin, fen bilgisi başarıları ve öğrenme düzeyleri açısından benzer düzeyde
olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine
Yönelik Tutum Öntest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-testi Sonuçları
Grup
N
X
S
sd
t
p
26
3,847
,359
48
-,051
,959
Kontrol
24
3,840
,379
Deney
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, çalışma öncesinde fen bilimleri
dersine yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. (t(48) =-,051; p > ,05).
Bu verilere göre Fen bilimleri dersinde elektriğin iletimi ünitesi alacak olan öğrencilerin
deneysel çalışma öncesi fen bilimlerine yönelik tutum düzeyleri deney grubunda X =3,840
ve kontrol grubunda X = 3,847 olarak tespit edilerek benzerlik göstermektedirler.
Öğrencilerin tutumları arasında anlamlı düzeyde farklılık oluşmaması, çalışmanın amacı
ile uyuşmakta ve gruplarında bu yönden denk olduğunu göstermektedir.
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine
Yönelik Tutum Sontest Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-testi Sonuçları
Grup
N
X
S
sd
t
p
26
3,853
,414
48
2,623
,012
Kontrol
24
4,157
,400
Deney
Tablo 4 incelendiğinde deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, çalışma
sonrasında tutum puanları arasında anlamlı bir fark vardır ve bu fark deney grubu lehinedir
(t(48) =2,623; p < ,05) Deneysel çalışma sonrası tutum düzeylerinin ortalamaları deney
grubunda X=4,157 ve kontrol grubunda X=3,853 olarak tespit edilmiştir. Kontrol ve deney
grubu öğrencilerinin fen bilimleri öğretimine yönelik tutum düzeyleri arasında deney
grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık oluşması sonucuna dayanarak, yaşam temelli
öğrenme yaklaşımı çalışmalarının öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına
olumlu bir katkı sağladığı söylenebilir.
Tablo 5. Kontrol ve Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine
Yönelik Tutum İzleme Testi Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup
N
X
S
sd
t
p
26
3,831
,352
48
2,370
,022
Kontrol
24
4,065
,345
Deney
Tablo 5’deki veriler incelendiğinde, kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin araştırma
tamamlandıktan üç ay sonrasındaki fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeyleri arasında
anlamlı seviyede bir fark vardır ve bu fark deney grubu lehinedir (t (48) = 2,370; p<,05). Bir
başka deyişle, deney grubundaki öğrencilerin araştırma sona erdikten üç ay sonrasındaki
tutum düzeyleri, kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir.
Buna göre, öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum puanlarında meydana gelen
gelişimin üç aylık bir süre sonunda da korunmasını sağlamada, yaşam temelli öğrenme
yaklaşımı uygulama çalışmalarının kontrol grubunda uygulanan öğretime göre daha etkili
olduğu söylenebilir. Bir başka ifadeyle, bu bulgu deneysel işlemin etkisinin devam ettiğini
göstermektedir.
Tablo 6. Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik
Tutum Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Merkezi Eğilim ve Yayılma
Ölçüleri
Ölçüm
Ölçüm
N
X
S
No
Öntest
26
3,847
,359
1
Sontest
26
3,854
,414
2
İzleme Testi
26
3,831
,352
3
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Tablo 7. Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik
Tutum Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Tekrarlı Ölçümler İçin Tek
Faktörlü ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Anlamlı
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Denekler arası
7,453
25
,29812
Ölçüm
,007
2
,0035
,058
,944
Hata
3,161
50
,06322
Toplam
10,621
77
Tablo 6’e göre kontrol grubundaki öğrencilerin, tutum öntest (X=3,847) ve sontest
(X=3,854)ve izleme testi (X=3,831) olarak belirlenmiştir. Tablo 7 incelendiğinde, öntest,
son test, öntest, izleme testi ve son test izleme testi puanları arasındaki farkın anlamlı
düzeyde olmadığı görülmektedir (F(2-50) =,058; p>,05). Bu durumda kontrol grubunda 6.
sınıf fen bilimleri dersinde elektriğin iletimi ünitesinde izlenen öğretim yönteminin
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerinde bir değişime neden olmadığı
sonucuna varılabilir.
Tablo 8. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum
Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Ölçüm
Ölçüm
N
X
S
No
Öntest
24
3,842
,379
1
Sontest
24
4,157
,400
2
İzleme Testi
24
4,065
,346
3
Tablo 9. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum
Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü
ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Anlamlı
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Denekler arası
4,940
23
,213
1-2
Ölçüm
1,258
2
,629
6,043
,005
-2-3
Hata
4,790
46
,104
Toplam
10998
71
Tablo 8’ye göre deney grubundaki öğrencilerin, tutum sontest puan ortalaması
(X=4,157) ve izleme testi puan ortalaması (X=4,065), öntest puan ortalamasından
(X=3,842) daha yüksektir. Tablo 9 incelendiğinde, öntest, son test; sontest ve izleme testi
puanları arasındaki farkın anlamlı düzeyde olduğu görülmektedir (F(2-46) =6,043; p<,05).
Bu sonuçlar bize daha öncede bulduğumuz öntest ve sontestler arasında bir farkın
olduğunu ancak öntest ve izleme testi arasında anlamlı bir farkın olmadığını
göstermektedir. Uygulamanın sadece bir konu üzerinde yürütülmesi ve sürenin kısıtlı
olması bu sonucu çıkarmış olabilir.
5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Araştırmanın sonucunda;
Mevcut müfredat içerisindeki yaklaşım ve uygulamaların kullanıldığı kontrol grubu ile
bunlara ek olarak Yaşam temelli öğrenme yaklaşımlarının uygulandığı deney grubu
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öğrencilerinin, fen dersine yönelik tutum puanları ortalamaları arasında başlangıçta bir
fark yokken, uygulama sonucunda deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.
Ayrıca çalışma bittikten üç ay sonra uygulanan izleme testi puanlarında da deney ve
kontrol grubu arasındaki bu farkın korunduğu görülmektedir.
Literatürde yapılan bazı araştırmalar bu çalışmayı desteleyecek yönde sonuçlar
vermektedir.
Demircioğlu (2008), sınıf öğretmenleri adaylarına yönelik maddenin halleri konusuyla
ilgili bağlam temelli materyal geliştirme etkililiğini araştırmıştır. Bağlam temelli
materyalin öğretmen adaylarının hem başarılarını arttırdığı hem de tutumlarında pozitif
etkilediği gözlenmiştir. Hırça (2012) Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun
etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi
isimli çalışmasında gerçek yaşamla ilişki kurularak yapılan etkinliklerin, fizik
kavramlarını daha açık, anlaşılır, ilginç ve somut hale getirdiğini ifade etmektedir. Benzer
şekilde Choi ve Johnson 2005, bağlam temelli yaklaşımda bireyin günlük yaşamdan
örnekler kurarak bağlamlar oluşturduğunu ve deneyimler kazanarak bağlamla öğrenmeye
başladıklarını dile getirmişlerdir. Bu şekilde öğrencilerin motivasyon ve bilim öğrenme
isteklerinin artacağını belirtmişledir.
Birçok öğrenci uygulamalara severek ve isteyerek katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu
bulgu, Çepni, Akdeniz ve Ayas (1994), Hardal ve Eryılmaz (2004), Uzal, Erdem, Önen ve
Gürdal (2010), Satterthwait (2010)’in bu tür etkinliklerle fen derslerinin daha eğlenceli
hale gelmesi, hatta fen derslerinde başarısız ya da fene karşı ilgisiz olan öğrencilerin fen
derslerine karşı olumlu tutum geliştirmesine yönelik sonuçlarıyla uyum göstermektedir.
Fen bilimlerindeki gelişmeler, bir fert olarak kişisel yaşamımızı etkilediği gibi ülkelerin
sosyal ve ekonomik yaşantısını da etkilemektedir. Tıptan, tarıma, ekonomiden savunma
sanayine kadar her alanda fen bilimlerinin etkilerini görmek mümkündür(Akgün,2001).Bu
nedenle öğrencilerin fen bilgisi derslerinde konuları günlük yaşamından örnekler ve
olaylar içerisinde öğrenmeleri hem öğrencilerin anlama ve kavramalarını arttıracak,
bilgilerin günlük yaşamda uygulanabilir olmasını ve öğrencilerin kalıcı bilgiler elde
etmelerini sağlayacaktır.
Konuların öğrencilerin günlük yaşam tecrübeleri ile ilişkilendirilmesi, öğrenciler için
anlamlı bağlamlar yardımıyla işlenmesi, öğrencilerde şaşkınlık yaratacak fenomenlerin
sunulması, konuların bireysel ve toplumsal yönlerinin ortaya konması gibi fen derslerinde
yapılması gereken değişiklikler yapılması gerektiği birçok çalışmada da ifade edilmiştir
(Duit, 1995; Gilbert, 2006; Haußler & Hoffmann, 1995). Sonuç olarak, gerçek yaşamla
doğrudan ilişkili olması ve öğrencilerin ilgisini çekecek bağlamlar içermesi dolayısıyla
bağlam temelli biyoloji dersinin, öğrenciler tarafından daha anlaşılabilir, somutlaştırılabilir
ve ilgi çekici olarak algılandığı söylenebilir.
Yaşam temelli yaklaşımla yürütülen derslerde daha fazla başarı elde edebilmek için,
uzun
vadede yürütülecek olan derslerde bu yaklaşımın kullanmasının daha etkili olacağı
düşünülmektedir.
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TEKNOLOJİK UYGULAMALARLA DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK
TUTUMLARINA ETKİSİ
Halil İbrahim YILDIRIM
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yenimahalle / Ankara
halily@gazi.edu.tr
Önder ŞENSOY
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yenimahalle / Ankara
sensoy@gazi.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen dersine
yönelik tutum düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 13 hafta süren araştırma, 2014-2015
eğitim-öğretim yılında Ankara’daki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 7.sınıf öğrencileri üzerinde
yürütülmüştür. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kontrol grubunda 38, deney grubunda
36 öğrenci olmak üzere, 74 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak
“Fen Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” öntest, sontest ve izleme testi olarak uygulanmıştır. 5’li likert
dereceleme yapısındaki ölçeğin Cronbach Alpha () güvenirlik katsayısı 0,85’tir. Veriler Bağımsız Gruplar
İçin t-Testi ve Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA analizleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanın
uygulama basamağı, kontrol ve deney grubunda fen dersinde aynı öğretmen tarafından gerçekleştirilmiştir.
Kontrol grubunda deneysel bir işlem uygulanmamış, Fen Dersi Öğretim Programına uygun ve öğrenci
merkezli öğretim yapılmıştır. Deney grubunda da Öğretim Programına uygun öğretim yapılırken, öğretim
sürecinde Teknoloji Destekli Fen Öğretimi Uygulamaları’na yer verilmiştir. Araştırmanın sonunda deney
grubundaki öğrencilerin tutum düzeylerinin anlamlı seviyede arttığı ve araştırma tamamlandıktan üç ay sonra
bu artışın korunduğu görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak, öğrenme-öğretme sürecini zenginleştirmek
amacıyla teknoloji destekli öğretim uygulamalarına da yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, tutum, fen öğretimi, teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretimi

EFFECT OF SCIENCE TEACHING SUPPORTED BY TECHNOLOGICAL
PRACTICES ON THE ATTITUDES OF 7TH GRADE STUDENTS TOWARDS
SCIENCE COURSE
ABSTRACT
This study was carried out in order to examine the effect of science teaching supported by technological
practices on the attitudes of 7th grade students towards the science course. Lasting for 13 weeks, the study was
conducted on the 7 grade students of a state secondary school in Ankara in the 2014-2015 academic year.
Purposeful sampling method was used in the study. 74 students constituted the sample of the study, 38 of
whom were in the control group while 36 of whom were in the experimental group. “Scale of Attitudes
towards Science Course” was used as the data collection tool as pre-test, post-test and follow-up test.
Cronbach Alpha () reliability coefficient of the 5-point likert type scale was 0,85. Data were analyzed
through Independent t-Test analyses and One-Way ANOVA for Repeated Measures. The study was applied in
the science course by the same teacher in both control and experimental groups. In the control group, an
experimental practice was not carried out and the course was taught in a student-centered manner in
accordance with the Curriculum of Science Course. In the experimental group, on the other hand, while the
course was taught in line with the Curriculum, Technology-Assisted Science Teaching Practices were used.
At the end of the study, it was observed that the attitudes of the students in the experimental group increased
significantly and this increase was preserved three months after the study was completed. Based on these
results, it can be recommended that the technology-assisted teaching practices should be used in order to
enrich the learning-teaching process.
KeyWords: Technology, attitude, science instruction, science teaching supported by technological practices.
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1. GİRİŞ
Günümüzde toplumlar hızla değişmektedir. Toplumların bu değişimi, teknolojiyi ve
iletişim alanındaki gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Öğretim alanındaki sorunların
çözümünde karşılaşılan zorlukları aşmada, geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı
düşünülürse, günümüzde alternatif yaklaşımlardan biri de bilgi teknolojilerinin sağladığı
olanaklardan yararlanmaktır (Yemen, 2009). Öğrenme – öğretme sürecinde teknolojik
uygulamalardan faydalanılmasının öğrencilerin derse yönelik tutumlarının gelişimine katkı
sağlayacağı beklenmektedir. Eğitimde bir dersin başarısına etki eden en önemli
değişkenlerden birisi de o derse yönelik tutumdur. Bu nedenle ailelerin ve eğitimcilerin en
önemli amaçlarından biri öğrencilerin derse yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmek
ve arttırmak olmalıdır (Akçay, Aydoğdu, Yıldırım ve Şensoy, 2005). Öğrencinin derse
yönelik tutumu ile başarılarının gelişimi arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır (Serin,
2004; Çaydaş ve Balcıoğulları, 2004).
Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programları tutum açısından incelendiğinde,
2004 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında öğrenme alanından biri olarak tutum ve
değerler kazanımı yer almaktadır. Ayrıca öğretim programında eğitim sürecinin
öğrencilerin tutumlarını artırıcı nitelikte olması gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2006).
2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen
beceriler arasında tutuma da yer verildiği görülmektedir (MEB, 2013). Bu bağlamda
öğrencilerin başarı gibi öğrenme çıktılarında gelişim sağlamanın yolu, derse yönelik
tutumlarını olumlu düzeye yükseltecek öğrenme-öğretme süreçlerini ve ortamlarını
oluşturup, işler kılmaktır. Bunun gerçekleştirilmesinde öğrencilerin ilgisini çekebilecek,
öğrenme–öğretme sürecini zenginleştirebilecek, öğrencilerin aktif ve uygulamalı olarak
öğrenme sürecine doğrudan katılmalarını sağlayan öğrenci etkileşimli teknolojik
uygulamalarla destekli öğretim önemli bir role sahiptir. Öğrenmenin parmak izi kadar
kişiye özgü, bireylerin öğrenme yollarının farklı olmasına dayanarak öğrenme öğretme
sürecinin zenginleştirilmesi gerekmektedir. Teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretimi
de öğrenme – öğretme sürecini zenginleştirebilecek teknoloji temelli uygulamaları
içermektedir.
Öğretim programları öğrenme – öğretme sürecinde teknoloji kullanımı açısından
incelendiğinde, 2004 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonunun; bireysel
farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi
olduğu görülmektedir. Bu amaçla Fen Bilgisi dersinin adı, Fen ve Teknoloji olarak
değiştirilmiştir. Ayrıca programda fen öğrenme ve öğretme sürecinde teknolojinin
kullanılması gerekliliği belirtilmiştir (MEB, 2006).
2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda ise okul, öğretmen ve öğrencilerin
sahip oldukları teknolojik donanım dikkate alınarak, araştırma-sorgulama sürecine
teknolojinin entegrasyonunun sağlanmasının vurgulandığı görülmektedir (MEB, 2013).
Öğrenme sürecine teknolojinin entegre edilmesi pedagojik alan bilgisine teknolojinin
entegre edilmesi bir başka deyişle teknolojik pedagojik alan bilgisinin öğrenme - öğretme
sürecinde kullanılması anlamına gelmektedir. Bu araştırmada da öğretim programında
belirtilen teknolojik uygulamalara dolayısıyla Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)
ve uygulamalarına yer verilmiştir.
Milli Eğitimi Bakanlığı (2011) “Ulusal Öğretmenlik Stratejisi Belgesi Taslağı’nda”
ve Türk Eğitim Derneği’nin “Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri” konulu araştırmasında bir
öğretmenin nitelikli ve kaliteli olabilmesi için sahip olması gereken yeterlikler arasında,
teknolojik pedagojik alan bilgisine yer verildiği görülmektedir. Deney grubunda öğretim
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sürecinde kullanılan teknolojik uygulamalar teknolojik pedagojik alan bilgisi ve
uygulamalarını içermektedir.
Teknolojik pedagojik alan bilgisi, konu alan bilgisinin gelişiminin, teknoloji ve
öğretme-öğrenme bilgisinin gelişimi ile bütünleşmesidir (Niess, 2005). Teknolojik
pedagojik alan bilgisi, pedagojik alan bilgisinin bir uzantısıdır. Bir öğretmen bir konuyu
öğretmek için teknolojik araçların, pedagojik stratejiler ile konu alanının öğretiminde nasıl
kullanılabileceğini bildiği zaman teknolojik pedagojik alan bilgisine sahiptir (Jang ve Chen,
2010). Teknolojik pedagojik alan bilgisi, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak herhangi bir
konu alanının sunumlarını geliştirme ve bir konunun öğretimi için çağdaş öğrenme
yaklaşımlarında teknolojinin kullanıldığı farklı pedagojik teknikleri bilme, bir konuyu
öğrenme açısından ne daha zor veya kolay yapar, teknoloji öğrencilerin karşılaştığı
sorunları çözmede nasıl yardımcı olur ve teknoloji yeni bilgi inşasında nasıl kullanılır ile
ilgili bilgileri içerir (Koehler ve Mishra, 2008). Teknolojik pedagojik alan bilgisi ve
bileşenleri Şekil 1’ de gösterilmiştir.

Şekil 1. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Bileşenleri (Koehler ve Mishra, 2009)
Bu araştırmada Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamalarına yer verilmesi,
MEB (2011) Ulusal Öğretmenlik Stratejisi Belgesi Taslağı’nda ve Türk Eğitim Derneği’nin
(2009) “Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri” araştırmasında öğretmen yeterliliklerinden biri
olarak kabul edilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi’nin öğrenme öğretme sürecinde
kullanılması açısından araştırmaya önem kazandırmaktadır.
Literatür incelendiğinde ülkemizde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve
Uygulamalarının öğrenme ürünleri üzerindeki etkisine yönelik çalışmaların az sayıda
olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Uygulamalarını
içeren teknolojik uygulamalarla destekli öğretim etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri
dersine yönelik tutum gibi öğrenme çıktılarının gelişimi üzerindeki etkisinin belirlenmesine
yönelik çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda öğretimde
teknolojik uygulamaları kullanma amaçlı yapılan araştırmaların; öğrenme – öğretme
sürecinin zenginleştirilmesi, derse yönelik tutum düzeylerinin geliştirilmesi, 2013 Fen
Bilimleri Öğretim Programı’nın amaçlarına ulaşması, MEB Ulusal Öğretmenlik Stratejisi
Belgesi Taslağı’ndaki öğretmen yeterliliklerinden Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi’nin
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kullanılması ve literatüre katkı sağlaması açısından önemli ve gerekli olduğu
düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Yukarıda verilen gerekçelere dayanarak bu araştırma teknolojik uygulamalarla
destekli fen öğretiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik
tutum düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Tasarımı
Araştırmada yarı deneysel yöntem ve ön test–son test kontrol gruplu deneysel desen
kullanılmıştır (Linn ve Gronlund, 2000). Araştırmada kontrol ve deney grubundaki
öğrencilerin seçiminde seçkisizlik ilkesi ya da kura ile öğrencilerin deney ve kontrol
grubuna atanması gerçekleştirilmediği ve hazır şubeler kullanıldığı için araştırma yarı
deneyseldir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016; Karasar,
2016).
2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde
Ankara’daki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur.
Araştırmada çalışılacak dört sınıftan hangi ikisinin deney, hangi ikisinin kontrol grubu
olacağına seçkisiz atama yöntemi ile karar verilmiş olup, iki sınıf kontrol grubu, diğer iki
sınıf ise deney grubu olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunda; kontrol grubunda 38, deney grubunda ise 36
öğrenci olmak üzere toplam 74 öğrenci bulunmaktadır. Araştırma örnekleminin (okul ve
öğrenci) seçiminde, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2016;
Karasar, 2016).
2.3. Araştırmanın Uygulanması
13 hafta süren araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara’daki bir devlet
ortaokulunda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın
uygulama süresine ön test, son test ve izleme testi uygulanması dahil değildir. Araştırmanın
uygulama basamağı, kontrol ve deney grubunda fen bilimleri dersinde aynı öğretmen
tarafından gerçekleştirilmiştir. Deneysel işlemin başında kontrol ve deney grubundaki
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerini belirleyebilmek amacıyla “Fen
Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” öntest olarak uygulanmıştır.
Kontrol grubunda deneysel bir işlem uygulanmamış, 2014 -2015 öğretim yılında
uygulanan 2004 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına uygun ve öğrenci merkezli
olarak öğretim yapılmıştır.
Kontrol ve deney grubunda öğretimi yapılan konular, öğretim programında bu
konulara ayrılan süreler ve kazanımlar dikkate alınarak, Tablo 2.1’de verilen öğretim
programı takvimine göre gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 2.1. Kontrol ve Deney Grubunda Gerçekleştirilen Öğretim Programı Takvimi
Hafta
Deneysel İşlem Öncesi

Öğretimi Yapılan Konular
Tutum ölçeğinin ön test olarak uygulanması

1.

Ünite: Kuvvet ve Hareket
Sarmal Yayları Tanıyalım

2.
3.
4.

İş ve Enerji, Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri
Hayatımızı Kolaylaştıran Buluşlar: Basit Makineler, Enerji ve Sürtünme Kuvveti
Hayatımızı Kolaylaştıran Buluşlar: Basit Makineler, Enerji ve Sürtünme Kuvveti
Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik
Cisimleri Dokunarak/Dokunmadan Elektrikleyelim, Yıldırımdan Korunalım
Elektrik Akımı Nedir? Akımı ve Gerilimi Ölçelim
Elektrik Akımı Nedir? Akımı ve Gerilimi Ölçelim
Ampulleri Seri ve Paralel Bağlayalım,
Elektrik Akımı Az Dirençli Yolu Tercih Eder!

5.
6.
7.

8.

Ampulleri Seri ve Paralel Bağlayalım
Elektrik Akımı Az Dirençli Yolu Tercih Eder!

9.

Ampulleri Seri ve Paralel Bağlayalım
Elektrik Akımı Az Dirençli Yolu Tercih Eder!

10.

Ünite: Işık
Işığın Soğurulması, Işık Bir Enerji Türüdür

11.

Cisimler Nasıl Renkli Görünür?
Işık Nasıl Kırılıyor? Işığın Kırılmasının Sonuçları

12.

Işık Nasıl Kırılıyor? Işığın Kırılmasının Sonuçları
Mercekler ve Kullanım Alanları

13.
Deneysel İşlem
Sonunda
Deneysel İşlem
Bittikten 3 ay Sonra

Mercekler ve Kullanım Alanları
Tutum ölçeğinin son test olarak uygulanması
Tutum ölçeğinin izleme testi olarak uygulanması

Deney grubunda da kontrol grubundaki öğretime paralel olarak öğretim yapılırken,
teknoloji destekli öğretim uygulamalarına (Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
Uygulamaları) yer verilmiştir. Deney grubunda gerçekleştirilen teknolojik uygulamalarla
destekli fen öğretiminde kullanılan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları Tablo
2.2’de verilmiştir.
Tablo 2.2. Deney Grubunda Teknoloji Destekli Fen Öğretiminde Kullanılan
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları
TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ UYGULAMALARI
Akıllı Tahta, Tablet ve Öğrenci Yanıtlama Sistemlerinin Kullanımı
Öğrenci Yanıtlama Programı: Plickers
Online Sınav Hazırlama ve Uygulama: Kahoot Programı
Online Sınav Hazırlama ve Uygulama: Socrative Programı
Çevrimiçi Bulmaca Oluşturma ve Uygulama: Eclipse Crossword Programı
Kavram Haritaları Hazırlama: Inspiration Programı
Kavram Karikatürü Hazırlama: Toondoo Programı
Dijital Öykü Hazırlama: Photostory Programı
Sanal Sınıf Uygulamaları: Classdojo
Web 2.0 Uygulamaları: Google Form, Google Drive
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EBA, Vitamin, Morpa Kampüs, Okulistik ve Öğrenme Nesneleri
Eğitimde Video Kullanımı
Fen Öğretiminde Youtube Kullanımı
Eğitimde Sosyal Medya Ağlarının (Facebook) Kullanımı
Bulut Bilişim Araçlarının Fen Öğretiminde Kullanılması
Fen Öğretiminde Mobil Öğrenme:
QR Kod Uygulamaları İle Mobil Öğrenme Etkinliği
Etkili Sunum Hazırlama Araçları: Animoto ve Prezi
Fizik (Algoodo) Simülasyonları ve Uygulamaları
Powtoon ile Animasyon Hazırlama
Phet Simülasyonları
Algodoo Simülasyonları

Deneysel işlemin sonunda kontrol ve deney grubundaki öğrencilere “Fen Bilimleri
Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” sontest olarak uygulanmıştır. Sontest uygulandıktan 3 ay
sonra “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kontrol ve deney grubundaki
öğrencilere izleme testi olarak uygulanmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeyini
belirleyebilmek amacıyla Tepe (1999) tarafından geliştirilen “Fen Bilimleri Dersine
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. “Tamamen Katılıyorum”dan “Hiç Katılmıyorum”a
kadar 5’li likert dereceleme biçiminde 0,82 güvenilirlikte geliştirilen bu ölçek, 40
maddeden oluşmaktadır. Ölçek bu araştırmada ön test, son test ve son test uygulandıktan 3
ay sonra izleme testi olarak uygulanmıştır. Ölçeğin bu araştırma için Cronbach Alpha ()
güvenirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin uygulanmasından elde edilen
verilerin analizinde, maddelerde yer alan her bir olumlu ifade için “Tamamen Katılıyorum”
ifadesi 5 puan, “Katılıyorum” ifadesi 4 puan, “Kısmen Katılıyorum” ifadesi 3 puan,
“Katılmıyorum” ifadesi 2 puan, “Hiç Katılmıyorum” ifadesi 1 puan olarak puanlanmıştır.
Maddelerdeki olumsuz ifadelerin puanlanmasında ise, yukarıdaki puanlamanın tersi
işlemler yapılmıştır. Ölçekten alınan toplam puan, ölçekteki madde sayısına bölünerek, her
bir öğrenci için fen bilimleri dersine yönelik tutum puanı hesaplanmıştır. Buna göre
ölçekten alınabilecek en düşük puan 1, en yüksek puan ise 5’tir.
Ölçek; 6. sınıf öğrencilerinin araştırmanın başındaki fen bilimleri dersine yönelik
tutum seviyelerini belirleyebilmek için ön test, deneysel işlemin etkisini belirleyebilmek
için araştırmanın sonunda son test ve araştırma sona erdikten 3 ay sonra ise izleme testi
olarak kullanılmıştır. Testten alınan toplam puan, bireyin fen bilimleri dersine yönelik
tutum düzeyini göstermektedir.
2.5. Verilerin Analizi
Araştırmanın nicel verilerinin analizinde Microsoft Excel 2010 elektronik tablo
programı ve SPSS 22 istatistik analiz programı kullanılmıştır. Öğrencilerin ölçeğe
verdikleri yanıtların genel dağılımlarının belirlenmesi ve nicel verilerin normal dağılım
gösterip göstermediğinin araştırılmasında betimsel istatistik tekniklerinden (mod, medyan,
aritmetik ortalama, standart sapma) yararlanılmıştır. Ayrıca ölçek puanlarına ait merkezi
eğilim (ortalama, mod ve medyan) ve merkezi dağılım (standart sapma, çarpıklık ve
basıklık) değerleri kullanılmıştır. Araştırmada kontrol ve deney grubuna ait puanların
ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirleyebilmek için “Bağımsız
Gruplar İçin t-Testi” analizi uygulanmıştır. Kontrol ve deney grubunun kendi içinde,
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araştırma sürecinin başındaki ön test ile araştırmanın sonundaki son test ve araştırma
tamamlandıktan üç ay sonrasındaki izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde
bir fark olup olmadığını belirleyebilmek için, “Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü
ANOVA” kullanılmıştır. Tüm analizler ,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir
(Büyüköztürk, 2016).
3. BULGULAR
Öğrencilerin kontrol ve deney grubuna dağılımına ilişkin betimsel istatistik
sonuçları Tablo 3.1’de görülmektedir.
Tablo 3.1. Öğrencilerin Kontrol ve Deney Grubuna Dağılımına İlişkin Betimsel İstatistik
Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney
Toplam

N
38
36
74

%
51,35
48,65
100

Tablo 3.1 incelendiğinde örneklemin % 51,35’ini kontrol grubu, % 48,65’ini deney
grubu öğrencilerinin oluşturduğu görülmektedir.
Kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum ön,
son ve izleme testi puanları istatistiki olarak analiz edilmeden önce, ölçekten elde edilen
nicel verilerin analizinde hangi istatistiksel yöntemin kullanılacağı araştırılarak karar
verilmiştir. Nicel araştırmalarda verilerin analizinde, hem parametrik hem de nonparametrik (parametrik olmayan) istatistiksel yöntemler kullanılabilmektedir. Parametrik
istatistik analiz yöntemlerinin kullanılabilmesi için araştırma sürecinde uygulanan test ve
ölçeklerden elde edilen nicel verilerin normal dağılım göstermesi gerekmektedir (Sim ve
Wright, 2002). Bu bağlamda fen bilimleri dersine yönelik tutum ölçeğinden elde edilen
verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemin belirlenmesi için analizler yapılmış
ve sonuçları Tablo 3.2’de verilmiştir. Tablo 3.2’deki bulgulara dayanarak kontrol ve deney
grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum ön, son ve izleme testi
puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir.
Tablo 3.2. Kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum
ön test, son test ve izleme testine ilişkin betimsel istatistik sonuçları
Test
Ön
Test
Son
Test
İzleme
Testi

Grup
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney

N
38
36
38
36
38
36

137,66
136,28
138,76
157,39
139,26
154,89

S
17,43
19,74
17,86
20,82
19,35
20,85

Medyan
140,00
136,50
140,50
159,00
141,50
157,50

Mod
140
134
137
159
137
154

Çarpıklık
-0,44
-0,39
-0,45
-0,45
-0,35
-0,54

Basıklık
-0,40
-0,66
-0,15
-0,13
-0,20
-0,39

Tablo 3.2 incelendiğinde, kontrol grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine
yönelik tutum ön test puan ortalamaları, medyan ve mod değerlerinin birbirine yakın
olduğu görülmektedir. Deney grubundaki öğrencilerin de ön test puan ortalamaları, medyan
ve mod değerleri birbirine yakındır. Benzer şekilde hem kontrol grubunun son test
puanlarına ait ortalama, medyan ve mod değerleri, hem de deney grubunun son test
puanlarına ait ortalama, medyan ve mod değerleri birbirine yakındır. Buna ilaveten kontrol
grubunun izleme testi puanlarına ait ortalama, medyan ve mod değerleri birbirine yakınken,
aynı zamanda deney grubunun da izleme test puanlarına ait ortalama, medyan ve mod
değerleri birbirine yakındır. Ayrıca kontrol ve deney grubu öğrencilerinin ön test, son test
ve izleme testi puanlarına ait basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 aralığı arasında
olduğu görülmektedir.
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 146

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum ön, son
ve izleme testlerine ait aritmetik ortalama, medyan ve mod değerlerinin birbirine yakın
olması, ön, son ve izleme testleri puanlarına ilişkin basıklık ve çarpıklık değerlerinin
bulunduğu aralık (-1,5 ile +1,5 aralığı) ve hem kontrol hem de deney grubunda örneklem
sayısının 30’dan büyük olması bulguları, kontrol ve deney grubuna uygulanan fen bilimleri
dersine yönelik tutum ön, son ve izleme testlerinden elde edilen verilerin normal dağıldığını
göstermektedir (Baykul, ve Güzeller, 2014; Kalaycı, 2016; Köklü, Büyüköztürk ve
Bökeoğlu, 2006; Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu betimsel istatistik sonuçlarına dayanarak
normal dağılım gösterdiği belirlenen verilerin analizinde, parametrik testlerin
kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda kontrol ve deney gruplarının fen bilimleri
dersine yönelik tutum ön, son ve izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark olup
olmadığı “Bağımsız Gruplar İçin t-Testi” ile araştırılmıştır. Kontrol ve deney gruplarının
kendi içinde, fen bilimleri dersine yönelik tutum ön, son ve izleme testi puan ortalamaları
arasında anlamlı düzeyde bir fark olup olmadığı ise “Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü
ANOVA” ile analiz edilmiştir.
Deneysel işlemin başlangıcında kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin fen
bilimleri dersine yönelik tutum seviyeleri açısından denk olup olmadığını belirlemek
amacıyla, fen bilimleri dersine yönelik tutum ön test puanları istatistiki olarak
karşılaştırılmış ve sonuçları Tablo 3.3’te verilmiştir. Fen bilimleri dersine yönelik tutum
ölçeğinden alınan toplam puan, ölçekteki madde sayısına bölünerek her bir öğrenci için fen
bilimleri dersine yönelik tutum puanı hesaplanmıştır.
Tablo 3.3. Kontrol ve Deney Grubundaki Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik
Tutum Ön Test Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
38
36

3,44
3,41

S
0,44
0,49

sd

t

p

72

0,32

0,75

Tablo 3.3’e göre, araştırma sürecinin başında kontrol ( =3,44) ve deney ( =3,41)
grubunda bulunan öğrencilerin, fen bilimleri dersine yönelik tutum ön test puanları
arasında anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur (t(72)= 0,32; p>,05). Bu bulgu, araştırmanın
başında kontrol ve deney grubunda bulunan öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik
tutum seviyelerinin benzer olduğunu göstermektedir.
Tablo 3.4. Kontrol ve Deney Grubundaki Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik
Tutum Son Test Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
38
36

3,46
3,94

S
0,45
0,52

sd

t

p

72

-4,14

,00

Tablo 3.4’deki bulgular, araştırmanın sonunda kontrol ve deney grubundaki
öğrencilerin, fen bilimleri dersine yönelik tutum son test puanları arasında anlamlı düzeyde
bir farkın olduğunu göstermektedir (t(72)= -4,14; p<,05). Kontrol ( =3,46) ve deney
( =3,94) grubunun fen bilimleri dersine yönelik tutum aritmetik ortalamaları
incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin puanlarının kontrol grubundaki öğrencilere
göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 3.5. Kontrol ve Deney Grubundaki Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik
Tutum İzleme Testi Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup
Kontrol
Deney

N
38
36

3,48
3,87

S
0,48
0,52

sd

t

p

72

-3,34

,00

Tablo 3.5’deki bulgulara göre kontrol ( =3,48) ve deney ( =3,87) grubundaki
öğrencilerin araştırma tamamlandıktan üç ay sonrasındaki fen bilimleri dersine yönelik
tutum puanları arasında anlamlı seviyede bir fark vardır ve bu fark deney grubu lehinedir
(t(72)= -3,34; p<,05). Başka bir ifadeyle, deney grubundaki öğrencilerin araştırmanın
uygulama basamağı tamamlandıktan üç ay sonrasındaki fen bilimleri dersine yönelik tutum
puanları, kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir.
Tablo 3.6. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ön
Test, Son Test ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Ölçüm No
1
2
3

Ölçüm
Öntest
Sontest
İzleme Testi

N
38
38
38

S
0,44
0,45
0,48

3,44
3,46
3,48

Tablo 3.7. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ön
Test, Son Test ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü
ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Denekler arası
Ölçüm
Hata
Toplam

Kareler
Toplamı
17,14
0,032
5,91
23,082

sd
37
2
74
113

Kareler
Ortalaması
0,463
0,016
0,079

F

p

Anlamlı
Fark

0,20

,82

Yok

Tablo 3.6 incelendiğinde kontrol grubunda bulunan öğrencilerin, fen bilimleri
dersine yönelik tutum izleme testi ( =3,48) puan ortalaması, son test ( =3,46) ve ön test
( =3,44) puan ortalamasından daha yüksektir. Ancak Tablo 3.7’deki bulgular ön test, son
test ve izleme testi puanları arasındaki farkın anlamlı düzeyde olmadığını göstermektedir
(F(2-74)= 0,20; p>,05). Buna göre kontrol grubundaki öğrencilerin araştırmanın başındaki,
sonundaki ve uygulama basamağı tamamlandıktan üç ay sonrasındaki fen bilimleri dersine
yönelik tutum düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.
Tablo 3.8. Deney Grubundaki Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ön Test,
Son Test ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Ölçüm No
1
2
3

Ölçüm
Öntest
Sontest
İzleme Testi
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N
36
36
36

3,41
3,94
3,87

S
0,49
0,52
0,52
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Tablo 3.9. Deney Grubundaki Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ön Test,
Son Test ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA
Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Denekler arası
Ölçüm
Hata
Toplam

Kareler
Toplamı
23,034
5,987
4,480
33,501

sd
35
2
70
107

Kareler
Ortalaması
0,658
2,994
0,064

F

p

Anlamlı
Fark

46,77

,00

1-2
1-3

Tablo 3.8 ve 3.9’a göre, deney grubunda yer alan öğrencilerin fen bilimleri dersine
yönelik tutum ön test ( =3,41), son test ( =3,94) ve izleme testi ( =3,87) puanları
arasında anlamlı düzeyde bir fark vardır (F(2-70)= 46,77; p<,05). Tablo 3.9 incelendiğinde bu
anlamlı farkın ön test ile son test puan ortalamaları arasında, son test lehine ve izleme testi
puan ortalaması ile ön test puan ortalaması arasında, izleme testi lehine olduğu
görülmektedir. Bu bulgu deney grubundaki öğrencilerin araştırmanın sonundaki ve
araştırma sona erdikten üç ay sonrasındaki fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerinin,
araştırmanın başındakine göre anlamlı seviyede daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Buna ilaveten, deneysel işlem sona erdikten üç ay sonrasındaki fen bilimleri dersine
yönelik tutum puan ortalaması (izleme testi), son test puan ortalamasından düşük olmasına
rağmen, izleme testi puan ortalaması ile son test puan ortalaması arasındaki farkın anlamlı
olmadığı Tablo 3.9’da görülmektedir. Bir başka ifadeyle, deney grubu öğrencilerinin
araştırmanın sonundaki ve araştırma tamamlandıktan üç ay sonrasındaki fen bilimleri
dersine yönelik tutum düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
4.1. Tartışma
Bu araştırma teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretiminin ortaokul altıncı sınıf
öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum seviyeleri üzerine etkisini incelemek
amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın sürecinin başında kontrol ve deney grubundaki
öğrenciler, fen bilimleri dersine yönelik tutum seviyeleri açısından benzer düzeyde ve
denktir (t(72)= 0,32; p>,05). Bu sonuç, deneysel işlemin kontrol ve deney grubundaki
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeyleri üzerindeki etkisinin
karşılaştırılabilmesi amacına uygundur.
Araştırmanın sonunda deney grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik
tutum puanlarının, kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğu belirlenmiştir (t(72)= -4,14; p<,05). Araştırma tamamlandıktan üç ay sonra da deney
grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum puanları, kontrol grubundaki
öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir (t(72)= -3,34; p<,05). Buna göre,
teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretiminin kontrol grubunda gerçekleştirilen
öğretime kıyasla, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum
düzeylerini arttırmada ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarında meydana gelen
gelişimin üç aylık bir süre sonunda da korunmasını sağlamada daha etkili olduğu
söylenebilir.
Kontrol grubundaki öğrencilerin araştırmanın başındaki, sonundaki ve araştırma
sona erdikten üç aylık süre sonundaki fen bilimleri dersine yönelik tutumları benzer
seviyededir (F(2-74)= 0,20; p>,05). Deney grubundaki öğrencilerin ise araştırmanın
sonundaki ve araştırma tamamlandıktan üç ay sonrasındaki fen bilimleri dersine yönelik
tutum puanları, araştırmanın başındakine göre anlamlı seviyede daha yüksektir (F(270)=46,77; p<,05). Buna ilaveten deney grubunun araştırmanın sonundaki ve araştırma
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tamamlandıktan üç ay sonrasındaki fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeyleri
benzerdir. Bu bulgulara dayanarak, teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretiminin
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerini geliştirmede etkili olduğu ve
fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeyini geliştirme etkisinin üç aylık bir süre sonunda
da devam ettiği söylenebilir.
Bilgisayar destekli öğretimin teknoloji destekli öğretim olmasına dayanarak,
bilgisayar destekli öğretimin derse yönelik tutuma etkisinin incelendiği literatüre de yer
verilmiştir. Kara ve Yeşilyurt (2007) yaptığı araştırmada ders yazılımı şeklinde dizayn
edilen Vitamin adlı eğitsel yazılımın, hücre bölünmeleri konusunda, öğrenci başarısının
artmasına olumlu yönde etki ettiği, öğrencilerde var olan temel kavram yanılgılarını
azalttığı, biyolojiye karşı genel tutumları da olumlu yönde değiştirdiği, ancak kavram
yanılgılarının tamamen ortadan kaldırılabilmesinde tek başına yeterli olmadığı
belirlenmiştir. Öğreten ve Uluçınar Sağır (2013) Maddeyi Tanıyalım konusunun
öğretilmesinde interaktif öğretim yönteminin başarıya etkisini belirlemek ve bu yöntemin
öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisini araştırmak amacıyla bir
çalışma yapmıştır. Araştırmada interaktif öğretim yönteminin yapılandırmacı yaklaşımla
yapılan öğretime göre başarıyı anlamlı düzeyde artırdığı ancak fene yönelik tutumda ise
anlamlı farka neden olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca interaktif öğretimin uygulandığı
grupta araştırmanın başlangıcına göre fene yönelik tutumların arttığı belirlenmiştir. Akçay,
Tüysüz ve Feyzioğlu (2003), 8. sınıf öğrencilerinin kavrama güçlüğü çektiği mol kavramı
ve avogadro sayısı konuları kullanılarak hazırlanan bilgisayar destekli programın
uygulanan yöntemlere bağlı olarak öğrencilerin tutumlarına ve başarılarına etkisini
araştırmıştır. Deney gruplarından birinde bilgisayar destekli-öğretmen merkezli, diğerinde
ise bilgisayar tabanlı -öğrenci merkezli öğrenme yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma
sonuçları bilgisayar tabanlı -öğrenci merkezli öğrenme yöntemleri ile bilgisayar destekliöğretmen merkezli yöntemin, geleneksel öğretime göre öğrencilerin fen bilgisi dersindeki
başarılarında, fen bilgisi dersine yönelik tutumlarında, fen bilgisi öğretmenine yönelik
tutumlarında ve bilgisayara yönelik tutumlarında pozitif yönde gelişim sağladığını
göstermiştir. Ayrıca bu pozitif değişimin öğrenci merkezli eğitim alan deney grubunda çok
daha etkili olduğu saptanmıştır. Yenice (2003) yaptığı çalışmada bilgisayar destekli fen
öğretimi yönteminin 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve bilgisayara yönelik tutumlarına etkisini
incelemiştir. Araştırma sonunda, bilgisayar destekli fen öğretiminin öğrencilerin fene ve
bilgisayara yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bilgisayar
kullanma süresi ile bilgisayara yönelik tutumlar arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Özabacı ve Olgun (2011) bilgisayar destekli fen öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin fen
bilgisi dersine yönelik tutumları, bilişüstü becerileri ve başarılarına etkisini incelemek
amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın sonucunda bilgisayar destekli öğretimin
öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını geliştirdiği, fen bilgisi öğretmenine
yönelik tutumlarında anlamlı bir değişime neden olduğu ve öğrenci başarılarını arttırdığı
görülmüştür. İnan (2015) bilgisayar destekli öğretim yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin
öğrenci ders başarısına ve derse yönelik tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla bir
çalışma yapmıştır. Araştırmanın sonucunda bilgisayar destekli öğretimin geleneksel
öğretim yöntemine kıyasla başarıyı artırmada daha etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca
bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarını olumlu
yönde etkilediği saptanmıştır.
Akçay, Aydoğdu, Yıldırım ve Şensoy (2005) tarafından yapılan araştırmada fen
eğitiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrencilerin fen bilgisi dersine ve
bilgisayara yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından çiçekli
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bitkiler konusunun öğretimi deney grubu öğrencilerine bilgisayar destekli öğretim
yöntemi, kontrol grubu öğrencilerine ise klasik yöntem kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmada kullanılan bilgisayar yazılımı ilköğretim 6. sınıflarda fen bilgisi dersinde
“Çiçekli Bitkiler” konusunun öğretimi amacıyla araştırmacılar tarafından Macromedia
Authorware yazarlık programıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucunda bilgisayar
destekli öğretimin öğrencilerin fen bilgisi dersine ve bilgisayara yönelik tutumlarına
etkisini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Kumaş (2015) REACT öğretim stratejisine
dayalı yenilikçi teknoloji destekli zenginleştirilmiş öğretmen rehber materyallerinin 9.
sınıf öğrencilerinin kavramsal değişimlerine, öğrenme güçlüklerinin giderilmesine ve
süreç içerisindeki uygulama becerilerine ve başarı düzeylerine olan etkisini araştırmıştır.
Aksiyon araştırması yöntemi kullanılan araştırma kapsamında REACT öğretim stratejisine
dayalı olarak yenilikçi teknoloji destekli zenginleştirilmiş öğretmen rehber materyalleri
geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda uygulanan rehber materyallerin öğrencilerin
öğrenme güçlüklerinin giderilmesine, anlama seviyelerine, süreç içerisindeki uygulama
becerilerine ve başarılarına anlamlı katkı sağladığı, çalışmaların içeriklerinin yenilikçi
teknoloji destekli veya simülasyon destekli uygulama bölümlerinde öğrenci motivasyonu
ve ilgisini geliştirerek başarılarını arttırdığı ön plana çıkmıştır. Arslan (2009) bilgisayar
destekli öğretim yönteminin öğrencilerin Türkçe dersi tutumlarına etkisini belirlemek
amacıyla yaptığı araştırmada, bilgisayar destekli Türkçe öğretiminin öğrencilerin Türkçe
dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Akçay, Aydoğdu,
Yıldırım ve Şensoy (2005), Akçay, Tüysüz ve Feyzioğlu (2003), Arslan (2009), İnan
(2015), Kara ve Yeşilyurt (2007), Kumaş (2015), Öğreten ve Uluçınar Sağır (2013),
Özabacı ve Olgun (2011), Yenice (2003) tarafından yapılan araştırmalarda bilgisayar
destekli öğretimin derse yönelik tutumların gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı
sonucuna ulaşılmıştır. Bilgisayar destekli öğretimin de teknoloji destekli öğretim
uygulaması olduğu göz önüne alındığında, bu sonuç bu araştırmada ulaşılan teknolojik
uygulamalarla destekli öğretimin tutum düzeyini anlamlı seviyede geliştirmesi sonucunu
desteklemektedir.
Çağlar (2007) yaptığı araştırmada üniversite genel kimya derslerinde Asit - Baz
konusunun öğretiminde teknoloji destekli öğretim ve geleneksel öğretimin başarı üzerine
etkisini karşılaştırmıştır. Araştırmanın sonucunda deney grubunun kontrol grubuna göre
daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Curaoğlu (2012) yaptığı araştırmada, teknoloji ile
zenginleştirilmiş öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarına
ve matematik dersindeki problem çözme becerine etkisini incelemiştir. Çalışmanın
sonuçları teknoloji ile zenginleştirilmiş öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin problem
çözme becerileri bakımından pozitif yönde etki yaptığını göstermesine rağmen matematiğe
karşı tutumları bakımından yansız olduğunu göstermektedir. Öner (2009), 7. sınıfta yer
alan Cebir öğrenme alanının Denklemler alt öğrenme alanı öğretiminde, teknoloji destekli
öğretimin öğrencilerin erişi düzeyine, tutumuna ve kalıcılığa etkisini incelemek amacıyla
bir araştırma yapmıştır. Deney grubu öğrencilerine cebir öğretiminde Teknoloji Destekli
Öğretim yöntemi, kontrol grubu öğrencilerine ise cebir öğretiminde “Geleneksel Öğretim”
yöntemi uygulanmıştır. Teknoloji destekli öğretim yapılırken, bilgisayarlar ve
projeksiyondan faydalanılmıştır. Teknoloji destekli etkinlikler The Geometer’s Sketchpad
ve Grafik Analiz programlarında hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda Teknoloji Destekli
Öğretim yönteminin, matematik dersi Cebir öğrenme alanı Denklemler alt öğrenme
alanında öğrencilerin erişi düzeylerini artırdığı bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu
öğrencileri arasında öğretim yöntemine göre anlamlı bir fark olmasa da, teknoloji destekli
öğretim yöntemi uygulanan deney grubu öğrencilerinin başarı testi son test ve erişi puan
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ortalamalarının kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Deney
ve kontrol grubu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Yemen (2009) tarafından yapılan çalışmada, analitik geometri
konularının öğretiminde teknoloji destekli öğretimin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin
başarısına ve tutuma etkisi ve öğrencilerin başarıları ve matematiğe yönelik tutumları
arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, teknoloji destekli öğretim
yöntemi matematik dersinde analitik geometri konularının öğretiminde öğrencilerin
başarılarını arttırmış ancak öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına anlamlı bir etkisi
olmamıştır. Bununla birlikte teknoloji destekli öğretim yöntemi ile yapılan matematik
dersinde ve geleneksel öğretim yöntemleri ile yapılan matematik dersinde öğrencilerin
matematik başarıları ile matematiğe yönelik tutumları arasında bir ilişki olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Curaoğlu (2012), Çağlar (2007), Öner (2009), Yemen (2009)
tarafından yapılan araştırmalarda teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin başarı, problem
çözme gibi bilişsel becerilerin gelişimine anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ancak Curaoğlu (2012), Öner (2009), Yemen (2009)’un araştırmalarında teknoloji destekli
öğretimin derse yönelik tutumlarının gelişimine anlamlı düzeyde etkisi olmadığı
belirlenmiştir. Bu sonuç, bu araştırmada ulaşılan teknolojik uygulamalarla destekli
öğretimin tutum düzeyini anlamlı bir katkı sağladığı sonucunu desteklememektedir. Bu
durumun nedeninin Curaoğlu (2012), Öner (2009), Yemen (2009) tarafından yapılan
araştırmalarda tutum gibi duyuşsal özelliklerin gelişimi için ihtiyaç duyulan daha uzun
süreli uygulama yapılmadığından kaynaklandığı düşünülmektedir.
4.2. Sonuç
Özetle bu araştırmanın sonucunda teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretiminin
ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerinin
gelişimine anlamlı seviyede katkı sağladığı ve araştırma tamamlandıktan üç ay sonra da bu
gelişimin korunduğu görülmüştür. Ancak kontrol grubundaki öğrencilerin fen bilimleri
dersine yönelik tutum düzeyinde anlamlı seviyede bir değişimin gerçekleşmediği
belirlenmiştir. Ayrıca araştırmanın başında kontrol ve deney grubu öğrencilerinin fen
bilimleri dersine yönelik tutumları benzer düzeydeyken, araştırmanın sonunda ve araştırma
tamamlandıktan üç ay sonra deney grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik
tutumları kontrol grubu öğrencilerinden anlamlı seviyede daha yüksektir. Bu sonuçlar
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerini geliştirmede ve bu gelişimin
korunmasını sağlamada teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretiminin anlamlı seviyede
etkili olduğunu, kontrol grubunda uygulanan öğretimin ise etkili olamadığını
göstermektedir.
Bu sonucun temel nedeni teknolojik uygulamaların öğrenci ile etkileşimli olması,
öğrencilerin ilgisini çekmesi, öğrenme–öğretme sürecini zenginleştirmesi, öğrencilerin aktif
ve uygulamalı olarak öğrenme sürecine doğrudan katılmaları ile açıklanabilir. Bu bağlamda
fen öğretimi sürecinde teknolojik uygulamaların kullanılmasının, etkili öğrenme ürün ve
sonuçlarının ortaya çıkmasına katkı sağlayabileceği söylenebilir.
Teknolojik uygulamalarla destekli fen öğretiminin tutum düzeylerini anlamlı
seviyede geliştirmesi sonucu göz önüne alındığında; öğrenme – öğretme sürecinde
teknolojik uygulamalara da (Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları) yer
verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğrenme – öğretme sürecinde teknolojik
uygulamalara yer verilebilmesi için öğretmenlerin MEB öğretmen yetiştirme
yeterliliklerinden olan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve uygulamaları becerilerine
sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda öğretmen yetiştirme sürecinde
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Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi uygulamalarının öğretimine de yer verilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Bu amaçla Eğitim Fakültelerinin öğretim programlarında Teknolojik
Pedagojik Alan Bilgisi ve Uygulamaları dersine yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
5. KAYNAKLAR
Akçay, H., Tüysüz, C. Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin
öğrenci başarısına ve tutumuna etkisine bir örnek: Mol kavramı ve avogadro sayısı.
The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2), 57-66.
Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö. (2005). İlköğretim 6. Sınıflarda
bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen bilgisi dersine ve bilgisayara yönelik
tutumlarına etkisi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005,
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
Arslan, A. (2009). Bilgisayar destekli Türkçe öğretiminin öğrencilerin Türkçe dersi
tutumlarına etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (2), 665-677.
Baykul, Y. ve Güzeller, C. O. (2014). Sosyal Bilimler için İstatistik (SPSS Uygulamalı).
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, istatistik, araştırma
deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (22. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016).
Bilimsel araştırma yöntemleri (20. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Curaoğlu, O. (2012). The effects of technology enriched instruction on 6th grade public
school students’ attitudes and problem solving skills in mathematics.
Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü. Ankara.
Çağlar, S. (2007). Titrasyon konusunun teknoloji destekli öğretimi. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
Çaydaş, E. ve Balcıoğulları, A. (2004). İlköğretim altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin
sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi.
I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi, İzmir.
İnan, B. (2015). Bilgisayar destekli öğretimin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri
dersi başarılarına ve tutumlarına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
Jang, S. J., & Chen, K. C. (2010). From PCK to TPACK: Developing a transformative
model for pre-service science teachers. Journal of Science Education and
Technology, 19(6), 553-564.
Kalaycı, Ş. (2016). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (7. baskı). Ankara:
Asil Yayın Dağıtım.
Kara, Y. ve Yeşilyurt, S. (2007). Hücre bölünmeleri konusunda bir ders yazılımının
öğrencilerin başarısına, kavram yanılgılarına ve biyolojiye karşı tutumlarına etkisi
üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (34), 4149.
Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler (30. baskı).
Ankara: NOBEL Akademik Yayıncılık.
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing Technological Pedagogical Knowledge. In
AACTE (Eds.). The Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge
for Educators (p.3-30). New York: Routledge.

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 153

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Koehler, M.J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1), 60-70.
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik.
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Kumaş, A. (2015). Fizik öğretiminde REACT öğretim stratejisine dayalı olarak geliştirilen
yenilikçi teknoloji destekli zenginleştirilmiş öğretmen rehber materyallerinin
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Linn, R. L. ve Gronlund, N. E. (2000). Measurement and assessment in teaching. (8th
Edition). New Jersey, USA: Prentice Hall.
MEB, (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. 10
Nisan 2016 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=25
adresinden erişilmiştir.
MEB,
(2011).
Ulusal
Öğretmenlik
Stratejisi
Belgesi
Taslağı.
kesan.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/19115157_ulusalogr.docx adresinden
12 Nisan 2015 tarihinde indirilmiştir.
MEB, (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim
programı. 10 Nisan 2016 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenenogretim-programlari/icerik/151 adresinden erişilmiştir.
Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology:
Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher
Education, 21(5), 509–523.
Öğreten, B. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2013). 4. Sınıf fen ve teknoloji dersinde interaktif
öğretimin akademik başarıya ve tutuma etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri
Dergisi, 4 (3), 1-18.
Öner, A. T. (2009). İlköğretim 7. sınıf cebir öğretiminde teknoloji destekli öğretimin
öğrencilerin erişi düzeyine, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Özabacı, N. ve Olgun, A. (2011). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin fen bilgisi
dersine ilişkin tutum, biliş üstü beceriler ve fen bilgisi başarısı üzerine bir çalışma.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (37), 93-107.
Serin, O. (2004). Öğretmen adaylarının problem çözme becerisi ve fene yönelik tutum ile
başarıları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz
2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Sim, J. ve Wright, C. (2002). Research in health care: Concepts, designs and methods.
United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013).Using multivariate statistics. (6th edition). Boston:
Pearson.
Tepe, D. (1999). Öğrencilerin fen derslerine karşı tutumları ile başarıları arasındaki ilişki.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
Türk
Eğitim
Derneği
(TED),
(2009).
Öğretmen
yeterlikleri.
http://portal.ted.org.tr/yayinlar/Ogretmen_Yeterlik_Kitap.pdf adresinden 12 Nisan
2015 tarihinde indirilmiştir.
Yemen, S. (2009). İlköğretim 8. sınıf analitik geometri öğretiminde teknoloji destekli
öğretimin öğrencilerin başarısına ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 154

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Yenice, N. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar
tutumlarına etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (4),
79-85.

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 155

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINDA
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR NELERDİR?
Sinan ÇINAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / TÜRKİYE
e-posta: sinan.cinar@erdogan.edu.tr
Sinem GÜLDEMİR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / TÜRKİYE
e-posta: sinem_guldemir15@erdogan.edu.tr
ÖZET
Günümüzde hayatımızın büyük oranda bilimsel ve teknolojik bir içerikle örüldüğü ve bu içeriğin doğru
algılanabilmesinin aynı zamanda değerlendirilmesinin bilimsel bir altyapı gerektirdiği açıktır. Toplumun
sağlıklı bir algılama ve değerlendirme yetisine sahip olabilmesi için bireylerin küçük yaşlardan itibaren veri
toplama ve ilişkilendirme, neden ve sonuç bağı kurabilme, yöntem ve model kullanıp geliştirebilme gibi
konularda yeterli eğitimi alması, bilgiye dayalı karar alabilmesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmesi
gerekmektedir. Pek çok bilimsel etkinlik ve organizasyon arasında bilim fuarları bu amaçları gerçekleştirmek
açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin bireysel ilgileri
doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek, hazırladıkları projelerle bilimsel araştırma süreçlerini yaşayarak
öğrendikleri etkinliklerdir. Etkinliklerin planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında eleştirel
düşünme, zaman yönetimi, problem çözme, yazılı ve sözlü sunum ile bilimsel araştırma becerilerini
geliştirecek, sabırlı ve özgüvenli olmayı öğrenecek, liderlik vasıfları kazandırılabilecektir. Okullarda
düzenlenen bu fuarlarda, 5-12. sınıf öğrencilerinin; öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda
belirledikleri konular üzerine araştırma yapacakları, bu araştırmaların sonuçlarını sergileyebilecekleri,
öğrencilerin ve izleyicilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır. TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarlarında Fen Bilgisi Öğretmenleri’nin karşılaşılabilecekleri sorunları belirlemeye yönelik
yapılan bu çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Yapılan alan yazın taramasında amaca
ilişkin gerçekleştirilen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yapılan çalışmada; 24 Fen Bilgisi Öğretmeni’nin
araştırma problemine yönelik görüşleri belirlenmiştir. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme ve odak
grup görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik analizi
sonucunda okullarda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında sorunların ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Belirlenen
bu sorunlar; hazırlanacak projelerin sorumluluğunun tek bir öğretmene verilmesi, Fen Bilgisi Öğretmeni’nin
hem ders vakitlerini verimli geçirmeye çalışırken hem de proje için zaman ayırması, öğrencilerin proje
geliştirmeleri için öğretmenleriyle ek zamanda çalışamaması, projeler için öğretmenlerin bulundukları illerin
imkanlarına göre malzeme temin edilememesi ve çok daha basit malzemelerin kullanılması özgün fikirlerin
oluşmasını kısıtlamaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenleri’nin bu sorunlar karşısında TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarları’nda ellerinden gelenin fazlasını yaparak geliştirdikleri projeler sergilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmeni, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, Karşılaşılan Sorunlar

1. GİRİŞ
TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarı;
Okullarda öğrencilerin bireysel ilgileri
doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek, hazırladıkları projelerle bilimsel araştırma
süreçlerini yaşayarak öğrendikleri etkinliklerdir. Okullarda düzenlenen bu fuarlarda, 5-12.
sınıf öğrencilerinin, öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri
konular üzerine araştırma yapacakları ve araştırmaların sonuçlarını sergileyebilecekleri bir
ortam oluşturulması amaçlanmıştır(TÜBİTAK,2015).Bu amaçlar doğrultusunda TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarlarının öğrencilere ve öğretmenlere birçok beceri kazandırır.Bu beceriler;
Öğrencilerin sağlıklı bir algılama ve değerlendirme yetisine sahip olabilmesini,Eleştirel bir
bakış açısını,Zaman yönetimini,Problem çözme becerisini,Yazılı ve sözlü sunum
becerisini,Bilimsel Araştırma Becerisini geliştirir.(TÜBİTAK,2015).
TÜBİTAK projeleri öğrencilere birçok beceri kazandırmasına rağmen ilgili literatüre
bakıldığında Türkiye’de il bazında okul sayısına göre çok sayıda 4006 bilim fuarlarının
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yapılmadığı görülmektedir. Örnek olarak Rize’deki ortaokul ve lise sayısı toplam 294’tür.
Fakat yıllara göre 4006 proje sayısı dağılımına bakıldığında 2014 yılında; 13 proje, 2015
yılında; 29 proje, 2016 yılında; 49 proje olduğu görülmektedir(Rize MEM, 2016). Bu
sayıyı artırmak için gerekli çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. Fakat yapılan alan yazın
taramasında amaca ilişkin gerçekleştirilen çok az çalışmaya rastlanılmıştır.Örnek olarak;
Dilek Karaca ve Avcı (2016) yaptıkları çalışmada TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları hakkında
öğretmenlerin ön bilgi ve görüşlerini incelemişlerdir. Sevgi ve Uysal (2015) ise
yöneticilerin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları hakkında görüşlerini incelemişlerdir. Bu
bağlamda;Fen Bilgisi Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına karşı tutumlarının
belirlenmesi, Fen Bilgisi Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında karşılaştıkları
sorunların belirlenmesi, oldukça önemlidir.
2. YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan Özel Durum
araştırma yöntemi benimsenmiştir. Özel durum çalışması; bir grup insan, konu, sorun veya
programın yakından incelemesi yapılabilir. Bu araştırmalar öğrenci deneyimleri, bir okul
reformunun etkileri yada bir eğitim programının niteliklerini araştırabilir. Ancak seçilen
konu içerik ve karakter bakımından özgün olmalıdır. Özel durum çalışmaları çok karmaşık
bazı durumlarda karar verme mekanizmalarına bilgi vermek veya sebep-sonuç ilişkilerini
açıklamak için kullanılabilir (Büyüköztürk vd,2010).
2.2. Örneklem
Araştırmanın çalışma grubunu; 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Rize İlin’de
TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarında görev almış bulunan 49 öğretmen arasından gönüllülük
esas alınarak 7 farklı okulda görev yapan 24 Fen Bilgisi Öğretmeni oluşturmaktadır. Pek
çok nitel araştırma yönteminde olduğu gibi bu durum çalışmasında da örneklem büyüklüğü
küçük tutulmuştur.Çünkü ayrıntılı ve derinlemesine bir araştırma yöntemi olmasından
kaynaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,2013).
Tablo1: Çalışmanın Örneklem Profili

2.3.Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak Fen Bilgisi Öğretmenleri Görüşme Formu (FBGF)
kullanılmıştır. Bu Fen Bilgisi Öğretmenleri Görüşme Formu oluşturulurken literatür
taraması yapılarak soru havuzu oluşturulmuş. Oluşturulan formun 3 Fen Bilgisi Öğretmeni
ile pilot çalışması yapılarak kapsam geçerliliğine bakılmıştır. Pilot çalışmadan sonra gerekli
düzeltmeler yapılarak fen bilgisinde uzman görüşleri alınmış ve son şekli verilmiştir.
Veri toplama araçlarının uygulanmasında.,araştırmadaki öğretmenlere Fen Bilgisi
Öğretmenleri Görüşme Formu (FBGF) öğretmenlerin uygun zamanında ve yeteri zaman
içerisinde(15-30 dakika) uygulanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Fen Bilgisi Öğretmenlerinden elde edilen veriler, içerik analiz yöntemi ile analiz
edilmiştir. Bu yöntemde elde edilen verilerden kategoriler oluşturulmuş ve bu
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kategorilerdeki verilerin yüzde-frekans değerleri tespit edilmiştir.Ayrıca oluşturulan
tablodaki verileri anlamlı kılmak amacıyla kategorilerle ilgili öğretmenlerin örnek cevapları
verilmiştir.
3. BULGULAR
Veri toplama araçlarının uygulanması ve elde edilen veriler aşağıda tablolar halinde
verilmiştir. Ayrıca verileri anlamlı kılmak amacıyla kategorilerle ilgili öğretmenlerin örnek
cevapları tablolarda ifade edilmiştir.
Öğretmenlerin Fen Bilgisi Öğretmenleri Görüşme Formu (FBGF) yer alan birinci
soruya yönelik vermiş oldukları cevaplar ile yüzde/frekans dağılımları tablo 2 de ifade
edilmiştir.
Tablo 3: FBGF 1.Soru, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 4006 Bilim Fuarlarının eğitimöğretim için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenleri ile beraber açıklayınız.
KATEGORİ

ALT KATEGORİ

%

f

Olumlu Tutum

75

18

Olumsuz Tutum

25

6

TUTUM

ÖRNEK CEVAPLAR
Ö23:"Bu tarz projeler öğrencilere olumlu yönde beceri
kazandırıyor."
Ö7:"Öğrencilerin çevresindeki sorunlara karşı
yaklaşımını değiştiriyor."
Ö14: "Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik çalışmalar
yapma imkanı sunuyor."
Ö22:" Öğrencilerin ders saatlerine göre bu tarz
projeler zaman kaybıdır."
Ö5:" Proje hazırlık sürecinde yoğun çalışmalar
gerektirdiği ve zaten yoğun ders programı içerisinde
olunduğu için bu tarz projeler uygun değildir.

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin bir çoğu (%75) olumlu tutum sergilerken , bazı Fen
Bilgisi Öğretmenleri ise (%25) olumsuz tutum sergilemiştir.
Öğretmenlerin Fen Bilgisi Öğretmenleri Görüşme Formu (FBGF) yer alan ikinci
soruya yönelik vermiş oldukları cevaplar ile yüzde/frekans dağılımları tablo 3,4,5 de ifade
edilmiştir.
Tablo 3: FBGF 2.Soru, Fen Bilgisi Öğretmeni olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında
karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
KATEGORİLER

Hazırlıkların
Planlanması

ALT KATEGORİLER

%

f

Öğrenci Seviyesine
Uygunluğu

12.49

3

Proje Takviminde
Zorlanılması

8.33

2

Ders İçi Faaliyetlerin
Kısıtlanması
Malzeme Temininde
Yaşanan Zorluklar

16.66

4

8.33

2

Projelerin Özgün
Olmaması

12.49

3

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

ÖRNEK CEVAPLAR
Ö9:Geliştirilecek olan projelerin öğrenci
seviyesi ile kazanımlar arasındaki uygunluk
sorun yaratıyor."
Ö2:"Çalışmaların
yapılacağı
takvimin
hazırlanmasında zorlanılıyor."
Ö10: "Ders vakitlerinin dışında öğrencilerle
beraber proje geliştirmek için vaktin
olmaması sıkıntı yaratıyor."
Ö13:"Projeler için malzeme
listesi
çıkarıldığında
bazı
malzemelerin
il
imkanların içerisinde bulamayışımız sorun
yaratıyor."
Ö18:"Aynı branştaki öğretmenlerin çok
basit projeler geliştirmesi."
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Fen Bilgisi Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında hazırlıkların
planlanması aşamasında karşılaşrıtkları sorunlara ilişkin olarak; Projelerin öğrenci
seviyesine uygunluğu(%12.49), Proje takviminin
verilen süre içerisinde
hazırlanması(%8.33), Projeleri geliştirmek için ders içi faaliyetlerin kısıtlanmak zorunda
kalınması(%16.66),Proje için gerekli malzeme temininin olmaması(%8.33)Bazı projelerin
özgünlükten uzak olması(12.49) gibi durumları ifade etmişlerdir.
Tablo 4: FBGF 2.Soru, Fen Bilgisi Öğretmeni olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında
karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
KATEGORİLER

FUAR İLE İLGİLİ
PLANLAMA

ALT
KATEGORİLER

%

f

ÖRNEK CEVAPLAR

8.33

2

4.16

1

4.16

1

Ö15:"Okulda bulunan sergi salonlarının kullanım
açısından uygun olmaması."
Ö20: "Okuldaki sergi salonuna göre geliştirilen
proje sayısı fazla geliyor ve projeler istenilen
şekilde sunulamıyor."
Ö8:"Geliştirilen projeler çerçevesinde uygulamalı
projelerin (çizgi izleyen robot) yeterli alan
olmamasından dolayı sadece görsel olarak
sunmak zorunda kalınıyor."
Ö24:"Fuar tarihinin günü bir başka okulun
tarihiyle çakışması sonucu fuarın çok ilgi
görmemesi."

Okulun Fiziki
İmkansızlığı

Okulun Donanım
İmkansızlığı
Fuar Tarihlerinin
Çakışması

Fen Bilgisi Öğretmeni olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında fuarların
planlaması aşamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak; Okulun fiziki
imkansızlıklarından
dolayı
geliştirilen
projelerin
istenilen
şekilde
sunulamaması(%8.33),Okulun donanım imkansızlıklarından dolayı bazı uygulamalı
projelerin (çizgi izleyen robot) sadece görsel olarak sunulması(%4.16),Okul çerçevesinde
belirlenen fuar tarihinin diğer okulların fuar tarihiyle denk gelmesi sonucu fuarların ilgi
görmemesi(%4.16) gibi ifadelerini kullanmışlardır.
Tablo 5: FBGF 2.Soru, Fen Bilgisi Öğretmeni olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında
karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
KATEGORİLER

ALT KATEGORİLER
Proje Sorumluluğunun
Tek Bir
Öğretmene Verilmesi

FUAR İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR

Öğrenci Düzeyinin
Projede Görev
Dağılımını Etkilemesi
Projelerin Kontrolünde
Çıkan Sorunlara
Önlemler Alınmaması

%

f

12.5

3

16.67

2

4.17

1

ÖRNEK CEVAPLAR
Ö1:" Okulda bilim fuarı denildiğinde aynı
branştan sadece bir öğretmene
sorumluluklar yükleniyor ve öğretmenin iş
yükünün arttırılması projelerin verimliliğini
azaltıyor."
Ö16:"Okuldaki öğrencilerin farklı
seviyelerde olması projelerin özgünlüğünü
etkiliyor."
Ö18: "Projede görev alacak öğrencilerin
başarılılar arasından seçilmesi diğer
öğrenciler için sıkıntı yaratıyor.
Ö19:" Fuardan önce projelerin kontrolü
sırasında çıkan aksaklıklara(materyalin
çalışmaması) çözüm bulunamadığı için
projenin son dakika sergiden kaldırılıyor"

Fen Bilgisi Öğretmeni olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında fuarla ilgili
çalışmalarda karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak; ‘Proje sorumluluğunun tek bir
öğretmene
verilmesi sonucu çalışmaların verimli olmaması(%12.50), Öğrenci
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görevlendirme sırasında başarının ön planda tutulması diğer öğrenci ve veliler
açısından(%16.67) sorunlar yaratıyor.’ gibi ifadeler kullanmışlardır.
Öğretmenlerin Fen Bilgisi Öğretmenleri Görüşme Formu (FBGF) yer alan üçüncü
soruya yönelik vermiş oldukları cevaplar ile yüzde/frekans dağılımları tablo 6 da ifade
edilmiştir.
Tablo 6: FBGF 3.Soru, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında karşılaştığınız sorunlar
karşısında nasıl çözümler buluyorsunuz? Lütfen, karşılaştığınız her bir sorun için çözüm
önerilerinizi yazınız.
KATEGORİ

SORUNLARA
YÖNELİK
ÇÖZÜMLER

ALT
KATEGORİLER

%

f

Modelin Görsel Olarak
Sunulması

45.84

11

Modelin Sunumdan
Kaldırılması

54.16

13

ÖRNEK CEVAPLAR
Ö17:"Çalışma mekanizmasında sorun
çıkan projeler genellikle görsel olarak
sunulur."
Ö6:"Projelerde sorun çıktığı zaman
projelerin amaçlarını açıklamak üzere sergi
alanına konulur."
Ö8:"Sorun çıkan projelerden vazgeçilip
yerine daha basit ve kolay yapılabilecek
projeler tercih edilir."

Fen Bilgisi öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında karşılaşılan
sorunlara yönelik nasıl çözümler önerdiklerine bakıldığında; ‘Öğretmenlerin bir
çoğu(%45.84) çözüm bulup projeyi sergileyebilirken,Öğretmenlerin bazıları(%54.16)
çözüm bulamayıp projeyi sergiden kaldırıyor.’ İfadelerini kullanmışlardır.
Öğretmenlerin Fen Bilgisi Öğretmenleri Görüşme Formu (FBGF)
yer alan
dördüncü soruya yönelik vermiş oldukları cevaplar tablo 7,8,9 da ifade edilmiştir.
Tablo 7: FBGF 4.Soru, TÜBİTAK Bilim Fuarlarında herhangi sorunla karşılaşılmaması
için ne gibi önerilerde bulunursunuz.
KATEGORİ

ALT
KATEGORİ
Proje Süresi

HAZIRLIKLARIN
PLANLANMASI

Proje
Özgünlük
Kriterleri

Ek Çalışma
Süresi

%

f

ÖRNEK CEVAPLAR

8.34

2

Ö12:"Proje takviminin hazırlanmasında belli tarihler
aralığının dışına çıkabilme imkanı olmalıdır."

12.50

3

20.83

5

Ö15:" Basit projelerin ortaya konulmasını engellemek
amaçlı belli kriterlerin olması."
Ö11:"Projelerde gönüllü öğretmenlerin seçilmesi
projelerin daha özgün olmasını sağlar."
Ö18:"Projelerin hazırlık aşamasında daha çok verim
elde etmek amaçlı ek çalışma süresi konulmalıdır."
Ö13:" Projeleri daha rahat bir şekilde geliştirebilmek
için ayrı bir ders eklemesi yapılmalıdır."

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında hazırlıkların
planlanması aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için ne gibi önerilerde
bulunduklarına
bakıldığında;
‘Proje
süresinin
dışına
çıkılma
imkanının
olması(%8.34),Projelerin özgünlüğünün olması (%12.50),Proje çalışmalarının verimli
olabilmesi için ek çalışma süresinin olması(%20.83)’ ifadelerini kullanmışlardır.
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Tablo 8: FBGF 4.Soru, TÜBİTAK Bilim Fuarlarında herhangi sorunla karşılaşılmaması
için ne gibi önerilerde bulunursunuz.
KATEGORİ

ALT
KATEGORİ
Fiziki
İmkansızlık

FUAR İLE İLGİLİ
PLANLAMA

%

ÖRNEK CEVAPLAR

f

8.33

2

Donanım
İmkansızlığı

12.50

3

Bilim Fuar
Tarihi

12.50

3

Ö9:" Sergi salonlarının fuar öncesinde eksiklilerinin
giderilmesi için çalışmalar yapılmalıdır."
Ö10: "Sergi salonlarının görünüş açısından iyi
olmayışı projeleri olumsuz etkilediği için her yıl sergi
salonlarını yenilenmesi gereklidir."
Ö8:"Geliştirilen projeler çerçevesinde uygulamalı
projelere (çizgi izleyen robot) yeterli alan imkanı
sağlanmalıdır."
Ö4:" Okulların fuar tarihlerinin çakışmaması amaçlı
her okula farklı fuar günleri verilmelidir."

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında fuar ile ilgili
planlama aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için ne gibi önerilerde
bulunduklarına bakıldığında;
‘Fiziki İmkansızlıkları giderilmesi gerekliliği(%8.33),Donanım imkansızlıklarının
giderilmesi gerekliliği(%12.50),Bilim
Fuar tarihlerinin okullarda farklı günlerde
olması(%12.50)’ ifadelerini kullanmışlardır.
Tablo 9: FBGF 4.Soru, TÜBİTAK Bilim Fuarlarında herhangi sorunla karşılaşılmaması
için ne gibi önerilerde bulunursunuz.
KATEGORİ

ALT KATEGORİ

%

f

Proje Sorumluluğunun
Öğretmelere Dağıtımı

8.34

2

Öğrenci Düzeyinin
Projede Görev Dağılımı

12.50

3

4.16

1

FUAR İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR

Projelerin Kontrolünde
Çıkan Sorunlara
Önlemler

ÖRNEK CEVAPLAR
Ö3:"Proje sürecinde tek bir öğretmene iş
yükü verilmemelidir.Öğretmenler arası iş
paylaşımı yapılmalıdır."
Ö4:" Projede iş paylaşımı sırasında gönüllük
esas alınmalıdır."
Ö20: Projede öğrencilerin görev
paylaşımlarında öğrenci seviyeleri dikkate
alınmalıdır."
Ö11:"Öğrencilerin başarılarına göre heterojen
gruplar kurulmalıdır."
Ö16:"Yapılan bazı projelerin bozulması
sonucunda ek malzeme teminleri yapılması
gerekir."

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında fuar ile ilgili
çalışmalar aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için ne gibi önerilerde
bulunduklarına bakıldığında; ‘Proje sorumluluğunun öğretmenlere paylaşımının gerektiği
gibi olması(%8.34),Öğrenci düzeyinin projede görev dağılımına etki etmemesi gerektiği
(%12.50),Projelerin kontrolünde çıkan sorunlara ek önlemler alınması gerektiği(%4.16)’
ifadelerini kullanmışlardır.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına yönelik; tablo 2’de görüldüğü gibi; Fen Bilgisi
Öğretmenlerinin bir çoğu (%75) olumlu tutum sergilerken , Bazı Fen Bilgisi Öğretmenleri
ise (%25) olumsuz tutum sergilemektedir.
Tablo 3’de görüldüğü gibi Fen Bilgisi Öğretmenlerinin çoğunluğu olumlu tutum
sergilemesine rağmen birçok sorunla karşı karşıya gelebiliyor.Öğretmenlerin büyük bir
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çoğunluğu (% 58.34)
Hazırlıkların Planlanması Aşamasında; Projelerin öğrenci
seviyesine uygunluğu(%12.49), Proje takviminin
verilen süre içerisinde
hazırlanması(%8.33),Projeleri geliştirmek için ders içi faaliyetlerin kısıtlanmak zorunda
kalınması(%16.66),Proje için gerekli malzeme temininin olmaması(%8.33),Bazı projelerin
özgünlükten uzak olması(12.49) gibi sorunlar.
Tablo 4’e bakıldığında ise Öğretmenlerin bazıları (%16.66) Fuar İle İlgili Planlama
Aşamasında;Okulun fiziki imkansızlıklarından dolayı geliştirilen projelerin istenilen şekilde
sunulamaması(%8.33), Okulun donanım imkansızlıklarından dolayı bazı uygulamalı
projelerin (çizgi izleyen robot) sadece görsel olarak sunulması(%4.16), Okul çerçevesinde
belirlenen fuar tarihinin diğer okulların fuar tarihiyle denk gelmesi sonucu fuarların ilgi
görmemesi(%4.16) gibi sorunlar.
Tablo 5’e bakıldığında ise öğretmenlerin bir çoğu (%25.00) Fuar İle İlgili
Çalışmalar Aşamasında; Proje sorumluluğunun tek bir öğretmene verilmesi sonucu
çalışmaların verimli olmaması(%12.50), Öğrenci görevlendirme sırasında başarının ön
planda tutulması diğer öğrenci ve veliler açısından(%16.67), sorunlar yaratıyor.
Tablo 6’da görüldüğü gibi Fen Bilgisi Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarlarındaki projelerde çıkan sorunlara karşı projelerine yönelik; Öğretmenlerin bir
çoğu(%45.84) çözüm bulup projeyi sergileyebilirken,Öğretmenlerin bazıları(%54.16)
çözüm bulamayıp projeyi sergiden kaldırıyor.
Fen Bilgisi Öğretmenleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında istemedikleri
durumlarla karşılaşmamak için önerilerde bulunmuşlardır.Bu önerilerin dağılımı;Tablo 7’de
görüldüğü gibi Hazırlıkların Planlanması (%41.67)Aşamasında;Proje süresinin dışına
çıkılma imkanının olması(%8.34), Projelerin özgünlüğünün olması (%12.50),Proje
çalışmalarının verimli olabilmesi için ek çalışma süresinin olması(%20.83) öneriliyor.
Tablo 8’de görüldüğü gibi Fuar İle İlgili Planlama ( %33.33) Aşamasında ;Fiziki
İmkansızlıkları giderilmesi gerekliliği(%8.33),Donanım imkansızlıklarının giderilmesi
gerekliliği(%12.50),Bilim Fuar tarihlerinin okullarda farklı günlerde olması(%12.50)
öneriliyor.
Tablo 9’da görüldüğü üzere Fuar İle İlgili Çalışmalar (%25.00) Aşamasında;Proje
sorumluluğunun öğretmenlere paylaşımının gerektiği gibi olması(%8.34),Öğrenci
düzeyinin projede görev dağılımına etki etmemesi gerektiği (%12.50),Projelerin
kontrolünde çıkan sorunlara ek önlemler alınması gerektiği(%4.16) öneriliyor.
5.ÖNERİLER
Araştırma süreci sonunda elde edilen verilerden yola çıkılarak birkaç öneri
oluşturulmuştur. Bu öneriler;
• Olumsuz tutumları değiştirebilmek için öğretmenleri proje kamplarına alıp
projelerin eğlendirici yönü ve eğitici yönü gösterilebilir.
• Proje çalışmalarını öğrenciler ile birlikte verimli gerçekleştirebilmek için projeler
ders dönemleri dışında yapılabilir.
• Projelerin sergilenebilmesi için imkanı olmayan okulların bahçelerine sergi çadırları
temin edilebilir.
• Tek bir öğretmene iş yükünün verilmesini engellemek amaçlı,öğretmenlerin
gönüllülük esaslarına dayandırılarak proje ekipleri kurulabilir.
• Projelerin özgünlüğünü arttırmak için öğretmenlere hizmet içi eğitimi altında ders
verilebilir.
• Projelerin malzeme listesindeki parçaların temin edilebilmesi için merkezler
kurulabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de 2001-2015 yılları arasında yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır.
Ülkemizde son 15 yılda yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının tespiti için, internet ve basılı
medya araçları kaynak olarak kullanılmıştır. İnternet araçları arasında en yaygın olarak kullanılan
arama motorları tercih edilmiştir. Arama sonucunda 2001-2015 yılları arasında gerçekleşen 27
deney kazasına rastlanmıştır. Veriler betimleyici içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma
bulgularına göre deney kazanlarının en fazla 8. Sınıf fen dersinde yaşandığı görülmüştür. 2012 yılı
en fazla kaza gerçekleşen yıl olmuştur. Kazaların sebepleri incelediğinde ise, 11 vakanın deney tüpü
patlaması neticesinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte cıva ile temas ve ispirto
parlaması vakalarına da sıklıkla rastlandığı görülmüştür. Kazalarda deney tüpü patlamasının görme
kaybı, yanma ve yaralanmaya sebebiyet verdiği, cıva ile temasın ise zehirlenmeye yol açtığı
görülmüştür. Kazaların en fazla öğrenci kaynaklı olarak yaşandığı ortaya konulmuştur. Çalışmanın
sonuçları, öğretmenlerin deney güvenliğine daha fazla önem vermeleri gerektiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Laboratuvar, Deney Kazası, Fen Bilimleri Eğitimi.

ABSTRACT
The aim of this study is to examine laboratory and experimental accidents in Turkey between 20012015. The method of document review was utilized in the research. Internet and print media tools
have been used as resources for the detection of laboratory and experimental accidents in our
country that have been experienced in the last 15 years. the Most commonly used search engines are
preferred among the internet tools. The search resulted in 27 experimental accidents years from
2001 to 2015. The data were analyzed by descriptive content analysis. According to the research
findings, it was observed that the accidents were mostly in the 8th grade science class. The year
2012 was the year in which the most accidents occurred. When the crashes were investigated, it was
determined that 11 cases were carried out on the basis of the test tube explosion. However, contact
with mercury and sparkling flame have been frequently observed. Tube explosion in the accident
caused loss of sight, burning and injury, and contact with mercury caused poisoning. It was revealed
that the accidents were mostly caused by students. The results of the study showed that teachers
should attach more importance to experimental safety.
Keywords: Laboratory, Experiment, Science Education

1. GİRİŞ
Öğrencilerin doğal dünyayı doğru bir şekilde anlamlandırmaları için, fen
konularının öğretiminde deney ve laboratuvar uygulamaları önemli bir yere sahiptir
(Tekbıyık ve Ercan, 2015). Laboratuvarlar, öğrencilerin ilk elden deneyim sağlayarak
öğrenilen soyut kavram ve bilgilerin somutlaştırılarak anlam kazandığı ve öğrenilen
bilgilerin yaşamsal olaylarla ilişkili olduğunun anlaşıldığı ortamlardır (Yılmaz ve Morgil,
1999; Güneş vd.,2013). Bu ortamlarda öğrenciler; fen konularını daha etkili ve daha
anlamlı olarak öğrenebilmekte, kavram, ilke ve yasaları yaptıkları deneylerle
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 164

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

keşfetmektedirler (Böyük, Demir ve Erol, 2010). Laboratuvarda yapılan bilimsel çalışmalar
öğrencilerin problem çözme becerilerinin yanında psikomotor becerilerinin gelişimini de
sağlamaktadır (Azizoğlu ve Uzuntiryaki, 2006). Ayas’a (1997) göre laboratuvar,
öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Ayrıca
öğrencilerin, fen bilimleri ile ilgili laboratuvar etkinliklerine katılmaktan hoşlandıkları,
dolayısıyla fen konularını öğrenmeye güdülendikleri bilimsel araştırma sonuçlarıyla
kanıtlanmıştır.
Fen laboratuvarlarının bu katkılarının yanında, öğretmenlerin laboratuar
uygulamaları ile ilgili bilgi ve beceriler bakımından yetersiz olması, programda ayrılan
sürenin az olması, deneylerin yapılması için gerekli olan kimyasal madde ve deney
araçlarının yetersiz olması, sınıflardaki öğrenci sayısının gerekenden çok olması gibi bazı
zorlukları da vardır (Aydoğdu 1999; Böyük, Demir ve Erol, 2010). Karşılaşılan bu
zorluklarla beraber laboratuvar etkinlikleri bazı kaza risklerini de taşımaktadır.
Laboratuvarda meydana gelebilecek kazalara ilişkin laboratuvar ortamında risklere karşı
bireylerin eğitilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmasının gereği (Hamurcu
1998; Yılmaz, 2004) ortaya konulmuştur. Ayrıca, öğretmen ve öğretmen adayların
laboratuvarda güvenli çalışma ile ilgili bilgi düzeyinin belirlenmesi (Yılmaz ve Morgil
1999; Yılmaz 2004; Kırbaşlar,Özsoy Güeş ve Derelioğlu 2010; Aydın,Diken,Yel ve Yılmaz
2011), laboratuvarda meydana gelen kazaların sebeplerinin araştırılması (Aydoğdu ve
Yardımcı,2013), laboratuvarda yaşanılan sorunların nedenlerine yönelik öğretmen ve
öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi (Aydoğdu ve Şırahane,2012) ve
laboratuvarda deney yapmanın endişeye etkisi (Erökten, 2010) konularının ele alındığı bir
çok çalışmaya rastlanmaktadır. Laboratuvar kazalarının kaynağının öğretmenlerin bilgi
eksikliği (Aydoğdu ve Şırahane, 2012) olduğu, buna karşın öğretmen adaylarının güvenlik
sembolleri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip oldukları (Aydın vd., 2011) çeşitli
araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bununla birlikte laboratuvar güvenliği konusunda
yürütülen çalışmaların yeterli olmadığı belirlenmiştir (Akpullukçu ve Çavaş, 2012).
1.1. Çalışmanın Amacı
Laboratuvar güvenliğinin önemini ortaya koyan olaylar arasında deney kazaları ilk
sıralarda gelmektedir. Laboratuvarda meydana gelebilecek farklı deney kazalarının
özelliklerinin belirlenmesiyle, risklere karşı alınabilecek önlemlerin geliştirilmesine
katkının yanında, bu konuda farkındalık yaratılması da sağlanabilecektir. Bu çalışmada
ülkemizde 2001-2015 yılları arasında yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının incelenerek
betimlenmesi ve bu kazaların özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
2. YÖNTEM
Araştırmada doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Ülkemizde son 15
yılda yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının tespiti için, internet ve basili medya araçları
kaynak olarak kullanılmıştır. Internet araçları arısında en yaygın olarak kullanılan arama
motorları (Google, Yandex) tercih edilmiştir. İlgili arama motorlarına “deney kazası”,
“laboratuvar kazası” ve “okulda kaza” gibi genel sözcüklerin yanı sıra “deney tüpü
patlaması”, “cıva zehirlenmesi” gibi özel durumlarda anahtar sözcük olarak girilerek arama
yapılmıştır. Ayrıca en yüksek tiraja sahip 5 ulusal gazetenin arşivi incelenmiştir. Arama
sonucunda 2001-2015 yılları arasında gerçekleşen 27 deney kazası vakasına rastlanmıştır.
Kazalara ilişkin elde edilen veriler betimleyici içerik analiziyle çözümlenmiştir. Verilerin
analizi öncesinde araştırmacılar bir araya gelerek ortak temalar belirlenmiştir. Belirlenen
temalar şu şekildedir;
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◦ Kazada etkilenen kim?
◦ Kazaya sebep olan kim?
◦ Kaza ne tür bir zarar verdi?
◦ Kaza nerede yaşandı?
◦ Niçin oldu?
◦ Hangi derste yaşandı?
◦ Hangi sınıf düzeyinde yaşandı?
Belirlenen temalar altında araştırmacılar tarafından ayrı ayrı her bir vaka için
kodlama yapılmış ve sonrasında uyumlu olmayan kodlamalar araştırmacılar arasında görüş
birliğine varılarak karara bağlanmıştır.
3. BULGULAR
Çalışmada belirlenen her bir temaya ilişkin vakanın frekansına göre grafiksel olarak
temsil edilmiştir. Şekil 1’de Kazaların sebebiyet verdiği sağlık problemleri ve yıllara göre
değişimi görülmektedir. Şekil 1’e göre kazaların görme kaybı, yanma, zehirlenme ve
yaralanmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca en fazla vakanın 2012 yılında
gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 1. Kazaların sebebiyet verdiği sağlık problemleri ve yıllara göre değişimi
Şekil 2’de kazaların sebep olduğu sağlık problemleri ve derslere göre değişimi
verilmiştir. Buna göre kazaların en fazla Fen ve Teknoloji (Fen Bilimleri) dersinde
yaşandığı ve zehirlenme başta olmak üzere, yanma, yaralanma ve görme kaybının yaşandığı
anlaşılmaktadır.

Şekil 2. Kazaların sebep olduğu sağlık problemleri ve derslere göre değişimi

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 166

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Şekil 3’te kazaların sebep olduğu sağlık problemleriyle kazanın yaşanma sebebine
ilişkin frekans dağılımı sunulmuştur. Grafik incelendiğinde en fazla kazanın deney türü
patlamasıyla yaşandığı ve bu kazaların yanma, yaralanma ve görme kaybına sebep olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca civaya temas sonucunda da zehirlenme vakalarının gerçekleştiği
görülmektedir.

Şekil 3. Kazaların yaşanma sebebi ve ortaya çıkan sağlık problemlerine ilişkin frekans
dağılımı
Kazaların sebep olduğu sağlık problemleri ve sınıf düzeylerine göre değişimi Şekil
4’te verilmiştir. Sunulan grafikte “0” rapor edilmeyen sınıf düzeylerini, “4-12” aralığındaki
kodlamalar gerçek sınıf düzeylerini, “13” lisans düzeyini ve “14” lisansüstü düzeyini temsil
etmektedir. Buna göre rapor sınıf düzeyi bilenen kazaların en fazla 8. sınıfta gerçekleştiği
ve bu düzeyde en fazla zehirlenme vakasının yaşandığı görülmektedir.

Şekil 4. Kazaların sebep olduğu sağlık problemleri ve sınıf düzeylerine göre değişimi
4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Deney kazalarının en fazla 8.sınıf fen ve teknoloji dersinde yaşandığı görülmüştür.
2012 yılı 6 vaka ile en fazla kaza gerçekleşen yıl olmuştur. Kazaların sebepleri
incelendiğinde ise 11 vakanın deney tüpü patlaması neticesinde gerçekleştiği belirlenmiştir.
Bununla birlikte cıva ile temas ve ispirto parlaması vakalarına da sıklıkla rastlanıldığı
görülmüştür. Kazalarda deney tüpü patlamasının görme kaybı yanma ve yaralanmalara
sebebiyet verdiği cıva ile temasın ise zehirlenmeye yol açtığı görülmüştür. Kazaların en
fazla öğrenci kaynaklı olarak yaşandığı ve en fazla etkilenen kişilerin yine öğrenciler
olduğu ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre kimya konu alanındaki deneylerin
kaza riskinin daha yüksek olduğu belirtilebilir. Bu alanda deney tüplerinin, deneyler
sırasında yoğun şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Ancak deney tüpü patlamasıyla
gerçekleşen kazaların detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Çalışmada ikincil veri
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kaynağı kullanıldığından, deney tüplerinde patlamaya sebep olan unsurun ne olduğu
hakkında veriye ulaşılmamıştır. Yine kimya konu alanında yer alması muhtemel olan
cıvaya temas sebebiyle yaşanan zehirlenme vakalarının da yoğunluğu dikkat çekicidir.
Literatürde deney kazalarının sebeplerinin araştırıldığı çalışmalar sınırlı sayıdadır.
Stephenson, West, Westerlund, ve Nelson, (2003) çalışmalarında aşırı kalabalık sınıflar,
güvenlik krallarına uymamak, yetersiz ekipman ve deney yapılan alanın dar olması gibi
nedenlerin kaza riskini artırdığını ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla kaza riskini artıran bu
unsurların, bu çalışmada ortaya konulan kazalar için de geçerli olabileceği belirtilebilir.

5. KAYNAKLAR
Akpullukçu S. & Çavaş B.(2012)Fen ve Teknoloji Eğitiminde Laboratuvar Güvenliği
Üzerine Bir Araştırma,X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 HaziranNiğde.
Ayas, A. (1997). Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı, Anadolu Üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesi, Eğitim Ön Lisans Programı, Eskişehir, Ünite No: 7, 101–
113.
Aydın S., Diken E. H., Yel M. & Yılmaz M. (2011). Fen ve Teknoloji ile Biyoloji
Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin
Belirlenmesi,Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2 (2011)
583-604
Aydoğdu C. & Yardımcı E. (2013). İlköğretim Fen laboratuvarlarında Meydana Gelen
kazalar ve Öğretmenlerin Geliştirebilecekleri Davranış Tarzları, Hacettepe
Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi,44, 52-60 54
Aydoğdu C. & Şırahane, İ. T. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda
Yaşanan Kazaların Nedenlerine Yönelik Görüşleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde.
Böyük U., Demir S. & Erol M. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar
Çalışmalarına Yönelik Yeterlik Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi,
TUBAV Bilim Dergisi,3(4), 342-349
Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). Parameters of contentanalysis. Education and Science,
39(174), 33-38.
Erökten S. (2010). Fen bilgisi Öğrencilerinde Kimya Laboratuvar Uygulamalarının Öğrenci
Endişeleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi,38, 107-114
Güneş, M. H,. Şener, N., Germi, N. & Can, N. (2013). Fen ve Teknoloji Dersinde
Laboratuvar Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Değerlendirmeleri, Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11
Hamurcu, H. (1998). Fen Derslerinde Güvenlik, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 14, 29-32.
Kırbaşlar F. G., Özsoy Güneş Z., & Derelioğlu Y. (2010) Fen Bilgisi Öğretmen
Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Konusuna Yönelik Düşünce ve Bilgi
Düzeylerinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3),
801-818
Stephenson, A. L., West, S. S., Westerlund, J. F., & Nelson, N. C. (2003). An analysis of
incident/accident reports from the Texas Secondary School Science Safety Survey,
2001. School Science and Mathematics, 103(6), 293-303.

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 168

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Tekbiyik, A., & Ercan, O. (2015). Effects of the Physical Laboratory versus the Virtual
Laboratory in Teaching Simple Electric Circuits on Conceptual Achievement and
Attitudes Towards the Subject. International Journal of Progressive Education,
11(3), 77-89.
Yılmaz, A. (2004). Lise-3 Kimya Ders Kitabında Mevcut Deneylerde Kullanılan
Kimyasalların İnsan Sağlığı ve Laboratuvar Güvenliği Açısından Tehlikeli
Özelliklerine Yönelik Öğrencilerin Bilgi Düzeyleri ve Öneriler. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 251-259.
Yılmaz, A., & Morgil, F. İ. (1999). Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Laboratuvar
Uygulamalarında Kullandıkları Laboratuvarların Şimdiki Durumu ve Güvenli
Çalışmaya İlişkin Öğrenci Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 15, 104-109.

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 169

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENMENİN MODELLEME SÜRECİNE ETKİSİ:
SES KONUSU ÖRNEĞİ
Hakan Şevki AYVACI
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, TRABZON
Gürhan BEBEK
Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, TRABZON
ÖZET
Fen bilimleri soyut, karmaşık ve somut konuları içeren bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının
sahip olduğu soyut konuların somutlaştırılarak gözle görülür, elle tutulur hale getirilmeye
çalışılmasında, karmaşık konuların basite indirgenmesinde ve somut konuların anlaşılır
kılınmasında günlük yaşam bağlantılarının kurulmasına zemin hazırlayan ve revize edilen program
ile birlikte sıkça başvurulan araçlar haline gelen modeller karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel
çalışmalar olarak adlandırılan modelleme süreci ise öğrencilerin var olan zihinsel modelleri
yardımıyla modeli meydana getirecek oldukları model için çeşitli aşamalardan geçilmesi gerektiğini
gösteren işlemler bütünüdür. Zihinsel modellerin ortaya konulması ve soyut, somut ve karmaşık
konuların öğreniminde tercih edilen öğretim araçlarından birisi olan modellerin fen eğitimindeki
önemi göz önüne alındığında öğrencilerin model oluşturma sürecinin doğasını kavramalarına ve
sınıf ortamlarında modelleme çalışmalarına katılmalarına imkân sağlanmalıdır. Bu bağlamda da
2005’de yılında yapılan öğretim programında meydana gelen değişiklik ile birlikte modelleme
etkinlikleri süreç içerisinde kullanılmaya başlanmış ve 2013 yılında ki revizyonla da hız
kazanmıştır. 2013 yılında meydana gelen revizyon ile birlikte modelleme çalışmalarının hız
kazanmış olması öğretim programlarına araştırma-sorgulama anlayışının girmesini bunun
paralelinde ise eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin aktif olmalarının sağlandığı ve birbirleri ile
etkileşim halinde bulunmalarına imkan tanıyan iş birlikli öğrenmenin de modelleme süreci
açısından bu denli önemli olduğunun ortaya konulmasına rağmen literatür incelendiğinde bu konuda
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda da araştırmada iş birlikli öğrenmenin
modelleme sürecine etkisi ses konusu üzerinde yürütülen çalışmalar ile ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Araştırmada bir durumun diğer bir durum üzerindeki etkisini belirlemek
amaçlandığından yani bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yer almasından ötürü yarı deneysel desen
tercih edilmiştir. 2014-Araştırmanın çalışma grubunu 2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde Trabzon il
merkezine bağlı bir ortaokulun 5.sınıfında öğrenim görmekte olan 2 şube oluşturmaktadır. Birinci
şubede yer alan öğrencilere yani kontrol grubunda yer alan öğrencilere modelleme süreci bireysel
olarak uygulatmış, ikinci şubede yani deney grubunda yer alan öğrencilere ise modelleme süreci iş
birlikli öğrenme temel alınarak yürütülmüştür. Her iki grup, modelleme süreci boyunca
araştırmacılar tarafından gözlemlenmiş ve klinik mülakatlar yürütülerek görüşleri alınmıştır. Ayrıca
öğrencilerden yansıtıcı günlükler yazmaları da istenmiştir. Araştırmada yer alan kontrol grubunda
ve deney grubunda yer alan öğrencilerden elde edilen veriler sonucunda bireysellik faktörü ile iş
birlikli öğrenme faktörü arasında anlamlı derecede bir farklılık ortaya çıkarılmıştır. Kontrol
grubunda özellikle yaratıcılık olgusunun buna karşılık iş birlikli öğrenmede ise iletişim olgusunun
oldukça ön plana çıktığı görülmektedir. Bu sonuç, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve iletişimlerini
geliştiren öğretim modellerinin tasarlanmasının fen eğitimi açısından önemli olabileceğini gözler
önüne sermektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Birlikli Öğrenme, modelleme süreci, ses
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ABSTRACT
Science includes abstract subjects, complex subjects and concrete subjects. The models that
come into being in the visualization of abstract subjects, trying to make them hand-held, tools that
are frequently used in reducing basic issues of complex subjects and making concrete matters clear
come out as opposites. The modeling process, which is called scientific studies, is the whole process
which shows that the students should pass through various stages for the model they will bring to
the model with the help of the existing mental models. Given the importance of models in teaching
science, which is one of the preferred teaching tools in the introduction of mental models and
learning abstract, concrete and complex subjects, students should be able to participate in the
modeling process of modeling process and in the classroom environment. In this context, the
modeling activities started to be used in the process with the change in the curriculum made in
2005, and also accelerated with the revision in 2013. In parallel with the revision that took place in
2013, the modeling studies have gained momentum. In parallel with this, it has been found that the
cooperative learning which enables the students to be active in the education process and to interact
with each other is also important in terms of modeling process. There was no study on this subject
when the literature was examined. In this context, it was tried to be revealed by the studies
conducted on the voice effect of the modeling process effect of the cooperative learning in the
research. The semi-experimental design is preferred because it is aimed to determine the effect of a
situation on another situation in the study, that is to say, dependent and independent variables are
involved. The study group of the research is constituted of 2 branches which are studying in the 5th
year of the middle school of Trabzon province center in 2014-2015 academic years. For the students
in the first group, i.e. the control group, the modeling process was applied individually and in the
second group, i.e. the student in the experimental group, the modeling process was carried out on
the basis of cooperative learning. Both groups were observed by the researchers during the
modeling process and clinical interviews were conducted and opinions were obtained. It is also
desirable for students to write reflective diaries. As a result of the data obtained from the control
group in the study and from the students in the experimental group, a significant difference was
found between the individuality factor and the cooperative learning factor. In the control group,
creativity is particularly important, whereas in the case of cooperative learning, it is seen that
communication is very important. This conclusion suggests that designing learning models that
improve students' creativity and communication may be important for science education.
Keywords: Cooperative learning, modeling process, sound
1.GİRİŞ
Fen bilimleri soyut, karmaşık ve somut konuları içeren bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının
sahip olduğu soyut konuların somutlaştırılarak gözle görülür, elle tutulur hale getirilmeye
çalışılmasında, karmaşık konuların basite indirgenmesinde ve somut konuların anlaşılır kılınması
için çeşitli yöntemlerin kullanılması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda da konuların
öğretiminde ve öğreniminde günlük yaşam bağlantılarının kurulması ve buna bağlı olarak öğretim
sürecinin materyaller ile desteklenmesi gerekmektedir (Gümüş, Demir, Koçak, Kaya ve Kırıcı,
2008). Günlük yaşam bağlantılarının kurulması ve doğrudan gözlemlenemeyen (soyut) konuların
öğretiminde, bunun yanı sırada gözlemlenebildiği (somut) halde ölçeklendirilme ihtiyacı olan
durumlarda başvurulan araçlar modeller olarak ifade edilmektedir (Ünal ve Ergin, 2006). Gobert ve
Buckley (2000) modelleri, ifade etmiş oldukları yapıların basitleştirilmiş temsilleri olmalarının yanı
sıra durumları ya da fikirleri zihin süzgecinden geçirerek anlamlı öğrenmeyi sağlayan ve buna bağlı
olarak kalıcı öğrenme konusunda da yardım sağlayabilen araçlar olarak ifade etmektedirler. Bu
tanıma benzer bir biçimde National Research Council (1996) modellerin bir sistemin nasıl
çalıştığını anlamamıza yardımcı olan ve nesnelerin sınıflandırılma gücünü ortaya koymada
karşımıza çıkan basit temsillerdir şekilde ifade etmiştir. Justi ve Gilbert (2002) ise model kavramını
model oluşturma sürecinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu süreç içerisinde kullanılan
işlemlerin tümüne bilimsel bir çalışma olan modelleme adının verildiğini belirtmişlerdir. Fen
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eğitimi literatürünü incelediğimizde zamanda modelleme kavramının, mevcut kaynaklardan
hareketle bilinmeyen bir hedefi açık ve anlaşılır hale getirmek için yapılan işlemler bütünü olarak
ifade edildiğini, modelleme olarak adlandırılan bu süreç sonucunda ortaya çıkan ürünün ise model
olarak belirtildiği karşımıza çıkmaktadır (Koçak, 2006).
Fen eğitiminde modelleme, öğrencilerin zihinsel modellerini kullanarak hedef yapıya göre
daha rahat bir şekilde anlamlı getirebildikleri modelleri oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır
(Ünal Çoban, 2009). Bu süreç, fen bilimlerinin tabiat olarak soyut yapıları kendisine konu alanı
olarak seçmesinden ötürü kendisine oldukça geniş bir uygulama alanı bulmakta (Güneş, Gülçiçek
ve Bağcı, 2004) hipotez test etme, tahminde bulunma ve ilişki kurma bilimsel araştırma
basamaklarının meydana getirilmesi sürecinde etkin bir şekilde karşımıza çıkıyor olmasından
önemini arttırmaktadır (Harrison, 2001). Modeller, ayrıca öğrencilerde problem çözme, düşünme,
karşılaştırma, analiz etme, sentezleme ve sonuca varma gibi davranışların gelişmesini de
sağlamaktadır (Günbatar ve Sarı, 2005). Ulusal Fen Eğitimi Standartlarına göre, öğrencilerin
bilimsel model oluştururken hipotezlerini test etme, gözden geçirme sürecine katılımı onların
kavramsal çerçevelerinin yönünü test etmesine ve düşüncelerini açığa çıkarabilmesine olanak
sağlamaktadır (NRC, 1996). Modellerin fen eğitimindeki önemi göz önüne alındığında öğrencilerin
model oluşturma sürecinin doğasını kavramalarına ve sınıf ortamlarında modelleme çalışmalarına
katılmalarına imkân sağlanmalıdır. Dolaysıyla çeşitli ülkelerdeki öğretim programlarında (National
Science Teachers Association [NSTA], 2012; Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013; National
England Curriculum [NEC], 2013) modellerin kullanılmasına ve oluşturulmasına yönelik
kazanımlar yer almaktadır. Örneğin İngiltere’de 2013 yılında revize edilen Fen Bilimleri Öğretim
Programı’nda öğrencilerin, çevrelerindeki olguları bilimsel açıklamalarla ilişkilendirmeye ve bu
açıklamaları geliştirmek için modelleri kullanmaya teşvik edilmesi gerektiği ifade edilmektedir
(NSTA, 2012). Ülkemizde de fen bilimleri açısından 2005’de yapılan program değişikliği ile
modelleme etkinlikleri daha sık kullanılmaya başlanmış ve 2013 yılında yapılan değişiklikle birlikte
de hız kazanmıştır. 2013 yılında meydana gelen revizyon ile birlikte modelleme çalışmalarının hız
kazanmış olması öğretim programlarına araştırma-sorgulama anlayışının girmesini bunun
paralelinde ise eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin aktif olmalarının sağlandığı ve birbirleri ile
etkileşim halinde bulunmalarına imkan tanıyan iş birlikli öğrenmenin de modelleme süreci
açısından bu denli önemli olduğunun ortaya konulmasına rağmen literatür incelendiğinde bu konuda
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda da araştırmada iş birlikli öğrenmenin
modelleme sürecine etkisi ses konusu üzerinde yürütülen çalışmalar ile ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
2.YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Modeli
Araştırma yarı deneysel desen tercih edilerek yürütülen bir araştırmadır. Yarı deneysel
desenler, araştırma sürecindeki değişkenlerin kontrol altına alınmasının mümkün olmadığı
durumlarda kullanılan (Cohen, Manion ve Morrison, 2000) ve özellikleri bakımından deneysel
desene benzemekle birlikte çalışma gruplarının belirlenerek uygulama konusunda gerçek deneysel
desenlerden ayrılmaktadır (Balcı, 2001). Sonuç olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, bir durumun
diğer bir durum üzerindeki etkisini belirlemek amaçlandığından yani bağımlı ve bağımsız
değişkenlerin yer almasından ötürü yarı deneysel desen tercih edilmiştir.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde Trabzon il merkezine
bağlı bir ortaokulun 5.sınıfında öğrenim görmekte olan 2 şube oluşturmaktadır. Birinci şubede
(n=30) yer alan öğrencilere yani kontrol grubunda yer alan öğrencilere modelleme süreci bireysel
olarak uygulatmış, ikinci şubede (n=30) yani deney grubunda yer alan öğrencilere ise modelleme
süreci iş birlikli öğrenme temel alınarak yürütülmüştür.
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2.3. Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi
Her iki grup, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından gözlemlenmiş ve klinik
mülakatlar yürütülerek görüşleri alınmıştır. Ayrıca öğrencilerden yansıtıcı günlükler yazmaları da
istenmiştir. Veri toplama sürecinde yaklaşık 15 dakika boyunca katılımcıların izni alınarak ses kayıt
cihazı kullanılmıştır. Ses kayıt cihazı ile elde edilen veriler metin haline getirilerek nitel veri analiz
programlarından birisi olan NVivo 9 Programı kullanılarak betimsel analiz sürecine tabii
tutulmuştur. Betimsel analiz, araştırmacının katılımcı grubundan elde ettiği veriler anahtar kelime
ve kavram varlığına bağlı olarak alt kategorilere indirgeyerek özetlediği bir tekniktir (Büyüköztürk
ve diğerleri, 2011). Araştırmada elde edilen verilerde anahtar kelimelerin varlığı ve temalara
ayrılabilir oluşu betimsel analiz tekniğinin kullanılmasını sağlamıştır.
3.BULGULAR
Bir durum üzerindeki etkisini belirlemek amaçlandığından yani bağımlı ve bağımsız
değişkenlerin yer almasından ötürü yarı deneysel desen tercih edilen ve iş birlikli öğrenmenin
modelleme sürecine etkisi ses konusu üzerinde yürütülen çalışmalar ile ortaya konulmaya çalışılan
bu araştırmada kontrol grubundan ve deney grubundan elde edilen veriler ayrı ayrı ele alınacaktır.
3.1. Kontrol Grubuna Ait Bulgular
Birinci olarak, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik
mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler
doğrultusunda “Modelleme Sürecinde Kullanılan Kaynaklar ve Seçilme Nedenleri” başlığı
oluşturulmuştur. Bu başlığa yönelik kontrol grubundan elde edilen veriler Grafik 1’de
gösterilmektedir.

Grafik 1. Modelleme Sürecinde Kullanılan Kaynaklar ve Seçilme Nedenleri
Grafik 1’de, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin araştırmalarında kaynak olarak tercih
ettikleri yapılar incelendiğinde 14 kişinin internet kavramına, 9 kişinin ders kitabı kavramına, 8
kişinin kaynak kitap kavramına ve 3 kişinin ise öğretmen kavramına vurgu yaptığı görülmektedir.
Bunun yanı sıra da kaynakları seçme nedenlerine yönelik olarak yürütülen görüşmelerde doğru
bilgiye ulaşma isteği ve güvenirlik kavramlarının karşımıza çıktığı görülmektedir.
İkinci olarak, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik
mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler
doğrultusunda “Modelleme Sürecinde Kullanılan Malzemeler ve Seçilme Nedenleri” başlığı
oluşturulmuştur. Bu başlığa yönelik kontrol grubundan elde edilen veriler Grafik 2’de
gösterilmektedir.
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Grafik 2. Modelleme Sürecinde Kullanılan Malzemeler ve Seçilme Nedenleri
Grafik 2’de, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin araştırmalarında malzeme olarak tercih
ettikleri yapılar incelendiğinde 30 kişinin plastik bardak, 24 kişinin mukavva karton, 18 kişinin
yapıştırıcı, 16 kişinin oyun hamuru, 11 kişinin süs malzemeleri ve 6 kişinin renkli boncuklar
kavramına vurgu yaptığı görülmektedir. Bunun yanı sıra da malzemelerin seçilme nedenlerine
yönelik olarak yürütülen görüşmelerde ulaşılabilirlik, farklılık, maddiyat ve uygunluk
kavramlarının karşımıza çıktığı görülmektedir.
Üçüncü olarak, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik
mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler
doğrultusunda “Modelleme Sürecinde Yaşanan Sorunlar” başlığı oluşturulmuştur. Bu başlığa
yönelik kontrol grubundan elde edilen veriler Grafik 3’te gösterilmektedir.

Grafik 3. Modelleme Sürecinde Yaşanan Sorunlar
Grafik 3’te, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin araştırmalarında yaşadıkları sorunlar
incelendiğinde 16 kişinin malzemeyi etkili kullanma, 15 kişinin zamanı etkili kullanma, 13
kişinin malzeme temini ve 8 kişinin ise iletişim kurma kavramlarına vurgu yaptığı görülmektedir.
Son olarak, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik
mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler
doğrultusunda “Modelleme Sürecinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Önerileri” başlığı
oluşturulmuştur. Bu başlığa yönelik kontrol grubundan elde edilen veriler Grafik 4’te
gösterilmektedir.
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Grafik 4. Modelleme Sürecinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Önerileri
Grafik 4’te, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin araştırmalarında yaşadıkları sorunlara
yönelik çözüm önerileri incelendiğinde 16 kişinin farklı malzeme kullanmak, 14 kişinin gruplar
oluşturmak, 7 kişinin deneme-yanılma yapmak ve 3 kişinin ise uzman rehberliği kavramlarına
vurgu yaptığı görülmektedir.

3.2. Deney Grubuna Ait Bulgular
Birinci olarak, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik
mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler
doğrultusunda “Modelleme Sürecinde Kullanılan Kaynaklar ve Seçilme Nedenleri” başlığı
oluşturulmuştur. Bu başlığa yönelik deney grubundan elde edilen veriler Grafik 5’te
gösterilmektedir.

Grafik 5. Modelleme Sürecinde Kullanılan Kaynaklar ve Seçilme Nedenleri
Grafik 5’te, deney grubunda yer alan öğrencilerin araştırmalarında kaynak olarak tercih
ettikleri yapılar incelendiğinde 16 kişinin internet kavramına, 14 kişinin aile bireyleri kavramına,
9 kişinin grup arkadaşları kavramına, 7 kişinin öğretmen kavramına ve 4 kişinin ise ders kitabı
kavramına vurgu yaptığı görülmektedir. Bunun yanı sıra da kaynakları seçme nedenlerine yönelik
olarak yürütülen görüşmelerde güvenirlik, doğru bilgiye ulaşma isteği, sorumluluk ve deneyim
kavramlarının karşımıza çıktığı görülmektedir.
İkinci olarak, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik
mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler
doğrultusunda “Modelleme Sürecinde Kullanılan Malzemeler ve Seçilme Nedenleri” başlığı
oluşturulmuştur. Bu başlığa yönelik deney grubundan elde edilen veriler Grafik 6’da
gösterilmektedir.
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Grafik 6. Modelleme Sürecinde Kullanılan Malzemeler ve Seçilme Nedenleri
Grafik 6’da, deney grubunda yer alan öğrencilerin araştırmalarında malzeme olarak tercih
ettikleri yapılar incelendiğinde 30 kişinin plastik bardak, 30 kişinin mukavva karton, 22 kişinin
yapıştırıcı, 16 kişinin süs malzemeleri, 13 kişinin el işi kâğıtları, 11 kişinin makas ve 7 kişinin
oyun hamuru kavramına vurgu yaptığı görülmektedir. Bunun yanı sıra da malzemelerin seçilme
nedenlerine yönelik olarak yürütülen görüşmelerde farklılık, uygunluk, ulaşılabilirlik ve
sorumluluk kavramlarının karşımıza çıktığı görülmektedir.
Üçüncü olarak, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik
mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler
doğrultusunda “Modelleme Sürecinde Yaşanan Sorunlar” başlığı oluşturulmuştur. Bu başlığa
yönelik deney grubundan elde edilen veriler Grafik 7’de gösterilmektedir.

Grafik 7. Modelleme Sürecinde Yaşanan Sorunlar
Grafik 7’de, deney grubunda yer alan öğrencilerin araştırmalarında yaşadıkları sorunlar
incelendiğinde 17 kişinin zamanı etkili kullanma, 15 kişinin malzeme temini, 14 kişinin
sorumluluk ve 7 kişinin ise grup elemanının eksikliği kavramlarına vurgu yaptığı görülmektedir.
Son olarak, modelleme süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik
mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler
doğrultusunda “Modelleme Sürecinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Önerileri” başlığı
oluşturulmuştur. Bu başlığa yönelik deney grubundan elde edilen veriler Grafik 8’de
gösterilmektedir.
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Grafik 8. Modelleme Sürecinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Önerileri
Grafik 8’te, deney grubunda yer alan öğrencilerin araştırmalarında yaşadıkları sorunlara
yönelik çözüm önerileri incelendiğinde 19 kişinin çalışma zamanını arttırma, 15 kişinin bireysel
çalışma ve 7 kişinin ise uzman rehberliği kavramlarına vurgu yaptığı görülmektedir.
4.SONUÇ ve TARTIŞMA
Bir durum üzerindeki etkisini belirlemek amaçlandığından yani bağımlı ve bağımsız
değişkenlerin yer almasından ötürü yarı deneysel desen tercih edilen ve iş birlikli öğrenmenin
modelleme sürecine etkisi ses konusu üzerinde yürütülen çalışmalar ile ortaya konulmaya çalışılan
bu araştırmada kontrol grubundan ve deney grubundan elde edilen veriler farklı farklı başlık altında
verilmiştir. Sonuç ve tartışma kısmı da bu başlıklar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Modelleme
süreci boyunca araştırmacılar tarafından yürütülen klinik mülakatlar ve süreç sonunda öğrencilerin
yazdıkları yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler kontrol ve deney grubu arasında araştırma
kaynakları konusunda aile bireyleri ve grup arkadaşları gibi iki farklı faktörün karşımıza çıkmasına
neden olmuştur. Modelleme sürecinin iş birlikli olarak yürütülüyor olması yani karşılaşılan bir
problem durumuna birlikte çözüm yollarının aranıyor olmasından dolayı böyle bir sonucun ortaya
çıktığı düşünülmektedir. Öğrenciler eğitim-öğretim sürecine aile bireylerini de dâhil ederek
problemlerin çözümünde iş birliğini sağlamış ve böylece de sorunları ortadan kaldırmıştır.
Kaynakların seçilme nedenlerine yönelik görüşler incelendiğinde kaynağın ortaya çıkmasına
yönelik yapılan yorumun doğru olduğunu ifade etmek pekte yanlış olmayacaktır. Çünkü iş birlikli
öğrenme süzgecinden geçirilerek eğitim-öğretim sürecini tamamlayan bireyler kaynak seçiminde
deneyim ve güvenirlik faktörüne vurgu yapmıştır bu durumda aile bireylerin sürecine neden dâhil
edildiğini ortaya koymamız açısından oldukça önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca,
araştırma sürecinde tercih edilen kaynaklara baktığımız zaman internet kavramının her iki grupta da
yoğun bir şekilde karşımıza çıkmış olması teknoloji entegrasyonunun hayatı ne denli etkilediğini bir
kez daha gözler önüne sermiştir.
İş birlikli öğrenmenin eğitim-sürecindeki önemi araştırma kapsamında iletişim kurma, etkin
kullanımın sağlanması ve sorumluluk bilincinin artması gibi başlıklarda kendini göstermektedir.
Araştırma süreci içerisinde gruplar halinde çalışan öğrencilerin malzeme seçiminden karşılaşılan
sorunlara, karşılaşılan sorunlardan da getirilen çözüm önerilerine kadar grup arkadaşlarından destek
oldukları ortaya çıkarılmıştır. Grup olma, grupça çalışma ve başarıya ulaşma mottolarının öğrenciye
kazandırıldığı iş birlikle öğrenme kavramından özellikle sorumluluk bilincinin bireylerde oluşması
oldukça önemli bir bulgudur. Çünkü sorumluluk, bireylerin yapabilecek oldukları sınırları
zorlayarak sadece kendisi için ekibi içinde bir şeyleri yapabilme isteğinden ortaya çıkan ve olumsuz
olarak sergilediği her davranışta da ekibindeki bireylerin zarar göreceğinin bilincinin bireyde
oluşmasıdır. Bu durum grup içerisinde olumlu bir iletişimin kurulmasında ve özellikle de 2013
yılında revize edilen fen bilimleri dersi öğretim programında da vurgulandığı üzere araştırmasorgulama anlayışına teşvik edecek niteliğe sahip olmasından ötürü üzerinde ehemmiyetle
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durulması gereken bir konudur. Bu bağlamda da iş birliğinin hem hayat için hem de eğitim-öğretim
süreci için oldukça önemli olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.
5.ÖNERİLER
 İş birlikli öğrenmenin teşvik edilerek modelleme etkinlikleri içerisinde kullanılması
sağlanmalı ve bu sayede yaratıcılığın geliştirilmesi konularında somut adımlar atılmalıdır.
 2013 yılında revize edilen fen bilimleri dersi öğretim programında da vurgulandığı üzere
araştırma-sorgulama anlayışının benimsemesinin sağlanmasında bireylere süreç içerisinde
çeşitli sorumluluk yüklüyor olması ve bu nedenle araştırmaya sevk etmesi nedeniyle iş
birliği daha etkili bir şekilde tercih edilmelidir.
 2013 yılında revize edilen fen bilimleri dersi öğretim programında ifade edilen kazanımlar
da dikkate alınarak model ve modelleme konuları ile ilgili bir oluşum içerisine girilmelidir.
 Model ve modelleme konusu ile ilgili olarak daha sonradan yürütülecek çalışmalar için fen
bilimlerinin tabiatı gereği soyut konular ihtiva ediyor olması nedeniyle zihinsel modeller
konusu üzerine çalışmalar yürütülebileceği önerilmektedir.
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ÖZET
Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin problem çözme becerilerini ve diğer anlamlı öğrenmelerini kapsayan,
öğrencilerin bilgilerini yapılandırmaları için kendi kendilerine çalışmalarına ve gerçekçi bir şekilde
çalışmalarını sonuçlandırıp kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak sağlayan bir öğrenme modelidir.
İlköğretimde öğrencileri çeşitli proje yarışmalarına hazırlayacak fen bilimleri öğretmenlerinin kendi öğrenim
hayatlarında da proje hazırlama ile ilgili bir süreçte deneyim yaşamış olmaları onların meslek hayatlarında
öğrencilerine daha faydalı olmaları konusunda önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, fen
bilgisi öğretmen adaylarının hazırladıkları proje tabanlı öğrenme uygulamaları örnekleri ve bu sürecin
yansımalarının değerlendirilmesidir. Çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde
öğrenim gören 45 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Olgu bilim araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada
açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmış ve betimsel analiz yoluyla veriler analiz edilmiştir. Proje
raporları doküman analizi şeklinde incelenmiştir. Öğretmen adaylarının yaptıkları projeler “Renklerin
Gizemi”, “Hidrolik Sistemle Çay Budama Aracı”, “Geri Dönüşümden Mikroskoba”, “Boşa Döndürmeyelim”,
“Kurumayan Çamaşır Kalmasın”, “Çocuk Göz” vb. şeklindedir.Adaylar bu projeleri yaparken süreçte
karşılaştıkları sıkıntılar olarak, konuyu belirlemede kararsızlık, zaman sıkıntısı, gerekli araç gerece
ulaşamama, raporun oluşturulması, kpss kaygısıile projeye yönelememe gibi konuları belirtmişlerdir. Proje
raporları incelendiğinde, adayların raporlarda neler yaptıklarını açık açık ifade edebilmekle birlikte
projelerinin literatür ile ilişkisini kurmakta ve giriş kısmında ifade etmekte zorlandıkları sonucuna
ulaşılmıştır.Adaylar çoğunlukla daha çok yöntem, bulgular ve sonuç kısmında vereceklerini raporun giriş
kısmında neler yaptıklarını özetleyerek ifade etmektedirler.Bu sürecin onlara kazandırdığı hususlar noktasında
ise, bir proje hazırlama sürecinin nasıl olduğunu bizzat yaparak yaşayarak öğrendikleri ve birçok beceriyi aynı
anda kullanmak durumunda kaldıkları ve bununda onlara tecrübe kattığını ifade etmişlerdir. Ayrıca meslek
hayatları için oldukça önemli bir deneyim elde ettiklerini fakat bu proje uygulamalarına son sınıfta KPSS
hazırlığı ve staj uygulamaları gibi nedenlerle çok zaman ayıramadıklarınıda belirtmişlerdir. Bu bulgular
ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Proje Tabanlı Öğrenme, Proje, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları

EXAMPLES AND REFLECTIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’
PROJECT BASED LEARNING PRACTICES
ABSTRACT
Project-based learning is a learning approach that involves students’ problem-solving skills and enables them
to reveal their own products by concluding their studies by themselves to structure their information. It is
important for science teachers who will prepare students for various project competitions at the elementary
school to have experience about preparing project during their education in order to be more helpful to their
students in their career. In this regard, the aim of the study is to evaluate the examples of project-based
learning practices prepared by prospective science teachers and the reflections of this process. The study was
carried out with 45 prospective teachers who study at Educational Faculty, Recep Tayyip Erdoğan University.
In the study in which phenomenology research design was used, a survey consisting of open-ended questions
was used and the data were analysed with descriptive analysis method. Project papers were investigated as
document analysis. The projects done by prospective teachers are; “Mystery of Colours”, Tea Pruning Tool
with Hydraulic System”, From Recycling to Microscope”, Don’t Run Idle”, “Let All Clothes Dry”, “Child
Eye”, “Multi-storey Car Park”, “Hydraulic Coffee Table”, “Whirlpool Cleaning”. The problems that
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prospective teachers faced while they were preparing these projects were stated as instability about
determining the topic, time limitation, failing to reach the necessary tools, not being able to form the report,
not focusing on the project because of the ppse anxiety. Except for them, some prospective teachers stated
that they didn’t face any significant problems and they had an efficient process with a planned work by
delegating duties with their groupmates. Evaluating the project reports, it was determined that the prospective
teachers had difficulty in explaining clearly what they did in their papers, associating their projects with
literature, and stating the introduction part. Prospective teachers mostly involved the information that they
needed to identify in method, findings and result parts, in the introduction part of the report by summarizing
them. In the analysed papers, it was determined that the most insufficient parts are findings, discussion, and
results. In these parts which are among the most important sections, most prospective teachers completed
them shortly by combining these titles. Indeed, prospective teachers keep up with a certain way and revealed
something in their projects; however, it can be said that they had difficulty in expressing the results of what
they did scientifically. It is thought that the prospective teachers were busy with ppse-internship so they didn’t
have enough opportunity to investigate lots of reports and they didn’t pay attention to reports. When it comes
to the aspects that the process brings them, they stated that they learnt the process of preparing a project
hands-on and using many skills at the same time provided them with experience. In addition to this fact, they
also stated that they found it useful in terms of the subjects such as gaining self-confidence and sense of
wonder, group work-providing cooperation. Besides, this process provided contributions such as the
continuity of knowledge, using the scientific process skills in daily life, communication between peerssocializing, revealing the abilities, literature review which were stated by a less number of prospective
teachers. Additionally, they stated that they had an important experience for their career but they weren’t able
to allow time for the project practices due to the reasons such as preparing for PPSE and intern practices
during the senior year. It can be more efficient for the prospective science teachers to take the project
development lesson in an earlier year which is not so busy.In National Education, it can be supported to
enable especially the teachers who work in science to take part in project preparation training held by various
foundations. Within this scope, the use of the project which is one of the alternative assessment and
evaluation techniques by teachers who attend the training can be popularized at schools.
Key Words: Project Based Learning, Project, Prospective Science Teachers
1. GİRİŞ

Proje tabanlı öğrenme, gerçek yaşam durumları ile ilgili problem çözme becerilerini
kapsayan, bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla, öğrencilerin bilgilerini yapılandırmaları
için kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak sağlayan ve öğrencileri sürece aktif olarak
katan disiplinler arası bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Çıbık Sert, 2006; Erdem,
2002; Haliloğlu, 2005; Korkmaz ve Kaptan, 2001, 2002; Korkmaz, 2002; Öztürk ve Ada,
2006). Birey kendi problemini belirleyip, bunun çözümüne yönelik yapacağı çalışmaları
planlar, çalışmalarını yürütür ve elde ettiği sonuçları raporlaştırıp diğer bireylerle paylaşır.
Bu süreçte hem zihinsel hem de bedensel olarak birey aktiftir. 2004 yılında İlköğretim fen
müfredatında yapılan değişiklik ile birlikte öğretim programlarına giren yapılandırmacı
öğrenme kuramına göre; birey yeni bilgiyi eski bilgileriyle ilişkilendirerek zihninde kendisi
yapılandırmaktadır. Yani yaparak yaşayarak öğrenmesi gerekmektedir. Bu anlamda proje
tabanlı öğrenme bireyin bu süreci yaşayabileceği bir öğrenme ortamını öğrencilere
sunmaktadır. Yapılan çalışmalar da proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin
akademik başarılarına, derse karşı tutumlarına ve motivasyonlarına olumlu etkilerinin
olduğunu göstermektedir(Bradford, 2005; Seloni, 2005; Çıbık Sert, 2006; Uzun, 2007;
Toprak, 2007).
Proje tabanlı öğrenme ile ilgili literatür incelendiğinde genellikle bu yöntemin
geleneksel yöntemle karşılaştırıldığı, öğrenci tutumlarına, derse karşı ilgiye ve motivasyona
etkisi gibi konuların araştırıldığı görülmektedir. Öğrencilerin öğrenme sürecine birçok
olumlu katkısının olduğu belirlenen bu süreçte öğrencilerin yaşadıkları zorluklara yönelik
yapılmış çalışmalara az rastlanmaktadır. Bu çalışmalardan birisinde, Ayvacı ve Çoruhlu

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 180

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

(2010) yaptıkları çalışmada 8 sınıf öğrencilerinin proje gerçekleştirme sürecinde yaşadıkları
problemleri belirlemişlerdir. Çalışmanın sonunda öğrencilerin problem belirleme
aşamasında, projenin yapım aşamasında ve kendi aralarında görev paylaşımı yapmakta
sıkıntılar çektikleri belirlenmiştir. Önen, Mertoğlu, Saka ve Gürdal (2010) yaptıkları
çalışmada, Anadolu öğretmen lisesinde görev yapan öğretmenlere proje üretme ve yürütme
süreciyle ilgili hizmet içi eğitim semineri düzenlemişler ve bu eğitim öncesinde ve
sonrasında öğretmen görüşlerini almışlardır. Hizmet içi eğitim öncesinde proje ve proje
tabanlı öğrenmenin ne olduğuna ilişkin sorulan soruyu öğretmenlerin önemli bir
bölümünün cevaplayamadığı, projenin sağladığı avantaj ve dezavantajlara
ilişkinbilgilerinde
eksiklikler
olduğu
tespit
edilmiştir.HİEsonrasında
ise
öğretmenlerinmevcut konulara ilişkin bilgilerinde olumlu yönde artış olduğu, ayrıca
HİEsonrasında öğretmenlerin PTÖ konusunda sahip oldukları yanılgılarının dagiderildiği
tespit edilmiştir. HİE sürecinde hazırlanmış olan projelerinincelenmesi sonucunda ise
projeler, basamakları ve konuları arasındaki bütünlük açısındandeğerlendirildiğinde, bazı
projelerde bu ilişkinin tam ve doğru bir şekildekurulamadığı, projenin problemi ile konusu
arasında uyumsuzluğun olduğu tespitedilmiştir.Ayrıca, öğretmenlerin proje raporunu ve
projebasamaklarını tam ve eksiksiz bir şekilde hazırladıkları ancak bazı
projebasamaklarıyla ilgili eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın
sonuçlarına benzer solarak Memişoğlu’nun (2001) yapmış olduğu araştırmada da,
öğrencilere proje çalışması yaptırılmış ve öğrencilerin PTÖ sürecine ilişkin görüşleri
incelenmiştir. Buna göre projeçalışması öncesinde öğrencilerin PTÖ yönteminin aşamaları,
özellikleri, değerlendirilmesi konusunda yeterince bilgilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır.
Kalaycı (2008) yaptığı çalışmada, yükseköğretimdeki öğrencilere proje uygulaması
yaptırmış ve bu süreçte karşılaştıkları problemleri belirlemeye çalışmıştır. Çalışmanın
sonunda, öğrenciler amaç yazma, veri toplama araçlarını hazırlama ve analizinde
zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
İncelenen buçalışmalarda, ilköğretim düzeyinden başlayarak, yükseköğretim
seviyesindeki öğrencilerin hepsinin proje geliştirme sürecinde çeşitli zorluklar yaşadıkları
genel olarak söylenebilir. Proje tabanlı öğrenme, bütün dersler için önemli olmasının yanı
sıra fen bilimleri dersi için ayrı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Fen kavramları
öğrencilerin bire bir günlük hayatlarındaki kavramlar olduğu için bunların öğrenilmesi
sürecinde proje tabanlı öğrenmenin kullanılması fen kavramlarının öğrenilmesini daha
anlamlı ve kalıcı olmasını sağlayacaktır.Proje tabanlı öğrenme ortamlarının sağlamış
olduğubirçok fayda dikkate alındığında, daha verimli proje çalışmalarının yapılabilmesi
için öğrencilerin bu tür ortamlardakarşılaşılabilecekleri sorunların tespit edilmesinin
gerekliliği ortayaçıkmaktadır. Ayrıca, ilköğretimde öğrencilerin proje geliştirme ve
yürütmelerini sağlayacak olan onları çeşitli proje yarışmalarına hazırlayacak fen bilimleri
öğretmenlerinin kendi öğrenim hayatlarında da proje hazırlama ile ilgili bir süreçte deneyim
yaşamış olmaları onların meslek hayatlarında öğrencilerine daha faydalı olmaları
konusunda önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen
adaylarının hazırladıkları proje tabanlı öğrenme uygulamaları örnekleri ve bu sürecin
yansımalarının değerlendirilmesidir.
Bu amaç altında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
1. Öğretmen adaylarının hazırladıkları proje örnekleri ve bu projelerin amaçları nelerdir?
2. Öğretmen adaylarının proje çalışması yaparken karşılaştıkları zorluklar nelerdir?
3. Proje dersinin ve proje hazırlama sürecinin adaylara kazandırdığı beceriler nelerdir?
4. Öğretmen adaylarının hazırladıkları proje raporlarındaki eksiklikler nelerdir?
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2. YÖNTEM
2.4. Araştırma Modeli
Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada açık
uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmış ve betimsel analiz yoluyla veriler analiz
edilmiştir. Proje raporları doküman analizi şeklinde incelenmiştir.Nitel araştırmalardan olgu
bilim araştırma deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız
olgulara yoğunlaşır. Yaşadığımız çevrede, kavram, olay, deneyim gibi olgulara sıkça
rastlanmaktadır. Bir olgunun çeşitli açılardan ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak, veri
kaynağı olarak olguları yaşayan ya da yansıtan bireylerin kullanılması, yaşantıların
derinlemesine ortaya konması bu desenin özelliğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:72-75).
2.2. Çalışma Grubu: Çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen
Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören 45 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu
öğretmen adayları 4’er yada 5’ erli grup çalışması şeklinde projelerini sürdürmüşlerdir.
3. BULGULAR
Bulgular sırayla öğretmen adaylarının geliştirdikleri proje örnekleri, öğretmen
adaylarının proje çalışması yaparken karşılaştıkları zorluklar, onlara kazandırdığı
becerilerve raporların değerlendirilmesi şeklinde tablolar halinde sunulmuştur.
Öğretmen adaylarının geliştirdikleri proje örnekleri ve bu projelerin amaçları Tablo 1 de
verilmiştir.
Tablo 1. Hazırlanan Proje Örnekleri ve Bu Projelerin Amaçları
Projenin Adı
Geri dönüşümden mikroskoba

Anafor temizlik
Çocuk göz

Amacı
Mikroskoba ulaşma imkanı olmayan yerlerde geri dönüşüm
malzemeleri ve akılllı telefon kamerası yardımıyla portatif mikroskop
yapmak.
Deniz ve göl üzerinde biriken katı atıkları girdap oluşturma
mantığına dayalı anafor temizlik aracı ile ortamdan uzaklaştırmak ve
suların temiz kalmasını sağlamak.
Bir su borusunun uçlarına monte edilen aynaların yansıma
özelliğinden yola çıkılarakçocukların kapıyı açmadan önce
dürbünden dışarıyı görmelerini sağlamak.

Boşa döndürmeyelim

Engelli bireylerin kullandıkları tekerlekli sandalyede oluşan hareket
enerjisinin boşa gitmesini önleyerek elektrik enerjisine çevirip
depolamak ve tekrardan kullanmak.

Renklerin Gizemi

Atık maddelerden yapılan yalıtım malzemesinde
soğrulmasındaki renk faktörünün incelenmesidir.

Hidrolik sistemle çay budama aracı

Çay budama zamanlarında insanların dik arazilerde çalışma
zorluklarını gidermek için hidrolik sistemle çalışan bir iş makinesi
geliştirmek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi ile şarj elde etmek.
Az enerjiden çok iş sağlayan, pratik ve hareket kolaylığı sağlayan bir
sehpa tasarlamak.
Özellikle büyük şehirlerde park sorununu çözmek için minimum
alanda maksimum araç park etmeyi sağlayan bir sistem tasarlamak.
Nemin yüksek olduğu bölgelerde çamaşır kurutmak amacıyla
yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş pillerinden faydalanarak
kurutma sistemi tasarlamak.

Tükenmeyen enerji ile zararsız şarj
Hidrolik Sehpa
Kat kat otopark
Kurumayan çamaşır kalmasın

ışığın

Öğretmen adaylarının proje çalışması yaparken karşılaştıkları zorluklar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Proje Çalışması Yaparken Karşılaştıkları Zorluklar
İfadeler
Katılımcılar

f

Proje probleminin
belirlenmesi

4,6,8,10,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,31,35,37,38,
39,40,41,44

25

KPSS sınav kaygısı

2,3,4,6,9,11,12,13,14,15,16,20,22,23,25,28,29,32,35,36,38,39,
40,42,43
8,13,14,17,20,23,24,25,26,30,31,32,35,38,40,42,44

25

Projenin tasarımı ve
yürütülmesi
Araç gereç temini

2,3,5,8,11,15,16,17,23,24,26,31,41,42,43,44

16

4,6,9,10,11,23,25,28,31,33,37,38,43

13

Zamanın yetiştirilememesi
Son sınıf-Okul uygulamalarıKPSS kursu
İşbirliği sağlama

1,2,4,8,11,13,18,22,23,32,33,38,44
5,7, 15,19,22,23,29,31,33,35,36,38,39

13
13

15,16,17,18,20,23,25, 27,32,33,35

11

Sunum yapılması

1,6, 11,17,22, 35, 42

7

Raporun yazılması

17

Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının çoğunluğunun (25 kişi) proje konusunun yada
probleminin belirlemesinde sıkıntı ve kararsızlık yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma
ilişkin adaylar, “aslında en büyük problemin konuyu belirlemek olduğunu, grup içerisinde
bazen kararsızlık yaşadıklarını, bununda çok zamanlarını aldığını ve sürecin diğer
aşamalarına daha az zaman kaldığını”ifade etmişlerdir.
Tablo 2’ye göre, yine öğretmen adaylarının çoğunluğunun (25 kişi) KPSS kaygısı
içerisinde oldukları için sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma ilişkin adaylar,
“önlerinde aşmaları gereken önemli bir sınav olduğu için proje yapmaya çok fazla
yönelemediklerini, aslında böyle kaygıları olmazsa ortaya daha güzel ürünler
koyabilecekleri projelerle de uğraşabileceklerini” ifade etmişlerdir.
Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının bir kısmının (17 kişi) raporun oluşturulması
sırasında zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma ilişkin adaylar, “raporda neyi
nereye nasıl yazacaklarını ve en önemlisi geçirdikleri süreçte yaptıklarını daha bilimsel
olarak raporda nasıl ifade edeceklerinibilemediklerini, daha önce bu tarz bir rapor
yazmadıklarını ve bir araya gelemediklerinden dolayı ortak bir rapor oluşturmada
zorlandıklarını” ifade etmişlerdir.
Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının bir kısmının (16 kişi) projenin tasarımı ve
yürütülmesi sırasında zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma ilişkin adaylar,
“tasarım sürecinde projenin bütünleştirilmesi esnasında düşündükleri kısımların bazılarının
uygulama sürecinde bekledikleri gibi monte olmadığı veya sistemin çalışmadığı bu
nedenlebunların yerine başka araç gereçlerin kullanılmasının gerekliliği gibi durumlarla
karşı karşıya kaldıklarını ve bununda zaman kaybına sebebiyet verdiğini” ifade etmişlerdir.
Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının bir kısmının (13 kişi) araç gereç temini sırasında
zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma ilişkin adaylar, “düşündükleri proje ile
ilgili araç gereç temin etmede küçük yerde yaşıyor olma dolayısıyla zorlandıklarını,
buldukları aracında bazen sistemde iş görmediğini, boyutlarının birbirine uygun olmaması
nedeniyle değiştirmek zorunda kaldıklarını” ifade etmişlerdir. Hatta bazı adaylar gerekli
malzeme temini yapamadıkları için ilk düşündükleri projelerini değiştirdiklerini de
belirtmişlerdir.
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Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının bir kısmının da (13 kişi) zamanın
yetiştirilememesikonusunda sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma ilişkin 4. sınıf
öğretmen adayları, “son sınıf olmanın yoğunluğu, okul uygulamaları, kpss kursu ve en
önemlisi yapılabilir bir projeye karar verme konusunda daha çok düşünmeleri gibi çeşitli
etkenlerden dolayı projelerini istenilen zamanda yetiştiremediklerini, bir kısmı da
yetiştirmek için daha basit proje çalışmalarını tercih ettiklerini” ifade etmişlerdir.
Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının bir kısmının (13 kişi) son sınıf olmaları, okul
deneyimi dersi ve kpss kursu nedeniyle sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma
ilişkin adaylar, “geçmek zorunda oldukları bu sınav ve okul yoğunluğundan dolayı istenilen
performansı proje geliştirme dersine veremediklerini, aslında fen bilimleri öğretmenleri için
etkili bir ders olduğunu ve bu dersin 4. sınıfa gelmeden öğrencilere verilmesi gerektiğini”
ifade etmişlerdir.
Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının bir kısmının (11 kişi) grup içerisinde işbirliği
sağlama ile ilgili sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma ilişkin adaylar, “farklı
yerlerde kalmalarından dolayı gerek bir araya gelip fikir alış verişinde bulunma, gerekse
proje yapım aşamasında beraber olamadıklarını, herkesin kendi kafasına göre davrandığını
bu nedenle görev paylaşımının da eşit bir şekilde olamadığını ve hatta raporun yazımının
aksadığını” ifade etmişlerdir.
Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının az bir kısmının (7 kişi) grup içerisinde sunumun
yapılmasında sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir. Bu duruma ilişkin adaylar, “grupta kimin
sunum yapacağı hususunda kararsızlık yaşadıkları, genelde kimsenin sunumu istemediğini
o nedenle hep birlikte veya 2 kişi olarak paylaşım şeklinde sunum yapmayı tercih
ettiklerini” ifade etmişlerdir.
Tablo 2’de verilen sayıların dışında kalan öğretmen adaylarının proje süreci ile ilgili
ifadeleri genellikle olumlu yönde olmuştur. Herhangi bir önemli sıkıntı ile
karşılaşmadıklarını, planlı çalışarak ve çalışma takvimine mümkün mertebe uyarak grup
arkadaşlarıyla birlikte görev paylaşımı yaparak verimli bir şekilde çalıştıklarını ifade
etmişlerdir.
Proje dersinin ve proje hazırlama sürecinin öğrencilere kattığı becerilerin
değerlendirilmesine ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Proje Dersinin ve Proje Hazırlama Sürecinin Öğrencilere Kazandırdıklarına İlişkin
Bulgular
İfadeler

Katılımcılar

f

Proje hazırlama becerisi

2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,2
6,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39,40,42,43,44,45
1,4,7,9,10,11,12,13,15,17,18,21,22,23,25,27,28,29,30
,35,41,42,43,44,45
1,2,3,7,11,15,18,20,21,22,25,30,31,32,33,35,36,37,40

36

2,5,6,15,16,17,18,22,23,33,36,38,41,42,43,45
1,8,10,16,21,23,25,27,31,33,34,35,36,39,40
3,11,13,15,22,23,27,29,31,32,34,40
1,22,23,25,27,28,32,33,34,39,40,43

16
15
12
12

4,5,10, 13,15,17,19,25,31,33,45
2,11,12,20,27,29,33,37,44
10,17,19,25,26,28,29,30,44

11
9
9

Farklı düşünebilme
Özgüven kazandırma ve merak
duygusu
Grup çalışması-işbirliği sağlama
Meslek hayatı için tecrübe
Bilginin kalıcılığını sağlama
Günlük hayatta
bilimsel süreç becerilerini kullanma
Akranlar arası iletişim-sosyalleşme
Yetenekleri ortaya çıkarma
Literatür tarama deneyimi
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Öğretmen adayları proje sürecinin onlara kazandırdıklarına ilişkin olarak en çok proje
hazırlama becerilerine olumlu katkılar yaptıklarını, bunun yanında farklı düşünebilme,
özgüven kazandırma ve merak duygusu, grup çalışması-işbirliği sağlama, meslek hayatı
için tecrübe gibi konularda da faydalı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu sürecin
bilginin kalıcılığını sağlama, günlük hayatta bilimsel süreç becerilerini kullanma, akranlar
arası iletişim- sosyalleşme, yetenekleri ortaya çıkarma, literatür tarama deneyimi gibi
katkıları da daha az aday tarafından belirtilmiştir.
Öğretmen adaylarının hazırladıkları proje raporlarının değerlendirilmesine ilişkin
bulgular Tablo 4’de verilmiştir. Bu raporlar, bir proje raporunda olması gereken bölümler
dikkate alınarak her bir bölüm kendi içinde yeterli- eksik-çok yetersiz şeklinde analiz
edilmiştir. Tabloda yer alan rakamlar toplamda 10 proje olmak üzere, 1.proje raporu, 2.
proje raporu vb. gibi her bir proje raporunu temsil etmektedir.
Rapordaki
Bölümler

Tablo 4. Proje Raporlarının Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Yeterli
Eksik
Çok yetersiz

Özet

5,7,8

2,3,4,9

1,6,10

Giriş

2

1,4,5,6,7,9

3,8,9

Amaç

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Yöntem

1,4,5,6,7,8,9

2,3,10

Bulgular

6

1,2,3,4,5,7,8,9,10

Tartışma- Sonuç

1

2,3,4,5,6,7,8,9,10

Kaynaklar

5,7

1,2,6,8

3,4,9,10

Bilimsel dil
kullanımı

1

4,5,6,7

2,3,8,9,10

Raporun
görsellerle
desteklenmesi

1,2,4,5,6,7,8,9

3,10

Tablo 4’e göre, öğretmen adaylarının rapor yazımında amacın ve yöntemin ifade
edilmesi, raporun görsellerle destekleme noktasında problem yaşamadıkları
görülmektedir.Raporlar incelendiğinde, amaç cümlesini net bir şekilde ifade ettikleri ve
yöntemde de izledikleri yol, kullanılan araç gereçler, maliyet hesabı, çalışma takvimi dahil
gerekli kısımlara yer verdikleri görülmüştür.Bu bulgulara ilişkin raporlardan alıntılar şu
şekildedir:
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Bununla birlikte, özet ve giriş kısmının yazılmasında eksiklik ve yetersizlikler olduğu
tespit edilmiştir. Özette adayların genelde amaç cümlesi etrafında birkaç cümle yazarak
geçiştirdikleri, girişte ise literatürden bilgiler kullanabilselerde bunları kendi söylemleri
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şeklinde ifade ettikleri, giriş bölümünden ayrı literatür başlığı açtıkları ve sonda birkaç
kaynak verseler de bunları metin içerisinde belirtmedikleri ortaya çıkarılmıştır.Sadece bir
raporda literatür-kaynak ilişkisine dikkat edilmiştir. Bu bulguya bağlı olarak yeterli kaynak
ve bilimsel dil kullanımında da yetersizlikler olduğutabloda belirtilmiştir. Bu bulgulara
ilişkin raporlardan alıntılar şu şekildedir:
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İncelenen raporlarda en yetersiz kısımlar olarak bulgular, tartışma ve sonuç kısmının
olduğu belirlenmiştir. En önemli kısımlardan olan bu bölümde adaylar çoğunlukla bu
başlıkları birleştirerek yok denecek kadar 1 yada 2 cümle ile çok kısa bir şekilde bu kısmı
tamamlamışlardır.Bir raporda sadece tablo verilmiş fakat hiçbir açıklama yapılmamış, bir
raporda da sadece başlıklar yazılmış içerikte pek bir şey verilmemiştir. Adaylar aslında
yaptıkları projelerde yöntemlerinde sıkıntı olmasa da belli bir yol takip edip bir şeyler
ortaya çıkarabilmişler, fakat bu yaptıklarının sonucunu toparlayarak bilimsel olarak
sonuçları ifade etmede zorlandıkları söylenebilir. Bunun da adayların yukarda bahsettikleri
kpss-staj gibi yoğunluklarından dolayı çok fazla rapor inceleme fırsatları olmadığından,
daha çok projenin yapım aşamasına odaklanmalarından ve raporu önemsemediklerinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.Zaten adaylar, karşılaştıkları zorluklar kısmında kendileri
de rapor yazım aşamasında sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgulara ilişkin
raporlardan alıntılar şu şekildedir:
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4.TARTIŞMA ve SONUÇLAR
Bu çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının kendilerince bir sorun belirleyerek bir
süreç sonucunda bu sorunlara yönelik çeşitli projeler geliştirdikleri görülmektedir. Bu
sürecin yansımalarından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, adayların en çok proje
konusu belirleme, kpss sınav kaygısı, rapor yazımı ve projenin yürütülmesi konusunda
zorlandıkları tespit edilmiştir. Araç gereç temini, zamanın yetiştirilememesi, son sınıf-okul
uygulamaları-kpss kursu, işbirliği sağlama, sunum yapılması konusunda daha az öğretmen
adayının zorlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde bu sonuçları destekleyen çalışmalar
bulunmaktadır. Ayvacı ve Çoruhlu, (2010) çalışmalarında, problembelirleme aşamasında
öğrencilerin sıkıntılar çektikleri,projenin yapım aşamasının zorolması ve proje düzeneğini
kurma, grup içerisinde görev paylaşımı yapma konularında benzersonuçlara ulaşmışlardır.
Bir grup öğretmen adayı ise, bir önemli sıkıntı ile karşılaşmadıklarını, planlı çalışarak ve
çalışma takvimine mümkün mertebe uyarak grup arkadaşlarıyla birlikte görev paylaşımı
yaparak verimli birşekilde çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmen adaylarının proje dersinin ve proje hazırlama sürecinin onlara kattığı beceriler
olarak, en çok proje hazırlama becerisi, farklı düşünebilme, özgüven kazandırma ve merak
duygusu, grup çalışması-işbirliği sağlama, meslek hayatı için tecrübe kazanmaları
hususlarına vurgu yaptıkları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, bilginin kalıcılığını sağlama,
günlük hayatta bilimsel süreç becerilerini kullanma, akranlar arası iletişim-sosyalleşme,
yetenekleriortaya çıkarma, literatür tarama deneyimi gibi durumları vurgulayan adaylarda
bulunmaktadır.Önen vd.(2010)tarafından yapılan çalışmada, hizmet içi eğitim sürecinde
hazırlanmış olan projelerin incelenmesi sonucunda ise öğretmenlerin önemli bir bölümünün
proje yapmayeterliği kazandığı belirlenmiştir.
Proje raporlarının değerlendirilmesine ilişkin olarak adayların bulgular, tartışma ve
sonuçlar bölümünü yazmada çok yetersiz oldukları, bununla paralel olarak özellikle giriş
bölümünde olmak üzere bilimsel dil kullanımı ve kaynaklardan faydalanma konusunda
eksiklikleri olduğu bu çalışmada belirlenmiştir.Amaç, yöntem yazımında ve raporun
görsellerle desteklenmesinde yeterli çabayı gösterdikleri söylenebilir. Önen vd. (2010)
tarafından yapılan çalışmada, öğretmenlerin proje raporunu ve projebasamaklarını eksiksiz
bir şekilde hazırlamalarına rağmen bazı projebasamaklarıyla ilgili eksikliklerinin olduğu
tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada, projeler, basamakları ve konuları arasındaki bütünlük
açısındandeğerlendirildiğinde, bazı projelerde bu ilişkinin tam ve doğru bir
şekildekurulamadığı, projenin problemi ile konusu arasında uyumsuzluğun olduğu
tespitedilmiştir.Kalaycı (2008) yaptığı çalışmada, öğrencilerin amaç yazma, veri toplama
araçlarını hazırlama ve analizinde zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Bu sonuçlardan yola çıkılarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
1. Proje geliştirme dersinin öğretmen adaylarının da çalışmada ifade ettiği gibi son
sınıfın yoğunluğuna bırakılmadan daha önceki sınıflarda verilmesi fen bilgisi öğretmen
adayları için daha faydalı olabilir.Çünkü fen bilgisi öğretmen adayları için bu dersin
öneminin daha çok olduğu hatta seçmeli değil zorunlu ders olarak programların
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düzenlenmesi yoluna gidilebilir. Böylelikle öğrenciler proje hazırlama sürecine daha fazla
zaman ayırabilirler.
2. Milli eğitim bakanlığı tarafından özellikle fen alanında görev yapan
öğretmenlerinde çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen proje hazırlama eğitimlerine
katılmaları desteklenebilir. Bu bağlamda, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden
biri olan projelerin de okullarda eğitimlere katılmış öğretmenler tarafından kullanımının
yaygınlaştırılması sağlanabilir. Çünkü genellikle öğretmenler kendileri nasıl proje
yapacaklarını bilmedikleri için sınıflarında kullanmayı da tercih etmemektedirler.
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ÖRGÜN GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE ÇALGI ÖĞRETİMİ
H. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ
Yrd. Doç. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
yilmazkucukoncu@yahoo.com
Özet
Müzik, insanın doğasında var olan işitsel algılamayla farkına varılabilen, etkileyici, yönlendirici,
biçimlendirici ve geliştirici nitelikte özelliklere sahip olan, düzenlenmiş ses iletileridir. Müzik yapmak için
kullanılan iki temel araç, çalgı ve insan sesidir. Çalgılar, çeşitli materyallerin biçimlendirilmesiyle yapılır.
Müzik yapmak için kullanılan sesler çalgılardan vurarak, sürterek, sallanarak, üflenerek farklı yöntem ve
tekniklerle üretilir. . . İnsan sesi elbette ki en doğal ve kolay elde edilebilen ve bireysel farklılıklara göre
değişen, bir renk ve tınıya sahiptir. Çalgılar sayesinde ise, çok daha geniş bir spektrumda, sesin bütün
özelliklerini müziksel anlatımda en etkileyici biçimde kullanmak mümkündür. Müzik Eğitimi, en doğal
biçimde her müziksel ortamda çeşitli etkileşim ve yöntemlerle de gerçekleşebilen bir süreçtir. Her birey,
müzik eğitimine kendinde doğuştan var olan müziksel yapabilirlik ve özelikleriyle başlar. Müzik eğitimiyle
bunlar davranış haline dönüşür. Müzik eğitimi yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreçte, programsız ve
programlı olarak yapılan öğretim etkinlikleri bulunur. Programlı yada örgün olarak adlandırılan süreçte, genel
ve özel olmak üzere farklı hedeflere yönelik içerik ve etkinleri bulunan öğretim programları vardır. Genel
müzik eğitiminde kazanımlar, bilgilenme ve seslendirme etkinliklerinin iç içe birlikte yapılmasıyla elde edilir.
Seslendirme davranışlarıyla ilgili kazanımlar, ses eğitimi ve çalgı eğitimi etkinlikleriyle elde edilir.
Seslendirme eğitiminde çalgı öğretimi, aynı zamanda ses eğitimi ve müziksel işitme eğitimini de destekleyen,
önemli bir niteliğe sahiptir. Çalgı öğretiminde işitsel, görsel ve dokunsal algılamaya ilişkin çözümleme ve
bunlara ait hafıza birlikte kullanılır. Özürlülük durumu hariç olmak üzere, bu algılamalara ait duyu
organlarının en üst düzeyde koordineli kullanılabilmesine ilişkin kazanımlar, çalgı öğretiminin öncelikli ve en
önemli hedefidir. Bu çerçevede, bireysel gelişime zihinsel, fiziksel ve duygusal katkı sağlayan, örgün genel
müzik eğitiminde çalgı öğretimi uygulamalarına ilişkin durum, araştırmamızın problem cümlesidir. Bu
çalışmada, örgün genel müzik eğitiminde çalgı öğretimi konusu; rastgele seçilmiş, farklı Eğitim Fakültelerinin
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında farklı çalgılar öğrenmekte olan
öğrencilerin, öğretmen adayları olarak, çalgı öğretimine ilişkin mesleki eğitim sürecinde elde ettikleri
kazanımlarıyla, öğretmenlik yapacakları okullardaki müzik derslerinde, çalgı öğretimi ve uygulamalarına
yönelik düşünce ve yaklaşımlarıyla; uygulamadaki görünüm durumunu belirleyebilmek amacıyla, farklı
illerde ve çeşitli okullarda çalışan müzik öğretmenlerinin uygulama, tutum ve yaklaşımları, görüşme yöntemi
ile belirlenmeye çalışılacaktır. Dönütlerden elde edilen veriler, kaynak tarama yöntemiyle betimlenip,
kuramsal çerçevede yorumlanarak, önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çalgı Öğretimi, Müziksel Algılama, Genel müzik eğitimi, Müziksel kazanımlar.

1.Giriş
Müzik, insanın doğasında var olan yapabilirliklerini zihinsel, işitsel ve dokunma
algılarını kullanarak duygusal boyutta oluşturduğu, işitsel algılamayla farkına varılabilen,
etkileyici, yönlendirici, biçimlendirici ve geliştirici nitelikte özelliklere sahip olan,
düzenlenmiş ses iletileridir.
Müzik yapmak için kullanılan iki temel araç, çalgı ve insan sesidir. Çalgılar, çeşitli
materyallerin biçimlendirilmesiyle yapılır. Müzik yapmak için kullanılan sesler çalgılardan
vurarak, sürterek, sallanarak, üflenerek farklı yöntem ve tekniklerle üretilir. İnsan sesi
elbette ki öncelikle durum, duygu ve düşünce bildirmeye yönelik düzensiz: konuşma ve
şarkı söyleme gibi iletişim amaçlı düzenlenmiş, en doğal ve kolay biçimde üretilerek elde
edilebilen ve bireysel farklılıklara göre değişen, bir renk ve tınıya sahiptir. Çalgılar
sayesinde ise, çok daha geniş bir spektrumda, sesin bütün özelliklerini müziksel anlatımda
en etkileyici biçimde kullanmak mümkündür.
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Müzik eğitimi, her müziksel ortamda en doğal biçimde, yaşam boyu devam eden
çeşitli etkileşim ve yöntemlerle de gerçekleşebilen bir süreçtir. Bu süreçte, programsız ve
programlı olarak yapılan öğretim ve öğrenme etkinlikleri bulunur. Programlı yada örgün
olarak adlandırılan süreçte, genel ve özel olmak üzere farklı hedeflere yönelik içerik ve
etkinleri bulunan öğretim programları vardır. Her birey, yapılandırmacı yaklaşıma göre;
müzik eğitimine kendinde doğuştan var olan müziksel yapabilirlik ve özelikleriyle başlar.
Müzik eğitimiyle bunlar davranış haline dönüşür. (T.C.MEB.2006.s:7).
Yök/Dünya Bankası işbirliğiyle, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi çerçevesinde
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitim için hazırlanan Müzik Öğretimi kitap çalışmasında
bulunan müzik eğitimi amaçlarında; “dil gelişimi, ince motor beceriler ve yoğun dikkatte
eğitim programının diğer alanlarını desteklemek” biçiminde yapılan tanımlama icra
besteleme ve dinlemeyle, sesle etkin olarak katılma yoluyla başarılır denilmektedir
(YÖK/DÜNYA BANKASI. 1996s:22).
2006 İlköğretim müzik dersi programı genel amaçlarında bulunan “müzik yoluyla
zihinsel becerilerin gelişimini sağlamak, müziksel algı ve bilgilenmeyi geliştirmek”
maddeleri ve “dinleme-söyleme-çalma” öğrenme alanları, çalgı öğretiminin önemini
belirtmektedir. (T.C.MEB.2006.s:6/7).
Müzik Öğretmeni, derslerde sanatçı ve eğitimci anlayışına uygun olarak
öğrencilerine; çalgı çalmayı özendirerek, ders öğretim yöntemlerine uygun biçimde okul
çalgılarından ritim ve ezgi çalgılarına ait örneklerde, doğru tutabilmeyi, sesleri temiz, doğru
elde ederek kullanabilmeyi öğreterek, çalgı eğitiminden yararlanmak zorundadır. Bununla
birlikte özellikle ders dışı etkinliklerde; öncelikle ilgi ve istek doğrultusunda; öğrencilerin
algı, fiziksel ve duygysal düzeyine ve gelişimine uygun biçimde, sanatsal nitelikli çalgıların
eğitimini yapabilecek teknik yeterlikte bulunmalıdır.
(PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ. 2006.s:25)
Genel müzik eğitiminde kazanımlar, dinleme bilgilenme ve seslendirme
etkinliklerinin iç içe birlikte yapılmasıyla elde edilir. Seslendirme davranışlarıyla ilgili
kazanımlar, ses eğitimi ve çalgı eğitimi etkinlikleriyle elde edilir. Seslendirme eğitiminde
çalgı öğretimi, aynı zamanda ses eğitimi ve müziksel işitme eğitimini de destekleyen,
önemli bir niteliğe sahiptir. Çalgı öğretiminde işitsel, görsel ve dokunsal algılamaya ilişkin
çözümleme ve bunlara ait hafıza/belleğe kaydetme işlem basamakları birlikte kullanılır.
Çalgı çalma öğretimi bilgilendirme, seslendirme, sanatsal değerler kazandırma ve
geliştirme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik metod, yöntem ve tekniklerin kullanıldığı
bir süreçtir. Bu süreç, çalgı çalma amaçlı kulak/işitme eğitimi, psiko-motor davranışların
eğitimi ve duyuşsal davranışların eğitimi aşamalarından oluşur. Çalgı öğretiminde
öğrenmeler, taklit ederek yada nota kullanarak gerçekleşir. Eğer taklit yoluyla nota
kullanmadan bir öğretim yapılıyorsa öğrencinin işitsel, görsel ve dokunsal algısını mutlaka
hafızasına kaydedip ezberleyerek desteklemesi gerekir. Nota ile öğretimde de ezberlemek
mutlaka gerekir. Fakat nota ile öğretimde görsel hafıza daha aktiftir, işitsel hafıza ise
kontrol edici durumdadır. Kulak eğitimi ile doğuştan gelen müzikal işitme yeteneği
geliştirilir. Müzikal işitme; ard arda çalınan tek seslerin, aynı anda çalınan iki üç, dört ve
daha fazla seslerin aralıklarını duyma, algılama ve çözümle, seslerin ard arda eklenmesiyle
oluşan ezgileri hafızada tutma, müziksel sesleri ve susları algılayarak, uzunlukların
değerlerini, ritim kalıplarını çözümleyip kodlayarak bellekte tutma ve bütün bunları çalarak
yada söyleyerek tekrarlayıp seslendirme yeteneğidir. Nota ile öğretimde bilgi önem kazanır.
Çünkü, deşifre yaparken yeni öğrenilecekler, bilinenlerle ilişkilendirilerek daha rahat ve
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kolay öğrenilir. Suzuki, Orff, Kodally ve Dalcroze gibi müzik eğitimcileri müzik eğitimi ve
çalgı öğretiminde ezberleme yöntemini kullanmışlardır. (KÜÇÜKÖNCÜ.2010.s:117)
Bazı engellilik durumu hariç olmak üzere, bu algılamalara ait duyu organlarının en
üst düzeyde koordineli kullanılabilmesine ilişkin kazanımların elde edilmesi, çalgı
öğretiminin öncelikli ve en önemli hedefidir.
Orta dereceli dereceli okulların müzik dersi amaçları ise; Öğrencilerde müzik
dinleyip yapmayı bir ihtiyaç haline getirmek ve müzik yoluyla onların anlatım güçlerini,
belleme ve yaratma yeteneklerini geliştirmek; Öğrencileri bir çalgı çalmaya isteklendirmek;
istekli üstün yetenekli öğrencilerin (Süer.1980.s:22.23) biçimindeki ifadelerle
belirtilmektedir. (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2006.s:20)
1.1.Problem Durumu
İnsanların anne karnında başlayan ve doğduktan sonra programsız olarak farkına
vararak ve farkına varmadan sürekli şekilde devam eden müzikal iletilerden elde ettiği
işitsel, görsel ve dokunsal veriler, onun müziksel hafızasında birikim yapar ve öğrenme
etkinlikleriyle kazanımlara dönüşür. Eğitimin genel tanımlarında yer alan; “bireyin kendi
yaşantısı yoluyla ona yeni davranışlar kazandırma ve öğrenilenleri yaşayışa katma”
ifadeleri, çalgı öğrenme sürecinde de geçerlidir. Çalgı öğretimi ve öğrenme sürecinde;
onların çalgılarını, müzikal hafızalarında var olan birikimlerinden yararlanma
etkinlikleriyle yaşantılarına katmalarını sağlamak; var olan öğrenmeleriyle kazanımlarını
güçlendirmek ve pekiştirmek, yeni kazanımlar elde etmelerinde ve bunların davranışa
dönüşmesinde yardımcı olur.
Bu çerçevede, bireysel gelişime zihinsel, fiziksel ve duygusal bakımdan katkı
sağlayan örgün genel müzik eğitiminde, aday öğretmen durumundaki öğrenciler ve
uygulamadaki öğretmenlerin; müzik eğitimindeki öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve
duygusal gelişim düzeylerine uygun çalgı tercihi ve öğretimine ait bilgi, düşünce ve
yaklaşımlarıyla, çalgı öğretimi uygulamaları ve etkinliklerine ilişkin durum, araştırmamızın
problem cümlesidir.
1.2. YÖNTEM
Bu çalışmada, örgün genel müzik eğitiminde çalgı öğretimi konusuyla ilgili durum
ve tutum belirlemesi amacıyla; rastgele seçilmiş, 14 farklı üniversitede 16 fakülte ve
konservatuvarın örgün özel müzik eğitimi sürecinde 4. Sınıfında okuyan ve farklı çalgılar
öğrenmekte olan 17 kız 16 erkek öğrenci ve 7 farklı ilde müzik öğretmenliği yapmakta
olan 10 bayan 12 bay öğretmen örnekleminde çalışılmıştır. Öğrencilerin, öğretmen adayları
olarak, çalgı öğretimine ilişkin mesleki eğitim sürecinde elde ettikleri kazanımlarıyla,
öğretmenlik yapacakları okullardaki müzik derslerinde çalgı öğretimi ve uygulamalarına
yönelik bilgi düşünce ve yaklaşımlarıyla; uygulamadaki görünüm durumunu
belirleyebilmek amacıyla, farklı illerde ve okullarda çalışan müzik öğretmenlerinin
uygulama, tutum ve yaklaşımları görüşme uygulaması yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Yazılı olarak hazırlanan görüşme soruları örneklem olarak katılan öğrenci ve öğretmenlere
verilerek bunları cevaplamaları istenmiştir. Bunların dönütlerinden elde edilen veriler
tablolarda gösterilmiş ve bulgular karşılaştırmalı olarak incelenerek betimlenmeye
çalışılmıştır. Dönütlerden elde edilen bulgular, kaynak tarama yöntemiyle, kuramsal
çerçevede yorumlanarak, konuyla ilgili özel önerilerde bulunulmuştur
Görüşme formu soruları, müzik eğitimi sürecindeki öğretmen yeterlikleri ve genel
müzik eğitiminde özel ve genel pek çok konuyu kapsamaktadır. Bu çalışmada, çalgı
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öğretimine ait yaklaşım ve uygulama etkinliklerinin görünümü hakkındaki soruların
dönütleri incelenmiştir.
1.3.BULGULAR
Bu çalışma için; rastlamsal olarak seçilen 14 farklı üniversitede, örgün özel müzik
eğitimi veren toplam 16 fakülte ve konservatuvarın 4. sınıfında okuyan 17 kız 16 erkek
öğrenciye ve buralardan mezun olmuş 7 farklı ilin merkez ve ilçelerinde müzik
öğretmenliği yapmakta olan, 10 bayan 12 bay öğretmene, daha önceden yazılı olarak
hazırlanmış olan, görüşme soruları verilmiş ve bunları cevaplamaları istenmiştir. Bunların
dönütlerinden elde edilen veriler, tablolarda gösterilmiş ve bulgular karşılaştırmalı olarak
betimlenerek yorumlanmıştır.
Soru: 1- Mezun olduğunuz programdaki “performansa dayalı çalgı eğitimi”ne ait dersler
ve içerikleri yeterli miydi?
Bu soru, öğretmen ve öğrencilerin mesleki örgün özel eğitim sürecindeki
performansa dayalı çalgı eğitimine ilişkin bilişsel ve uygulama kazanımlarının, yeterlik
durumu ile ilgili düşüncelerini belirleyebilmek anacıyla sorulmuştur. Elde edilen veriler
aşağıda 1. tabloda görülmektedir.
Tablo 1. Görüşmecilerin eğitim sürecinde “performansa dayalı çalgı eğitimi”ne ait dersler
ve içeriklerinin yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri
Cinsiyet
Bayan Öğrenci
Bay Öğrenci
Bayan Öğretmen
Bay Öğretmen
Toplam

Çok az

%

az

%

1
1
2

2
2
4

Orta
5
5
3
2
15

%
10
10
4
4
27

iyi
10
10
6
3
29

%
19
19
8
4
52

çok iyi
2
1

%
4
2

6
9

12
16

Tablodan; görüşmecilerin 2’sinin az, 40’nın orta ve iyi, 10’unun ise çok iyi dediği
anlaşılmaktadır. Buna göre; eğitim sürecinde performansa dayalı çalgı eğitimi yeterlik
düzeyine ilişkin kazanımların, görüşmecilerce %4 oranla yetersiz bulunduğu, % 27orta
düzeyde, %69 oranında da ortanın üstünde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri
söylenebilir.
Toplam 55 görüşmeciden 2’si az, 44’ü orta ve iyi, 9’u ise çok iyi demiştir. Buna
göre; öğretmenlerin eğitim sürecindeki performansa dayalı çalgı eğitimi yeterlik düzeyi
kazanımlarının, görüşmecilerce %4 oranla yetersiz bulunduğu, % 27 orta düzeyde,%69
oranında da ortanın üstünde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Bu
durumda, görüşmecilerin genel anlamda çalgı performanslarına ait eğitimi yeterli
buldukları söylenebilir.
Soru; 2- Mezun olduğunuz programdaki “Müzik özel alan öğretimi” ders ve ders içerikleri
yeterli miydi?
Bu soru, görüşmecilerin mesleki eğitim sürecindeki eğitim verecekleri öğrencilerin, zeka,
algı, fiziksel ve ruhsal bakımdan gelişimiyle ilgili “müzik özel alan öğretimi”ne ilişkin
bilişsel ve uygulama kazanımlarının, yeterlik durumu ile ilgili düşüncelerini belirlemek
amacıyla sorulmuştur. Elde edilen veriler aşağıda 2. tabloda görülmektedir.

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 196

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Tablo 2. Görüşmecilerin eğitim sürecinde “Müzik özel alan öğretimi” ders ve ders içerikleri
yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri.
Cinsiyet
Bayan Öğrenci
Bay Öğrenci
Bayan Öğretmen
Bay Öğretmen
Toplam

Çok az

%

1
1

2
2

az
1
2

3

%
2
4

5

Orta
5
7
3
4
19

%
10
13
4
6
35

iyi
7
7
5
6
25

%
13
13
8
11,5
45

çok iyi
4

%
8

2
1
7

4
2
13

Bu soruya, görüşmecilerin 4’ü az ve çok az, 44’ü orta ve iyi, 7’si ise çok iyi diye
karşılık vermiştir. Buna göre; eğitim sürecinde Müzik özel alan öğretimi yeterlik düzeyine
ilişkin kazanımlarının, görüşmecilerce %7 oranla yetersiz bulunduğu, %35 orta düzeyde,
%58 oranında da ortanın üstünde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri söylenebilir.
Bulgudan, görüşmecilerin genel anlamda, Müzik özel alan öğretimi eğitimlerini yeterli
buldukları söylenebilir.
Soru; 3- Derslerinizde öğreteceğiniz şarkı ve zevk eğitimi için, çalgınızı ne kadar
kullanıyorsunuz? (Öğrenciler için sorulan: düşünüyorsunuz? Neden?)
Bu soru, öğretmenlerin müzik derslerinde çalgılarını kullanma ile ilgili durumlarını
ve düzeylerini, öğretmen adayı öğrencilerin de düşüncelerini ve bunun nedenlerini
belirlemek amacıyla sorulmuştur. Elde edilen veriler aşağıda 3. tabloda görülmektedir.
Tablo 3. Görüşmeci öğretmenlerin mesleki süreçte şarkı öğretimi ve zevk eğitimi için,
çalgılarını kullanmaya ilişkin durumları, aynı konuyla ilgili öğrencilerinde düşünceleri.
Cinsiyet
Bayan Öğrenci
Bay Öğrenci
Bayan Öğretmen
Bay Öğretmen
Toplam

Çok az

%

az

%

Orta
1
3
3
4
11

%
2
6
6
8
20

iyi
9
5
2
3
19

%
17
10
4
4
35

çok iyi
7
8
5
5
25

%
13
15
6
10
45

Tablodan, öğretmenlerin 7’sinin orta, 5’nün iyi, 10’nun da çok iyi düzeyde
çalgılarını mesleki süreçlerinde kullandıkları; öğrencilerinde 4’nün orta, 14’nün iyi, 15’nin
de çok iyi düzeyde, mesleki süreçlerinde çalgılarını kullanmak istediği anlaşılmaktadır.
Buna göre; görüşmecilerin mesleki yaşamlarında %20 orta düzeyde, %35 iyi düzeyde %45
çok iyi düzeyde çalgılarını kullandıkları ve kullanmayı düşündükleri söylenebilir.
Öğretmen ve öğrencilerin mesleki yaşam sürecinde çalgılarını kullanmalarına ilişkin durum
ve düşüncelerinden hareketle de, %100 oranla tamamının, mesleki eğitim sürecindeki çalgı
eğitimine ilişkin kazanımların, ortanın üzerinde iyi ve çok iyi düzeyde yeterli bulunduğunu
söylemek mümkündür.
Soru; 4- Derslerinizde en çok hangi çalgıları kullanıyorsunuz? (Derslerinizde en çok hangi
çalgıları öğretmek ve eşlik için kullanmayı düşünüyorsunuz? Neden?)
Bu soru, müzik derslerinde öğretmek ve eşlik için, hangi çalgıların kullanımının
tercih edildiğine ilişkin, öğretmenlerin durumları; öğrencilerin de düşünceleri ve bunun
nedenlerini belirlemek amacıyla sorulmuştur. Elde edilen veriler aşağıda 4. tabloda
görülmektedir.
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Tablo 4. Görüşmeci öğretmenlerin mesleki süreçte en çok hangi çalgıları öğretmek ve eşlik
için kullandıklarına ilişkin durumları, aynı konuyla ilgili, öğrencilerin düşünceleri
Cinsiyet
Çalgılar
Piyano
Gitar
Keman
Flüt
Blokflüt
Melodika
Viyola
Viyolonsel
Org
Mandolin
Akerdeon
Orff çalglrı
Bağlama
Ud
Bendir
Kaval
Ney
Ritim çalgıları

Byan Öğrenci
10
5
3
2
7
2
1
7
1

Byan
Öğretmen
4
1

Bay Öğretmen

Toplam

7
9

4
2

1
3
1
2

1
6

7

3

8

32
25
5
4
20
5
X
1
25
1
1
3
6
1
2
1
1
7

Bay
Öğrenci
11
8
2

1
1
1

4

2
3
1

1

3

1

2
1
1
1

Müzik derslerinde eşlik için, en yoğun olarak piyano, org ve gitar kullanımının
tercih edildiği, öğretmek için ise, en çok blokflüt’ün kullanıldığı fabloda görülmektedir.
Bunların yanında, öğretmeninin kişisel tercihlerine göre, diğer çalgıların da derslerde
kullanıldığı dönütlerden anlaşılmaktadır,
Görüşmeciler tercihlerinin nedenlerini;
 Gitar, piyano ve org’u çok sesli çalgılar olmasından dolayı
öğretiyorum
 Keyboard’un taşınabilir kullanımı pratik ve ucuz olması
 Blokflüt’ün öğrenimi ve öğretimi kolay, ucuz olması
 Ritim duygularını geliştirmek için şeklinde açıklamaktadırlar.
Soru; 5-Müzik eğitiminde yeterlikler bakımından, kendinizi güçlü ve yeterli, fakat aynı
yaklaşımla yetersiz bulduğunuz / hissettiğiniz yönleriniz nelerdir?
 Çalgı, ses ve öğretim becerilerinde yeterli, çağın getirdiği gelişmelere dayalı
öğrencilerdeki algı kapasitelerine göre davranmam konusunda kendimi
yetersiz buluyorum.
 Piyanoda iyiyim, kuramsal konularda eksiklerim var.
 Müzik uygulamalarında bildiklerimi aktarmada zorlanıyorum.
 Gelişime açık olmam konusunda kendimi güçlü hissediyorum.
 Sınıf düzeyinde çocukların seviyesine inemiyorum.
Soru; 6-Bunun nedenlerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz?
 Gelişmeye açık olmamamız,
 Üniversitede aldığım eğitim düzeyi,
 Maddi yetersizlikler ve okul imkanları,
 Kaynak, araç-gereç, hazır materyal, çalgı eksikliği,
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 Ses rengimin iyi ve güzel olması, fakat çalgı konusunda isteksiz ve ilgisiz
olmam,
 Okulda öğrenilen çalgı çeşitliliği çok fazlaydı ve öğrenmemi etkiledi,
 Performans derslerinin uygulamalarında başarılıyım, teorik dersleri
anlamıyorum,
 Deneyimsizlik, Çalgı çalmak için yeterince çalışmamak,
 Özgüvenimin eksik olması çalgı öğrenmemi etkiledi,
 İlgi ve istekle yeterince çalışmak başarıyı getirir,
 İş yoğunluğu ve stresi,
 Üniversitede çalgı eğitimini önemsemedim.
 Kendime olan güvenim ve yeterince deneyim kazanacak süredir çalışmam,
başarımın nedeni.
Soru; 7- Konuyla ilgili eklemek istedikleriniz var mı?
 Sorularınızın bulunduğu görüşme formunu yeterli buldum, teşekkür ederim.
 Ülkemizin sanat değerlerini etkili biçimde, modernleştirerek literatüre
kazandırmalıyız.
 Alanımızı çok iyi bilmeliyiz.
 Sesimizi ve çalgımızı mutlaka çok iyi kullanmalıyız.
 Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemeli bizler oraya katılarak
eksiklerimizi tamamlamalıyız.

Sonuç ve Yorum
Görüşme uygulaması yapılan toplam 55 görüşmeci, 1.soruda, mesleki eğitim
sürecindeki performansa dayalı çalgı eğitimi yeterlik düzeyi kazanımlarının durumunu, %4
oranla yetersiz bulmaktadır, % 27 orta düzeyde, %69 oranında da ortanın üstünde yeterli
düzeyde olduğunu düşünmektedirler. 3.soruya ait tablodan, öğretmenlerin 7’sinin orta,
5’inin iyi, 10’nun da çok iyi düzeyde çalgılarını mesleki süreçlerinde kullandıkları;
öğrencilerinde 4’nün orta, 14’nün iyi, 15’inin de çok iyi düzeyde, mesleki süreçlerinde
çalgılarını kullanmak istediği anlaşılmaktadır. Buna göre; görüşmecilerin mesleki
yaşamlarında %20 orta düzeyde, %35 iyi düzeyde %45 çok iyi düzeyde çalgılarını
kullandıkları ve kullanmayı düşündükleri söylenebilir. Öğretmen ve öğrencilerin mesleki
yaşam sürecinde çalgılarını kullanmalarına ilişkin durum ve düşüncelerinden hareketle de,
%100 oranla tamamının, mesleki eğitim sürecindeki çalgı eğitimine ilişkin kazanımların,
ortanın üzerinde iyi ve çok iyi düzeyde yeterli bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak,
çalgıların mesleki yaşamda kullanılmasından elde edilen verilerle karşılaştırma
yapıldığında herkesin çalgı kullandığını, fakat bunun uygulanmasında kişisel tercihlerin
ağır bastığı anlaşılmaktadır. Bu veriye göre; müzik lisans programındaki derslerinin,
öğretmenlik uygulamalarının çalgı öğretimi etkinlikleri sürecine göre düşünülmesi
gerektiğini söyleyebiliriz.
2. soruya, görüşmecilerin 4’ü az ve çok az, 44’ü orta ve iyi, 7’si ise çok iyi diye
karşılık vermiştir. Buna göre; eğitim sürecinde “müzik özel alan öğretimi” yeterlik
düzeyine ilişkin kazanımlarının, görüşmecilerce %7 oranla yetersiz bulunduğu, %35 orta
düzeyde, %58 oranında da ortanın üstünde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri
söylenebilir. Bulgudan, görüşmecilerin genel anlamda, müzik özel alan öğretimi
eğitimlerini yeterli buldukları söylenebilir. Ancak, bu yeterliklerin öğrencilerin öğrenme ve
gelişim düzeylerine ne kadar etkili olduğu belli değil.
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4. sorunun verilerinde, müzik derslerinde eşlik için, en yoğun olarak piyano, org ve
gitar kullanımının tercih edildiği, öğretmek için ise, en çok blokflüt’ün kullanıldığı
görülmektedir. Bunların yanında, öğretmeninin kişisel tercihlerine göre, diğer çalgıların da
derslerde kullanıldığı dönütlerden anlaşılmaktadır, Akustik yada elektronik bir klavyeli
çalgı. öğretmenin özellikle bir şarkıya eşlik için kullanmak bakımından yararlıdır. Ancak,
doğru ve iyi eşlik edebilmek konusunda dikkat gerekir,
çünkü, eşlik zor iştir
(YÖK/DÜNYA BANKASI. 1997.s:Ek.6.1). O halde, bu konuda da yeterliklerin çok iyi
olması gereklidir.
Görüşmeciler tercihlerinin nedenlerini; Gitar, piyano ve org’u çok sesli çalgılar
olması; Keyboard’un taşınabilir kullanımı pratik ve ucuz olması; Blokflüt’ün öğrenimi ve
öğretimi kolay, ucuz olması; sallamalı, vurmali ve sürtmeli çalgıları, öğrencilerin öğrenme
ve gelişim düzeylerine uygun ritim duygularını geliştirmek için , olarak açıklamaktadır.
5. soru, “Müzik eğitiminde yeterlikler bakımından, kendinizi güçlü ve yeterli, fakat
aynı yaklaşımla yetersiz bulduğunuz / hissettiğiniz yönleriniz nelerdir?” biçimindedir.
Dönütlerde görüşmeciler güçlü ve yeterli olarak, kendilerinin Piyano, Gitar, org
çalgılarıyla, ses performanslarının iyi olduğunu ve öğretim becerilerinin de yeterli
olduğunu; gelişime açık olduklarını söylemektedirler. Aynı yaklaşımla yetersiz yönlerini
de, kuramsal konularda eksiklikler, müzik uygulamalarında bildiklerini aktarmada
zorlanma, sınıf düzeyinde çocukların seviyesine inememek. çağın getirdiği gelişmelere
dayalı, öğrencilerdeki algı kapasitelerine göre davranamama, olarak belirtmektedirler. Bu
dönütler, çalışmanın sonucu bakımından çok önemli ve anlamlıdır.
6.sorunun cevaplarında da, bunların nedenlerini; “gelişmeye açık olmamamız,
üniversitede aldığım eğitim düzeyi, maddi yetersizlikler ve okul imkanları, kaynak, araçgereç, hazır materyal, çalgı eksikliği, ses rengimin iyi ve güzel olması, fakat çalgı
konusunda isteksiz ve ilgisiz olmam, okulda öğrenilen çalgı çeşitliliği çok fazlaydı ve
öğrenmemi etkiledi, performans derslerinin uygulamalarında başarılıyım, teorik dersleri
anlamıyorum, Deneyimsizlik, çalgı çalmak için yeterince çalışmamak, özgüvenimin eksik
olması çalgı öğrenmemi etkiledi, İlgi ve istekle yeterince çalışmak başarıyı getirir, İş
yoğunluğu ve stresi, Üniversitede çalgı eğitimini önemsemedim. kendime olan güvenim ve
yeterince deneyim kazanacak süredir çalışmam, başarımın nedeni.” olarak öğreniyoruz.
7- sorudan, görüşmecilerin konuyla ilgili eklemek istediklerinden; görüşme formu
sorularının yeterli bulunduğu, ülkemizin sanat değerlerinin etkili biçimde,
modernleştirilerek literatüre kazandırılmasının gerektiği. müzik öğretmeni olarak müzik
eğitimi alanının çok iyi bilinmesinin çok önemli olduğu, sesimizi ve çalgımızı mutlaka çok
iyi kullanmamızın gerekliliği, hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemesiyle eksiklerin
tamamlanmasının gerekli olduğu, şeklinde düşündükleri anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak; müzik öğretmenliği mesleğini tercih ederek, farklı üniversitelerde Eğitim
Fakülteleri’nin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim dallarında, 4.
sınıflarında öğrenim görmekte olan 33 öğrenci ve mesleki müzik eğitimi veren farklı
üniversitelerdeki okullardan mezun, çeşitli illerin merkez ve ilçelerindeki genel müzik
eğitimi programını uygulayan ortaokul ve liselerde görev yapan 22 müzik öğretmeni ile
yapılan görüşmelerden ve kaynak tarama ile elde edilen verileri betimleyerek şu şekilde
yorumlayabiliriz.
Bu çalışmadan; müzik öğretmenleri ve aday öğrenciler tarafından, ulusal ve
uluslararası ölçütler çerçevesinde çalgı öğretiminin önemi ve sahip olunması gereken
nitelik, özelik ve yeterlikleri, yoruma ya da deneyime dayalı olarak, formal olmayan bir
biçimde bilindiğini anlıyoruz.
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Bu çalışmada yapılan görüşme uygulamasının bulgularından, genel öğretim müzik
dersi uygulamlarında standart uygulamalardan çok, bireysel tercihlere göre uygulamalar
yapıldığı anlaşılmaktadır Mesleki uygulama başladığında, onların müzik öğretmeni olarak
sistemle ilgili karşılaştıkları çeşitli durumlarda ve uygulamayla ilişkili her konuda, eğitim
sürecinde elde ettikleri kazanımlarını bireysel farklılıklarıyla ilgili tutum ve davranışlarının
da etkisiyle kullanarak, sergiledikleri çözüm yaklaşımlarının, farklılıklar gösterdiğini ve
buna tecrübe / deneyim dediklerini; bu çerçevede, her görüşmecinin kendi tecrübelerinin
doğrularına göre belirlediği, mesleki yeterlik ve özelliklere dayalı öncelikli standartlarının
bulunduğunu da öncelikle söyleyebiliriz. Bu çalışmadaki dönütlerden; müzik öğretmeni
adayı öğrencilerin, kazanımları ve bireysel başarı düzeyleri ile “genel müzik eğitimi”nin
çalgı öğretimini algılayış biçim ve yaklaşımları bakımından, hazır bulunurluk durumlarının,
öğretmen olduklarında, genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun biçimde, müzik eğitimini
başarıyla yürütebilmelerinin ilişkili olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlik
yapmakta olan eğitim fakültesi ve diğer müzik okulu mezunları da, genel müzik eğitiminin
hedefleri ve kazanımlarına uygun çalgı öğretimi uygulama ve etkinlikler gerçekleştirerek,
müzik öğretmenliği yapabilme konusunda, öğrencilerle yaklaşık olarak aynı düşünceleri
paylaşmaktadırlar. Verilerden, Kuramsal derslerden çok performans derslerine ilgi
duyulduğu anlaşılmaktadır, bu durum çok anlamlı bir sonuç olarak yorumlanabilir. Çünkü,
araştırmamızın problem cümlesi olan, öğrencilerin, bireysel gelişimine zihinsel, fiziksel ve
duygusal bakımdan katkı sağlayan örgün genel müzik eğitiminde; uygulamadaki
öğretmenlerin; müzik eğitimindeki öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişim
düzeylerine uygun çalgı tercihi ve öğretimine ait bilgi, düşünce ve yaklaşımlarıyla, çalgı
öğretimi uygulamaları ve etkinliklerine ilişkin, önemli problemlerin bulunduğunu
göstermektedir..
Öneriler
1. Müzik eğitimi ses ve çalgı eğitimi etkinliklerinin gerçekleştirilmesiyle oluşan bir süreçtir.
Ses eğitimi, öğrencilerin fiziksel gelişimleriyle doğrudan ilişkilidir. Okul öncesinde ve
ilkokulda eğitim gören öğrencilerin, fiziksel bakımdan ses organlarının daha henüz
gelişimini tamamlamamış olmasından dolayı, ses eşikleri ancak birkaç ses içindedir.
Ergenlik döneminde bulunan ortaokul ve lisedeki öğrencilerin ise, sesleri mutasyon
durumu nedeniyle değişime uğrayarak çatallaşır, incelir, kalınlaşır ve kısılabilir. Bu
nedenle, müzik eğitimi etkinliklerini etkiler. Bundan dolayı, ses eğitimi etkinlikleri çok
dikkatlice ve titizlikle davranılarak yapılmalıdır. İşte, müzik eğitimi etkinliklerini
uygularken, bütün bu bilgilerin doğrultusunda çalgı eğitimi etkinlikleri çok önemlidir.
Müzik derslerinde, çalgı öğretimi ve kullanmaya dayalı etkinlikler ağırlıklı biçimde
yapılmalır.
2. Çocuk, anne kanında kalbin ritim sesiyle tanışır. Bundan dolayı okul öncesi ve ilkokul
dönemi ritim eğitimine dayalı çalgı öğretimi etkinliklerinin yapılmasıyla gerçekleşmelidir.
3. Ergenlik döneminde, öğrenci mutasyon nedeniyle sesini kullanmak istemez, zorlamalar
zarar verir. Bunun için, vurmalı ve ezgi çalgıları kullanılmalıdır.
4. Öğretmen, çocukların gelişim düzeylerine uygun çalgı tercihi yaparken, onların sağlığını,
solunum organlarını korumak amaçlı olarak, plastik ve benzeri özellikle üflemeli çalgıları
kullandırmamalıdır.
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GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ İLE ÖĞRENCİLER
ARASINDAKİ İLETİŞİM
Şenay BAŞ
Öğretim Görevlisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü. Rize / TÜRKİYE senay.bas@erdogan.edu.tr
ÖZET
Günümüzde her ne kadar çocuklarımızı bilişsel, sosyal ve psikolojik olarak daha fazla tanıma imkânına sahip
olsak da onlara ulaşmak ve yetişmek giderek zorlaşmaktadır. Okullarımızda öğretmenlerimiz ve öğrencileri
arasında iletişim bağı da daha karmaşık bir hal almaktadır. Öğretmenin öğrencisiyle arasındaki genel
iletişimin odağını sevgi oluşturmaktadır. Bu nedenle de okullarda bazen yöneticiler bazen veliler ve
çoğunlukla öğrenciler kendi aralarında öğretmenlerini öğrencilerle iletişimlerine göre sevgi sıralamasında
sokmaktadır. Bu sıralamayı etkileyen öğretmenin genel karakteri ve kişiliği yanında branş faktörü de öne
çıkabilmektedir. Örneğin; öğrencilerin standart sınıf ortamı dışında farklı zaman ve mekânlarda ve daha özgür
ortamlarda etkileşimde bulundukları görsel sanatlar öğretmenleri ile aralarındaki iletişim de farklı
olabilmektedir. Bu araştırmada; öğrencilerin görsel sanatlar dersindeki başarılarını etkileyen muhtemel
etkenlerden biri olan, dersin öğretmeni ile aralarındaki sevgi temelli iletişim ve bu iletişimin derse desteği ile
ilgili nitel bir durum tespiti yapmak bu araştırmanın genel amacını oluşturmaktadır Araştırmaya Rize ili ve
ilçelerindeki ortaokullarda çalışan sekiz gönüllü öğretmen katılmıştır. Bu çalışmada edinilen öğretmen
görüşlerinden öğrencilerin derse yönelik ilgilerinin ve önyargılarının öğretmene yönelik yaklaşımlarını ve
aralarındaki sevgiye dayalı iletişim bağını etkilediğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Araştırma öğretmenlerin,
öğrencileriyle aralarında iletişim bağının etki alanını farkına varmaları ve onlarla olan ilişkilerini gözden
geçirmeleri açısından fayda sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Dersi, Görsel Sanatlar Öğretmeni, İletişim, Sevgi

THE COMMUNICATION BETWEEN VISUAL
ARTS TEACHERS AND STUDENTS
ABSTRACT
Our expectations from teachers are changing and developing in today's multi-faceted educational
environment. The reason is that even though we now have the opportunity to know our children and young
people more cognitively, socially and psychologically, it is increasingly becoming difficult to reach and keep
up with them. The communication between our teachers and students in our schools is also becoming more
complex. Affection is the focus of a teacher's overall communication with their student. As an example, often
reference is made to beloved and disliked teachers in school backstage. It is probable that the positive
attainment of the teacher in such affection and overall attitudes and behaviours as well as the proficiency of
the teacher, may have some effect on the teaching environment. No matter how well trained a teacher is, the
attachment with their student can play an important role in achieving the purpose of teaching. Particularly in
the negative experiences of socialization and individualization caused by technological developments, our
children, who spend a great deal of their time in school, need healthy and loving school communication
environments more than before. In schools, sometimes administrators and parents and often students, among
themselves, rank the teachers in the order of popularity according to their communication with their students.
In parallel to this ranking, there is an order of interest and success in the course. In addition to the general
character and personality of the teacher as factors that affect this ranking, the branch taught can also come to
the forefront. For instance, the communication between students and teachers of visual arts can also be
different because they interact at different times and places and in freer environments outside the standard
classroom environment. This research focused on the affection-based communication (Floyd & Riforgiate,
2008) between teachers of visual arts and students as one of the probable reasons for the interests and
achievements of students in visual arts course. For this purpose, opinions were obtained from visual arts
teachers. Eight volunteer teachers who teach in secondary schools in the province and districts of Rize
participated in the research. The aim of the study was to provide a qualitative assessment of the
communication between branch teachers of visual arts and students, and the contribution extended by this
communication to teaching of the course. To this end, five open-ended questionnaires were developed for data
collection and descriptive data analysis was performed on the collected data. The study is significant as it
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attempts to investigate the contribution provided by students' interest in the teacher, which is expressed by
affection-based communication for the teacher, in the success of the visual arts course. People's perceptions,
attitudes and experiences of arts in daily life and in the family are a decisive factor in the development of
children and young people's interest in visual arts lessons in schools. The opinions of the teachers in this study
suggest that students' interest and prejudices regarding visual arts borne by their experiences and social and
cultural settings affect their approach to the teacher of visual arts as well as the affection-based
communication between them. Therefore, it seems unlikely to establish a positive relationship between the
teacher and students or to gain benefits for teaching of the course.As a result, we think that above all teachers
should try to help students esteem them. It is thought that if teacher and students manage to establish contact
with each other, students' prejudices about the course will be overcome, the interest will increase and even the
latter will stop worrying about the negative conditions in the teaching environment, if any. To this end,
teachers should seek such contact in themselves first. In this regard, attention should be paid not to engage
teachers and students in negative attitudes towards the course. In particular, opportunities should be created
where students can establish such a contact with their teacher at first encounter. This study will redound to
teachers in recognizing the impact of their relationship with their students and glancing over their relationship
with them.
Keyword: Visual Arts Lesson, Visual Arts Teachers, The Affection-Based Communication

1. GİRİŞ
Çağımızın çok yönlü eğitim öğretim ortamlarında öğretmenlerimizden beklentilerimiz
değişmekte ve gelişmektedir. Çünkü günümüzde her ne kadar çocuklarımızı ve
gençlerimizi bilişsel, sosyal ve psikolojik olarak daha fazla tanıma imkânına sahip olsak da
onlara ulaşmak ve yetişmek giderek zorlaşmaktadır. Okullarımızda öğretmenlerimiz ve
öğrencileri arasında iletişim bağı da daha karmaşık bir hal almaktadır.
Bir öğretmenin öğrencisiyle arasındaki genel iletişimin odağını sevgi oluşturmaktadır.
Örneğin, çoğunlukla okul kulislerinde sevilen ve sevilmeyen öğretmenlerden
bahsedilmektedir. Öğretmenin alan yeterliliğinin yanı sıra genel tutum ve davranışları ile
bahsi geçen bu sevgiden edinilen olumlu payın öğretim ortamı üzerinde bir takım
etkilerinin olması muhtemeldir. Bir öğretmen mesleki olarak ne kadar iyi donanıma sahip
olursa olsun öğrenciyle kuracağı sevgi bağı amacına ulaşmada önemli bir etken
olabilmektedir. Öğretmenin, yeterlilik alanlarındaki başarısı yanında, öğrenciyi olumlu
etkileyecek davranış ve iletişim becerilerindeki başarısının öğrenme açısından önemi
sevilen öğretmenin önemini ortaya çıkarmaktadır(Aydın, 2009). Sınıfta olumlu bir havanın
yaratılmasında öğretmenin kişiliğinin ve hazırlığının önemli bir rolü vardır. Öğrencilerini
sevmeyen, onların duygularıyla oynayan, öğrencilerinden çok konusuyla ilgilenen, şakacı
tabiattan yoksun öğretmenlerin sınıflarında huzursuzluk ve karışıklık olacaktır.
Öğrencileriyle duygusal bir bağ kuran öğretmen ise, mesut bir gemiyi yöneten kaptan gibi,
genellikle çok az güçlükle karşılaşacaktır (Sönmez, 1994). Özellikle teknolojik gelişimlerin
sosyalleşme ve bireyselleşmede yarattığı olumsuz yaşantılar içinde zamanlarının büyük
miktarını okulda geçiren çocuklarımızın sağlıklı ve sevgi temelli okul içi iletişim
ortamlarına eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Chandler (1983 akt.
Dilekmem,(2008) güç ve şiddet uygulanan çocukların, sevgi temeline dayalı olarak
yetişenlere göre daha çok ahlaki problemler yaşadıklarını belirtmektedir. Tezcan (1981)
yaptığı araştırmada, sevilmeyen öğretmenlerin aşırı otoriter, hoşgörüsüz, anlayışsız, tarafsız
ve adil olamama, derste susturma cezası verme, onur kırıcı ifadeler kullanma gibi
özelliklere sahip oldukları sonucunu elde etmiştir. Sevilen öğretmenlerin ise diyaloğa açık,
öğrenci sorunlarıyla ilgilenen, öğrenciye yardımcı olan, hoşgörülü ve olgun davranabilen
kişiler olduğu sonucuna ulaşmıştır. “Çocuklara, çeşitli bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor davranışlar; sevilen, beğenilen, saygı duyulan yetişkinleri model almaları yoluyla
kazandırılabilir (Senemoğlu,2005,s.233).” Öğretmenin öğrencisine karşı gösterdiği sevgi ve
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ilgi öğrenciyi kendisine bağlar. Bu sevgi ve ilgi öğrenciyi öğrenmede devamlı alıcı
durumda tutar (Kayadibi,2002).
Bir öğrencinin dersten başarısına önemli derecede yön veren, öğrencinin derse yönelik
tutumu, motivasyonu ve geçmiş yaşantılarından oluşan derse yönelik genel ilgisidir. Bu
ilgiyi sağlamada özellikle dersin öğretmeninin etkisi büyüktür. Öğrencinin öğretmenden
kaynaklı derse yönelik olumsuz ilgisini değiştirmek yine öğretmene düşmektedir. Çünkü
öğretmenin öğrencisiyle kuracağı sevgi temelli bir iletişim ortamı derse yönelik ilginin
yeniden gözden geçirilmesine ve bu doğrultuda başarının artmasına imkân tanıyabilir. Şekil
1 de öğrencinin başarısında etkiye sahip öğrencinin derse yönelik ilgisi ve öğretmeni ile
iletişiminin muhtemel ilişkisi verilmiştir.
Şekil 1. Öğretmenin İletişimi, Derse Yönelik İlgi ve Başarılı Öğrenci Arasındaki İlişki
BAŞARILI
ÖĞRENCİ

ÖĞRETMEN

DERS

1.1. Problem Durumu
Okullarda bazen yöneticiler bazen veliler ve çoğunlukla öğrenciler kendi aralarında
öğretmenlerini öğrencilerle iletişimlerine göre sevgi sıralamasında sokmaktadır. Bu
nedenle, öğretmenlerin hareket, davranış ve sözlerini sevilen ve sevilmeyen olarak genelde
iki gruba ayırmak mümkündür (Aydın,2009). Sevilen öğretmen sıralamasının paralelinde
de derse olan ilgi ve başarı sıralaması oluşmaktadır. Bu sıralamayı etkileyen öğretmenin
genel karakteri ve kişiliği yanında branş faktörü de öne çıkabilmektedir. Örneğin;
öğrencilerin standart sınıf ortamı dışında farklı zaman ve mekânlarda ve daha özgür
ortamlarda etkileşimde bulundukları görsel sanatlar öğretmenleri ile aralarındaki iletişim de
farklı olabilmektedir.
Kalyoncu ve Liman’ın (2013) çalışmasında katılımcıların “Görsel Sanatlar Öğretmeni”
kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar ortak özellikleri bakımından; eğitici - öğretici
ve yol gösterici, sevginin göstergesi, yaratıcılığın göstergesi, çeşitliliğin ifadesi,
şekillendirici ve biçimlendirici, duyguların dışavurumu ve ifadesi ve tedavi edici olarak
görsel sanatlar öğretmeni kategorileri altında toplanmıştır. Görsel sanatlar dersi estetik
uygulamalarla eleştirel, özgür ve yaratıcı düşünceler üreten, insana, doğaya ve sanatsal
kültürüne duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğretmenler tarafından da bu amaçlar
doğru algılanmalı ve iyi analiz edilmelidir. Günlük hayatta ve aile içinde insanların sanata
yönelik algıları, tutumları ve yaşantıları, çocukların ve gençlerin okullardaki görsel sanatlar
dersine yönelik ilgisinin oluşmasında belirleyici bir etkendir. Bu araştırmada; öğrencilerin
görsel sanatlar dersine yönelik ilgi ve başarılarının muhtemel etkenlerinden biri olan, dersin
öğretmeni ile öğrenciler aralarındaki sevgi temelli iletişim (Floyd & Riforgiate, 2008) konu
edinilmektedir. Bu amaçla görsel sanat öğretmenlerinden görüş alınmıştır.
Araştırmanın problem cümlesi; “Öğretmenlerin ifadesiyle, öğrencilerle görsel sanatlar
öğretmeni arasındaki iletişimin, dersin öğretimine desteği nedir?” şeklindedir.
Bu çalışma, öğrencileri tarafından öğretmene yönelik sevgi temelli iletişimle ifade edilen
ilginin görsel sanatlar dersinin başarısına desteğini sorgulaması açısından önem
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taşımaktadır. Görsel Sanat öğretmenlerinin, öğrencileriyle aralarındaki iletişimin etki
alanını farkına varmaları ve onlarla olan ilişkilerini gözden geçirmeleri açısından fayda
sağlayacaktır.
2. YÖNTEM
Bu araştırmada; öğrencilerin görsel sanatlar dersine yönelik ilgi ve başarılarının
muhtemel etkenlerinden biri olan, dersin öğretmeni ile öğrenciler aralarındaki sevgi temelli
iletişimle ilgili durum tespiti yapmak bu araştırmanın genel amacını oluşturmaktadır. Bu
amaçla görsel sanat öğretmenlerinden görüş alınmıştır. Araştırmaya Rize ili ve ilçelerindeki
ortaokullarda çalışan 8 gönüllü öğretmen katılmıştır. Çalışmada katılımcı öğretmenler Ö1,
Ö2, Ö3… şeklinde belirtilmiştir. Görsel sanatlar dersi branş öğretmenleri ile öğrencileri
arasındaki iletişim ve bu iletişimin dersin öğretimine desteği ile ilgili nitel bir durum tespiti
yapmak bu araştırmanın genel amacını oluşturmaktadır. Araştırma için beş adet açık uçlu
anket sorusu hazırlanmış ve betimsel veri analizi yapılmıştır. Betimsel analiz kavramsal
yapının açık olduğu çalışmalarda tercih edilmektedir(Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Araştırma için aşağıda sıralanan beş adet açık uçlu anket sorusu hazırlanmıştır:
Soru1: Öğrencileriniz sizinle ilgili duygularının nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?
Neden?
Soru2: Okulda öğrencileriniz tarafından sevilen bir öğretmen olduğunuzu düşünüyor
musunuz? Neden?
Soru3: Öğrencilerinize yaklaşımınız ve iletişiminiz nasıldır?
Soru4: Sizin gözlemlerinize göre; öğrencilerin öğretmenleriyle iletişimlerinde branşlar
arasında farklılık var mıdır? Nasıl ve neden?
Soru5: Öğrencilerin GSD öğretmeniyle iletişimlerinin dersin öğretimini etkilediğini
düşünüyor musunuz? Nasıl? Neden?
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde çalışma için açık uçlu anket şeklinde hazırlanan veri toplama aracından
elde edilen nitel veriler betimsel yöntem ile analiz edilmiş ve önemli bulgulara alt başlıklar
altında yer verilmiştir.
3.1. Öğretmenlerin Kendileri Hakkında Öğrencilerinin Duygularının Nasıl
Olduğuna Dair Düşünceleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı öğrencilerinin kendileri hakkında çoğunlukla
olumlu duygular içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Bu aşağıdaki ifadelerle örneklendire
bilinir;
Ö1. “…öğrencilerine şefkat ve ilgiyle yaklaşan bir öğretmen.”
Ö5. “…karşılıklı güzel duygular içinde olduğumuzu düşünüyorum.”
Öğretmenler çoğunlukla, öğrencilerin öğretmene yönelik ilgilerinin derse yönelik
ilgilerine bağlı olduğunu düşünmektedir. Bunlar;
Ö1. “…ilgisizler ve bu da öğretmeni ve dersin eleştirilmesine neden oluyor.”
Ö2. “Öğretmenin mesleki yeterliliği, işini ciddiye alması, öğrencilerle iletişim yeteneği,
bilgi aktarımı öğrenciyi derse karşı ilgili kılar ve hem ders hem de öğretmen sevilir.”
Ö3. “Dersi seven öğrencilerle karşılıklı güzel duygular içinde olduğumuzu
düşünüyorum.”
Ö6. “…derse karşı olumlu bakmalarından dolayı güzel düşüncelerinin olduğunu
düşünüyorum.”

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 206

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Günlük hayatta ve aile içinde insanların sanata yönelik algıları, tutumları ve yaşantıları,
çocukların ve gençlerin okullardaki görsel sanatlar dersine yönelik ilgisinin oluşmasında
belirleyici bir etkendir. Buradaki öğretmenlerin görüşlerinden de öğrencilerin derse yönelik
ilgilerinin öğretmene yönelik ilgiyi belirlediğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Farklı
olarak; Ö3.“Köy okulunda olmama, tüm imkânsızlıklara, çevre şatlarına rağmen dersimi
çok sevdiklerini, bu sevginin çoğunun da bana olan sevgiden kaynaklandığına inanıyorum.”
Şeklindeki ifadesiyle öğretmene yönelik ilginin çevreden bağımsız ve derse yönelik ön
duyguların öncesinde gelişebileceğine işaret etmektedir. Öğretmenler, eğitimin canlı
unsurlarına ilaveten, cansız öğelerini de olumlu veya olumsuz etkilerler. Öğretmenlerin
sevilmeyen davranışları konforlu ve pahalı fiziki mekânları (sınıf, lab, okul) içinde
durulamayacak yerler haline getirebilirken, sevilen davranışlar sıradan mekânları ve ucuz
ve basit araçları sevilir hale getirebilir (Aydın,2009).
3.2. Öğretmenlerin Öğrencileri Tarafından Sevilen Bir Öğretmen Olma
Durumlarına Yönelik Düşüncüleri
Öğretmenlerin tamamı okullarında sevilen bir öğretmen olduklarını düşünüyorlar. Bu
sevginin nedenlerini aşağıdaki ifadelerle belirtmişlerdir;
_Öğretmenin dersine verdiği önem,
_Öğrencilerle sosyal etkinliklere katılma,
_İyi iletişim,
_Öğrencinin ruh halini tanıma,
_Dersin öğretimindeki başarı,
_Öğrenciyi olduğu gibi kabullenme,
_Empati. Bunlardan “iletişim” ve “öğretim” farklı öğretmenler tarafından iki kez ifade
edilmiştir.
Bu ifadelerde GSD öğretmenine yönelik sevginin nedenini ya da kaynağını
oluşturabilecek etkenleri iki farklı başlık altında toplamak istersek bunlardan bir tanesi;
öğretmenin akademik niteliği («öğretimsel başarısı, dersine verdiği önem»), diğeri de
öğrencisine yaklaşımı («birlikte vakit geçirme, iyi iletişim, kabullenme») şeklindedir. “Eğer
bir öğretmen kendisini mutsuz etmek, öğrenciler tarafından sevilmeyen biri haline gelmek,
kısaca başarısızlığa uğramak isterse, alaycı olmalı ve aksilik yapmalı, yerli yersiz kızmalı,
öğrencilerine kaba davranmalı ve kızmalı, bir takım tekerlemeleri ve deyimleri diline
dolamalı, hükmedici ve kibirli olmalıdır.” (Sezgen,v.d., 1988: 73-74)
3.3. Öğretmenlerin Öğrencilerine Yönelik Yaklaşımlarını İfade Eden Görüşleri
Öğretmenler, öğrencilerine yönelik yaklaşımlarını şu ifadelerle belirtmişlerdir;
_Dersi sevdirme, İyi etkileşim ve iletişim, Güler yüzlü olmak,
_Adaletli, Güvenilir olmak, Saygı duymak,
_Değer vermek, Sevecenlik, Empati kurma,
_Duygularını ifade etme, Sevgi, Diyalog kurma,
_Kırıcı olmama, Yardımsever, Rehberlik etme,
_Anlayış, Sabır, Derse karşı özgüven oluşturma.
Bunlar arasında iletişim ve dersi sevdirme ön plana çıkmaktadır. Örneğin; Ö1. “Resim
öğretmeni öncelikle sanatı sevdirmeli….” şeklinde görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin,
öğrencilerine yönelik yaklaşımlarında, güler yüzlü olmak ve değer vermek, sevgi, empati,
anlayış, sabır gibi olumlu duygular ve davranışlara yer verdiği anlaşılmaktadır.
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Ö3. Öğretmenin öğrencisine sevgiyle yaklaşımının bir göstergesi olarak “Öğrenci hangi
öğretmeninin kendisini sevdiğini, ona kızsa bile anlıyor” şeklinde ifade etmiştir.
Ö2 de “Öğrenciler genelde kendilerini bana çok yakın hissettiklerinden rahat tavırlar
sergilemektedirler. Tabii bir öğretmen olarak öğrencinin seviyesine inerken dikkat etmenin
gerekliği hususuna, her şeyin bir dengede olmasını düşünmekteyim” ifadesiyle
öğrencileriyle aralarındaki ilişkinin sınırlarını çizmiştir.
Öğretmenlerden biri öğrencileri arasındaki ilgi bağının derse olan ilgi ile ilişkisine tekrar
vurgu yapmışlardır. Ö2. “Sevecen bir yapının öğrenciler üzerinde daha olumlu duygular
beslemekte ve böylece öğrencinin derse daha ilgili ve hazır geleceğini düşünüyorum” Bu
görüşlerden anlamaktayız ki özellikle Kayadibi (2002)’nin de belirttiği gibi öğretmenlerin
özellikle öğretim yılı başında ve ya ilk kez dersine girdiği öğrencilerine karşı sergiledikleri
tutumlar önemlidir.
3.4. Öğretmenlerin Öğrencileriyle İletişimlerinde Branşlar Arasında Farklılık
Olma Durumları Hakkındaki Görüşleri
Görüşmeye katılan öğretmenlerden tamamı GS öğretmeninin, ders içinde öğrencilere
yönelik duygusal iletişiminin diğer branş dersleri öğretmenlerine göre farklılığın olduğunu
belirtmişlerdir. Örneğin; Ö1;“Evet farkı vardır. Çünkü öğrenci GS öğretmeniyle daha çok
etkileşim içerisine girmektedir.” Şeklinde ifade etmiştir. Katılımcı yedi öğretmenin
ifadelerine baktığımızda bu farklılığı olumlu yönde belirttiklerini anlıyoruz. Ancak Ö8
olumsuz bir açıdan şu şekilde ifade etmiştir. Ö8;“Derse ayrılan süre az yapılacak iş çok
olduğundan öğretmen diğer branşlar kadar sabırlı ve sakin olamıyor çünkü öğretmen sakin
ve sabırlı olursa çalışmalar bitmek bilmiyor.” Bu öğretmenin ifadesinden dersin zaman ve
kapsamla ilgili problemlerinden ötürü, öğretmenlerin duygu durumlarının gergin olduğu ve
bunun da öğrencilere olumsuz yansıdığı anlaşılabilmektedir. Diğer branş dersleri
öğretmenlerine göre GSD öğretmeninin, ders içinde öğrencileriyle iletişimin farklılığının
nedenlerini:
Öğrencilerle daha fazla etkileşim içinde olunması,
Öğrenciye yönelik objektif gözlemin yapıldığı,
Dersin amaçların duyguları açığa çıkarmaya yönelik olduğu, Farklı düşüncelere yer
verildiği,
Ders sürecinin aktif olması,
Bir sınav kaygısı olmaması şeklinde dersin kendine özgü seyrine bağlı nedenlerle ifade
etmişlerdir. Örneğin Ö5’in görüşü:” Evet. Biraz daha samimi ve serbest. Bu dersin diğer
derslere oranla aktivite içinde geçmesidir ”şeklindedir.
Üç öğretmen okullarında en sevilen öğretmenin Beden eğitimi ve spor öğretmeni
olduğunu düşünüyor. Bu görüşler şu şekildedir;
Ö1. “Beden eğitimi dersinde çocukların hareket ve oyun ihtiyacını giderdiği için
seviliyor.”
Ö2. “En çok beden öğretmeninin sevildiği kanısındayım.”
Ö4. “Okulda en sevilen öğretmen Beden eğitimi öğretmeni çünkü öğrenciler kendilerini
ifade ettikleri ve fazla enerjilerini harcadıkları için.” Bir başka öğretmen okulda en sevilen
öğretmen için; Ö8. “En sevilen öğretmen fen bilimleri öğretmeni, aşırı müsamaha
gösterebildiği için.” Şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca katılımcılar sevilen öğretmen
yaklaşımlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:
Ö2. “Öğretmenin yaklaşımına göre öğrencinin hangi branş öğretmenini seveceği
değişir.”
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Ö3. “Öğrenciler derslerini görselleştirerek ve oyunlaştırarak etkinlikler üzerinden
kazanım sağlayan öğretmenleri seviyorlar; İngilizce ve görsel sanatlar gibi. Öğrenci
kendisine değerli hissettiren öğretmeni seviyor.”
Ö1. “Resim; okulu güzelleştirme ve dersime değer verdiğimden. Onlara daha özgür bir
alan sunduğumdan.”
Ayrıca burada da yine bir öğretmen öğrencileri tarafından sevilmelerinin dersle olan
ilişkisine vurgu yapmışlardır. Ö6. “Bence öğrenciler öğretmeni sevince dersi de seviyor.
Tamamen doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.”
Görsel sanatlar dersinde olduğu gibi öğretmenini de diğer branş öğretmenlerden ayıran
sosyalliği, duyarlılığı ve sanatçı kimliği gibi özellikleri öğrencilerle aralarındaki iletişim
bağını da daha farklı kılabilmektedir. Bu farklılığın genellikle öğrencilerin görsel sanat
öğretmenine daha yakın hissetme ya da daha kolay iletişime geçme şeklinde olabilmektedir.
Kalyoncu ve Liman’ ın (2013) çalışmasında da ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde
görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerin “Görsel Sanatlar Öğretmeni” kavramına
yönelik en sık kullandıkları metafor; “Sanatçı” metaforudur. Bu metaforla “Görsel Sanatlar
Öğretmeni”nin yaptıklarının kalıcı olduğunu, bu ders öğretmenine öğrencilerin hayranlık
duyduğunu, diğer branşlarda bu hayranlığı görmenin mümkün olmadığını ifade edilmiştir.
Öğrenciler sevdikleri öğretmenlere daha fazla saygı duymakta ve o öğretmeni karşısında
mahcup duruma düşmemek için, belki daha önce ihmal ettiği derslerine daha fazla ve
gönülden çalışmaya başlamaktadır (Çelikkaya,1006). Öğrencilerinin duygusal ihtiyaçlarına
duyarlı bir öğretmen öğrencilerini daha fazla etkilemektedir (Apuhan, 2002).
3.5. Öğrencilerin Görsel Sanat Öğretmeniyle İletişimlerinin Dersin Öğretimini
Etkileme Durumuna İlişkin Görüşleri
Öğretmenlerin tamamı öğretmenle öğrenci arasındaki iletişim bağının dersin öğretimini
etkilediğini düşünmektedirler. Öğretmenlerin bu konuda belirtikleri görüşler şu şekildedir:
Ö8 “Tabi ki öğretmene duyulan sevgi ile derse duyulan sevgi genellikle paraleldir.”
Ö1. “Olumlu etkilediğini düşünüyorum. Çünkü çocuk kendisiyle ilgilenilmesi,
çalışmasına öğretmeninin dokunması onun değerlilik duygusunu artırmaktadır.”
Ö4. “Her derste olduğu gibi kendini birey olarak değerli hissettiği ortamda öğrenci
başarılı olur.”
Bu görüşlerden anlaşılmaktadır ki öğretmenle kurulan olumlu ilgi bağı dersin öğretimini
de olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca Ö3 görsel sanatlar öğretmeninin öğrencileriyle
temasının farklı olduğunu belirten şu ifadeyi kullanmıştır; “Bu konuda en önemli
branşlardan biridir. Öğrenci bu derste yaparak yaşayarak öğrendiğinden öğretmenle birebir
ilişki halindedir.”
Yapılan birçok araştırmada da (Çelikkaya,1996. Senemoğlu,2005. Gurbetoğlu, A. &
Tomakin, E., 2011. Engin & Aydın, 2007. Dilekmen (2008), Kayadibi, (2002)) olduğu
gibi bu bölümde elde edilen bulgularda öğrencilerin sevdikleri ve sevgi kaynaklı iletişim
içinde oldukları öğretmenlerinin dersinde daha başarılı olduklarına ulaşılmıştır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı öğrencilerinin kendileri hakkında çoğunlukla
olumlu duygular içinde ve sevilen bir öğretmen olduklarını düşünmektedirler. Görsel sanat
öğretmenine yönelik sevginin nedenini ya da kaynağını oluşturabilecek iki farklı etken
görülmektedir. Bir tanesi; öğretmenin akademik niteliği («öğretimsel başarısı, dersine
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verdiği önem»), diğeri de öğrencisine yaklaşımı («birlikte vakit geçirme, iyi iletişim,
kabullenme») şeklindedir. Diğer branş dersleri öğretmenlerine göre görsel sanat
öğretmeninin, ders içinde öğrencileriyle iletişim olumlu manada daha farklı olmaktadır. Bu
farklılığın nedenleri: Öğrencilerle daha fazla etkileşim içinde olunması, öğrenciye yönelik
objektif gözlemin yapıldığı, dersin amaçların duyguları açığa çıkarmaya yönelik olduğu,
farklı düşüncelere yer verildiği, ders sürecinin aktif olması şeklindedir. Görsel sanat
öğretmenleri, öğrencilerine yönelik yaklaşımlarında iyi iletişime önem vermekte ve dersi
sevdirme yoluna gitmektedirler. Görsel sanat öğretmeninin, ders içinde öğrencilere yönelik
duygusal iletişiminin diğer branş dersleri öğretmenlerine göre olumlu yönde farklılık vardır.
Bunun sınav kaygısı olmaması şeklinde dersin kendine özgü seyrine bağlı nedenleri olduğu
anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden edinilen görüşlere göre öğretmenler ile
öğrencileri arasındaki iletişim bağı dersin öğretimindeki başarıyı olumlu manada
etkilemektedir. Diğer taraftan görsel sanat dersinin zaman ve kapsamla ilgili
problemlerinden ötürü, öğretmenlerin duygu durumlarının gergin olduğu ve bunun da
öğrencilere olumsuz yansıdığına ulaşılmıştır.
Bu çalışmada edinilen öğretmen görüşlerinden öğrencilerin geçmiş yaşantılarından ve
sosyal kültürel çevresinden taşıdıkları görsel sanat dersine yönelik ilgileri ve önyargıları,
öğretmene yönelik yaklaşımlarını ve aralarındaki sevgiye dayalı iletişim bağını da
etkilendiği anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda da öğretmen ve öğrenci arasında
kurulamayan olumlu bağın dersin öğretimine yönelik fayda sağlaması da mümkün
olmamaktadır.
Özellikle duygusal hayatını yaşayan ortaöğretim öğrencisi için öğrenciyi öğrenmeye
esas motive eden, dolayısıyla başarıya ulaştıran temel faktör sevgi faktörüdür(Çelikkaya,
1996). “Çocuklara, çeşitli bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor davranışlar; sevilen,
beğenilen, saygı duyulan yetişkinleri model almaları yoluyla kazandırılabilir(Senemoğlu,
2005: 233). Öğretmenler alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür bakımından ne kadar
bilgili olurlarsa olsunlar, sevilmeyen öğretmen ve itici bulunan öğretmen davranışı bu üç
alandaki yeterlilikleri etkisiz ve yararsız hale getirebilir (Aydın,2009).
Öğretmenler öğrencilere öncelikle her şeyden önce kendilerini sevdirme yoluna gitmeli.
Aralarında teması sağladıkları takdirde öğrencilerin derse yönelik ön yargıları kırılacak,
ilgileri artacaktır ve hatta olumsuz öğretim şartlarına takılmayacaklardır. Ancak bu teması
önce öğretmen kendinde bulmalıdır. Öğretmen ile öğrencinin arasına derse yönelik olumsuz
ilginin girmesine izin vermemelidir. Özellikle öğretmeniyle ilk karşılaşmalarında aradaki
bağı kurabilecekleri fırsatlar yaratmalıdırlar.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NIN
EĞİTSEL/ÖĞRETİSEL UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTASYON
SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN MODELLER:
KAYPENTAX®: VİDEO FONETİKLERİ PROGRAMI VE VERİTABANI
MODEL 5150
Gonca DEMİR
ªİTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE
gnc.dmr@windowslive.com
ÖZET
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE Türk
Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik
Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri
ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü
anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim
duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has
izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk
Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme
çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil
bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek
amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası
standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin
doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları
önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş
standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir. KayPENTAX® (Konuşma, Ses
ve Yutkunma Cihazlarında Dünya Liderleri: Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Video
Fonetikleri Programı ve Veritabanı Model 5150; Kanada’nın British Columbia/BC eyaletinde yer alan
Victoria Üniversitesi/UVic’nde geliştirilen, Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sembolleri artikülâsyon
özelliklerini görsel/işitsel olarak resimlerle birlikte açıklayan, veritabanının kuramsal icrasal altyapısında
her bir IPA sembolü için en az bir AVI dosyası bulunan, bütün IPA sembollerinin ve akustik analiz
araçlarının detaylı setini içeren bayan/erkek konuşmacı örneklemlerine ait resimli 200’den fazla ses/video
dosyasının zengin dizilimini sunan, akustik veri ile birlikte bir video penceresi sergileme becerisini
bünyesinde barındıran model örneklemidir. Eğitsel/öğretisel uygulamalarda kullanışlı bir referans olarak
hizmet veren program deneysel fonetik ve konuşma bilimi kurslarında eğitim/öğretim gören öğrencilere
temel fonetik/konuşma bilimi ilke ve esaslarını öğretmek için tamamlayıcı kurs materyali olarak
tasarlanmış olan alternatif programdır. Konuşma biliminin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren
prensiplerin benimsenebilmesi için güçlü ve kullanımı kolay interaktif bir kaynak/veritabanı/model
sunmaktadır. Bu interaktif modeller aracılığı ile fonetik bilimi karmaşık ilke ve esasları daha
somutlaştırılmış bir biçimde analiz edilebilmektedir. ULEAD 2016-VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar
Kongresi: “Eğitimde Kalite Güvencesi: Politikalar & Yaklaşımlar” kapsamında sunulacak olan bildiri
aracılığıyla; sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan konuşma/ses analiz özelliklerinin Türk
Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri
KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Video Fonetikleri Programı ve
Veritabanı Model 5150 model örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Video
Fonetikleri Programı ve Veritabanı Model 5150, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Veritabanı/THMFNS V.
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THE MODELS PROJECTED TO BE USED IN THE TRANSFER/ADAPTATION
PROCESS OF TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION
SYSTEM/TFMPNS TO EDUCATIONAL/DOCTRINAL APPLICATIONS:
KAYPENTAX®: VIDEO PHONETICS PROGRAM AND DATABASE MODEL
5150
Gonca Demir
ªITU Turkish Music State Conservatory Vocal Education Department, Istanbul/TURKEY
gnc.dmr@windowslive.com
ABSTRACT
Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example which aims to
initiate a parallel application to the national/international linguistic/musicological application foundations
of which were laid under the scope of Istanbul Technical University Institute of Social Science Turkish
Music Program post graduation thesis, which will be developed under the scope of Istanbul Technical
University Institute of Social Science Musicology and Music Theory Program doctorate thesis, which is
configured in phonetics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments
based on Standard Turkey Turkish/STT (the standard language/standard variant which is recognized and
adopted in a community as a means of agreements among the regions, gains dominant position by
becoming widespread spoken dialects and has a large function among language types and usage areas is in
a position of means of communication among speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution
Transcription Signs/TLITS (transcription marks used to transcribe local oral features existing on the axis
of phonetics/morphology/lexicon criteria and theoretical/performance infrastructure of local oral texts,
which is collected through the comprehensive compilation work on Anatolian dialectology)-International
Phonetic Alphabet/IPA (standard alphabet type consisting of signs and symbols which is developed with
the aim of redacting sound values in international standards, encoding speech sounds of all languages in an
exemplary manner, preventing confusion engendered with numerous transcription system by providing
correct pronunciation of languages and developing a separate symbol for each sound) sounds.
KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Video Phonetics Program And
Database Model 5150; it is a software sample located in Canada-British Columbia/BC state developed by
Victoria University/UVic, explaining International Phonetic Alphabet/IPA symbols articulation features
by visual/aural pictures, including at least one AVI file for each IPA symbol in theoretic actual
substructure of database, including detail set of IPA symbols and acoustic analysis tools offering
woman/man speaker samples pictorial more than 200 audio/video files, including video window
demonstration ability within its scope with acoustic data. Program which serves as practical reference for
educational/doctrinal applications is an alternative software which was designed to teach principal
phonetic/speaking science principles and bases as subsidiary course material for students who are educated
in speaking science courses. In order to adopt principles which subsists in theoretic/actual substructure of
speaking science presents strength and easy to use interactive source/database/model. Phonetic science
complex principles and bases could be analyzed more materialized by these interactive models. Through
this announcement which is to be presented within the scope of ICRE 2016-VI. International Congress On
Research On Education: Quality Assurance In Education: Policies & Approaches; transmission/adaptation
process of speech/voice analysis features structured in phonological/musicological legislation axis to
Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D will be carried out through case of
KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Video Phonetics Program And
Database Model 5150.
Keywords: KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Video Phonetics
Program And Database Model 5150, Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS
D.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ
VERİTABANI/THMFNS V
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında
bulan kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve
değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını
sürdüren yöresel ağız özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil
bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile
transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel
yaklaşımlar-performans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir
performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını
sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin
yerel/evrensel standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş
olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en
uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi/müzikoloji kaynak ve
otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır (Radhakrishnan, 2011: 422-463).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası
platformlardaki uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi
kapsamında geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde
yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler
üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde
yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve
sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm
oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil: Demir, 2002/4: 105116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine
yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin
kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde
varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan
transkripsiyon işaretleri: TDK, 1945: 4-16) ve Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses
değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini
örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda
transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir
sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü:
IPA, 1999) sesleri ekseninde yapılanan fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir,
2011).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS
FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS
İAT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT &
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Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS SÇT &
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel-Şekilbilgisel-Sözvarlıksal
Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de bünyesinde
barındırmaktadır (Bkz. Şekil 1-2 ve Tablo 1-2).

Şekil 1. Müzikolinguistik yetileri grafik/çizelge/diyagram örneklemi: Radhakrishnan, 2011: 423463

Şekil 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV: Urfa/Kerkük/Telâffer
Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/UKTA TDKÇYİ ile metinsel/müzikal transkripsiyon: Özbek,
2010: 254-255 ve notasyon: Demir, 2011: 246
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Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ
Yöresi: Urfa
Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek
Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek
Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek
TRT THM Repertuarı Sıra No: 701
Standart Türkiye
Uluslararası Fonetik
Türkçesi/STT
Alfabe/IPA

Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir kara
taşa
Yazılanlar gelir sağ olan
başa (aman efendim)
Bizi hasret koyar kavim
kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk
bir ölüm (aman efendim)

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ
tɑʃɑ
jɑʐɯɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑː oɫɑn
bɑʃɑ ɑmɑn efɛndim
biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ kɑvim
kɑɾdɑʃɑ
biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ joksuɫɫuk
biɾ ølym ɑmɑn efɛndim

Gele gele geldĭm bir ḳara
daşa
Yazılanlar gelĭr saġ olan
başa aman efendĭm
Bĭzĭ ḥesret ḳoydı ḳavım
ḳardaşa
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ bir
ölǚm aman efendĭm

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ
dɑʃɑ
jɑzɯlɑnlɑɾ gɛlɯ̌ɾ sɑɡ ɔlɑn
bɑʃɑ ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
Bɯ̌zɯ̌
ḫɛsɾɛt
kɔjdɯ
kɑvɯm kɑɾdɑʃɑ
Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ jɔχsɯllɯχ
biɾ ɶļim ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m

Nice sultanları tahttan
indirir
Nicesinin gül benzini
soldurur (aman efendim)
Niceleri dönmez yola
gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk
bir ölüm (aman efendim)
Not 1. Anadolu ağız
araştırmalarında
çeviriyazı
sistemleri:
standart
yazım/transkripsiyon/vary
asyon yöntemi ekseninde
Standart
Türkiye
Türkçesi/STT
ile
transkript
edilmiştir
(Demir, 2010: 93-106) &
(Demir, 2012: 1-8) &
(TRT THM Repertuarı
Nota
Arşivi:
Url
<http://www.trtnotaarsivi.
com/thm_detay.php?repn
o=701&ad=GELE%20GE
LE%20GELD%DDK%20
B%DDR%20KARA%20
TA%DEA>)

niʤɛ suɫtɑnɫɑɾɯ tɑhttɑn
indiɾiɾ
niʤɛsinin ɟyl benzini
soɫduɾuɾ ɑmɑn efɛndim
niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ
ɟøndɛɾiɾ
biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ joksuɫɫuk
biɾ ølym ɑmɑn efɛndim
Not 2. IPA Turca: Kural
Tabanlı Türkçe Fonetik
Dönüştürücü
Programı/KTTFDP (Bicil
& Demir, 2012) ekseninde
Türk
alfabesindeki
harflerin IPA karşılıkları
ve ses tanımları (Pekacar
& Güner Dilek, 2009:
584-588)-Türkiye
Türkçesi
Söyleyiş
Sözlüğü/TTSS
sesbilim
Abecesi:
ünlü
ve
ünsüzlerin IPA karşılıkları
(Ergenç, 2002: 46-47)
aracılığıyla Uluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile
transkript edilmiştir.

Nice Sülėymanları taḫtan
ėndĭrĭr
Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ
soldırır aman efendĭm
Nicesĭnĭ
dönmez
ėle
gönderĭr
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ bir
ölǚm aman efendĭm
Not 3. Etnomüzikolojide
dilbilimsel
yaklaşımlar:
müzikolojik
veri
kaydetmede fonetik yazı
kullanımı:
ağız
dokümantasyonunun
dilbilimsel ve müzikolojik
eksende gerekliliği: Türk
halk müziği yöresel ağız
özelliklerinin
fonetik
notasyonu (Demir, 2011)
yöntemi
ekseninde
Urfa/Kerkük/Tallâfer
Ağızları Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/UKTA
TDKÇYİ:
ünlüerünsüzler-ayırt
edici
işaretler ile transkript
edilmiştir (Özbek, 2010:
254-255).

Niʤ͡ɛ s̬ ɶlejmɑnlɑɾɯ tɑχtɑn
endɯ̌ɾɯ̌ɾ
Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌n gyl bɛnzini
sɔldɯɾɯɾ ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌ dɶnmɛz elɛ
gɶndɛɾɯ̌ɾ
Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ jɔχsɯllɯχ
biɾ ɶļim ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
Not 4. Türk dili ağız
araştırmalarında
Uluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi
Alfabesi/IPA
kullanımı: Türkiye’de ağız
metinlerinin
IPA
kullanılarak
yazıya
geçirilmesi
(çeviriyazı
işaretlerinin
TDK-IPA
karşılıkları: Pekacar &
Güner Dilek, 2009: 576578, 584-588) yöntemi
ekseninde Standart Türkiye
Türkçesi/STT-Türk
Dil
Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİUluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile
transkript edilmiştir.

Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müzikodilbilimsel performans özellikleri
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Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ
Yöresi: Urfa
Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek
Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek
Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek
TRT THM Repertuarı Sıra No: 701
Standart Türkiye
Uluslararası Fonetik
Türkçesi/STT
Alfabe/IPA
Gele gele geldik bir kara
taşa

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ

Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ
Gele gele geldĭm bir ḳara
daşa

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA
Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ
kɑɾɑ dɑʃɑ

Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses bilgisi ölçütleri: Standart Türkiye
Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz, öndamaksıl (predorsal) > [α] Geniş, düz, artdamaksıl
(postdorsal) - [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil (açık) - [i] Dar, düz, ödil (açık) > [I] / [i] Dar, düz, öndil (kapalı) - [b] > [b]
Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] > [d] Ötümlü patlamalı, dilucu-dişardı - [k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c] Tonsuz, ön damak, patlamalı [g] Tonlu, ön damak-dil ortası, patlayıcı > [Ɉ] Ötümlü, patlamalı dil-artdamak (ön) - [l] > [l] Tonlu, diş eti, yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, çift
dudak, genizli - [r] Ötümlü, çok vuruşlu, dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ] Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ] Ötümsüz, sızıcı, dilöndamak - [t] > [t] Ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ >
Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir ünlü > [ɯ̌] Çok kısa ı- [ḳ] İnce ya da kalın ünlülerle
hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın olan bir art damak ünsüzü > [k] Tonsuz, arka damak, patlamalı.

CVCV CVCV CVCCVC
CVC CVCV CVCV

CVCV CVCV CVCCVC
CVC CVCV CVCV

CVCV CVCV CVCCVC
CVC CVCV CVCV

CVCV
CVCV
CVCCVC CVC CVCV
CVCV

Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekil bilgisi ölçütleri: V/C analizi
(Gorman, 2013: 39-63): V-Vowel (Ünlü/Sesli Harf), C-Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize etmektedir. V/C analiz yöntemi türkü metninin
tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: I. kıta III. dize:
koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCV-kɔjdɯ: CVCCV

Gele gele (ge.le ge.le)
gel.dik bir kara ta.şa

ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) ɟel.dic
biɾ kɑɾɑ tɑ.ʃɑ

Gele gele (ge.le ge.le)
gel.dĭm bir ḳara da.şa

Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ gɛ.lɛ)
gɛl.dɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑ.ʃɑ

Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses/hece/kelime/cümle dizimsel
ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını sembolize etmektedir. Prozodik fonotaktik analiz
yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmik-müzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü kuralları gereğince
sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu noktaları ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: melodik prozodi>ritmik
prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ, gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ

Türk Dil Kurumu Sözlük
Veritabanı/TDK SzV

Türkiye Türkçesi Söyleyiş
Sözlüğü
Veritabanı/TTSSV

gele: gele (TDK STS)-gele
(TDK BTS)-gelsin (TDK
THADS/TTAS)-gel, hele
gel, haydi gel (TDK TS).
geldik: geldi-k (TDK BTS).
bir: bir (TDK STS)-bir
(TDK GTS)-ber/bi (TDK
TTAS)-bir (TDK TS).
kara: kara (TDK GTS)-kara
(TDK TTAS)-kara (TDK
TS).
daşa: taş (TDK GTS)-taş
(TDK
TTAS)-daş(TDK
TS).

ɟe'lɛ: gele > ɟe'lɛ

ɟe'ldIc: gel-dik > ɟe'l-dIc

Urfa/Kerkük/Tallâfer
Ağızları Dizin ve Sözlük
Veritabanı/UKTA DSV

gele: gelmek, bir yere
gitmek ulaşmak, varmak.
geldĭm: gelmek, bir yere
gitmek ulaşmak, varmak.
bir: sayı adı, belirsizlik
sıfatı.

'bIɣ: bir > 'bIɣ

Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon
Sistemi Sözlük
Veritabanı/THMFNS
SzV
gele/ɟe'lɛ/gele

geldik/ɟe'ldIc/geldĭm

bir/bir/bir
ḳara: kara, siyah, kötü,
sıkıntılı, yas.

kα'ɾα: kara > kα'ɾα

kara/kα'ɾα/ḳara
daşa: taş.

'tα∫α: taş-a > 'tα∫-α

daşa/'tα∫α/daşa

Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren söz varlığı ölçütleri: Türk Dil
Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url <http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Dizin ve Sözlük Veritabanı/UKTA DSV
(Özbek, 2010: 113-253) & Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV (Ergenç, 2002: 46-47) & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİUluslararası Fonetik Alfabe/IPA ile transkript edilmiştir.

Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müzikodilbilimsel performans özellikleri
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2. KayPENTAX®: VİDEO FONETİKLERİ PROGRAMI VE VERİTABANI MODEL 5150

Kanada’nın British Columbia/BC eyaletinde yer alan Victoria Üniversitesi/UVic’nde
geliştirilen, Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sembolleri artikülâsyon özelliklerini
görsel/işitsel olarak resimlerle birlikte açıklayan, veritabanının kuramsal icrasal
altyapısında her bir IPA sembolü için en az bir AVI dosyası bulunan, bütün IPA
sembollerinin ve akustik analiz araçlarının detaylı setini içeren bayan/erkek konuşmacı
örneklemlerine ait resimli 200’den fazla ses/video dosyasının zengin dizilimini sunan,
akustik veri ile birlikte bir video penceresi sergileme becerisini bünyesinde barındıran,
Bilgisayarlı Konuşma Laboratuarı/CSL™ Model 4500 & 4150B ve Çoklu Konuşma™
Model 3700 program seçeneklerine tamamlayıcı bir yazılım olarak tasarlanan model
örneklemidir (Bkz Şekil 3-5).

Şekil 3. Video Fonetikleri Programı ve Veritabanı Model 5150; bu modülde kullanıcı profilinde aktif olarak
yer alan bireylerin mouse ile bir kez tıklayarak her bir ses birimi tek tek seçebileceği ve her bir sembol ile
bağlantılı video/akustik veriyi görebileceği dört IPA çizelgesinden biri olan akciğerden gelen sessiz harfler
çizelgesi örneklemi sunulmuştur.

Uygulamalar; eğitsel/öğretisel uygulamalarda kullanışlı bir referans olarak hizmet veren
program deneysel fonetik ve konuşma bilimi kurslarında eğitim/öğretim gören öğrencilere
temel fonetik/konuşma bilimi ilke ve esaslarını öğretmek için tamamlayıcı kurs materyali
olarak tasarlanmış olan alternatif programdır. Konuşma biliminin kuramsal/icrasal
altyapısında varlığını sürdüren prensiplerin benimsenebilmesi için güçlü ve kullanımı kolay
interaktif bir kaynak/veritabanı/model sunmaktadır. Bu interaktif modeller aracılığı ile
fonetik bilimi karmaşık ilke ve esasları daha somutlaştırılmış bir biçimde analiz
edilebilmektedir. Video verileri dil/dudak/ağız/çene bölgesi hareketleri yakın çekim
görüntüleri, gırtlak bölgesi endoskopik fotoğrafları, yüz bölgesi duruş pozisyonları vb gibi
detaylı fizyolojik özellikler içermektedir. Çoklu Konuşma™ Model 3700’nın güçlü akustik
analiz özelliklerinin tamamı bu programda mevcut bulunmaktadır. Bir video dosyası
yüklendiğinde veya bir IPA sembolü çizelgeden seçildiğinde bir video kutusu açılmakta ve
aktif pencere ile birleştirilebilmektedir. Video verisi yüklenebilmekte ve AVI dosyasının
ses kısmına uyum sağlayan bir dalga şekli olarak gösterilebilmektedir. IPA karakterleri
dalga şeklinin başlangıç bölümündeki IPA transkripsiyon satırına girilebilmektedir.
Video Veritabanı; Standart Windows® AVI dosyalarından gelen ses WAV(.wav) veya
CSL formatında (.nsp) kaydedilebilmektedir. Video verisi jenerik multimedya kartları
kullanılarak elde edilebilmektedir. Program standart video girdilerini destekleyebilmektedir
(örn. Cinepak™ AVI). Ses bilgi verileri analiz için bir dalga şekli gösterim penceresine ayrı
olarak yüklenebilmektedir. Veritabanının toplam boyutu 80 Mbyte kadar ulaşabilmektedir.
Her bir örnek telaffuzun video klipleri yüklenebilmekte ve ses sinyalinin dalga şekli
göstergesi ile birlikte bilgisayara ekranında oynatılabilmektedir. Ek olarak sesli video klip
oynatılabilmekte ve dalga şekli göstergesindeki veri imleci o andaki boğumlanma/sesletim
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yerini takip edebilmektedir. Bir spektrogram farklı bir pencerede kolayca
oluşturulabilmektedir. Video klip verinin ses çıkışı ve imleç takibi ile oynatılabilmektedir.
Alternatif olarak her biri farklı dalga şekli penceresi ile birleştirilmiş 2 video klip
yüklenebilmektedir. Spektrogramlı (görünge resimli) ve biçimlendirici geçmişli eş zamanlı
video ve ses analizi yapılabilmektedir.
Veritabanının kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren video örnekleri
artikülâsyon süreçlerini en iyi şekilde temsil eden farklı kamera pozisyonlarından
alınmıştır. Öznenin/konuşmacının dil/dudak/ağız/çene/gırtlak bölgesi hareketlerini ve
pozisyonlarını yakından gözlemleyebilmek için endoskopik görüntü kullanılabilmektedir.
Video örnekleri ikinci dil edinimi ve akustik fonetik/artikülâsyon eğitimi vb gibi
eğitsel/öğretisel uygulama süreçlerinde söyleyiş mimiklerini ve konuşma seslerini
karşılaştırma evrelerinde mükemmel bir araç sağlamaktadır. Video ile bağlantılı seslerin
fizyolojik/işlevbilimsel temelleri kolayca incelenebilmektedir. Program veritabanında Sesli
Harfler Çizelgesi, Akciğerden Gelen Sessiz Harfler Çizelgesi, Akciğerden Gelmeyen Sessiz
Harfler Çizelgesi, diğer IPA karakterleri olmak üzere 4 video IPA çizelgesi ve sembol
listesi bulunmaktadır. Bütün IPA sembollerinin ve akustik analiz araçlarının detaylı setini
içeren bayan/erkek konuşmacı örneklemlerine ait resimli 200’den fazla ses/video
dosyasının zengin dizilimi sunulmaktadır.
Ses/video verileri; program standart AVI dosyalarını okuyabilmekte ve sinyallerin analiz
edilebilmesi için dalga şekillerini video bağlantılı bir pencereye ayırabilmektedir. Programa
dâhil olmayan her türlü video kartı kullanılabilmekte, birçok video fotoğraflama kartındaki
ses girdisinin güvenilir akustik analiz süreçleri için yeterli olmaması dolayısıyla kullanıcı
profilinde yer alan bireylerin yüksek teknoloji video kartı veya farklı ses sistemi
kullanmaları gerekebilmektedir. Veritabanında videolar için miroVIDEO DC30plus, işitsel
sinyaller için ise Bilgisayarlı Konuşma Laboratuarı/CSL™ Model 4300B kullanılmıştır.
Palatometrik veriyi video ile eş zamanlı fotoğraflayabilmek için 2 bilgisayara ihtiyaç
duyulmuştur.

Şekil 4. Video Fonetikleri Programı ve Veritabanı Model 5150; bu modülde Kay Lincoln Parkı’ndadır
söylemine ait sahte damak kullanımlı video görüntüsü ve dil damak temaslı palatometer fotoğrafı eş zamanlı
olarak birlikte sunulmuştur. Video örneklemi, palatometer görüntüsü (n konsonantı sesletim süreci) ve IPA
transkripsiyonu spektrogram (görünge resmi) ve dalga şekli ile imleç durumuna bağlanmıştır. Veritabanı
video/ses dosyalarının yüklenebilmesine ve akustik olarak analiz edilebilmesine olanak sağlamaktadır.
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Şekil 5. Video Fonetikleri Programı ve Veritabanı Model 5150; bu modülde KayPENTAX® dijital
stroboskop (elektronik flaş) aracından alınan dalga biçimli ve darbant spektrogramlı bir videostroboskobik
görüntü ile ses parçacıkları yavaş çekim titreşimsel özellikleri sunulmaktadır.
(Url<http://www.kaypentax.com>&<http://www.kayelemetrics.com>&<http://www.pentaxmedical.com>&<
http://www.erisci.com/?ID=69&KatID=49&islem=Detay#!video-phonetics-program-and-database/chj0>).

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NİN
EĞİTSEL/ÖĞRETİSEL UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTASYON
SÜREÇLERİNDE KayPENTAX®: VİDEO FONETİKLERİ PROGRAMI VE
VERİTABANI MODEL 5150
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS
FTU oluşum/gelişim süreçleri; fonoloji (sesbilimi: dillerin kuramsal ve icrasal altyapısında
varlığını sürdüren konuşma seslerini diller üzeri bir yaklaşımla inceleyen bir bilim dalı: Roach,
2001: 10)nin temelini oluşturan fonetik (sesbilgisi: bir dilin seslerini boğumlanma
noktaları/boğumlanma özellikleri/dilsel iletişim dizgesindeki işlevleri açısından araştıran,
artikulatuar/akustik/odituar fonetik olmak üzere üç ana bölümden oluşan, konuşma seslerinin
eklemlenmesi/nakli/alınması ile ilgili bir dilbilim dalı: Erem & Sevin, 1947: 79-81) bilimi
ekseninde artikülasyon (boğumlanma/eklemleme/sesletim: fonasyon süreci ile ortaya çıkan
sesin dil/diş/dudak/damak vb anatomik yapılar yardımı ile işlenmesi: Kılıç, 1999/2000: 2)
kavramı vokal (dil ve dudakların hareketi ile ses yolunda hava akımına karşı bir engel olmadan
oluşan konuşma sesleri: vokal sınıflandırılma biçimleri: dilin en yüksek noktası: ön/i/ü/e/öarka/ı/u/a/o, dilin yüksekliği: kapalı/i/ü/ı/u-açık/e/ö/a/o, dudakların durumu: düz/i/ı/e/ayuvarlak/ü/u/ö/o)/konsonant (ses yolunun farklı noktalarda ve farklı şekillerde daralması ile
oluşan konuşma sesleri: konsonant sınıflandırılma biçimleri: artikülasyon şekli: plozif:
patlamalı: p/b/t/d/k/g-nazal: genizsi: m/n-frikatif: sızıcı: s/z/ş/j/f/v/h-afrikat: patlamalı sızıcı:
ç/c-trill: titreyici: r-tap: çarpmalı: r-aproksimant: akıcı: y/ğ/r/v-lateral aproksimant: yanal akıcı:
l, artikülasyon noktası: bilabial: çiftdudaksıl: p/b/m-labiodental: dişdudaksıl: f/ɣ-dental: dişsel:
t/d/n-alveoler: dişyuvasıl: t/d/n/r/s/z/l-postalveoler: arka dişyuvasıl: ş/jç/c-palatal: damaksıl:
k/g/y-velar/k/g/ğ-glottal: gırtlaksıl: h, vokal foldların hareketi: ötümlü: sesli:
b/d/g/m/n/r/v/z/j/c/y/ğ/l-ötümsüz: sessiz: p/t/k/f/s/ş/ç/b: Kılıç, 1999/2000: 3-5) özelliklerini
bünyesinde barındıran teknik bir terim olarak tanımlanmıştır.
Foniatri (ses terapi: insan sesletim düzeneğinin anatomik/fizyolojik/patolojik
fonksiyonlarını araştıran, ses/konuşma/dil/işitme bozuklukları tanı ve tedavisi ile ilgili tıbbi bir
bilim dalı: (Koçak, Url<http://www.drkocak.com/id15.html>) bilimi ekseninde insan sesi
oluşum/gelişim süreçlerinde aktif bir biçimde rol oynayan ve birbirleri ile koordineli çalışan
respiratör (solunumsal: diyafram, abdominal/torakal kaslar, alt solunum yolları), vibratör
(titreşimsel: ses kıvrımları), rezonatör (tınısal: supraglottik larenks, farinks, ağız/burun
boşluğu), artikülatör (sesletimsel: hareketli artikülatörler: dil, dudak, çene, yumuşak damak,
faringeal duvarlar, hareketsiz artikülatörler: ön dişler, alveolar sırt, sert damak) sistemlerinin
(Töreyin, 2008: 38, 90-91, 165-167) doğru kullanılmaması dolayısıyla organik (yapısal:
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anatomik oluşumlar patolojisi: dil/diş/dudak/damak bozukluğu: dil kasları anormal işleyişi, dil
bağı bağlantısının dil ucuna yakın oluşu, dudak yarıklığı/gerginliği, yüksek/düz damak yapısı
vb: Madran, 2013: 6-35), fonksiyonel (işlevsel: eğitsel/öğretisel uygulama süreçlerinin
gerçekleştirilmesi: konuşma organlarının üstlendiği görevi tam/sağlıklı olarak yerine
getirememesi, konuşma kazanım ve pekişim evrelerinin yeterli ölçüde tamamlanamaması:
Korkmaz, 2008: 39) ve psişik (ruhsal: psikolojik dinamiklerin etkisi: zihinsel/algısal/duygusal
sorunlar kaynaklı ses belleği/ses ayırım gücü yetersizliği: Yücel, 2009: 1-7, 14-18, 190)
nedenlere bağlı artikülasyon bozuklukları (söyleyiş/sesletim bozuklukları türleri: atlama: sesin
düşürülmesi/hava>ava, yerine koyma: sesin değiştirilmesi/köprü>körpü, sesin eklenmesi: sesin
artırılması/lazım>ilazım, sesin bozulması: sesin çarpıtılması/nasılsınız>nassınız: Vural, 2005:
246, söyleyiş/sesletim bozuklukları özel terimleri: rotasizm: r sesi bozukluğu, sigmatizm: s-z
sesi bozukluğu, gamatizm: g sesi bozukluğu, kapasizm: k sesi bozukluğu: Erdem, 2013:
424)nın ortaya çıktığı vurgulanmıştır.
Artikülasyon bozuklukları tanı ve tedavi süreçlerinde ses terapi (sesin davranışsal
yöntemlerle değiştirilmesi, fizyoanatomik sınırlar içerisinde sesi verimli/etkin kullanabilme,
hedef sesi bulup yeni davranış biçimi haline getirme, fizyopatolojik mekanizmaları kullanarak
vokal davranış biçimini değiştirme: Denizoğlu, 2008: 1-16, ses terapisinde şan egzersizleri
kullanımı: perde yükleme ve taşıma egzersizleri: sağlıklı vokal kord gereksinimi, teknik
ergonomi, vokal davranış modifikasyonları, ses ve artikülâsyon çalışmalarının repertuara
uygulanması, standart kinestetik terapi teknikleri ve dile özgü fonetik yapının şan eğitimi
öğretileri ile birleştirilmesi evrelerinde Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA kullanımı: Koçak, Url
<http://drkocak.com/ses-terapisinde-san-egzersizlerinin-kullanimi/>) araçları kullanılmaktadır
(Denizoğlu, 2005) & (Denizoğlu, 2012: 1-40) & (Yiğit, 2004: 1-5) & (Evren, 2013: 50-60) &
(Evren, Url<http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=4909>) & (Yavuzer
vd.,
Url<http://www.tkbbv.org.tr/dergi.aspx?Dergi=38&yil=1999&makale=4508>)
&
(Saruhan, 2014) & (Kaplan, 2015: 38-47).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Kullanıcı Profili/THMFNS KP içerisinde
aktif bir biçimde yer alan bireylerin anatomik/fizyolojik/patolojik fonksiyonlar ekseninde
yapılanan artikülasyon bozuklukları (söyleyiş/sesletim bozuklukları: atlama: sesin düşürülmesi,
yerine koyma: sesin değiştirilmesi, sesin eklenmesi: sesin artırılması, sesin bozulması: sesin
çarpıtılması söyleyiş/sesletim bozuklukları özel terimleri: rotasizm: r sesi bozukluğu,
sigmatizm: s-z sesi bozukluğu, gamatizm: g sesi bozukluğu, kapasizm: k sesi bozukluğu vb)nın
giderilebilmesi için; Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık
Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil
Çözümleme Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT, Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim
Oturumları/THMFNS FFYÖO, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik
Farkındalık Yetileri Değerlendirme Grubu/THMFNS FFYDG vb gibi verilerin) oluşum/gelişim
evrelerinin tamamlanması gerekmektedir.
3. BULGULAR
Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar
ekseninde yapılanan artikülasyon/sesletim özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri
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olan performans teori (halkbilimsel eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel
varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar
(etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel
varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü
olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal
altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri
düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır.
Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar
ekseninde artikülasyon/sesletim özellikleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Alfabe Veritabanı/THMFNS AV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses
Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük
Veritabanı/THMFNS SzV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser
Veritabanı/THMFNS EV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık
Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Fonolojik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS
SŞSÖBT vb) oluşum/gelişim ve eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon
süreçlerinin KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Video
Fonetikleri Programı ve Veritabanı Model 5150 örneklemi üzerinden gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
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ÇOCUĞU BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİ
VELİLERİNİN BU OKULLARA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ (RİZE ÖRNEKLEMİ)
Osman ALBAYRAK
Öğr. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırma çocuğu birleştirilmiş sınıflı okullarda (bso) okuyan öğrenci velilerinin bu okullara yönelik
düşüncelerini belireme amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma türünden biri olan betimsel tematik
analiz modeline göre tasarlanmıştır. Mülakatlar yardımıyla toplanan veriler tema ve alt temalar olarak
sunulmuş, aynı zamanda temalara ilişkin katılımcıların söylemleri değiştirilmeden okuyucuya aktarılmıştır.
Bu araştırmanın amacı ülkemizde ilkokulların önemli bir kısmını oluşturan Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda
çocukları eğitim gören velilerin bu okullara yönelik bakış açılarını ortaya koymaktır. Zira eğitim sürecinin
önemli bir paydaşı olan öğrenci velilerinin algı ve görüşlerinin bilinmesi özellikle bu okullarda görev yapan
öğretmenlerin verimliliği ve bu alana yönelik geliştirilecek eğitim eğitim politikalarının şekillenmesi
açısından oldukça önemlidir. Örneklem grubunu 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Rize iline bağlı
birleştirilmiş sınıflı okulların bulunduğu 4 köy yada belde de çocuğu bu okullarda eğitim gören 24 kişi
oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre, köy ya da belde de ikamet etmekte olan ve araştırma sürecine
dâhil edilen velilerin tamamına yakını çocuklarını taşımalı eğitime vermek istemediklerini belirtmişlerdir.
Bunun birkaç nedeni olarak, taşımalı sistemin çocukları açısından güvenli olmaması, köy okulunun evlerine
yakın olması ve köylerindeki okullarının kapanmasını istememeleri olarak gösterilebilir. Katılımcıların
bazılarının birleştirilmiş sınıflı okullardaki eğitim – öğretim süreçlerinden tam olarak haberlerinin olmadığı
görülmüştür. Bazı katılımcılar, bu okullardaki eğitimin yetersiz olduğunu düşünürken, kimi velilerin özellikle
öğretmen faktörünün bu okulların başarısı için birinci derecede
önemli olduğunu düşündükleri
gözlemlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Birleştirilmiş Sınıflı Okullar (BSO) , Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Taşımalı Eğitim.

Giriş
Başta öğrenci sayısının azlığı olmak üzere, coğrafi ve ekonomik koşullar nedeniyle
birden fazla sınıfın aynı derslikte bir araya getirilerek bir öğretmen tarafından
yetiştirilmesiyle oluşan eğitim ortamına birleştirilmiş sınıf denir (Köksal, 2009 ). Bir başka
tanımla, birleştirilmiş sınıflarda öğretim, iki ya da daha çok sınıfın bir grup teşkil ederek bir
öğretmen yönetimiyle birlikte çalışmasıdır (Binbaşıoğlu, 1999).
Öğretim şekli, birleştirilmiş sınıfları bağımsız sınıflardan ayıran en önemli farklılıktır.
Birleştirilmiş sınıflarda öğrenciler, normal öğretimin yapıldığı bağımsız sınıflardan farklı
olarak derslerin önemli bir kısmını kendi kendilerine çalışarak ve öğrenerek geçirirler.
Bunun sonucu olarak birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilere normal öğretimin yapıldığı
sınıflardaki öğrencilere göre daha fazla iş ve sorumluluk düşmektedir. (Öztürk, 2003).
Birleştirilmiş sınıf uygulaması, ülkemiz eğitim sistemi içerisinde yer alan 12 yıllık
kesintili mecburi eğitimin ilk 4 yıllık dönemine yöneliktir. Yani sadece ilkokul eğitimine
yönelik bir uygulamadır (Albayrak,2016)
MEB’in 2011–2012 eğitim öğretim yılı verilerine göre; 10.413 ilköğretim okulunda
305.201 öğrenci birleştirilmiş sınıf uygulamasına göre eğitim görmektedir (Milli Eğitim
Bakanlığı, 2012a). Buna göre Türkiye’deki ilköğretim okullarının yaklaşık % 35’i
birleştirilmiş sınıf içeren okullardan oluşmaktadır. Birleştirilmiş sınıf uygulamaları sadece
Türkiye’ye özgü bir yapılanma değildir. Amerika, İngiltere, İsveç, Hollanda, Kanada gibi
gelişmiş ülkelerde de birleştirilmiş sınıf uygulamaları eğitime bir alternatif olarak
yapılmaktadır (Little, 2001). Örneğin 1918 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
196.037 tek sınıflı okul olduğu ve bunun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bütün halk
okullarının % 70,8’ini temsil ettiğini, 1980’ lere kadar tek sınıflı okul sayısının bin (1000)
in altına düştüğü belirtilmektedir( Muse, Simith ve Barker 1987’den akt. Miller,1991).
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Birleştirilmiş sınıfların dünyadaki durumunu ortaya koyacak güncel ve sistematik verilere
ulaşmak oldukça zordur. Aşağıda yer alan bazı ülkelerdeki sayısal veriler bunu doğrular
niteliktedir.1988 yılında Avustralya’da Territories’in kuzeyindeki okulların % 40’ı
birleştirilmiş sınıftır. 2000 yılında İngiltere’de ilköğretimdeki bütün sınıfların % 25,4’ü
birleştirilmiş sınıflı okullardır. Bu okulların iki ve daha fazla düzeydeki öğrencileri bir
öğretmen tarafından öğretilmektedir. Hindistan’da ise 1999 yılı verilerine göre, ilkokulların
% 84’ü üç ve daha az öğretmenlidir. Peru’da Birleştirilmiş Sınıflı Köy İlköğretim
Okullarında Öğretmen ve Öğretim Gerçeği 7 1998 yılında kamu ilkokullarının % 78’i
birleştirilmiş sınıflıdır. Kırsal alandaki kamu ilkokullarının % 89,2’si birleştirilmiş sınıflı ve
bu okulların % 42’si tek öğretmenlidir (Unesco, 2005. Bilir,2006). Adı geçen ülkelerde
eğitim öğretimi daha etkili kılmak için bir alternatif olarak ortaya çıkan birleştirilmiş
sınıflar ülkemizde bir bakımdan zorunluluktan ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de birleştirilmiş sınıfların ortaya çıkış nedenleri, öğretmen sayısının ve
öğrenci sayısının azlığı ile derslik sayısının yetersizliği olmak üzere üç ana başlık altında
toplanabilir. Ancak günümüzde daha çok kırsalda yaşayan nüfusun azalması, ulaşım
problemleri, öğretmen yetersizliği, velilerin köylerindeki okulların kapanmamasını
istememeleri, taşımalı sistemin bir alternatif olarak ortaya çıkması, 4+4+4 kesintili
sistemin yarattığı durum vs. birleştirilmiş sınıf uygulamalarının devam etmesinde bir etken
olarak görülebilir (Albayrak,2016).
ARAŞTIRMANIN AMACI
Özellikle ülkemizde birleştirilmiş sınıflı okullara yönelik yapılan çalışmalara
bakıldığında, daha çok öğretmen ya da öğretmen adaylarına yönelik yapıldığı
görülmektedir. Oysa ki, eğitim – öğretim sürecinin çok önemli bir paydaşı olan velilerin bu
okullara yönelik düşüncelerinin tespit edilmesi önemlidir. Zira milli eğitim politikalarının
oluşturulmasında diğer yandan bu okullarda hizmet yapacak olan eğitimcilerimizin karşı
karşıya kalacakları bir takım problemlerin çözüme kavuşturulmasında öğrenci velilerinin
bakış açılarını bilmelerinin daha nitelikli bir eğitim yapmalarına az da olsa yön verebilir
düşüncesiyle böyle bir çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.
YÖNTEM
Bu araştırma, nitel araştırma türlerinden birisi olan betimsel tematik analiz tekniğine
göre tasarlanmıştır. Nitel araştırmalar, araştırma yapılan ya da yapılması planlanan kişilerin
sahip oldukları deneyimlerinden doğan anlamların sistematik olarak incelenebilmesinde
tercih edilen bir tekniktir (Ekiz, 2009). Nitel araştırma tekniklerinin öne çıkan özellikleri
doğal ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü olması, bütüncül bir
yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, araştırma deseninde esnekliği
olması ve tümevarımcı bir analize sahip olmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Görüşülen
bireylerin görüşlerini betimlemek amacıyla nitel veri analizi tekniklerinden tematik analiz
kullanılmıştır.
Tematik analiz; temalar yolu ile örüntülerin ve durumların analizinde,
belirlenmesinde ve raporlaştırılmasında kullanılan bir tekniktir. Bu teknikle zengin
detaylara sahip veri, asgari olarak düzenlenir ve betimlenir (Braun ve Clarke, 2006).
Tematik analiz yapılırken sırasıyla; görüşmeler yazıya dökülmüş, ilk kodlar sistematik bir
biçimde belirlenmiş ve ilgili veriler her kod için birleştirilmiş, olası temalara ilişkin kodlar
toplanmış, tüm verilerle yapılan kodlamalar kontrol edilmiş ve analiz için bir harita
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oluşturulmuştur. Analiz devam ederken her tema için net adlandırma ve tanımlamalar
yapılmış ve son olarak da bu bilgilere ilişkin raporlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu
işlemler yapılırken görüşmede kullanılan sorulardan da yararlanılmıştır (Braun ve Clarke,
2006).
Çalışma Grubu
Çalışma grubu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Rize ilinde birleştirilmiş
sınıflarda çocuğu eğitim gören 55 veli içerisinden 24 veli seçilerek oluşturulmuştur.
Çalışmaya katılan velilerin demografik yapıları şu şekildedir.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Cinsiyet Dağılımları
Kız
6
Erkek
18
Çocuğunun Eğitim Gördüğü Sınıf Düzeyi
Sınıf 1
2
Sınıf 2
5
Sınıf 3
7
Sınıf 4
10
Velilerin Eğitim Düzeyleri
İlkokul
10
Ortaokul
7
Lise
5
Üniversite
2
Velilerin Meslekleri
Çiftçilik
16
Fabrika İşçiliği 8
Verilerin Toplanması
Yapılan bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır.
Bu yöntem ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış
görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer almaktadır (Karasar, 2009). Hem sabit
seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleştirir
(Büyüköztürk vd., 2010). Araştırmaya bu esnekliği sağladığı için yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan görüşme soruları araştırmacı
tarafından ilgili alan yazının taraması yapılarak hazırlanmış ve uzman görüşü alınarak
kapsam geçerliliği gözden geçirilmiş sorulardan oluşturulmuştur. 8 veli ile ön uygulama
yapılmıştır. Daha sonra asıl uygulamalar 24 veli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan
velilerin tamamı gönüllülerden seçilmiştir. Bunun için daha öncesinden bu velilere okul
yönetiminin yardımıyla telefon ya da bizzat ulaşarak randevu ayarlanmış ve görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış
görüşme formları
kullanılarak
veriler
toplanılmıştır.
Görüşme formunda yer alan 28 sorudan bazıları aşağıda sunulmaktadır.
1. Çocuğunun taşımalı sistemde okumasını ister mi ? Neden ?
2. Çocuğun derslerine yardımcı olur mu ? Olamıyorsa Neden?
3. Öğretmenlerinin bu okullarda görev yapabilecek yeterliliğe sahip
olduklarını düşünüyorlar mı? Cevap “hayır” neden?
4. Okuldaki eğitimden memnun mu? Neden?
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5. Bugün ki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorlar?
6. Okulun fiziki yapısı ve imkanlarından memnun mu? Neden?
7. BSO da’ uygulanan öğretim programının içeriğinden haberleri var mı?
Varsa nasıl buluy0orlar?
BULGULAR VE ANALİZ
Görüşülen bireylerin görüşlerini betimlemek amacıyla nitel veri analizi
tekniklerinden tematik analiz kullanılmıştır.
Tematik analiz yapılırken sırasıyla;
görüşmeler yazıya dökülmüş, ilk kodlar sistematik bir biçimde belirlenmiş ve ilgili veriler
her kod için birleştirilmiş, olası temalara ilişkin kodlar toplanmış, tüm verilerle yapılan
kodlamalar kontrol edilmiş ve analiz için bir harita oluşturulmuştur. Analiz devam ederken
her tema için net adlandırma ve tanımlamalar yapılmış ve son olarak da bu bilgilere ilişkin
raporlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir (Braun ve Clarke, 2006).
Velilerle yapılan görüşmelerin metne dönüştürülmesi ve kodlama sonucunda veli
görüşlerinde vurgulanan özellikler değerlendirildiğinde 4 farklı ana temanın ortaya çıktığı
görülmektedir.

Şekil 1: Verilerin tematik analizi
Bulgular sonucunda ortaya çıkan tematik analiz haritasına bağlı olarak ortaya çıkan
ana tema ve alt katogoriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Temalar ve Alt Kategoriler Tablosu
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TEMALAR
1
BSO ve Taşımalı Okul Görüşleri
2
BSO öğretmenleri
Uygulanan program ve eğitim
süreci
Fiziki yapı ve öğrenme ortamı

1
2
3
1
2
1
2
3
4

ALT KATOGORİLER
BSO yönelik görüşler
Taşımalı sistemı görüşleri.
BSO da okuyan öğrencilerin yaşam koşullarına yönelik görüşler
Okulun bulunduğu çevreye sağladığı sosyo ekonomik katkılar
Öğretmenlerin eğitimi
Öğretmenlerin iletişim becerileri
Öğretmenlerin öğretim becerileri
4+4+4 sistemine karşı görüşler
BSO Okulların da uygulanan program
Öğrencilere verilen ödev ve projeler
Okulun temizliği ve düzeni
Okulun ısınma sorunu
Okulun fiziki olanakları
Okul bahçesi ve oyun ortamı

1. Velilerin BSO ve Taşımalı Okullara Karşı Bakış Açıları
Araştırmaya katılan 24 velinin 23’ü çocuklarını taşımalı sistemde okutmak
istemediklerini söylemişlerdir. Bunun gerekçesi olarak ise; taşımalı sistemin BSO’ya göre
daha az güvenli olması, taşımalı okulların evlerinden uzak olması, çocuklarına istedikleri an
ulaşamama kaygısı, çocuklarının taşınması durumunda sabah erkenden kalkmaları gerektiği
gibi sebepler öne sürdükleri gözlemlenmiştir.
Bu konu hakkında bazı veliler şu görüşleri belirtmiştir;
“ İstediğim an çocuğumu görebiliyorum. Bu durum beni psikolojik açıdan gün
içinde rahatlattığı için çocuğumu taşımalı eğitime vermek istemedim .” (V1)
“Çocuğum öğlen yemeği için evime geliyor ve daha iyi besleniyor. Taşımalı
sistemde ise çocuğumun iyi beslenemeyeceğini düşünmekteyim.” (V4)
“Taşımalı sistemde , özellikle kış aylarında yollarımız güvenli değil. Kaza riski
olduğundan çocuğumu taşımalıya vermek istemedim.” (V9)
“BSO’da okuyan çocukların yaşamaları daha güvende. Çevresindeki arkadaşları
hep tanıdık. Birbirilerini kolluyorlar. Okul eve yakın olduğu için herhangi bir durum
karşısında çocuklarımız rahatlıkla bizlere ulaşabilir. Aynı zamanda farklı yaşta çocuklarla
aynı ortamda olmaları onlara daha çok şey katmaktadır.” (V17)
Veliler BSO ‘ın köylerinde olmasının köyün sosyal anlamda olumlu yönde
etkilendiği görüşündeler. Okulda zaman zaman yapılan bazı tören ya da programlara
katılmalarının onları mutlu ettiği görülmüştür. Aynı zamanda okulun yer aldığı bazı
köylerde bulunan köy bakkalları için önemli bir ekonomik kazanç olduğu da bazı veliler
dile getirilmiştir.
Araştırmanın yapıldığı 6 birleştirilmiş sınıflı okulun bulunduğu çevrede kimi
öğrencilerin taşımalı sisteme dahil oldukları, köyde kalan öğrencilerin ise tamamının
taşımalıyı kabul etmeyerek çocuklarının köydeki okullarda okutmak istemeleri böye bir
bakış açısını ortaya çıkartmış olabilir.
Velilerin birleştirilmiş sınıf öğretmenlerine karşı bakış açıları
Birleştirilmiş sınıflara atanan öğretmenler genelde stajyer öğretmen, sözleşmeli ya
da vekil öğretmenlerdir. Bu durum elbette ki velilerin dikkatlerini çekmekte ve bu
okullara öğretmen atarken daha tecrübeli öğretmenlerin atanmasını istedikleri
2.
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görülmektedir. Zira araştırmanın yapıldığı 6 okuldan ikisinde ücretli öğretmenin görev
yaptığı gözlemlenmiştir.
Bazı veliler eski öğretmenlere nazaran yeni öğretmenlerin daha iletişime açık ve
öğrencilere karşı daha iyi davrandıklarını düşünmektedir Öğretmenlerin bayan ya da
erkek olmasının kendileri için fark etmediğini düşünmekteler. Bu okullarda öğrencilerin
aynı sınıfta toplu halde eğitim görmesinin öğretmenin işini zorlaştıracağını bu yüzden
işlerinin zor olduğunu düşünmekteler.
Bu konu hakkında bazı veliler şu görüşleri belirtmiştir;
OLUMLU DÜŞÜNCELER
“ Öğretmenimizin bilgi ve becerisine güveniyorum. Ama işleri gerçekten ağır. Zira
4 sınıfı bir arada okutmak oldukça zor olsa gerek.” ( V2)
“ Eskiden öğretmenler daha sert ve disiplinciydi. Şimdiki öğretmenler daha
yumuşak. Her ne kakar öğrenciler öğretmenden korkmasalar dahi. Eski öğretmenlere göre
daha iyi.” ( V8)
OLUMSUZ DÜŞÜNCELER
“ Köylere daha çok vekil ya da tecrübesiz öğretmenleri veriyorlar. Oysaki
birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik daha zor iş bu yüzden daha tecrübeli öğretmenler
verilmeli bence.” ( V12)
İLİŞİKSİZ
Öğretmenin bayan ya da erkek olması bizim için fark etmez. Önemli olan
çocuklarımızla ilgilenmesi ve iletişime açık olmalarıdır. Bizi küçük görmemeleridir.”
( V16 )
“ Öğretmenlerle ilgili söyleyecek birşe bulamıyorum. Köyde görev yaparken
elinden ne gelir. Başarılı öğretmen nasıl olunur. Pek fikrim yok (V18)
“ Öğretmenler köyde otursalar daha iyi olur. Zira şehre gidip gelmekten
yoruluyorlar. Üstelik istediğimiz zaman ulaşma imkânımız olur. “ (V22)
3. Uygulanan programa karşı bakış açıları
Genel manada veliler he ne kadar kesintili eğitim ile ilgili bir takım şeyler duysa da,
programda önemli değişiklik olduğunun farkında değiller. Velilerin eğitim düzeylerinin
düşük oluşu bunda etkili olabilir. Veliler, öğrenci projeleri ya da ödevlerine pek fazla
yardımcı olamadıklarını söylemekteler. Zaten verilen proje ödevlerinden de bir şey
anlamadıklarını, eskiden böyle şeylerin yapılmadığını belittiler. Öğrenci velileri
birleştirilmiş sınıflarda uygulanan programın farklı olduğunun pek farkında değiller,
görüştüğümüz bazı veliler birden çok sınıfın bir arada olması nedeniyle ister istemez
öğretmenin bir sınıfla ders işlerken diğer sınıfın başka işlerle meşgul olmasının doğal
olduğunu söylemekteler
Bu konudaki bazı velilerin görüşleri aynen şu şekildedir;
OLUMLU DÜŞÜNCELER
“ Birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim daha zor zira 4 sınıf bir arada okuyor.”
(V5)
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“4+4+4 kesintili eğitim iyi oldu . Ama program içeriği olarak ne değişti
bilmiyorum” (V7)
“Bende birleştirilmiş sınıfta okudum. Bu sınıfta insan üst sınıflardan çok şey
öğreniyor” (V9)
“ Öğrencilere bazen araştırma ödevleri veriliyor. Bu iyi bir şey bence. Ama biz pek
yardımcı olamıyoruz” (V13)
OLUMLUZ DÜŞÜNCELER
“ Bir sınıf ders görürken diğer sınıf onları rahatsız ediyor. Bence her sınıfa ayrı
öğretmen verilmeli.” ( V6)
“ Çocuklara çok zor ödevler veriyorlar. Onlara yardımcı olamıyoruz” (V8)
“ Böyle bir eğitimde başarı olmaz . Çünkü sınıfta kimin ne yaptığı belli değil.
Öğretmen hangi bir sınıfla ilgilensin” (V12)
“ Zaman yetmiyor sınıfta. Birden çok sınıf bir arada okuyor. Zamanın yetmesi zor.
Öğretmen ne yapsın” (V13)
“ Çocuklara bazen zor projeler veriliyor. Köyde araç gereç bulamıyoruz. Zaten
böyle şeyler eskiden yoktu “ ( V14)
İLİŞİKSİZ
“ Dersler hakkında fikrim yok. Bu okullarla merkezdeki okullar arasında bir
farklılık var mı bilemiyorum (V18)
4. Okulun fiziki yapısı ve olanaklarına karşı bakış açıları
Araştırmanın yapıldığı dört köy ilkokulunun da daha önceleri müstakil okul olmaları
nedeniyle fizik anlamda pek fazla bir sorunun olmadığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden
velilerin okulun fiziki yapı yetersizliklerine karşı herhangi bir olumsuz bakış açıları söz
konusu değildir. Okulların temizlik hizmetleri bazı okullarda İŞKUR elamanları tarafından
yürütülürken. Bazı okullarda velilerin kendi imkânlarıyla tuttukları hademeler tarafından
sürdürülmektedir. Veliler bu anlamda temizlik ve ısınma sorununu pek fazla dile
getirmemişlerdir. Okul bahçeleri genelde çocukların oyun oynamaları için yeterli
görülürken , kimi okul bahçelerinin arazi kıtlığı nedeniyle dar oluşundan bazı veliler şikayet
etmişlerdir. Okulun eğitim araç gereçleri (donanımı) açısından pek fazla sorun dile
getirmemişledir.
Bu konudaki bazı velilerin görüşleri aynen şu şekildedir;
OLUMLU
“ Okulun fiziki imkânları yeterli bence. Zaten öğrenci sayısı düşük. Bu okul herkese
yeter” (V3)
“ Okulumuz iyi temizleniyor. Devlet İŞKUR elamanlarını çalıştırıyor” (V6)
“ Okulda güvenli bir ortam var. Herkes herkesi tanıyor” (V10)
OLUMSUZ
“ Okulun bilgisayar sınıfı ve kütüphanesi olmalıdır. Öğrenciler nasıl araştırma
yapacaklar” (11)
“ Okulun bahçesi yeterli değil. Oyun oynamaya uygun alan yok” (13)
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Birdeen çok sınıfın bir arada okuması nedeniyle gürültülü bir ortam söz konusu bu
ortamda iyi eğitim olmaz “ (V15)
İLİŞİKSİZ
“ Bu konuda pek birşe söyleyemicem. Zira pek okula gitmiyorum. Fikrim yok”
(V17)
TARTIŞMA ve SONUÇ
Birleştirilmiş sınıf uygulaması sadece ülkemize mahsus bir durum değildir. Değişik
sebeplerle de olsa bu tip uygulamalara başka ülkelerde de rastlamaktayız. Ancak bizim gibi
kırsaldan kentlere doğru yoğun göç hareketliliğinin olduğu ülkelerde ister istemez bu tip
uygulamalar zaruriyet haline gelmektedir.
Yapılan bu araştırmada her ne kadar veliler okullarından memnun görünseler de
araştırmanın gerçekleştirildiği okullarda değişik sorunların olduğu ortaya çıkmıştır. Veliler
özellikle birden çok sınıfın aynı derslikte okutulması ve müstakil okullarda uygulanan
programın aynısının uygulanmaya çalışılmasının öğretmenlerin yükünü bir hayli arttırdığı
görüşündeler. BU anlamda özellikle genç ve tecrübesiz öğretmenlerin ya da sözleşmeli
öğretmenlerin bu okullara veriliyor olması programın başarıya ulaşmasını daha da
zorlaştırmakta, öğretmenin etkililiğini azaltmaktadır. Bu okullara BSO konusunda hizmet
öncesi/ içi eğitim almış ya da tecrübeli öğretmenlerin verilmesi istenilen sonucun elde
edilmesi anlamında önemli görülmektedir.
Köyde yaşayan özellikle sosyo- ekonomik durumu iyi olmayan velilerin pek
çoğusunun çocuklarının ödev ve projelerine destek sağlayamadıkları görülmüştür. Velilerin
eğitim düzeylerinin düşüklüğü ve çalışma hayatlarından dolayı bu tip bir sonuç ortaya
çıkmış olabilir. Zira görüştüğümüz bazı veliler, verilen ödev ya da projelerinden herhangi
bir şey anlamadıkları, anlasalar bile materyal bulmakta sorun yaşadıklarını ortaya
koymaktadır. Bu tip okullarda görev yapan öğretmenlerin, köy içinde ikamet etmeleri ve
çocukların ders dışı zamanlarında onlara etüt ve farklı şekillerde destek sunmalarının
sağlanması bu sorunun ortadan kalkamasında fayda sağlayabilir. Aynı zamanda öğrencilere
verilecek çalışmaların çevresel şartlar dikkate alınarak verilmesi ve süreçte öğrenci ve
velilerle iletişim sürecinin sağlıklı yürütülmesi önem taşımaktadır.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğretme stillerini çok boyutlu olarak incelemektir. Bu amaçla,
Rize/Çayeli ilçesinde görev yapan 8 tane, 4. sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırma, karma metodla tasarlanmıştır. Araştırma verileri, Grasha Reichmann tarafından kullanılan
Öğretme Stil Anketi kullanılarak oluşturulmuş, ders gözlemi, video kaydı diğer veri toplama araçlarıyla
zengileştirilmiştir. Veriler SPSS programı ile analiz edilerek, her bir öğretmen için ölçeğin tüm alt
boyutlarında kendisi, araştırmacı ve uzman tarafından elde edilen veriler için ortalama değerler
hesaplanmıştır. Mann-Whitney U testi ile ortalamaların farkı hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulardan, uzman
ve araştırmacı arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, sınıf öğretmenlerinin öğretme sürecinde farklı
öğretme stillerini birarada kullandığı, öğretmenin kendini tanımladığı stil ile gösterdiği, uyguladığı stilin farklı
olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin; öğretmenler kendilerini Bilgi Aktarıcı stil ile ifade ederken, varolanda
Rehber öğretme stili gösterdikleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bağlamda öğretme stillerinin incelendiği
araştırmalarda sadece nicel verilerin yeterli olmadığı; veri çeşitlemesi yapılarak ulaşılan sonuçların daha
geçerli ve güvenilir olabileceği ileri sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğretme, Öğretme Stili, Sınıf Öğretmeni, Veri Çeşitlemesi

1. Giriş
Temel eğitim sürecinin başlangıcı ilkokul dönemi ve bu dönemin en önemli şekil
vericisi, sınıf öğretmenleridir. Bu süreçte etkili öğretimin öğelerinden olan öğrenci ve
öğrencilerin nasıl öğrendiği konusu hem öğretmenlerin hem öğrencinin de bilmesi gereken
bir konudur. Öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme stillerinin
bilinmesi öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere tüm toplumun bilmesi gereken bir
durumdur. (Boydak,2001) Bunun yanında yürütücü öğe olan öğretmenlerin nasıl öğrettiği
konusu da eğitimin temel araştırma konuları arasındadır. Sınıf öğretmenlerinin okul
ortamında, sınıf içinde, tüm eğitim öğretim faaliyetleri sırasında gösterdiği tutum, davranış,
kullandığı yöntem ve teknik, bireysel farklılıklar gibi özelliklerinin tümüne ise öğretme stili
denir. Öğretme stili; öğretim inançları ve değerleri yani kişinin felsefesi ile öğretmeöğrenme süreçlerinde kullanılan davranışları birbiriyle örtüştürme çabasıdır (Heimlich ve
Norland, 2002) Öğretmenlerin öğretim süreci ile tutum ve ilgilerinin özdeşleşmedir.
Araştırmanın temel dayanağı olan (Grasha,2002)’ye göre; öğretmenlerin öğrenme-öğretme
sürecinde öğrencileriyle olan etkileşimlerinde sürekli ve tutarlı olarak sergiledikleri
davranışlardır. Bu öğretme stiller, öğretmenin sınıf ortamındaki davranışlarının,
performansının, inançlarının, ihtiyaçlarının ve mesleki bilgilerinin özel bir görünüşüdür
(Grasha 1996; 2003) Araştırmanın konusu; sınıf öğretmenlerinin öğretme stillerinin
incelenmesidir. Araştırma, diğer çalışmalardan farklı olarak, öğretmenlerin öğretme
stillerine farklı veri toplama yollarından ulaşılarak elde edilen sonuçlarla; tek boyutlu bir
bakış açısı yerine, çok boyutlu bir bakış açısı geliştirmek amaçlanmıştır. Böylece sınıf
öğretmenlerine öğretme stilleri ortaya konurken, geniş çaplı herkesin gözüyle nasıl
yorumlamaların yapıldığı açıkça görülebilecek perspektif sunulmuştur.
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2. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, araştırmaya katılan, 4. Sınıf öğretmenlerinin öğretme stillerinin çok
boyutlu olarak incelenmesidir. Araştırmanın tüm boyutlarına bakarak detaylı bir öğretme
stil çalışması ortaya konulmak istenmektedir. Öğretmenin kendi öğretme stil algısı ile
paydaşlarca gözlenen öğretme stilleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Öğretmenlerin
tercih ettikleri öğretme stilleri, eğitim sürecinde öğrencilerin bilgi aktarma, rehberlik etme
ve öğrencilerle etkili iletişim kurma gibi rollerini şekillendirmektedir.(Süral,2013) Eğitim
sürecinde karşılıklı etkileşimi, öğrenci ve öğretmenin sınıf içi aktivitesini ilgilendiren,
öğretmen ve öğrencinin de kendini daha iyi tanımasına sebep olan öğretme stili
kavramı,öğretmenin öğretme stillerini daha iyi anlamalarını amaç edinmiştir. Öğretme
stilleri üzerinde yapılan çalışmaların; öğretmenlerin, bu konu hakkında kendi farkındalığını
oluşturmasını sağlayacağı ve bu sayede daha etkili bir öğretim hizmeti hazırlayabilecekleri
de bilinmektedir (Babadoğan,2000). Buradan hareketle yapılan araştırmalara yeni bir boyut
kazandıracağı düşünülmektedir.
3. Kullanılan Yöntem
Sınıf öğretmenlerinin öğretme stillerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmaya nicel
ve nitel verilerin bir arada kullanıldığı karma metod ile yaklaşılmış, araştırma tarama
modeli ile tasarlanmıştır. “Tarama modeli, geçmişte ve halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır. Araştırmaya konu olan olay, birey
ya da nesne, kendi koşulları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi
bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez.(Karasar,2011)
3.1.Araştırmanın Örneklemi
Araştırmada seçilen Rize/Çayeli ilçesinde görev yapmakta olan gönüllük esasına dayalı
olarak belirlenen 8 tane 4.sınıf öğretmenine (4 bayan,4 erkek) öğretme stillerini incelemek
için Grasha Reichman’nın öğretme stil ölçeği uygulanmıştır. Öğretmenler en az 3 yıl kendi
sınıflarını okutmuş olma şartı ile seçilmişir. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri 8-20 yıl
arasındadır. Bulundukları sınıfların mevcudu en az 5 ,en fazla 25 öğrencidir.
3.2.Araştırmanın Veri Toplama, Uygulama ve Yorumlama Aşamaları
Veri toplama sürecinde, belirlenen öğretmenlere Grasha Reichman öğretme stil ölçeği
uygulanmıştır. Sınıf içerisinde uzun süreli ders gözlemi yapılarak belli bir zaman sonra
tekrar araştırmacı tarafından Grasha Reichman öğretme stil ölçeği doldurulmuştur. Ders
esnasında, araştırmacı video kayıtları alarak bunların alan uzmanı tarafından izlenmesini
sağlamıştır. Elde edilen tüm veriler SPSS programı ile analiz edilerek, her bir öğretmen
için ölçeğin tüm alt boyutlarında kendisi, araştırmacı ve uzman tarafından elde edilen
veriler için ortalama değerler hesaplanmıştır. Mann-Whitney U testi ile ortalamaların farkı
analizi yapılmıştır. Verilere öğretme stilleriyle ilgili olarak nitel olarak yorumlar
getirilmiştir.
4.Bulgular ve Tartışma
Araştırmada bulunan tüm öğretmenlerin her boyuttaki ortalamaları verilmiştir. Yorumlama
yapılmıştır.
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Tablo 1:Eğitimci 1’e ait bulgular
Boyutlar
Bilgi Aktarıcı
Otoriter
Kişisel Model
Rehber
Temsilci

araştırmacı
Ortalama Standart Sapma
6,31
0,37
5,31
1,87
5,88
1,71
6,13
0,64
5,75
1,22

Ortalama
6,13
5,13
6,50
7,00
5,25

kendisi
Standart Sapma
1,73
2,59
0,53
0,00
1,91

Ortalama
6,19
5,38
5,75
5,81
5,56

uzman
Standart Sapma
1,33
1,16
1,63
1,75
0,73

Eğitimci 1 araştırmacıya göre; Bilgi Aktarıcı boyutu en yüksek ortalamaya sahip, ikinci
sırada Rehber boyutu, en düşük ortalamada ise Otoriter boyutunu görmekteyiz. Uzmanda
aynı sıralamayı elde etmiştir. Otoriter boyutu az, bilgi aktarıcı boyutu fazla olduğu
görülmektedir. Kendisine göre ise; Rehber boyutu en yüksek, ikincisi Kişisel Boyut, en
düşük ortalamada ise Otoriter boyut olduğu görülmüştür. Otorite boyutu araştırmacı, uzman
ve kendisi açısından en düşük görülmektedir. Bu da sınıf ortamında daha az bir otoriter
stilin olduğu sonucuna götürebilir. Sınıf ortamında öğretmen daha çok öğrenci ve öğrenciye
bilginin aktarılması yönünde çaba gösteriyor olabilir, katı standart bir sınıf şekli söz konusu
değildir.
Tablo 2: Eğitimci 2’ye ait bulgular
araştırmacı
Ortalama Standart Sapma
Bilgi Aktarıcı
6,17
0,40
Otoriter
5,42
1,19
Kişisel Model
5,88
0,75
Rehber
5,21
0,91
Temsilci
4,46
1,34
Boyutlar

Ortalama
4,50
4,75
5,00
5,25
5,00

kendisi
Standart Sapma
1,51
1,39
0,93
1,58
1,07

Ortalama
6,21
5,50
6,38
4,92
5,00

uzman
Standart Sapma
1,07
1,35
0,55
1,54
1,48

Eğitimci 2 araştırmacıya göre; Bilgi Aktarıcı boyutu en yüksek ortalamaya sahip, ikinci
sırada Kişisel Model, en düşük ise ortalamada Temsilci boyutu ortaya çıkmıştır. Uzmana
göre en yüksek ortalama Kişisel Model boyutu, ikinci sırada Bilgi Aktarıcı boyutu, en
düşük ortalamada ise Rehber boyutu ortaya çıkmaktadır. Araştırmacı ve uzmana göre,
verilen ortalamalarda en yüksek iki öğretme stil modelini tercih ettiği görülen öğretmen
sınıf ortamında dersin belli bölümlerinde daha çok konu merkezli (uzman) hareket
etmektedir. Kendisine göre ise; en yüksek boyut Rehber boyut olmuştur. En düşük ise Bilgi
Aktarıcı boyutu ortaya çıkmıştır. Öğretmen kendisini yol gösteren, öğrenciye altarnatifler
üreten olarak tanımlamaktadır. Uzmana göre,öğretme stiline göre öğretmen sınıf içerisinde
öğrencilerin onu gözlemesi ve derste birebir aynı yoldan gitmesi gibi bir yol isteyebilir.
Tablo 3: Eğitimci 3’e ait bulgular
araştırmacı
Ortalama Standart Sapma
Bilgi Aktarıcı
6,29
0,45
Otoriter
5,33
1,89
Kişisel Model
5,88
1,62
Rehber
6,33
0,36
Temsilci
5,92
1,24
Boyutlar
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Ortalama
4,50
4,13
5,88
6,88
6,50

kendisi
Standart Sapma
2,78
2,90
1,73
0,35
1,41

Ortalama
6,25
5,33
5,88
5,79
6,04

uzman
Standart Sapma
1,14
2,02
1,56
0,97
1,09

Sayfa 239

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Eğitimci 3 araştırmacıya göre; Rehber boyutu en yüksek ortalamaya sahip iken, Bilgi
Aktarıcı boyutu ikinci sırada, en düşük ortalamada ise Otoriter boyut ortaya çıkmıştır.
Uzmana göre ise; en yüksek ortalama Bilgi Aktarıcı boyutu, ikinci sırada Temsilci Boyut,
en düşük ortalamaya ise Otoriter boyutu sahiptir. Uzman ve araştırmacı en yüksek boyutta
farklı düşünürken, en düşük boyutta hemfikirdir. Öğretmen sınıf içerisinde hem konu
merkezli hem de öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıf içi düzenlemeler ve amaçları
bu yönde kullanır şekilde farklı stilleri ortaya koymaktadır. Kendisi ise; en yüksek
ortalamayı Rehber boyutunda, en düşük ise Otoriter boyutunda ortalama sonuçları
çıkmıştır. Öğretmen sınıf içerisinde otorite bir stilden daha çok öğrenci profiline,
ihtiyaçlarına öğrenci iletişimine daha çok önem veriyor denilebilir.
Tablo 4:Eğitimci 4’e ait bulgular
araştırmacı
Ortalama
Standart Sapma
Bilgi Aktarıcı
6,19
0,37
Otoriter
4,81
2,09
Kişisel Model
5,31
1,79
Rehber
5,94
0,90
Temsilci
5,44
1,08
Boyutlar

Ortalama
5,25
5,50
5,88
6,75
6,13

kendisi
Standart Sapma
1,16
0,93
0,99
0,46
1,73

Ortalama
4,88
5,56
5,63
5,31
6,00

uzman
Standart Sapma
2,31
1,66
1,46
1,77
1,00

Eğitimci 4 araştırmacıya göre; Bilgi Aktarıcı boyutu en yüksek ortalamaya sahip iken,ikinci
olarak Rehber boyutu, en düşük ortalama ise Otoriter boyutta vermiştir. Uzmana göre; en
yüksek ortalama Temsilci boyutu, ikinci sırada Kişisel Model, en düşük ortalama ise Bilgi
Aktarıcı boyutu sonucu çıkmıştır. Uzman ile araştırmacı aynı görüşe sahip değildir.
Araştırmacı Bilgi Aktarıcı derken, uzmanda bu boyut en düşük ortalamaya sahiptir. Uzman
öğretmeni öğrencilerin bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri, özerk bir şekilde
çalışabilmeleri, sorumluluk almaya teşvik eder şekilde bir stil olarak görmüştür.
Araştırmacı ise; öğretmeni bilgiyi aktaran konu uzmanı olarak görmüştür. Kendisi ise; en
yüksek ortalamayı Rehber boyutunda, ikinci olarak Temsilci boyutunda, en düşük
ortalamaya ise; Bilgi Aktarıcı boyutunda vermiştir. Burada farklı stillerin ortaya çıkması
algı farklılığını, aslında araştırmanın içerisinde olan hem araştırmacı hem uzman ve
öğretmenin, sınıf içinde yansıtılan davranış, hal, hareketlere kendi öğretme stilleriyle
bağdaştırarak, anlamlar yüklediğini söyleyebiliriz.
Tablo 5: Eğitimci 5’e ait bulgular
Boyutlar
Bilgi Aktarıcı
Otoriter
Kişisel Model
Rehber
Temsilci

Ortalama
6,50
5,38
5,71
5,75
5,46

araştırmacı
Standart Sapma
0,31
1,92
1,53
0,50
1,13

Ortalama
5,75
5,25
5,75
5,63
5,75

kendisi
Standart Sapma
1,39
1,49
1,28
0,92
0,71

uzman
Ortalama Standart Sapma
6,04
0,93
5,29
1,78
5,71
1,62
5,42
1,89
6,04
0,95

Eğitimci 5 araştırmacıya göre; Bilgi Aktarıcı boyutu en yüksek ortalamaya sahip iken,ikinci
olarak Rehber boyutu, en düşük ortalama ise Otoriter boyutta puan vermiştir. Uzmana göre;
en yüksek ortalama Temsilci boyutu ve Bilgi Aktarıcı boyutu olurken, en düşük ortalama
ise Otoriter boyutu sonucu çıkmıştır. Uzman ile araştırmacı aynı görüşe sahiptir. Öğretmen
uygulamada geleneksel öğretmen merkezli sınıf sürecini benimsemiş olabilir. Kendisine
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göre ise; üç boyutta en yüksek ortalamayı vermiştir. Bilgi Aktarıcı, Temsilci, Kişisel Model
boyutlarında aynı puanlama vermiştir. En düşük Otoriter boyutta ortalama vermiştir.
Öğretmen sınıf içerisinde birden fazla öğretme stilini kullanabilir Grasha(1994,2002)
belirtildiği gibi öğretmen farklı stilleri, ders sırasında konuya göre ,öğrenciye göre her şarta
göre değiştirebilir, birleştirebilir.
Tablo 6: Eğitimci 6’ya ait bulgular
Boyutlar
Bilgi Aktarıcı
Otoriter
Kişisel Model
Rehber
Temsilci

Ortalama
6,46
5,79
5,88
5,38
5,96

araştırmacı
Standart Sapma
0,31
1,60
1,47
0,31
1,24

Ortalama
6,50
4,63
6,63
5,50
6,25

kendisi
Standart Sapma
0,76
2,50
1,75
0,52
1,60

Eğitimci 6 araştırmacıya göre;en yüksek Bilgi Aktarıcı boyutu,en düşük Rehber boyutunda
ortalamaya sahiptir.Kendisi ise;en yüksek Kişisel Model boyutu,en düşük Otoriter
boyutunda ortalama vermiştir. Uzman, öğretmeni izlememiştir. Araştırmacı ve kendisi
farklı boyutlara yüksek ortalama vermiştir. Öğretmen ders sırasında konuya hakim,
öğrencileri amaca yönelten bir stil sergilerken, kendisine göre ise; öğrencilerine örnek bir
rol model oluşturmaktadır. Kendini otoriter stile yakın görmemektedir.
Tablo 7: Eğitimci 7’ ye ait bulgular
Boyutlar
Bilgi Aktarıcı
Otoriter
Kişisel Model
Rehber
Temsilci

araştırmacı
Ortalama
Standart Sapma
6,32
0,37
5,13
1,87
5,19
1,12
4,82
0,80
5,94
1,31

Ortalama
6,63
6,13
6,00
5,38
6,38

kendisi
Standart Sapma
0,52
0,99
0,74
0,76
1,30

Eğitimci 7 araştırmacıya göre; Bilgi Aktarıcı boyutu en yüksek, Rehber boyutu en düşük
ortalamaya sahiptir. Kendisi ise; Bilgi Aktarıcı boyutunu en yüksek, Rehber boyutunda en
düşük ortalama puanları vermiştir.
Uzman öğretmeni izlememiştir. Fakat araştırmacı ve kendisi aynı boyutlarda ortalama
puanları vermiştir. Öğretmen sınıfta geleneksel bir stille hareket etmiş olabilir. Sınıfın
yapısı öğrencilerin profili, öğretmenin daha uzman olması öğrenileceklere karar vermesi ve
uygulaması gibi bir stili zorunlu kılabilir. Öğretmen öğrencilere rehberlik ve yol gösterici
olmaktansa onlara uygun olan kararı seçecek şekilde öğretme stilini kullanıyor olabilir.
Tablo 8: Eğitimci 8’e ait bulgular
Boyutlar
Bilgi Aktarıcı
Otoriter
Kişisel Model
Rehber
Temsilci

araştırmacı
Ortalama
Standart Sapma
6,29
0,33
5,38
2,03
5,79
1,33
5,59
0,82
5,71
1,22
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Ortalama
6,00
5,75
5,75
5,38
5,75

kendisi
Standart Sapma
0,53
0,71
0,71
0,46
0,74
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Eğitimci 8 araştırmacıya göre; en yüksek Bilgi Aktarıcı, en düşük Otoriter boyut
ortalamasına sahiptir. Kendisi ise; en yüksek Bilgi Aktarıcı ,en düşük Rehber boyutta
ortalama puan vermiştir. Uzman öğretmeni izlememiştir. Araştırmacı ve kendisi Bilgi
Aktarıcı boyutunu en yüksek görmektedir. Öğretmen öğrencinin ihtiyaç duyduğu konuya
hakim, kararları kendisi veren bir stil uygulayabilir. Sınıf içerisinde otorite kendisine göre
yüksek bir ortalamaya sahip iken, araştırmacı öğretmeni daha az otoriter görmüştür.
Öğretmen sınıf içerisinde farklı stilleri öğrencilerinin özelliklerine göre kullanabilir.
Verilerin tutarlılığı için uzman görüşü kullanılmış, araştırmacı ve uzman arasındaki
değerler arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. % 5 Anlamlılığa göre yorum
yapılmıştır. Anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu araştırmanın tutarlı olduğunu
göstermektedir.
Eğitimciler Boyutlar

E1

E2

E3

E5

E4

Anlamlılık Değerleri
araştırmacı-kendisi

araştırmacı-uzman

kendisi-uzman

Bilgi Aktarıcı

0,328

0,382

0,721

Otoriter

0,959

0,798

0,574

Kişisel Model

0,721

0,721

0,328

Rehber

0,002

0,645

0,038

Temsilci

0,798

0,382

0,878

Bilgi Aktarıcı

0,878

0,442

0,878

Otoriter

0,721

1,000

0,721

Kişisel Model

0,645

0,721

0,878

Rehber

0,021

0,050

0,001

Temsilci

0,028

0,130

0,005

Bilgi Aktarıcı

0,050

0,442

0,959

Otoriter

0,959

0,279

0,505

Kişisel Model

0,798

0,505

0,878

Rehber

0,038

0,505

0,038

Temsilci

0,500

0,234

0,382

Bilgi Aktarıcı

0,382

0,328

0,878

Otoriter

0,382

1,000

0,798

Kişisel Model

0,721

0,798

0,798

Rehber

0,798

0,645

0,798

Temsilci

0,798

0,279

0,505

Bilgi Aktarıcı

0,015

0,279

0,010

Otoriter

0,382

0,721

0,279

Kişisel Model

0,083

0,505

0,065

Rehber

0,798

0,328

0,721

Temsilci

0,442

0,015

0,038

5.Sonuç ve Tartışma
Sınıf öğretmenlerinin öğretme stillerinin incelediği bu araştırmada; belirlenen sınıf
öğretmenleriyle çeşitli peryotlarda sınıf içi gözlem, uzun süreli ders izlenimi, dersin video

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 242

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

kayıtlarının alınması gibi veri toplama ve veri analizlerinden sonra ortaya çıkan bulgularda;
öğretmenlerin genelinde Rehber öğretme stilini kendilerine yakın bulmuşlardır, özellikle
araştırmacı ise Bilgi Aktarıcı öğretme stilini öğretmenlerde daha çok gözlemlediğini
ortalamalarda göstermiştir. Uzman ise, izlediği videolarda öğretmenleri Bilgi Aktarıcı,
Kişisel Model veya Temsilci öğretme stiline daha yakın bulmuştur. Araştırma tutarlılık
gösterse de öğretmenlerin ders içerisinde Grasha’nın çalışmalarında bahsettiği
öğretmenlerin belli bir stilinin olmadığı, derse, ihtiyaca, öğrenci ve sınıf düzeyine vb.gibi
bir çok faktöre bağlı olarak farklı stillerin bir arada kullanılabileceği görüşünü destekler
sonuçlar çıkmıştır. Grasha’nın öğretme stillerini bütünleştirme modeliyle de uyumlu
sonuçlar elde edilmiştir. Şöyle ki; Grasha ,uzman ve otoriter öğretme stilleri öğretmenmerkezli stillerdir esas olan, bilginin öğrencilere aktarılarak öğrencilerin konulara iyi
hazırlanmasıdır.
Kişisel model stili ise öğretmen merkezli, öğrenci merkezli stil arasında
sayılabilir. Öğrencilerin, bazı kabiliyetlerine yönelik olarak öğretmenlerinin model olması
söz konusudur.Rehber ve temsilci öğretme stilleri ise öğrenci merkezli yaklaşımlardır.
Bu stiller öğrencilerin kendi öğrenmelerine yön vermeleri amaçlanır. Bazı öğretmenlerimiz
en yüksek ve ikinci yüksek ortalamalarda bu yaklaşımları destekler niteliktedir.
Araştırmada öğretme stilleri tanımlanırken öğretmenlerin doldurduğu anketlerde
yansıttığı stil ile, uzmanın yada araştırmacının öğretmende gördüğü stillerin farklı olduğu
sonuçlar çıkmıştır. Eğitimci1,uzman ve araştırmacı tarafından Bilgi Aktarıcı olarak
tanımlarken, öğretmen kendini Rehber öğretme stiline uygun bulmuştur. Bunun gibi
sonuçlar, öğretmenlerin ders esnasında farklı stiller uygularken, mevcutta kendini hali
hazırda gördüğü stil ile algı farklarının oluştuğu sonucunu ortaya koymaktadır. Yani;
öğretmenin mevcut durum ile gözlenen durum arasında fark olabileceği, yapılan klasik
anket sonuçlarında çıkan öğretmenin şu stili vardır gibi sonuçlar elde edilemeyeceği,
öğretmen dersin uygulama esnasında mevcut duruma göre bir stil kullanırken, diğer taraftan
yapılan bir anketi cevaplarken ortaya koyduğu stil birbirinden farklı olmaktadır.Yansıttığı
stil ile,kendinde var olan stil ayrışmaktadır. Buradan hareketle, yapılan bu tip araştırmaların
nitel verilerle mutlaka desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmenin ders öncesi ve sonrasında sağlık durumu, ruh hali, rutin hayatının sınıfa
yansıması, ya da sınıfta cereyan eden o anki olay ve duruma karşı gösterilecek davranışlar,
hareketler gibi burada daha fazla izah edilebilecek durumlar karşısında öğretme stili
muhakkak değişecektir.Yaş,cinsiyet,kıdem yılı göz önünde olmaksızın öğretme stil
farklılıkları görülmüştür.Sınıf öğretmenleri daha küçük yaş gruplarıyla ilgilendikleri için,
öğrencinin bilgi donanımı olarak öğretmene daha muhtaç olduğu, uzmanlık ve belli
konularda disipliner yaklaşımın uygulanması gerektiği bir dönemdir. Bireyde beklenen
örnek davranışları göstermesi, öğrencinin aileden sonra en çok vakit geçirdiği kişi olan sınıf
öğretmenlerinin disiplin ile beraber, çocuğa yaklaşımının onun ihtiyaç ve beklentilerini
karşılayacak yönde olması gerekmektedir. Görüldüğü gibi; sınıf öğretmenleri çok yönlü
,çok stilli bir yaklaşımla eğitim sürecini yönetmelidir.
Araştırma sonuçlarından hareket edersek; öğretmenlere yönelik yapılan stil
belirleme araştırmalarının daha çok gözleme ve nitel veriye dayandırılarak yapılması
gerektiğini öngörmekteyiz. Öğretme stilini belirlerken, tüm şartlar çevresel faktörler,
bireysel farklılıklar vb.göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir. Yapılacak tüm
çalışmalarda öğretmenlere geniş bir öngörü sunulması, eksik yönlerin tamamlanması, sınıf
verimini, öğrenci ve öğretmen doyumunu artırıcı öğretme stilleri oluşturabilmek için çeşitli
eğitici sunum, seminer, eğitimin öğretmenlere sağlanması gibi öneriler geliştirilebilir.
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BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN
BU OKULLARA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ (RİZE ÖRNEKLEMİ)
Osman ALBAYRAK
Öğr. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırma birleştirilmiş sınıflı okullarda (bso) eğitim gören öğrencilerin kendi okullarına yönelik
düşüncelerini belireme amacıyla yapılmıştır. Araştırma da nitel araştırma tekniklerinden betimsel tematik
analiz kullanılmıştır Yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla toplanan veriler tema ve alt temalar olarak
sunulmuş, aynı zamanda temalara ilişkin katılımcıların söylemleri değiştirilmeden okuyucuya aktarılmıştır.
Araştırmanın amacı ülkemizdeki ilkokulların belirli bir kısmını oluşturan Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda
eğitim gören öğrencilerin düşüncelerini ortaya koymaktır. Zira eğitim sürecinin önemli bir paydaşı olan
öğrencilerimizin algı ve görüşlerinin bilinmesi özellikle bu okullarda ki nitelikli bir eğitim için önemlidir.
Örneklem grubunu 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılında Rize iline bağlı 6 birleştirilmiş sınıflı okulda eğitim
gören 28 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin bir kısmının taşımalı eğitimde
okumak istediğini, bazılarının ise böyle bir uygulama hakkında bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Öğrenciler
genel olarak okullarında eğitim görmekten memnun iken bir kısım öğrenci arkadaş sayılarının azlığından
hoşnut olmadıkları gözlemlenmiştir. Öğrenciler genel anlamda okullarının evlerine yakın olmasından
memnundur. Bu çalışmada ortaya çıkan dikkat çekici sonuç , öğrencilerin birleştirilmiş sınıf ortamından
memnun olmadıklarıdır. Bunun en büyük nedeni ise bu sınıfların doğası gereği öğretim süreçlerinin
farklılığından kaynaklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Birleştirilmiş Sınıflı Okullar , Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Taşımalı Eğitim

Giriş
Başta öğrenci sayısının azlığı olmak üzere, coğrafi ve ekonomik koşullar nedeniyle
birden fazla sınıfın aynı derslikte bir araya getirilerek bir öğretmen tarafından
yetiştirilmesiyle oluşan eğitim ortamına birleştirilmiş sınıfdenir (Köksal, 2009 ). Bir başka
tanımla, birleştirilmiş sınıflarda öğretim, iki ya da daha çok sınıfın bir grup teşkil ederek bir
öğretmen yönetimiyle birlikte çalışmasıdır (Binbaşıoğlu, 1999).
Öğretim şekli, birleştirilmiş sınıfları bağımsız sınıflardan ayıran en önemli
farklılıktır. Birleştirilmiş sınıflarda öğrenciler, normal öğretimin yapıldığı bağımsız
sınıflardan farklı olarak derslerin önemli bir kısmını kendi kendilerine çalışarak ve
öğrenerek geçirirler. Bunun sonucu olarak birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilere normal
öğretimin yapıldığı sınıflardaki öğrencilere göre daha fazla iş ve sorumluluk düşmektedir.
(Öztürk, 2003).
Birleştirilmiş sınıf uygulaması, ülkemiz eğitim sistemi içerisinde yer alan 12 yıllık
kesintili mecburi eğitimin ilk 4 yıllık dönemine yöneliktir. Yani sadece ilkokul eğitimine
yönelik bir uygulamadır (Albayrak,2016)
MEB’in 2011–2012 eğitim öğretim yılı verilerine göre; 10.413 ilköğretim okulunda
305.201 öğrenci birleştirilmiş sınıf uygulamasına göre eğitim görmektedir (Milli Eğitim
Bakanlığı, 2012a). Buna göre Türkiye’deki ilköğretim okullarının yaklaşık % 35’i
birleştirilmiş sınıf içeren okullardan oluşmaktadır. Birleştirilmiş sınıf uygulamaları sadece
Türkiye’ye özgü bir yapılanma değildir. Amerika, İngiltere, İsveç, Hollanda, Kanada gibi
gelişmiş ülkelerde de birleştirilmiş sınıf uygulamaları eğitime bir alternatif olarak
yapılmaktadır (Little, 2001). Adı geçen ülkelerde eğitim öğretimi daha etkili kılmak için bir
alternatif olarak ortaya çıkan birleştirilmiş sınıflar ülkemizde zorunluluktan oluşmuş ve
uygulamada birçok sorunla karşılaşılmaktadır.
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Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, ülkemiz milli eğitiminde çok eskiden beri
uygulanmaktadır. Türkiye’de bu uygulamayı zorunlu kılan üç temel neden vardır. Bunlar;
- Kırsal kesimdeki öğrenci sayısının az olması / azalması
- Öğretmen sayısının yetersiz olması ve
- Derslik sayısının az olması
Ülkemizde ilkokul kademesinde uygulanmak zorunda kalınan birleştirilmiş
sınıflarda öğretim uygulamasında çeşitli sorunlar yaşanmaya devam etmektedir . Kılınç
(2005) tarafından yapılan; Birleştirilmiş ve Normal Sınıflarda Okuyan 4. ve 5. Sınıf
Öğrencilerinin Türkçe ve Matematik Derslerindeki Başarılarının Karşılaştırılması adlı
çalışmada 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin, Türkçe ve matematik derslerindeki başarıları
arasındaki fark belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda normal öğretim yapan
okullardaki 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin birleştirilmiş sınıf öğrencilerine göre Türkçe ve
matematik dersinde daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Özellikle ülkemizde birleştirilmiş sınıflı okullara yönelik yapılan çalışmalara
bakıldığında , daha çok öğretmen ya da öğretmen adaylarına yönelik yapıldığı
görülmektedir. Oysa ki , eğitim – öğretim sürecinin çok önemli bir paydaşı olan
çocuklarımızın bu okullara yönelik düşüncelerinin tespit edilmesi önemlidir. Zira milli
eğitim politikalarının oluşturulmasında diğer yandan bu okullarda hizmet yapacak olan
eğitimcilerimizin karşı karşıya kalacakları öğrencilerinin bakış açılarını bilmelerinin daha
nitelikli bir eğitim yapmalarına az da olsa yön verebilir düşüncesiyle böyle bir çalışmanın
yapılmasına karar verilmiştir.
YÖNTEM
Bu araştırma da nitel araştırma tekniklerinden “ tematik analiz” kullanılmıştır.
Genel olarak nitel araştırmalar, araştırma yapılan ya da yapılması planlanan kişilerin sahip
oldukları deneyimlerinden doğan anlamların sistematik olarak incelenebilmesinde tercih
edilen bir yöntemdir (Ekiz, 2009). Nitel araştırma tekniklerinin öne çıkan özellikleri doğal
ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü olması, bütüncül bir yaklaşıma
sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, araştırma deseninde esnekliği olması ve
tümevarımcı bir analize sahip olmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Tematik analiz; temalar yolu ile ‘ilişkilerin’ ve ‘durumların’çalışılmasında,
aydınlatılmasında ve belirlenmesinde; raporlaştırılmış analiz oluşturmak amacıyla özellikle
sosyal ve eğitim bilimlerinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. İlişkiler belli bir
yapıyı, belli bir bütünü oluşturan dallardan, birimlerden her biri, örnek ve biçim olarak
tanımlanmıştır. Durumda bu anlamda belli bir zaman kesiti içinde, etkisinde, içinde
bulunduğu koşulların tümü, bir şeyi belirleyen koşulların tamamı olarak görülmektedir. Bu
teknikle zengin detaylara sahip veri, asgari olarak düzenlenir ve betimlenir (Braun ve
Clarke, 2006).
Çalışma Grubu
Çalışma grubu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Rize iline bağlı 4 birleştirilmiş
sınıflı okulda eğitim gören 28 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin
demografik yapıları şu şekildedir.
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Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Cinsiyet Dağılımları
Kız
12
Erkek 16
Eğitim Gördüğü Sınıf Düzeyi
Sınıf 1 4
Sınıf 2 8
Sınıf 3 10
Sınıf 4 13

Verilerin Toplanması
Yapılan bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır.
Bu yöntem ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış
görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer almaktadır (Karasar, 2009). Hem sabit
seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleştirir
(Büyüköztürk vd. 2010). Araştırmaya bu esnekliği sağladığı için yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan görüşme soruları araştırmacı
tarafından ilgili alan yazının taraması yapılarak hazırlanmış ve uzman görüşü alınarak
kapsam geçerliliği gözden geçirilmiş sorulardan oluşturulmuştur. 8 öğrenci ile ön
uygulama yapılmıştır. Daha sonra asıl uygulamalar 28 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
Önceden okul idaresi ve velilerden gerekli izin alındıktan sonra görüşme (etik) formları
kullanılarak veriler toplanılmıştır. Etik formu Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından
(http://etik.meb.gov.tr/bilgi.html) yayınlanan araştırma etik kuralları göz önüne alınarak
hazırlanıştır. Verilerin toplanmasında ve etiksel prosedürün tamamlanmasında iki farklı
araştırmacı farklı zamanlarda çalışarak verilerin güvenilirliğini sağlamak için koordinasyon
içerisinde çalışmışlardır.
Görüşme formunda yer alan 18 sorudan bazıları aşağıda sunulmaktadır.
1. Köyde eğitim görmekten memnun mu?
Neden ?
2. BSO’da eğitim görmekten memnun mu?
Neden?
3. Taşımalı sistemde okumak ister mi ?
Neden ?
4. Velisi derslerine yardımcı olur mu ?
Oluyorsa veya Olamıyorsa Neden?
5. Öğretmenlerinden memnun mu ?
Cevap “evet” veya “hayır” neden?
6. Okuldaki eğitimden memnun mu?
Neden?
7. Okulun fiziki yapısı ve imkanlarından memnun mu?
Neden?
8. BSO da’ uygulanan öğretim programını buluyorlar?
9. Arkadaşlarından memnun mu?
Evet veya Hayırsa neden?
10. Okul bahçesinden memnun mu?
Evet veya Hayırsa neden?
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Verilerin Analizi
Görüşülen bireylerin ortaya koyduğu düşünceleri betimlemek amacıyla nitel veri
analiz tekniklerinden tematik analiz kullanılmıştır. Tematik analiz yapılırken sırasıyla;
görüşmeler yazıya dökülmüş, ilk kodlar sistematik bir biçimde belirlenmiş ve ilgili veriler
her kod için birleştirilmiş, olası temalara ilişkin kodlar toplanmış, tüm verilerle yapılan
kodlamalar kontrol edilmiş ve analiz için bir harita oluşturulmuştur. Analiz devam ederken
her tema için net adlandırma ve tanımlamalar yapılmış ve son olarak da bu bilgilere ilişkin
raporlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler yapılırken görüşmede kullanılan
sorulardan da yararlanılmıştır (Clarke ve Braun, 2013).
Şekil 1: Bulgulara ait şematik analiz

BULGULAR
Öğrencilerle yapılan görüşmelerin metne dönüştürülmesi ve kodlama sonucunda
öğrenci görüşlerinde vurgulanan özelliklerle elde edilen temalar ve alt temalar aşağıdaki
tabloda gruplandırılmıştır.
Tablo 2. Temalar ve Alt Kategoriler Tablosu
Temalar
1
1.

BSO ve Taşımalı Sistem
Algısı

2.

Öğrenme Ortamı Algısı

3.

Okulun Fiziki Ortamı ve
Temizlik Algısı

4.

Sosyo - Kültürel Çevre Algısı

2
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
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Alt Katogoriler
Öğrencilerin BSO yönelik görüşleri
Öğrencilerin taşımalı sisteme karşı görüşleri.
BSO da okuyan öğrencilerin yaşam koşullarına yönelik
görüşleri
Sınıfın atmosferine yönelik düşünceler
Eğitim öğretim süreçlerine yönelik düşünceler
Okulun temizliğine yönelik görüşleri
Okulun ısınma sorununa yönelik görüşleri
Okulun fiziki olanaklarına yönelik görüşleri
Okulun bahçesine yönelik görüşleri
Köyün kültürel ortamına yönelik düşünceler
Velilerinin eğitim düzeylerine yönelik düşünceler
Arkadaş çevresinin kültürü ve davranışlarına yönelik
düşünceler
Okulun duygusal ve sosyal atmosferine yönelik
düşünceler
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1. Öğrencilerin BSO ve Taşımalı Okullara Karşı Bakış Açıları
Araştırmaya katılan 28 öğrencinin 22’ü taşımalı sistemde eğitim görmek
istemediklerini söylemişlerdir. Bunun gerekçesi olarak ise; taşımalı sistemin BSO’ya göre
daha az güvenli olması, taşımalı okulların evlerinden uzak olması, ailelerine istedikleri an
ulaşamama kaygısı sabah erkenden kalkma mecburiyetleri, kış aylarında yolların tehlikeli
oluşu gibi sebepler öne sürdükleri gözlemlenmiştir.

Şekil 2: Öğrencilerin BSO ve Taşımalı Okul Algısı
Bu konu hakkında bazı öğrenciler şu görüşleri öne sürmüşlerdir;
“ İstediğim an ailemi görebiliyorum. Bu durum beni rahatlatıyor.” (Ö3)
“Özellikle kış aylarında yollar çok kötü. Bir ara kaza olduğunu duydum ve çok
korktum. Her an bizim başımıza da gelebilir “(Ö8)
“Sabah kalkmak istemiyorum. Taşımalı okulda okuduğumda en az 1 saat erkenden
kalkmak zorundayım” (Ö14)
“Buradaki arkadaşları hep tanıdık. Bir problem olduğunda kuzenime söylüyorum o
bana yardımcı oluyor” (Ö18)
“ Burada daha iyi eğitim aldığıma inanıyorum, öğretmenime bilmediğim herşeyi
soruyorum. Ama taşımalı eğitimde bunu yapabilmem zor” (Ö26)
Diğer yandan 4 öğrenci taşımalı okullarda eğitim görmek istediklerini
belirtmişlerdir. Buna neden olarak ise; taşımalı okullarda daha iyi eğitim olanaklarının
olması yönündeki düşünceleri, köydeki bazı arkadaşlarının bu okullarda eğitim görmesi,
merak duygusu ve köyde eğitim görmekten memnun olmamaları gibi nedenler
gösterilebilir.
Araştırmaya dâhil edilen 2 öğrenci ise bu konu hakkında fikirlerinin olmadığını
söylemişlerdir. Bunun nedeni olarak özellikle taşımalı sistem hakkında fikirleri olmaması
gösterilebilir.
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2.
Öğrencilerin okul - sınıf atmosferi ve öğrenme ortamına karşı bakış
açıları
Yapılan bu çalışmada öğrencilerin en çok olumsuz görüş bildirdikleri tema alanı olarak
öğrenme ortamı ve sınıf atmosferine yönelik olmuştur. Özellikle birden çok sınıfın bir arada
okuması nedeniyle öğretmenli ve ödevli grupların bir arada çalışıyor olmasından dolayı
ortaya çıkan gürültü ve kargaşanın sonucu olarak memnuniyetsiz bir durumun ortaya
çıktığını söyleyebiliriz. Her ne kadar bazı öğrenciler grup çalışmaları yapmaktan zevk
alsalar da böyle bir çalışma alışkanlığının kazanılmamış olmasından kaynaklanan sorunlar
nedeniyle verimsiz bir durumun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bir ders süresi içerisinde
öğretmenin herkese ihtiyaç duyduğu zamanı ayıramaması da bir sorun olarak görülebilir.
Öğrencilerin olumlu görüş beyan ettikleri durum ise özellikle üst sınıflarla ders işlenirken
daha sonraki yıllarda öğrenecekleri bilgileri önceden görüyor olmaları olmuştur.

Şekil 3: BSO öğrencilerinin öğrenme ortamı düşünceleri tematik analizi
Bu konu hakkında bazı öğrenciler şu görüşleri öne sürmüştür;
- “ Asında dersleri seviyorum çünkü öğretmen üst sınıfa ders anlatırken çok şeyi
önceden öğreniyoruz” (Ö5)
- “ Grup çalışmaları yapmaktan hoşlanıyorum. Çünkü arkadaşlarımla birlikte
birşeyler öğreniyoruz (Ö7)
- “ Birisine yardım etmek beni mutlu ediyor. Kendimi öğretmen gibi
zannediyorum” (Ö28)
- “ Sınıfta çok gürültü oluyor, buda hem benim motivasyonumu bozuyor hem de
ders dinleyemiyorum” ( Ö4)
- “ Derste zaman yetmiyor çünkü , öğretmen bazen diğere sınıfla ilgileniyor biz o
arada genelde bekliyoruz ve zaman geçiyor” ( Ö8)
- “ Öğretmen bir sınıfa ders anlatırken, diğer sınıf ödev yapıyor. Ancak sınıfta
kargaşa olduğu için verimli olmuyor” (Ö11)
3. Okulun fiziki yapısı ve olanaklarına karşı bakış açıları
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Araştırmanın yapıldığı 4 köy ilkokulunun da daha önceleri müstakil okul olmaları
nedeniyle fiziki yeterlilik anlamında pek fazla bir sorunun olmadığı gözlemlenmiştir. Bu
yüzden öğrencilerin büyük çoğunluğunun okulun fiziki yapı yetersizliklerine karşı herhangi
bir olumsuz bakış açıları söz konusu değildir. Sadece bazı okullarda okul bahçelerinin
yetersizliği ve laboratuar ya da bilgi teknolojileri sınıflarının olmamasından şikâyetçi
oldukları görülmüştür. Okulların temizlik hizmetleri bazı okullarda İŞKUR elamanları
tarafından yürütülürken. Bazı okullarda velilerin kendi imkânlarıyla tuttukları hademeler
tarafından sürdürülmektedir. Öğrenciler bu anlamda temizlik ve ısınma sorununu pek fazla
dile getirmemişlerdir.

Şekil 4: BSO öğrencilerinin okulun fiziki yapı ve olanaklarına ait görüşler
Bu konu hakkında bazı öğrenciler şu görüşleri öne sürmüştür;
- “ Okulumuz büyük bir okul ve biz daha az sayıda olduğumuz için bina ve sınıf
bize yetiyor” (Ö4)
- “ Okulumuzun bahçesinde basket potası olsa iyi olur . Bazen basket oynarız
(Ö19)
- “ Okulumuzda kütüphane yetersiz istediğimiz her kitabı bulamıyoruz” (Ö21)
- “Okulumuzu ablalar temizliyor. Bir sorun olmuyor” ( Ö27)
4. Öğrencilerin Okulun bulunduğu Sosyo - Kültürel Çevreye Karşı Bakış
Açıları
Genel anlamda öğrenciler okullarının bulunduğu köy ortamından memnunlar .
Bunun nedeni olarak ise köy ortamının bildikleri ve tanıdıkları çevre oluşu ve kültürlerinin
yabancı olmaması olabilir. Okuldaki arkadaş çevrelerini tanımaları ve aynı kültürden
gelmeleri de öğrenciler için olumlu bir durum iken, özellikle büyük öğrencilerin küçükler
üzerinde sosyal ve fiziki baskı oluşturması yönündeki bazı öğrencilerin görüş beyan
etmeleri olumsuzluk olarak görülmüştür. Velilerin eğitim düzeylerinin düşük oluşu
nedeniyle çocuklarına ödevlerde yardımcı olamamaları da öğrenciler için bir olumsuzluk
olarak görülmekte.
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Şekil 5: BSO öğrencilerinin sosyo- kültürel ortama ait düşünceler
Bu konu hakkında bazı öğrenciler şu görüşleri öne sürmüştür;
- “ Okulumuzun bulunduğu çevreyi tanıyorum. Hep akraba, dost ve tanıdık bu
durum beni rahatlatıyor” (Ö5)
- “ Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynuyoruz. Ancak bazen büyükler bizi itip
kakıyor. Bu durum bizi korkutuyor” ( Ö21)
- “ Benim anne babam bana ödevlerimde yardımcı olamıyor. Ben de büyük abi ve
ablalardan yardım alıyorum. Bazen de öğretmenime soruyorum” (Ö28)
TARTIŞMA ve SONUÇ
Birleştirilmiş sınıf uygulaması sadece ülkemize mahsus bir durum değildir. Değişik
sebeplerle de olsa bu tip uygulamalara başka ülkelerde de rastlamaktayız. Ancak bizim gibi
kırsaldan kentlere doğru yoğun göç hareketliliğinin olduğu ülkelerde ister istemez bu tip
uygulamalar mecburiyet haline gelmektedir.
Yapılan bu araştırmada her ne kadar öğrenciler okullarından memnun görünseler de
araştırmanın gerçekleştirildiği okullarda değişik sorunların olduğu ortaya çıkmıştır.
Öğrenciler özellikle birden çok sınıfın aynı derslikte okutulması ve müstakil okullarda
uygulanan programın aynısının uygulanmaya çalışılmasının öğretmenlerin yükünü bir hayli
arttırdığı görüşündeler. Bazı öğrenciler öğretmenlerinin ellerinden geleni yaptıklarını
belirterek bu duruma dikkat çemişlerdir. Gerçekten de birden çok sınıfı bir arada okutmak
ciddi anlamda uzmanlık isteyen, emek ve tecrübe gerektiren bir durumdur. Bu anlamda
özellikle genç ve tecrübesiz öğretmenlerin ya da sözleşmeli öğretmenlerin bu okullara
veriliyor olması programın başarıya ulaşmasını daha da zorlaştırmakta, öğretmenin
etkililiğini azaltmaktadır. Bu okullara BSO konusunda hizmet öncesi/ içi eğitim almış ya
da tecrübeli öğretmenlerin verilmesi istenilen sonucun elde edilmesi anlamında önemli
görülmektedir. Zira uygulamanın yapıldığı iki okulda ücretli öğretmenlerin görev aldığı
görülmüştür.
Özellikle BSO’da öğrenci açısından olumlu bir ortamının oluşturulabilmesi için şu
öneriler getirilebilir.
- Öğretmenler özellikle köy çocuklarıyla iyi iletişim kurabilmeli, onların geldikleri
sosyo- kültürel çevreyi iyi tanımalıdır.
- Öğretmenler öğrencilerine okulunu sevdirmek için değişik eğitsel ve sosyo
kültürel etkinlikler düzenlemelidir
- Öğretmen okul ve sınıf ortamını fiziksel açıdan çok iyi hazırlamalı, albenili bir
ortam oluşturmalıdır
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-

-

Öğrenciler için özellikle okul bahçesinde uygun oyun alanları oluşturulabilir ( kum
havuzu, basket potası, voleybol sahası vb.)
Sınıf ve okulda olumlu disiplin ortamı oluşturmalıdır
Öğrencilerinin yaratıcılık ve girişimciliklerini desteklemeli bu yönte değişik proje
ve çalışmalar yaptırılmalıdır
Öğretmen dersine planlı ve hazırlıklı girmelidir
Veliler daha çok eğitim sürecine dâhil edilmeli, gerekirse onlara bazı konularda
eğitimler verilmelidir
Belirli aralıklarla aile ziyaretleri yapılmalıdır
Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programlarında okuyan öğretmen adaylarının
bu okullarda belli bir süre staj yapmaları sağlanmalıdır
Zaman zaman öğrenciler ve gerekirse velilerle birlikte şehir merkezlerine yönelik
kültürel, sanatsal vs. geziler düzenlenmelidir. Milli Eğiitm Bakanlığı bir proje
kapsamında böyle bir çalışmayı gündemine alabilir
İyi bir model olması için okula zaman zaman önemli kişiler çağrılabilir
Okulun kullanılmayan mekânları değişik amaçlarla kullanılabilir
Fakir aile ya da öğrencilere maddi destekler sağlanabilir
Müstakil okul programlarının uygulanması yerine, birleştirilmiş sınıflara yönelik
özel ders programları geliştirilebilir
Şehir merkezindeki okullarla ortaklaşa değişik programlar düzenlenebilir
Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler normal sınıflarda görev yapan
öğretmenlere göre daha fazla performans ortaya koymak zorundalar. Dolayısıyla
bu tip okullarda görev yapan eğiticilerin alacağı ücretlerde bu durum göz önüne
alınarak yeniden düzenlenmelidir. Fevzi Dursun tarafından yapılan bir araştırma
da da aynı önerinin ortaya konduğu görülmektedir. (Dursun, F. (2006). Böyle bir
düzenlemenin yapılması bu okulları daha nitelikli öğretmenlerin tercih etmesini
sağlayabilir.
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1. SINIFLARDA UYGULANAN UYUM VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Cengiz BAYRAKTAR
Ercan ALTINTAŞ
ÖZET
Bu araştırmada Uyum ve Hazırlık Çalışmalarının öğretmen görüşlerinden yararlanarak öğrencilerin sınıf
yönetimi, ilk okuma yazma becerileri ve okula uyumu üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda ilkokul birinci sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınarak, Uyum ve
Hazırlık Çalışmalarının birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına etkisini, öğrenci velilerinin uyum ve
hazırlık dönemi hakkındaki tepkilerini, Uyum ve Hazırlık Çalışmalarının süresi ve çalışma kitapları
hakkındaki genel düşüncelerini, uyum ve hazırlık çalışmaları hakkındaki önerileri; görüşme ve mülakat
tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmanın evreni 2013 - 2014 eğitim öğretim yılında Rize il merkezindeki Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul birinci sınıflardan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini farklı mesleki
deneyim düzeyinde bulunan birinci sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan 16 sınıf
öğretmeninin 8 tanesi 1-10 yıl, 5 tanesi 10-20 yıl 3 tanesi ise 20 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahiptir.
Araştırma sonucunda iki görüş ortaya çıkmıştır. Birinci görüşte uyum ve hazırlık çalışmalarının 66 aydan
küçük öğrencilerin okuma-yazma hazırlıklarına ve okula uyum düzeyinde olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırma sonucundan çıkan ikinci görüş ise öğretmenlerin etkinlikleri kolay ve yetersiz
buldukları, sürenin etkinliklere uygun planlanmadığı, okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin süreç içinde
sıkıldıkları ve velilerin çocuklarının gelişim düzeylerine göre tutumlar sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu
bulgulara dayanarak uyum ve hazırlık çalışmaları dönemi ile ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uyum ve hazırlık, ilkokul 1. sınıf, okula uyum, sınıf yönetimi, okumaya hazırlık,
yazmaya hazırlık.

GİRİŞ
Eğitimde yapılan yenilik çalışmaları cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar
devam etmektedir.
Bir toplumdaki yenileme çalışmalarını sağlayacak en temel öğe öğretmenlerdir
(Eurydice, 2008:59). Öğretmenlerin eğitim sürecinin kalitesine ilişkin etki gücü başka
unsurlara oranla daha etkindir. Bununla beraber öğretmenler hangi yeterliliklere sahipse
yenileme çalışması sonucunda ortaya konulan ürünleri bu şekilde bireylere aktarmakta ve
eğitim birimlerinde gereken uygulamaları yerine getirmektedir. Başka bir anlatımla eğitim
süreçlerinde kazanımların tespit edilmesi, derslere ilişkin temaların artırılması, içeriklerin
öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun şekilde tasarlanması, kazanımlara ulaştıracak
materyallerin sağlanması, eğitim süreçlerinin teknoloji ile sağlanması ve benzeri yenilik
çalışmaları yalnız yenileme çalışmalarını yerine getirecek öğretim elemanlarının sahip
oldukları yeterliliklere bağlı olarak gelişmektedir. Okul hayatına başlamak, öğrenci için ilk
kez karşılaşacağı bir durum oluşturmaktadır. Bu durum ne kadar sistematik biçimde
planlanmış olsa da okul hayatının başladığı ilk zamanlarda öğrenci zorlanabilir; okula uyum
sorunu yaşayabilir. O döneme değin ebeveyninin gözbebeği olan ve yoğunlaşılan bireyden,
anne-babasından uzaklaşarak zamanının çoğunda önceden görmediği insanlarla beraber
olması beklenir. Ancak, okula uyum sağlama konusunda her çocuk aynı beceriye sahip
değildir. Buna karşın birey, okul öncesi dönem eğitim kurumuna başlamışsa eğitim sürecine
daha kolay uyum geliştirecektir. Ama yine de okula başlama farklı ortama uyma demek
olacaktır (Özgenel, 1992:24). Yeşil (2008) tarafından yapılan ve okul öncesi eğitimin
çocukların ilköğretim 1. sınıftaki okula uyumlarına etkisinin ele alındığı çalışmada,
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öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Okul öncesi eğitim almış olma okula uyum sürecini
hangi düzeyde etkilediğini ortaya koyacak biçimde açık uçlu sorular düzenlenmiş ve bu
düşüncelere dayanarak anket ifadeleri hazırlanmıştır. Araştırmada okul öncesi eğitimin,
ilköğretime uyumu kolaylaştırdığı ortaya konulmuştur. Erkan ve Kırca (2010)
araştırmalarında okul öncesi eğitim alan-almayan bireylerin okula hazırbulunuşluk
düzeylerinin cinsiyetlerine ve anne-baba öğrenim düzeylerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını ele almışlardır. Cinsiyet bakımından hazırbulunuşluk düzeylerinde
istatistiki farklılaşma belirlenmemiştir.
İlköğretime başlamak çocuğun yaşamında oldukça önemli bir olaydır. Birey bu
dönemde, doğduğu ve büyüdüğü, kendini güven içinde hissettiği aile kurumunun dışındaki
bir kuruma ve değişik bir ortama adım atmaktadır (Erkan, 2011:186). İlk kez evden
ayrılmakta ve hiç tanımadığı yabancı bir ortama, onu koruyabileceğini düşündüğü
kişilerden yoksun bir biçimde girmektedir. Evde istediği zaman istediğini yapabilme
özgürlüğüne sahip olan çocuk, ilk kez zil çalmadan dışarı çıkamayacağını, etrafındakilerle
toplu olarak hareket etmesi gerektiğini anlar (Oktay ve Unutkan, 2005:145). Bu ortamda
uyulması gereken birtakım kurallar, farklı özelliklere sahip öğretmenler ve öğrenciler,
başarması gereken dersler ve yapması gereken birtakım görevler bulunmaktadır (Dinçer,
2005). Kuşkusuz çocuktan da bu duruma uyum sağlaması ve başarılı olması
beklenmektedir (Oktay, 2010). Birey açısından okula başladığı ilk haftalarda kurallara
uyma, sosyal iletişim yaşama, duygu ve davranışlarını kontrol etme gibi özellikler önemli
bir değerdir. Bireyler geçmişteki toplumsal-duyuşsal ve okul öncesi yaşantıları bakımından
bu dönemde başarılı ya da başarısız olabilirler (Bilgili, 2007).
Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılında aldığı kararlarla 4+4+4 eğitim sistemine geçerek
eğitimde yenilik çalışmalarına geçmiştir. Bu yasal düzenleme sürecinde okula başlama 60
aya indirilmiş; bu düzenleme çocukların daha küçük yaşta okumaya ve yazmaya geçmesine
olanak sağlamıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye
Kurulu Başkanlığınca “Uyum ve Hazırlık Çalışmaları” isminde bir yönerge uygulamaya
geçirilmiştir. Yönerge, 2012-2013 eğitim-öğretim yılıyla birlikte okula ilk kez giden ve 5
yaşını bitirmiş çocuklara yönelik, okullarda ilk 12 haftada yapılması gereken faaliyetleri
içermektedir.
Uyum ve hazırlık çalışmalarının hedefi, birinci sınıfa yeni başlayan çocukların okuluna,
öğretmenlerine, diğer öğrencilere, öğretim faaliyetlerine uyumunu sağlamak; birinci sınıf
derslerine hazırlık çalışmaları yaparak okuma ve yazma çalışmalarına alt yapı kazandırmak
ve Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler, Müzik
derslerindeki kazanımları belli düzeyde kazandırmaktır.
Eğitim sistemlerinin en temel unsurlarından olan eğitim programlarının yürütülmesinde
en büyük görev, şüphesiz ki öğretmenlere verilmektedir. Öğretmenlerin yürüttükleri
programa ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi, o programdaki çalışmalara yönelik zayıf ve
eksik yanların ortaya çıkmasını sağlayarak, yetkililerin çalışmaları tekrar gözden
geçirmelerine fırsat sağlayacaktır.
İlkokul 1. sınıflarda uygulanan uyum ve hazırlık çalışmalarının, öğretmen görüşlerine
göre değerlendirilmesiyle ilgili literatürde yer alan çalışmaların büyük çoğunluğunda, nicel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Hâlbuki nitel çalışmalar, bir olgu hakkında anketlerle elde
edilemeyecek derinlikte veriye ulaşılmasını sağlar ve nitel araştırmalarla daha
derinlemesine analizler yapılabilir. Bu sebepten dolayı uyum ve hazırlık çalışmalarının
öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesinin ve nitel araştırma yöntemiyle
araştırılmasının daha çok fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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Problem Cümlesi
İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin uyum ve hazırlık çalışmaları sürecinde sınıf
yönetimi, ilk okuma yazma becerileri ve okula uyumu ile ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin
öğretmen görüşleri nelerdir?
Alt Problemler
1) İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin uyum ve hazırlık çalışmaları sürecinde sınıf
yönetimi ile ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? Okul öncesi
eğitimi almış öğrenciler ile diğer öğrenciler nasıl farklılaşmaktadır? Farklı yaş grubu
öğrencilerin aynı sınıfta olması nasıl etkilemektedir?
2) İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin, uyum ve hazırlık çalışmaları sürecinde ilk
okuma yazma becerileri ile ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
Okul öncesi eğitimi almış öğrenciler ile diğer öğrenciler nasıl farklılaşmaktadır? Farklı yaş
grubu öğrencilerin aynı sınıfta olması nasıl etkilemektedir?
3) İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin uyum ve hazırlık çalışmaları sürecinde okula
uyumu ile ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? Okul öncesi
eğitimi almış öğrenciler ile diğer öğrenciler nasıl farklılaşmaktadır? Farklı yaş grubu
öğrencilerin aynı sınıfta olması nasıl etkilemektedir?
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin, uyum ve hazırlık çalışmaları
sürecinde sınıf yönetimi, ilk okuma yazma becerileri ve okula uyumu ile ilgili yaşadıkları
sorunların öğretmen görüşlerinden yararlanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın Önemi
2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde ilk defa uygulamaya koyulan uyum ve hazırlık
çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik bu araştırmanın sonuçları programın etkililiğinin
ve eksikliklerinin ortaya çıkarılması açısından önemli görülmektedir.
İlköğretime Başlama Yaşının Öne Çekilmesi
Araştırmalar bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor yönden okula başlamak için hazır
hale gelen öğrencilerin okul hayatlarında başarı seviyelerinin daha yüksek olduğunu, hazır
hale gelmeden okula başlayan öğrencilerin ise okul hayatlarında başarı seviyelerinin daha
düşük olduğunu ve okulu bırakma eğilimlerinin daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya
çıkarmıştır.
Dünyada Okula Başlama Yaşı
Ülkeler

Okula Başlama Yaşı

Okul Öncesi

Finlandiya

7

Zorunlu Değil

Fransa

6

Zorunlu (3 Yıl)

İngiltere

5

İlköğretime Bağlı

Japonya

6

Zorunlu

Belçika

6

Zorunlu (3 yıl)

Danimarka

7

Zorunlu Değil

Avusturya

6

Zorunlu Değil
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Yukarıdaki tabloda verilen okul öncesi eğitimi zorunlu olmayan ülkelerde de bu eğitimi
alma oranı %90 üzerindedir.
Ülkemizde Avrupa Birliği projesi kapsamında % 65 seviyesine yükselmiştir.
İlgili Çalışmalar
Yapılan çalışmalar incelendiğinde okul öncesi öğrencilerinin etkinliklerde daha başarılı
oldukları halde sınıf yönetiminde sıkıntılar yaşamaları, velilerin tutumlarının değişiklikler
göstermesi ve okullarda uyum ve hazırlık çalışma sürelerinin farklılık gösterme nedenleri
yeterince incelenmemiştir.
Bu nedenle uyum ve hazırlık çalışmalarının yanında yukarıda belirtilen faktörler
açısından da ayrıntılı olarak incelenmesi uyum ve hazırlık çalışmalarının daha çok boyutta
değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
İlkokul 1. sınıfta görev yapan öğretmenlerin Uyum ve Hazırlık çalışmaları hakkındaki
görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Nitel olarak yapılan bu araştırmada durum çalışması benimsenmiştir.
Çalışma Grubu
Bu çalışmanın evrenini Rize il merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait ilkokullar da
görev yapan 16 öğretmen oluşturmuştur.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada verilerin toplanması amacıyla bir görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme
formundaki 6 açık uçlu soru, araştırmadaki alt amaçlara dayanarak belirlenmiştir.
Ölçme aracının kapsam geçerliğinin sınanması amacıyla alan uzmanından görüşler
alınmıştır.
Alan uzmanından gelen dönütler doğrultusunda görüşme soruları ön uygulama için 3
birinci sınıf öğretmenine uygulanmıştır.
Ön uygulamadan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek ölçme aracındaki soruların
istenilen özelliği ölçüp ölçmediğine bakılmış ve sorular biçimlendirilerek son uygulamaya
hazır hale getirilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan veriler betimsel olarak analiz edilmiştir.
Öğretmen Görüşleri kodlanmış, eşleştirilmiş ve alt temalar oluşturulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMALAR
Bulgularla ilgili temalar, alt temalar ve kodlar, araştırmada kullanılan sorular, başlıklar
altında verilmiş; kodlar ifade edilirken öğretmenlerin görüşlerinden doğrudan aktarmalar
sağlanarak örnek fikirlere yer verilmiştir. Araştırmadaki sorulara dayanarak şekillendirilen
temalar aşağıda verilmiştir.
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Temalar

Psiko-motor

Öğrenci

Sınıf
yönetimi

Sosyalduyusal

Bilişsel

Okul öncesi

Kitap ve
etkinlik

Süre

Oryantasyon
etkinlikleri

1. ay
etkinlikleri

Veli

2. ay
etkinlikleri

Öneriler

3. ay
etkinlikleri

Uyum ve Hazırlık Çalışmalarında Öğrenci Temasına İlişkin Bulgular
“Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Programının öğrencilerin hazırbulunuşluklarını
geliştirmeye ne tür katkıları olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik öğrenci teması
oluşturulmuştur.
Öğrenci teması gelişim özelliklerine göre üç alt tema oluşturuldu.
Öğretmen

Psiko-motor Gelişime İlişkin Bulgular

Ö9

Küçük öğrenciler kalem tutma, boyama yapma ve öz bakım becerilerinde sorunlar yaşıyorlar. El
becerilerinin gelişmesine katkısı az oluyor. Parmak kasları gelişsin diye oyun hamurları
kullandım

Ö4

Çalışmaların kolay ve eğlenceli olduğu için küçük kas gelişime olumlu katkısı oluyor

Ö7

Yaş grubu küçük olan öğrencilerin el kaslarının gelişmesi için gerekli zamanı oluşturuyor

Öğretmen görüşlerinden faydalanarak uyum ve hazırlık döneminin öğrencilerin psikomotor gelişim açısından değerlendirildiğinde küçük öğrencilerin parmak kaslarının gelişim
düzeyinin yeterli olmadığı görülmüştür. Öğretmeler etkinliklerin öğrencilerin küçük kas
gelişimine katkı sağladığı, yaşı küçük olan öğrencilerin el kaslarının gelişmesi için gerekli
zamanın oluşturulduğu onlar için çalışmaların kolay ve eğlenceli olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca parmak kasları geliştirmek için ek çalışmalar yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmen

Sosyal ve Duyuşsal Gelişime İlişkin Bulgular

Ö1

Okul kültürüne ve diğer öğrencilerle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için oyunlar oynadık

Ö7

Yaşı küçük öğrencilerin annelerinden ayrılmak istemedikleri için okula karşı fobi oluşturdu.
Eğlenceli etkinlikler öğrencilerin okul fobilerini atmalarında yardımcı oluyor

Ö6

Çocuğun okula başlarken tereddütlü davranışları süreç sonunda sona eriyor

Ö3

Basit çizgi çalışmaları ile öğrencilerin kendine olan güvenini kazanması amaçlamış fakat yaşı
büyük olan öğrenciler basit çizgi çalışmalarını kısa sürede yaptıkları için küçük olan öğrenciler
bu çalışmaları yapmak istememektedir

Ö5

Küçük olan öğrenciler çalışmaları büyüklerden sonra yaptıkları için kendilerine olan güvenlerini
kaybetmekte ve okula gelmek istememektedirler

Öğretmen görüşlerine bakıldığında yaşı küçük olan öğrencilerin okula uyum açısından
sıkıntılar yaşadığı, kendilerine olan güveni kaybettikleri ve okula gelmek istemedikleri,
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bunun sonucunda da okul fobisi oluştuğu görülmektedir. Öğretmenler boyama ve basit
çizgi çalışmaları ile onların kendilerine olan güvenini kazanmalarını sağladıklarını ifade
etmişlerdir. Oyunlarla öğrencilerin okula uyumunu ve arkadaşlarına alıştığını
belirtmişlerdir.
Öğretmen

Bilişsel Gelişime İlişkin Bulgular

Ö2

Daha önce zihinlerinde var olan okuma ve yazma ile ilgili ön bilgilerini hatırlatıp geliştirmesini
sağlıyor

Ö13

Yaşı büyük olan öğrenciler derslerle ilgili verdiğimiz yönergeleri yapabilirken küçük olan
öğrenciler verdiğimiz yönergeleri uygulayamamaktadır.

Ö6

60 aylık öğrenciler defterleri kullanırken sayfa bittiğinde arka sayfaya geçebileceklerini
düşünemiyorlar

Öğretmenlerin görüşleri analiz edildiğinde bilişsel gelişim açısından harfler ve sayılar
hakkında ön bilgileri hatırlatıp geliştirdiğini, okuma ve yazmaya hazır hale getirdiğini
ancak yaşı küçük olan öğrencilerin yönergeleri anlamakta zorluk çektikleri söylenebilir.
Uyum ve Hazırlık Çalışmalarında Sınıf Yönetimi Temasına İlişkin Bulgular
“Farklı yaş grubu öğrencilerinin aynı sınıfta olmasını sınıf yönetimi açısından
değerlendirebilir misiniz?” sorusuna yönelik sınıf yönetimi teması oluşturulmuştur.
Öğretmen

Sınıf Yönetimine İlişkin Bulgular

Ö9

Sürekli ders içinde ayağa kalkma ve sınıfta oyun oynama davranışı sergiliyorlar. Bu yüzden
ders sırasında sürekli uyarılarda bulunmak zorunda kalıyorum

Ö4

Yaşı küçük olan öğrencilerimin sürekli derste beslenme ihtiyacı, uyuması ve tuvalet
ihtiyaçları yüzünden sıkıntılar yaşadım

Ö2

Okul öncesi eğitimi alan öğrenciler benzer etkinlikleri daha önceden yaptıkları için uyum ve
hazırlık çalışmalarındaki etkinlikleri 5-10 dakikada bitiriyorlar. Bu yüzden dikkatimi çekmek
için sınıfta gürültü çıkarıyorlar.

Öğretmenlerin görüşleri analiz edildiğinde sınıf yönetimi açısından yaşı küçük
öğrencilerin gerekli olgunluk düzeyine ulaşmadığı için beslenme ve tuvalet ihtiyaçlarından
dolayı sıkıntı çektiklerini ifade etmişlerdir. Okul öncesi eğitimi almış öğrenciler benzer
etkinlikleri daha önceden yaptıkları için etkinlikleri çok kısa sürede bitirmişler. Bundan
dolayı öğrenciler dikkat çekmek amacıyla gürültü çıkardıkları için sınıf düzenini bozdukları
söylenebilir.
Uyum ve Hazırlık Çalışmalarında Okul Öncesi Eğitimi Temasına İlişkin Bulgular
“Uyum ve Hazırlık Çalışmalarını, okul öncesi eğitimi almış çocukların dersleri
üzerindeki etkinliğini; okul öncesi eğitimi almamış çocukların dersleri üzerindeki
etkinliğine göre değerlendirebilir misiniz?” sorusuna yönelik okul öncesi eğitimi teması
oluşturulmuştur.
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3.3.

Okul Öncesine İlişkin Bulgular

Ö1

Okul öncesi eğitimi işimizi çok kolaylaştırıyor. Anlama ve algılamaları çok daha iyi, okul öncesi
eğitimi almayan öğrenciler ise makasla kesme, çizgi çizme, noktaları birleştirme etkinliklerinde
sorun yaşadılar

Ö9

Özellikle anasınıfına gitmeyen öğrencilerde çok faydalı. Onların kalem tutma becerisini, renkleri
tanımasını ve okula uyumunu sağlıyor

Ö5

Öğrencilerin bir yılda almaları gereken eğitimi 12 haftada vermeye çalışıyoruz. Okul öncesinde bu
eğitimin olması lazım

Ö16

Uyum sürecinin başında fark vardı. Çalışmalar ilerledikçe aradaki fark azaldı ve süreç sonunda
fark kalmadı

Öğretmenlerin görüşleri analiz edildiğinde okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin fiziksel,
bilişsel ve sosyal açıdan okula daha hazır durumda olduklarını, kendilerini ifade
edebildiklerini söylemişlerdir. Okul öncesi eğitimi almayan öğrenciler ise etkinlikleri
(kalem tutma, noktaların üzerinden gitme) yapmakta zorlandıkları görülmüştür. Süreç
sonuna doğru yapılan etkinliklerle farkın kapandığını belirtmişlerdir. Okul öncesi
eğitiminin sınıf öğretmenlerinin işini kolaylaştırdığını söylenebilir.
Uyum ve Hazırlık Çalışmalarında Süre Temasına İlişkin Bulgular
“Uyum ve Hazırlık Çalışmaları hakkındaki genel düşünceleriniz (etkinlik, kitap, süre)
nelerdir?” sorusuna yönelik süre teması oluşturulmuştur.
Öğretmen

Süre Temasına İlişkin Bulgular

Ö2

Süre uzun olduğu için aynı tarz etkinliklerin dönüp dolaşıp tekrar yapılması kaçınılmaz
oluyor. Sadece bir ay gibi kısa bir süre zarfı çalışmalar için yeterli oluyor

Ö12

Belli bir süre sonra diğer okulların okuma yazmaya geçtiklerini duyduğumuz için biz de
uyum planını bırakıp harf vermeye başladık

Ö7

Öğrencilere bir yılda verilmesi gereken müfredatı on iki haftada vermemiz isteniyor

Ö14

Anasınıfına gitmeyen ve yaşı küçük olan öğrenciler etkinlikleri yapamadıkları için onları
beklemek zorunda kaldık

Ö9

Uyum ve hazırlık kitabının yanında eski müfredatın da verilmesi zaman konusunda sıkıntı
yarattı

Ö10

Seslerin verilmesinde araya yarıyıl tatili girdi bundan dolayı çocuklar sesleri unuttu

Öğretmenlerin görüşleri analiz edildiğinde süre üzerinde değişiklikler yaptığı
söylenebilir. Sürenin öne çekilmesinin nedenleri arasında öğrencilerin belirli
hazırbulunuşluğa ulaşması ifade edilmiştir. Ayrıca diğer okulların ses vermeye başlamaları
öğretmenler üzerinde baskı yarattığı söylenebilir. Öğretmenler üzerinde baskı yaratan diğer
konular ise uyum ve hazırlık çalışmaları yanında eski müfredatın da yetiştirilme
zorunluluğu olduğu söylenebilir. Çalışmaları on iki hafta uygulayanlar da öğrencilerinin
okuma ve yazma için gerekli gelişim düzeyinde olmadığını bu yüzden etkinlikleri yapmakta
güçlük çektikleri için uyguladıklarını ifade etmişlerdir.
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Uyum ve Hazırlık Çalışmalarında Kitap ve Etkinlik Temasına İlişkin Bulgular
“Uyum ve Hazırlık Çalışmaları hakkındaki genel düşünceleriniz (etkinlik, kitap, süre)
nelerdir?” sorusuna yönelik kitap ve etkinlik teması oluşturulmuştur.
Öğretmen

Kitap ve Etkinlik Temasına İlişkin Bulgular

Ö11

Kitabın yanında çizgi çalışmaları verdik. Dersin içeriğini bu şekilde tamamladık

Ö5

Kitabın etkinlikleri öğrencilerin hazır bulunuşluklarına uygun değil, çoğu etkinlik çok basit. Bu
nedenle kısa sürede bitiyor. Bu da öğrencilerin sıkılmasına neden oluyor

Ö8

Etkinlikler okula normal başlayan öğrenciler ve anasınıfı eğitimi almış öğrenciler için oldukça
basit ve gereksizken 60 aylık öğrenciler için etkinlikler çok zor geliyor

Ö9

Oyunlarla ilgili etkinlikler için okulun alt yapısı yetersiz kaldığından etkinlikler
gerçekleştirilemedi

Öğretmenlerin görüşleri analiz edildiğinde etkinliklerinin yetersiz olduğu öğretmenlerin
dersin verimini arttırmak için ek çalışmalar çıkardıkları, etkinlikleri öğrencilerin kısa sürede
yaptıklarını ve bu nedenden dolayı öğrencilerin canlarının sıkıldığı, etkinliklerin belirli bir
düzene göre planlanmadığı gibi zamanlama konusunda da yetersiz olduğu ve etkinliklerin
yapılmasında sorunlar yaşandığı bunların sebebi olarak da fiziki alt yapı yetersizliği,
kitapların ayrı olması ve etkinliklerin anlaşılmasının zor olduğu söylenebilir.
Uyum ve Hazırlık Çalışmasında Veli Temasına İlişkin Bulgular
Öğrenci velilerinden program süresi boyunca aldığınız tepkiler nasıldır? Sorusuna
yönelik veli teması oluşturulmuştur.
Öğretmen

Veli Temasına İlişkin Bulgular

Ö7

Okul öncesi eğitimi almış öğrencilerin velileri programın gereksiz olduğunu, çocuklarının çok
sıkıldığını söylüyor hatta iller arası karşılaştırmalar yapıyorlar

Ö4

Benim çocuğum 3 yaşından beri bunları görüyor neden harflere geçmiyoruz

Ö10

Hocam uyum süreci iyi güzel ama okuma-yazmaya ne zaman geçeceğiz

Ö12

Diğer okullar harflere başlamış bizim okul neden başlamıyor

Ö16

Yaşı küçük olan öğrencilerin velileri hocam bizim çocuklarımız yapamıyor. Okula gelmek
istemiyorlar. Süreyi sonuna kadar uygulayalım

Öğretmenlerin görüşleri analiz edildiğinde öğretmen üzerinde baskının olduğu ifade
edilmiştir. Velilerin çocuklarının gelişimine göre tepkiler verdikleri söylenebilir. Çocuğu
okul öncesi eğitimi almış olan veliler bir an önce okuma ve yazmaya geçilmesi gerektiğini
belirtmiş; diğer veliler ise uyum planının tam olarak uygulanması gerektiği konusunda
öğretmen ile etkileşime geçtiği söylenebilir.
Uyum ve Hazırlık Çalışmalarında Öneriler Temasına İlişkin Bulgular
Uyum ve hazırlık çalışmalarına yönelik önerileriniz nelerdir? Sorusuna yönelik öneriler
teması oluşturuldu.
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Öğretmen

Öneriler Temasına İlişkin Bulgular

Ö4

Etkinliklerin verimini artırmak için oyun kartları düzenlenebilir

Ö10

Etkinlikler daha az ve birbirine benzeyenler çıkartılabilir

Ö12

Süreç içinde daha çok harf öğretilerek okuma ve yazmaya geçişte daha fazla ön bilgi kazanması
sağlanabilir

Ö13

Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmeli ve uyum ve hazırlık döneminin okul öncesinde bir yıl
olarak verilmesi sağlanabilir

Ö8

Uyum ve hazırlık dönemini sınıf öğretmenine bırakılmalı ve öğretmenlerin öğrencilerin
hazırbulunuşluluk düzeyine göre planlamaları

Ö3

Her okul kendi öğrenci yapısına göre planlamalı

Ö7

Uygulama süreci zaman olarak öğretmene bırakılmalı

Öğretmenlerin görüşleri analiz edildiğinde etkinliklerin veriminin artırılması, benzer
etkinliklerin çıkarılması, okuma ve yazma için daha çok harf çalışmasını gerektirdiği,
sürecin sadece 12 haftalık dönem yerine bir yıl sürmesi istenmektedir. Bu sürecin de okul
öncesi öğretmenleri tarafından verilmesi ve planlamanın merkezden yapılması yerine, her
okul ve sınıfın kendi koşul ve öğrenci düzeylerine göre planlanması ifade edilmiştir.
SONUÇLAR
1. 66 aydan küçük ve okul öncesi eğitim almamış öğrenciler için uyum ve hazırlık
çalışmalarının öğrencilerin psiko-motor gelişimi açısından olumlu yönde katkı
sağladığı,
2. Okulun açıldığı ilk haftalarda oluşan okul fobisinin uyum ve hazırlık çalışmalarının
sonunda aşıldığı ve öğrencilerin okul fobisini yendiği,
3. 66 aydan küçük olan öğrencilerin öz bakım becerilerini yerine getirmekte
zorlandıkları,
4. Okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin uyum ve hazırlık dönemi etkinliklerinde daha
başarılı oldukları ancak etkinlikleri çok kısa sürede bitirdikleri için sınıf yönetimi
açısından sıkıntılar yarattığı,
5. Uyum ve hazırlık döneminin uzun olması nedeniyle okuma yazmaya geç başlanması
öğrencilerin okumalarını geliştiremediklerini,
6. Sürecin her yerde aynı süreyle uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Farklılık olmasının
sebebi olarak velilerin tutumu ve zümre kararları,
7. Farklı yaş grubundaki öğrencilerin aynı sınıfta olmalarının sürecin verimliliğini
düşürdüğünü,
8. Uyum ve Hazırlık dönemi kitabındaki etkinliklerin öğrencilerin gelişimsel
özelliklerine uygun olmadığı, etkinliklerin öğretim ilkelerinden basitten-zora ilkesine
uygun olmadığı,
9. Uyum ve Hazırlık dönemi kitabındaki etkinliklerin, okuma ve yazma etkinlikleri için
yetersiz oldukları, öğretmenlerin ek kaynaklar kullandıkları,
10. Bazı okulların fiziki alt yapısının etkinlikleri gerçekleştirmede yetersiz olduğu,
11. Velilerin süreç içinde çocuklarının gelişimlerine göre karar verdikleri,
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12. Velilerin öğretmenler üzerinde sürecin uzadığını ve çocuklarının okuma yazmaya
geçmekte geç kaldıkları yönünde endişelendikleri bu yüzden de öğretmenler
üzerinde baskılar yaptıkları ileri sürülmüştür.
ÖNERİLER
1. Öğretmenler çocuğun okula uyumunu kolaylaştırmak için öğrencilere ek
çalışmalar verebilir.
2. Uyum ve hazırlık çalışmaları kapsamında öğretmenlere yönelik hizmet içi
eğitim düzenlenebilir.
3. Bu çalışmada Rize ili örnek alınmıştır. Benzer şekilde tüm illerde de bu çalışma
sürdürülebilir.
4. Birinci sınıf müfredatında uyum ve hazırlık çalışmalarından sonra kalan
zamanda uygulanabilecek şekilde değişiklikler yapılabilir.
5. Yaşı küçük öğrencilerin diğer sınıflarda da benzer sorunlar yaşayacağı
düşünülürse diğer sınıflar için de müfredatta düzenlemeler yapılabilir.
6. Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilerek uyum ve hazırlık çalışmaları okul
öncesine kaydırılabilir.
7. Okulların fiziki alt yapılarındaki yetersizlikler giderilebilir.
8. Küçük yaş grubu ile büyük yaş grubu öğrencilerinin farklı şubelerde eğitim
almaları sağlanabilir.
9. Kitaplardaki etkinliklerin niteliği artırılabilir. Bu şekilde öğretmenlerin ek
kaynaklara yönelmesi engellenebilir.
10. Veliler uyum süreci hakkında bilgilendirilerek, velilerin öğretmenler üzerinde
baskı yaratması engellenebilir.
11. Her sınıf kendi gelişim düzeyine göre uyum ve hazırlık çalışmalarını
planlayabilir.
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EYLEM ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ KULLANILARAK YÜRÜTÜLEN
MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ ANALİZİ
Hilal KALAY
Uçarsu Ortaokulu, Akçaabat, TRABZON, klyhilal@gmail.com
Selahattin ARSLAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
TRABZON selaharslan@gmail.com
ÖZET
Eğitim araştırmalarında önemli bir yöntem olarak görülen eylem araştırması yöntemiyle yapılmış matematik
eğitimi çalışmalarında bu yöntemin nasıl ve ne amaçla kullandığını ortaya çıkarmak, hem öğretmenlere ve
araştırmacılara bir kaynak oluşturmak hem de yöntemin kullanımıyla ilgili bir çerçeve çizmek açısından
gereklidir. Çalışmanın amacı, eylem araştırması yöntemiyle yapılmış çalışmaların karakteristik özelliklerini
ortaya koymaktır. Bu amaçla, 31 doktora ve yüksek lisans tezi, 10 makale ve 2 bildiri doküman incelemesi
yöntemiyle incelenerek tematik içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, araştırmaların daha
çok
bir
durumu
belirleme/ortaya
koyma,
bir
duruma
katkıda
bulunma,
bir
durumu
inceleme/gözlemleme/değerlendirme gibi nihai hedeflere odaklandıkları; çalışmalarda bilgisayar destekli,
etkinlik temelli ve farklı türden öğretim yöntemlerine başvurulduğu görülmüştür. Gelecek çalışmalarda
incelenen araştırma sayısı genişletilerek araştırmaların gelişiminin daha geniş bir çerçeveden izlenmesi
sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Eylem Araştırması, Doküman İncelemesi
ABSTRACT
Action research method is seen as one of the important methods in educational researches. In order to compose a
source to teachers and researchers and to draw a frame for using this method, it is important to reveal how the
researchers use this method. Accordingly the purpose of the study is to reveal action researches’ characteristic
features. By this purpose, 31 PhD dissertations and master theses, 10 articles and 2 papers were analysed by
document review method. Thematic content analysis method was used to analyse data. According to the
findings, it was seen that researches focused on detecting/revealing a case, contribute to a case and
analyze/observe/evaluate a case. It was also seen that, researchers used computer aided, activity based and other
methods in their studies. In the future studies, the number of investigated studies can be expanded to provide a
broader framework for the development of the research.
Keywords: Mathematics Education, Action Research, Document Review Method

1. GİRİŞ
Bütün bilim dallarında olduğu gibi eğitim alanında yapılan araştırmalarda da nicelik
ve nitelik bilgisi, alanın bulunduğu konuma dair açıklayıcı bilgiler verir fakat Türkiye’de bu
konu ile ilgili sistematik olarak yürütülen çalışmalar bulunmamaktadır. Bu araştırmalar
sistematik olarak güncellenirse araştırmacıların literatürü anlamaları kolaylaşır, alanda
yayımlanan yayınları takip eden araştırmacılar alanında gelişir ve değişir (Yalçın, Bilican,
Kezer ve Yalçın, 2009). Akademik dergilerde yayınlanan makalelerin sistemli olarak
değerlendirilmesi, matematik eğitimi araştırmalarının mevcut durumunu görmek ve
gelecekteki eğilimlerinin farkında olmak açısından önemlidir (Ulutaş ve Ubuz, 2008).
Türkiye’de matematik eğitimi alanında her ne kadar belirli bir sistematiğe oturmamış
da olsa, yapılmış birtakım çalışmalar mevcuttur. Yenilmez ve Sölpük (2014), matematik dersi
öğretim programı ile ilgili ulusal tez çalışmalarını değerlendirmiş, bu doğrultuda çalışma
kapsamında 2004-2013 yılları arasında yapılmış olan Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez
Merkezi’nden toplam 41 tez incelenmiştir. Kayhan ve Koca (2004) matematik eğitiminde
2000–2002 yılları arasında yayınlanan araştırmaları içeriklerine göre incelemişlerdir.
Yalçınkaya ve Özkan (2012), 2000-2011 yılları arasında Türkiye’de matematik öğretimi
alanında yayımlanmış, matematik öğretimi alternatif yöntem ve teknikleri ile ilgili Türkçe
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makalelerin içerik analizini yaparak, kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili eğilimleri
belirlemişlerdir. Alanda yapılan çalışmalar daha çok genel anlamda yapılmış olan doküman
incelemeleri olup, özel konularla ilgili yapılmış olan çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır.
Matematik eğitimi alanında nispeten özel bir kıstas olabileceği düşünülen belirli bir
yöntemin kullanıldığı çalışmaların doküman analizinin yapılması fikri, literatürde görülmüş
olan bu eksiklikten doğmuştur. Eğitim araştırmalarında bir yöntem olarak kullanılan eylem
araştırması yöntemi birçok özelliğiyle diğer araştırma yöntemlerinden ayrılmaktadır. En genel
ifadeyle eylem araştırması, öğretmenlerin araştırmacı bir kişilik geliştirmesini teşvik
etmektedir (Çepni, 2009). Alana birçok katkısı olduğu düşünülen ve farklı bir araştırma
yöntemi olarak görülen eylem araştırması yönteminin araştırmalarda nasıl kullanıldığının
ortaya çıkarılması bu sebeplerle önem taşımaktadır.
Eylem araştırmasını araştırmacıların ne amaçla kullandığını ortaya çıkarmak, yapılan
uygulamalar ışığında öğretmenlere ve araştırmacılara bir kaynak oluşturmak, matematik
eğitiminde eylem araştırması yönteminin kullanımıyla ilgili genel bir çerçeve çizmek ihtiyacı
içerisinde bu çalışmanın yapılması gerekli görülmüştür.
Araştırma Problemi
Çalışmanın amacı, matematik eğitimi araştırmacılarını ve matematik öğretmenlerini
eylem araştırması yöntemiyle yapılan çalışmaların doğasına ilişkin bilgilendirmek ve bu
yöntemle yapılmış çalışmaların karakteristik özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmanın problemi “2001-2015 yılları arasında matematik eğitimi
alanındaki çalışmalarda eylem araştırması yöntemi nasıl kullanılmıştır?” şeklinde
belirlenmiştir.
1.1.

2. YÖNTEM
Araştırmada kullanılan desen, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
desenidir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi
içeren yazılı materyallerinin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Çalışmanın evreni, matematik eğitimi alanında eylem araştırması yöntemiyle yapılmış
olan tez, makale ve bildirilerin tamamı olup örneklem, bu çalışmaların içerisinden ulaşılabilen
ve erişime açık olan 31 doktora ve yüksek lisans tezi, 10 makale ve 2 bildiridir. Çalışmada
incelenen tezlere Yükseköğretim Kurulu tez merkezinden ulaşılmıştır. Makale ve bildirilere
Google Scholar veri tabanından ulaşılmıştır. İncelenen tez, makale ve bildirilere ulaşmak için
sözü geçen veri tabanlarında “eylem araştırması”, “aksiyon araştırması” ve “araştırmacı
öğretmen” anahtar kelimeleri “matematik” anahtar kelimesiyle birlikte aratılmıştır.
Verilerin analizinde, içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi ile veriler
tanımlanmaya ve verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır. İçerik
analizi yapılırken esasen birbirine benzer veriler temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve bu
temalar okuyucunun anlayabileceği açıklıkta düzenlenir ve sergilenir (Yıldırım ve Şimşek,
2013). Bu çalışmada içerik analizi türlerinden tematik içerik analizi kullanılmıştır. Bunun için
amaç cümlelerinden kodlar elde edilmiş, bu kodlar uygun alt temalara yerleştirilmiştir. Benzer
alt temalar bir araya getirilerek ana temalar oluşturulmuştur. Analiz yapılırken, çalışmaların
amaç kısımları derlenmiş ve tematik içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi işlemine
başlanmadan önce her bir çalışma için bir kod belirlenmiştir. Bu kodlar, tezlerde T1, T2, ...,
T31; makalelerde M1, M2, …, M10; bildirilerde B1, B2 şeklindedir. Çalışmaların ilgili
kısımları belirlenen bu kod adlarıyla bir araya getirilmiştir.

3. BULGULAR
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Yapılan analizlerden elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur:

Belirleme/Ortaya Koyma

Katkıda Bulunma

İnceleme/Gözlem/Değerlendirme

Düzey Belirleme, İlişki
Belirleme, Öğrenci Görüşünü
Belirleme, Öğretmen Görüşünü
Belirleme, Zorlukları Belirleme,
Etkinin Belirlenmesi, Öğrenme
Güçlüklerini Belirleme, Kavram
Yanılgılarını Belirleme, Problem
Çözme Stratejilerini Belirleme,
Performansa Etkiyi Belirleme,
Hataları Belirleme, Denklem
Kurma Becerisini Belirleme,
Öğretimi Etkileyen Faktörleri
Belirleme, Problem Çözme
Bilgisini Ortaya Koyma, Bilişsel
Değişimleri Ortaya Çıkarma,
Davranışsal Değişimleri Ortaya
Çıkarma, Öğretmenin Rolünü
Ortaya Koyma, Öğrencinin
Rolünü Ortaya Koyma,
Öğretmen-Öğrenci Etkileşimini
Ortaya Koyma
Geometri

Geometriye Cebirsel Bakış
Açısı Kazandırma, Öğretim
Programına Katkı Sağlama,
Bilişsel Modellemenin
Gelişimini Sağlama,
Etkinlikli Ders Planı
Tasarlama, Bilgi ve Beceriyi
Artırma, Eğitim Verme,
Mesleki Gelişim Programı
Geliştirme, Materyal
Geliştirme, Somutlaştırma,
Kavram Yanılgılarını
Giderme, Derinlemesine
Bilgi Edinme, Öğrenme
Güçlüklerini Giderme,
Hataları Giderme,
Uygulama Yapma

Öğrencinin İlgisini İnceleme,
Öğretimi İnceleme, Öğrenci
Davranışını İnceleme, Öğrenci
Başarısını İnceleme, Değişimi
Gözlemleme, Düşüncelerdeki
Değişimi Gözleme, Gözlem Yapma,
Algıyı Değerlendirme, Tutumu
Değerlendirme, Öğretimi
Değerlendirme,

Çalışılan
Konu

Cebir

Yansıma Dönüşümü, Açı Kavramı, 3 Boyutlu
Problem Çözme, Örüntü, Enterpolasyon,
Geometrik Cisimler, Doğrular-AçılarÖzdeşlikler, İspat Yöntemleri, Rasyonel Sayılar,
Çokgenler, Özel Dörtgenler, Simetri, Küresel
Doğru Denklemleri, Dört İşlem, Kesirler, ebob-ekok
Geometri, Uzamsal Yetenek, Perspektif
Bilgisayar Destekli Öğretim
Etkinliklerle Öğretim
Diğer Öğretim Yaklaşımları

Kullanılan
Yöntem

Temalar

Nihai Hedef

Alt Temalar ve Kodlar

Dinamik Geometri Yazılımları,
Akıllı Tahta Kullanımı, Tablet
Kullanımı, Grafik Hesap
Makinesi

Oyun Temelli Etkinlik,
Etkinlik Temelli Öğretim,
Drama Etkinlikleri, Origami
Etkinlikleri, Kavram
Karikatürü, Kavram Haritası

Yazma Yöntemi, Proje Tabanlı
Yaklaşım, Probleme Dayalı
Öğrenme Modeli, Dengeli
Matematik Öğretimi, Lesson Study,
Somut Materyal Geliştirme, Akran
Eğitimi

Tablo 1. Elde Edilen Tema, Alt Tema ve Kodlar
Tablo 1’de görüldüğü üzere, amaç cümlelerinde, çalışmalarda ulaşılmak istenen nihai
hedef, uygulama yapılan konular ve kullanılan yöntemlerle ilgili yansımalar bulunmaktadır.
Bu sebeple, çalışmaların amaç cümlelerinden yola çıkılarak üç tema belirlenmiştir. Bu temalar
“nihai hedef”, “çalışılan konu” ve “kullanılan yöntem” temalarıdır. Bu temalardan “nihai
hedef” temasının alt temaları amaç cümlelerinde kullanılma sıklığına göre “Belirleme/Ortaya
Koyma”, “Katkıda Bulunma”, “İnceleme/Gözlem/Değerlendirme” şeklinde belirlenmiştir.
“Nihai hedef” temasının “belirleme/ortaya koyma” alt temasının öğrenci görüşünü
belirleme, öğretmen görüşünü belirleme, öğrenme güçlüklerini belirleme, … gibi kodların
birleşiminden oluştuğu Tablo 1’de görülmektedir. Bu kodlara çalışmaların amaç
cümlelerinden şu şekilde örnek verilebilir:
T5:….proje tabanlı öğrenme yaklaşımının matematik dersinde uygulanabilirliğine ilişkin
öğrenci ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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“katkıda bulunma” alt temasının geometriye cebirsel bakış açısı kazandırma, öğretim
programına katkı sağlama, … gibi kodların birleşiminden oluştuğu Tablo 1’de görülmektedir.
Bu kodlara çalışmaların amaç cümlelerinden şu şekilde örnek verilebilir:
M3:….Araştırmanın amacı matematik öğretmenlerine yönelik olarak geliştirilen bir mesleki
gelişim programı prototipini tanıtmak ve uygulamaya katılan öğretmenlerin bu program
prototipi hakkındaki görüşlerini incelemektir.
“İnceleme/Gözlem/Değerlendirme” alt temasının öğrencinin ilgisini inceleme,
düşüncelerdeki değişimi gözleme, öğretimi değerlendirme… gibi kodların birleşiminden
oluştuğu Tablo 1’de görülmektedir. Bu kodlara çalışmaların amaç cümlelerinden şu şekilde
örnek verilebilir:
T1:….Öğretmen tarafından kullanılabilecek GHM geometri öğretim materyalleri geliştirip
onları öğretmenlere tanıtmak ve elde edilen bulgular ışığında bu materyallerin öğreticiliğini
ve uygulanabilirliğini öğretmenlerin materyallerle ilgili öğrenme deneyimlerinden
yararlanarak değerlendirmektir.
“Çalışılan konu” teması “geometri” ve “cebir” olmak üzere iki alt temaya ayrılmıştır.
“geometri” alt teması yansıma dönüşümü, açı kavramı gibi kodlardan meydana gelmişken;
“cebir” alt teması dört işlem, kesirler gibi kodlardan meydana gelmiştir. Bu kodlara
çalışmaların amaç cümlelerinden şu şekilde örnek verilebilir:
T29:….Araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf matematik derslerinde doğrular, açılar ve
çokgenler konularının kavram karikatürleriyle desteklenmiş yapılandırmacı öğrenme
ortamında uygulanabilirliğini ortaya koymaktır.
“kullanılan yöntem” teması “bilgisayar destekli öğretim”, “etkinliklerle öğretim”,
“diğer öğretim yaklaşımları” olmak üzere üç alt temaya ayrılmıştır. “bilgisayar destekli
öğretim” dinamik geometri yazılımları, akıllı tahta; “etkinliklerle öğretim” oyun temelli
etkinlik, etkinlik temelli öğretim; “diğer öğretim yaklaşımları” ise yazma yöntemi, proje
tabanlı yaklaşım gibi kodlardan oluşmuştur. Bu kodlara çalışmaların amaç cümlelerinden şu
şekilde örnek verilebilir:
T4: Araştırmanın amacı, yazmayı bir öğretim yöntemi olarak kullanan bir öğretmeni aksiyon
araştırması yoluyla incelemek, ….
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, eylem araştırması kullanılarak yürütülen matematik eğitimi
çalışmalarıyla ilgili genel bir çerçeve çizmek amacıyla ilgili çalışmaların veri toplama
araçları, amaç ve işlem basamakları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda
birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmaların amaç cümlelerinde, çalışmalarda ulaşılmak
istenen nihai hedeflere, çalışılan konuya, kullanılan yönteme dair bilgiler bulunduğu sonucu
ortaya çıkmıştır. Çalışmaların nihai hedeflerinin bir durumu belirleme/ortaya koyma, bir
duruma katkıda bulunma veya bir durumu inceleme/gözlemleme/değerlendirme şeklinde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışılan konular geometri ve cebir olarak iki kısma ayrılmıştır. Geometri konuları
Yansıma Dönüşümü, Açı Kavramı, 3 Boyutlu Geometrik Cisimler, Doğrular-AçılarÇokgenler, Özel Dörtgenler, Simetri, Küresel Geometri, Uzamsal Yetenek, Perspektif iken,
cebir konuları ise Problem Çözme, Örüntü, Enterpolasyon, Özdeşlikler, İspat Yöntemleri,
Rasyonel Sayılar, Doğru Denklemleri, Dört İşlem, Kesirler, ebob-ekok şeklindedir. Konuların
çalışma sayısından az olması, tüm çalışmaların amaç cümlelerinde çalışılan konuyla ilgili
bilgi verilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Çalışmalarda kullanılan yöntemler bilgisayar destekli öğretim, etkinliklerle öğretim ve
diğer öğretim yöntemleri olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bilgisayar destekli öğretimin
çalışmalarda sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Literatürde de bilgisayarın öğrenme
ortamlarında sıklıkla kullanıldığının ortaya konduğu doküman incelemesi çalışmaları
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mevcuttur (Alper ve Gülbahar, 2009; Erdoğmuş ve Çağıltay, 2009; Göktaş ve diğ., 2012).
Bilgisayar destekli öğretimde tercih edilen yöntemlerdinamik geometri yazılımları, akıllı tahta
kullanımı, tablet kullanımı, grafik hesap makinesi şeklindedir. Etkinlikle öğretimdeoyun
temelli etkinlik, etkinlik temelli öğretim, drama etkinlikleri, origami etkinlikleri, kavram
karikatürü, kavram haritası ile zenginleştirilen öğrenme ortamlarında çalışmalar yapıldığı
görülmüştür. Bunların haricindeki yöntemler, yazma yöntemi, proje tabanlı yaklaşım,
probleme dayalı öğrenme modeli, dengeli matematik öğretimi, Lesson Study, somut materyal
geliştirme, akran eğitimi şeklinde ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada matematik eğitimi alanında yapılan eylem araştırması yöntemi
kullanılmış çalışmalar amaçları yönünden incelenmiştir. İleride yapılacak olan çalışmalarda
bu yöntem kullanılarak yapılmış olan çalışmalar farklı boyutlarıyla ele alınabilir. Bu
çalışmadaki tez, makale ve bildiriler araştırmacının ulaşabildiğiyle sınırlıdır. Gelecek
çalışmalarda incelenen araştırma sayısı genişletilerek araştırmaların gelişiminin daha geniş bir
çerçeveden izlenmesi sağlanabilir.
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ÖZET
12 yıllık kesintisiz eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte, eğitim sisteminde ortaya çıkan birtakım
değişikliklerden biri de seçmeli derslerdir. Çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik
uygulamaları dersinin işleyişiyle ilgili görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışma betimsel
yaklaşıma uygun olarak, durum çalışması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde milli eğitime bağlı ortaokul kurumlarında görev yapan 9 matematik öğretmeni
oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik
analizi yöntemine başvurulmuştur. Çalışma sonunda matematik uygulamaları dersine giren öğretmenlerin
görüşlerinden yola çıkılarak birtakım sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçların en belirginleri, matematik
öğretmenlerinin matematik uygulamaları dersinde genellikle matematik derslerine devam ettikleri, konu tekrarı
ve soru çözümü yaptıkları şeklindedir. Bunun yanında, matematik öğretmenlerinin öğretim materyalini
kullanmadıkları, materyaldeki etkinlikleri öğrenci seviyesinin üzerinde buldukları ortaya çıkmıştır. Bunlardan
dolayı, yeni programın öğretmenlere tanıtılması ve öğretmenlerin öğretim materyalini kullanmaları için teşvik
edilmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: matematik uygulamaları dersi, öğretmen görüşü, öğretim materyali
ABSTRACT
Mathematics applications course is an optional course which came into effect with the new educational system in
2012-2013 academic year. The purpose of the study is to determine the ideas of the teachers about the process of
mathematics applications lessons. This research has done by descriptive research method which is one of
qualitative ways. Its design is a case study. The study group of the research were composed of 9 middle school
mathematics teachers who had applications of mathematics lesson in their school as a teacher. In order to collect
data, an open-ended question form was used. Interpretations were made through the gathered data from the
open–ended question form were analysed by using the content analysis technique. At the end of the study it was
concluded that teachers have problems about mathematics applications course. Teachers are aware of the
difference between mathematics course and mathematics application course. However, they don’t do anything
different from mathematics course in their mathematics application course. They are going on their mathematics
course in the same way. Most of them don’t think that mathematics application course fills the bill adequately.
Because, they think that there are a lot of problems for doing this course as it should be. So, teachers don’t use
the course material. From this point of view, it was not only suggested to develop this course’s content
considering teachers’ views but also supply in-service training for understanding the content of the lesson.
Keywords: Mathematics applications course, teachers’ views, course material
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1. GİRİŞ
Matematik eğitimi, matematik kadar eskiye dayanan bir olaydır. Tarih boyunca
matematik eğitimine oldukça önem verildiği görülmektedir. Ancak çağlar boyunca matematik
eğitimine karşı duyulan bu büyük hassasiyete rağmen süregelen sorunların da tükenmediği
ortadadır. Bu sorunların kaynağının “matematiğin konu olarak çetinliği” ’ne bağlanması ise
doyurucu bir açıklama olmaktan uzaktır. Sorunlar büyük ölçüde öğretmenlerin
yetersizliğinde, programların yüklü ve tekdüze oluşundan, etkili rehberlik sisteminin
bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar bu sorunlar diğer dersler için de geçerli
olsa da matematik dersinde kendini daha fazla göstermektedir. Bunun nedeni ise matematiğin
soyut ve simgesel karakterinin öğretim koşullarındaki yetersizliklerle birleşmesi sonucu
olumsuzluğun daha keskin bir şekilde ortaya çıkmasına bağlanabilir. Bu sebeplerden dolayı,
matematik öğretiminde uzun zamandır var olan reform ihtiyacı İkinci Dünya Savaşı sonrası
dönemde eyleme dönüşmüştür. Programların, ders kitaplarının değiştirilmesinin yanı sıra
öğretmenlerin yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Yeni programların düzenlenmesinde üç temel
nokta bulunmaktadır. Birincisi, matematiğin olup bitmiş, kesin doğrular içeren donuk bir
konu olmayıp; canlı bir çalışma alanı olmasıdır. İkinci temel nokta, matematiğin amacı kendi
içerisinde, yüksek entelektüel değeri olan, kişinin bulma, yaratma, öğrenme ilgisini besleyen,
geliştiren bir etkinlik olmasıdır. Üçüncü temel nokta ise matematiğin temel ilke ve kavramlara
dayanan bir düşünme yöntemi, geniş anlamda bir problem çözme, bulma ve ispatlama
etkinliği olmasıdır (Yıldırım, 2014).
Geçen zaman içerisinde ülkemiz eğitim sisteminde de birtakım değişiklikler yapılması
yoluna gidilmiştir. 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise eğitimi olmak üzere zorunlu
eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasıyla (Meb, 2012a) birtakım düzenlemeler yapılmıştır.
Bunlardan en belirgin olanı yeni eğitim sistemi içerisindeki zorunlu ve seçmeli derslerdir. Her
ne kadar “zorunlu seçmeli dersler” olarak uygulanan bir sistem olsa da, bu eğitim
sistemindeki yenileşme yolunda en büyük düzenlemelerden bir tanesidir (Çiftçi ve Özok,
2013). 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle öğrencilerin akademik
başarılarının yanında ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla velilerinin de rehberliğinde
öğrencilerin seçebilecekleri seçmeli dersler sunulmuştur. (Meb, 2012b). Zorunlu dersler
dışında öğrenciye alacağı dersleri seçme imkânı vermek günümüz demokratik anlayışına
uygun bir yaklaşımdır. Öğrenciye değişik alternatifler sunmak öğrencinin okula karşı olumlu
tutumlar geliştirmesine de yardımcı olacaktır (EARGED, 2008). Bu seçmeli derslerden biri de
matematik uygulamaları dersi olarak belirlenmiştir.
Matematik uygulamaları dersinin genel amacı öğrencilere düzeylerine uygun
matematiksel uygulamalar yapma fırsatı vererek matematiksel bilgi ve becerilerini
geliştirirken öğrencilere matematiği sevdirmek ve matematiğe karşı olumlu tutum
geliştirmektir. Bu dersin içeriği günlük hayattan matematiğin uygulanacağı gerçek ve
kurmaca problemler, diğer bilim alanlarından matematiksel problemler veya soyut
matematiksel oyunlar ve problemlerden oluşacaktır. Ayrıca dersin programı öğrencilerin
sınıftaki yaşantılarında esas olarak bireysel çalışma yerine grup çalışması ve sınıf tartışmasını
ve sunumlarını öngörmektedir. Öğrencilerin bu süreçte hedefleri, mantıklı olan ve akla yatkın
yaklaşım ve çözümleri ortaya çıkarmaktır. Öğretmenin dersteki rolü doğru çözüme
yönlendiren kişiden ziyade, öğrencilerin çözüm yollarını kendilerinin bulmalarına yardımcı
olan orkestra şefine benzemektedir. Bu yaklaşımla derste hem öğrencilerin matematiksel bilgi
ve becerileri derinleşecek, hem de sosyal becerileri ve iletişim becerileri desteklenecektir.
Dersin doğası gereği ölçme ve değerlendirmenin çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma,
eşleştirmeli sorular, vb. gibi yöntemleri bu derste yararlı olmayacaktır. Öğretmenler daha çok
gözlem, performans ödevleri, öz değerlendirme ve grup değerlendirme yöntemleri, öğrenci
ürün dosyaları (portfolyo), posterler, dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. araçları
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kullanarak öğrencilerin yukarıda örnekleri de verilen bilgi, beceri ve tutumları ve ilgili ders
kazanımlarını gerçekleştirme derecelerini belirleyebilirler (TTKB, 2013).
Matematik uygulamaları dersiyle ilgili literatürde yapılmış olan birtakım çalışmalar
mevcuttur. Akay, Çırakoğlu ve Hancı (2016) çalışmalarında seçmeli dersin ana dersi tekrar,
pekiştirme veya destekleme amacıyla işlendiği sonucuna varmışlardır. Karagözoğlu (2015),
seçmeli derslerin tercih nedenlerinin veli ve öğretmen açısından değerlendirmesini yapmıştır.
Buna göre, öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre seçim yapmak isterken, velilerin seçimlerinde
zorunlu ders başarısına getirilecek katkı önem teşkil etmektedir. Çoban ve Erdoğan (2013)
çalışmalarında matematik uygulamaları dersi öğretmenlerinin dersin amaçlarına ulaşmada
birtakım sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşmıştır.
Matematik uygulamaları dersi öğrenciler tarafından yoğun olarak seçilmektedir.
Matematik uygulamaları dersini seçen öğrencilerin ağırlıklı olarak beklentilerinin matematik
bilgi ve becerilerini geliştirmek ya da matematik sınavından daha yüksek not almak olduğu
belirtilmektedir (Erdem ve Genç, 2014). Bununla birlikte, öğretmenlerin bu dersin
kazanımları açısından temel matematik dersinden farklı olduğunun farkına varmış oldukları
ifade edilmektedir (Almaz, 2013). Öğretmenlerin matematik uygulamaları dersinin
kazanımlar açısından matematik dersinden farklı olduğu farkındalığı ile öğrencilerin
beklentilerinin birleşiminde ortaya çıkan durumun uygulamalara nasıl yansıdığını ortaya
çıkarmak önemlidir. Bu araştırmada matematik uygulamaları dersinin işleyişine karşı
öğretmenlerin sahip olduğu düşünceler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle seçmeli
matematik uygulamaları dersini veren öğretmenlerden görüşme yoluyla veriler elde edilmiştir.
Bu veriler doğrultusunda matematik uygulamaları dersi, öğretmenlerin fikirleri doğrultusunda
değerlendirilmiştir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik uygulamaları dersinin
işleyişiyle ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara yanıt aranmaktadır:
a. Matematik öğretmenlerine göre matematik uygulamaları dersinin amacı nedir?
b. Matematik öğretmenlerine göre matematik uygulamaları dersinin avantajları
nelerdir?
c. Matematik öğretmenlerinin matematik uygulamaları dersinde karşılaştıkları
zorluklar nelerdir?
d. Matematik öğretmenleri matematik uygulamaları dersinde ne tür etkinlikler
yapmaktadır?
e. Matematik
öğretmenleri
matematik
uygulamaları
dersinin
ölçme
değerlendirmesini nasıl yapmaktadır?
f. Matematik öğretmenlerinin matematik uygulamaları dersinin işlenişine yönelik
önerileri nelerdir?
2. YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Bu araştırma, betimsel yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Betimlemeli çalışmalar verilen
bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak, olaylar
arasındaki olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülür. Betimlemeli çalışmalarda, ortamda
herhangi bir değişim yapılmaksızın incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamak
amaçlanır (Çepni, 2009). Araştırma, betimsel yaklaşıma uygun olarak, durum çalışması
deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmalarda durum çalışmaları, bir olayı meydana getiren
ayrıntıları tanımlamak ve görmek, bir olayla ilgili olası açıklamaları geliştirmek, bir olayı
değerlendirmek amacıyla kullanılır (Gall, Borg ve Gall 1996’dan aktaran Büyüköztürk, 2012).
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 274

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE
2.2.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde milli eğitime bağlı
ortaokul kurumlarında görev yapan 9 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın
katılımcılarının tamamı 1-5 yıl mesleki tecrübeye sahip öğretmenlerdir. Bu özelliğine
dayanarak bu çalışmada kritik durum örneklemesi yapıldığı söylenebilir. Kritik durum veya
durumların varlığına işaret eden en önemli gösterge “bu, burada oluyorsa, başka benzer
durumlarda kesinlikle olur” veya tam tersine “bu burada olmuyorsa, başka benzer durumlarda
kesinlikle olmaz” şeklinde bir ifadedir (Patton 1987’den aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Mesleğin başlarında olan öğretmenlerin yeniliklere daha çabuk ayak uydurabileceği
düşünüldüğü için mülakatlar 1-5 yıl mesleki deneyime sahip öğretmenlerle
gerçekleştirilmiştir. Böylece, mesleki deneyimi daha fazla olan öğretmenlerin görüşleri
hakkında da bir ön görü yapılabilir. Yine de Patton’a (1987) göre kritik durum çalışması
benzer bütün durumlara ilişkin belirli genellemelerin yapılmasına olanak vermez (Yıldırım ve
Şimşek, 2013).
2.3.Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında ortaokul kademesinde matematik uygulamaları dersine giren
matematik öğretmenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu yaklaşımında, görüşmeci önceden hazırladığı
konu veya alanlara sadık kalarak önceden hazırlanmış sorular sorma ve bu sorular konusunda
daha ayrıntılı bilgi almak amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir. Görüşme formu,
araştırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların kapsanmasını güvence altına almak
için geliştirilmiş bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Matematik uygulamaları dersinin
işlenişine yönelik 8 açık uçlu soru hazırlanmış olup soruların geçerliliğinin sağlanması için bu
sorular uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü çerçevesinde belirli sorular
birleştirilerek 6 açık uçlu sorudan oluşan mülakata son hali verilmiştir. Mülakat soruları
aşağıdaki gibidir:
1. Matematik uygulamaları dersinin amacı sizce nedir? Dersin amacına ulaştığını
düşünüyor musunuz?
2. Matematik uygulamaları dersinizin öğrencilerinize ne gibi avantajları
olabileceğini düşünüyorsunuz?
3. Matematik uygulamaları dersini işlerken karşılaştığınız zorluklar nelerdir?
4. Matematik uygulamaları dersini nasıl işliyorsunuz? Öğretim materyalini
(öğretmen kitabı) kullanıyor musunuz?
5. Matematik uygulamaları dersinin ölçme değerlendirmesini nasıl yapıyorsunuz?
Yazılı/test/alternatif değerlendirme yöntemleri… vb kullanma durumunuzu
açıklayınız.
6. Size göre matematik uygulamaları dersi nasıl işlenmelidir? İstediklerinizi
gerçekleştirebiliyor musunuz? Bu dersi daha etkili hale getirebilmek adına dersin
içeriğiyle alakalı önerileriniz varsa söyleyiniz.

2.4.Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizi için görüşmeler kayda alınmış ve yazılı hale getirilmiştir.
Sonrasında yazılı hale getirilen kayıtlara içerik analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin sorulara
verdikleri cevaplardan kodlar ve temalar oluşturulmuş, oluşturulan kodların frekansları
bulunmuştur. Kodlara ait ham veriler katılımcıların verdiği cevaplardan örnekler verilerek
sunulmuştur. Katılımcılar Ö1, Ö2, Ö3... Ö9 şeklinde kodlanmıştır. Kodların frekansları
sayıldığında toplam frekansın katılımcı sayısından çok olduğu görülmektedir. Bu durum
katılımcıların cevaplarından aynı anda birden fazla kod ortaya çıktığını göstermektedir.
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3. BULGULAR
Çalışmanın veri toplama aracı açık uçlu sorular ile matematik öğretmenlerine
matematik uygulama dersini nasıl işledikleri, kullandıkları ölçme değerlendirme yöntemleri,
matematik uygulama dersinin zorlukları ve avantajları, onlara göre dersin amacı ve derse
yönelik önerileri sorulmuştur. Elde edilen yanıtlardan hareketle dersin amacı, dersin
avantajları, derste karşılaşılan zorluklar, derste yapılan etkinlikler, ölçme değerlendirme
yöntemleri, derse yönelik öneriler şeklinde 6 tane temaya ulaşılmıştır. Bu kısımda, elde edilen
veriler tema tema başlıklar halinde sunulacaktır.
3.1.Dersin Amacı
Matematik öğretmenlerinin formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar sonucu elde
edilen dersin amacı temasına ait kodlar yüzdeleriyle birlikte Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Dersin amacı temasına ilişkin kod/frekans tablosu
Kodlar
Matematiksel düşünme düzeyini artırmak
Öğrenciye problem çözme becerisi kazandırmak
Matematiği eğlenceli hale getirmek
Matematiğin günlük hayatta kullanımına dikkat çekmek
Matematiği somutlaştırmak
Matematiğin doğayla ilişkisine dikkat çekmek
Matematiğin zor olduğu ön yargısını kırmak
Matematik okuryazarlığını artırmak

Frekans (f)
4
4
4
3
1
1
1
1

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin dersin esas amacının öğrencilerin matematiksel
düşünme düzeylerini artırmak, öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmak, matematiği
daha eğlenceli bir hale getirmek olduğunu düşündükleri görülmektedir. Matematiğin günlük
hayatta kullanımına dikkat çekmek, matematiği somutlaştırmak, matematiğin doğayla
ilişkisine dikkat çekmek, matematiğin zor olduğu ön yargısını kırmak, matematik
okuryazarlığını artırmak öğretmenlere göre dersin diğer amaçları arasındadır. Konu ile ilgili
bazı öğretmenlerin verdikleri yanıtlar aşağıdaki gibidir:
Ö3: Öğrencilerin konular üzerinde daha derin düşünmesini, mantığını kavramasını
sağlayacak uygulamalar yaparak matematik dersinin desteklenmesidir ancak
öğrencilerin kendilerini zorlamak istememeleri sebebiyle amacına tam olarak
ulaşmadığını düşünüyorum.
Ö5: Öğrencileri günlük hayatta karşılaşabilecekleri problem durumlarıyla karşı
karşıya bırakarak onların problem çözme becerilerini artırmak, matematiksel
düşünmelerini sağlamak amacındadır. Ders amacına ulaşmıyor çünkü bu amaçları
gerçekleştirebilmek için daha iyi çalışmalara ihtiyaç var.
Ö7: Öğrencinin matematiksel düşünme düzeyini artırmayı, öğrenciye problem çözme
becerisini kazandırmayı amaçladığını düşünüyorum. Bunun yanında çok amacına
ulaştığını düşünmüyorum. Çünkü birçok öğretmen uygulama dersi yerine konuları
yetiştirmek için matematik dersine devam ediyor.
Ö9: Amacı biraz sapıyor bunun nedeni tamamen matematik ders saatinin haftada 5
saat olması... Günlük hayata uygun içerikle öğrenciyi günlük hayatta kullanacağı
matematik bilgileriyle donatmak gerek lakin bu mümkün gözükmüyor.
Ö6: Dersin amacı matematiği somutlaştırmak ve gerçek hayata uyarlamaktır.
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Ö2: Bu ders, matematiğin doğayla ilişkisini anlamak, başka yönlerden matematiğe
bakarak daha matematiği daha cazip hale getirmek amacındadır. Amacına ulaştığını
düşünüyorum. Bol soru çözümü ve öğrencilere söz hakkı vermek gerekiyor. İstediğim
ölçülerde isliyorum.
Bunların yanında, araştırmaya katılan öğretmenlere derslerinin amacına ulaşıp
ulaşmadığı sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde,
sadece bir öğretmenin dersinin amacına ulaştığını düşündüğü, diğer öğretmenlerin derslerinin
amacına ulaşmadığını düşündüğü ortaya çıkmıştır.
3.2.Dersin Avantajları
Matematik öğretmenlerinin formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar sonucu elde
edilen dersin avantajları temasına ait kodlar yüzdeleriyle birlikte Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Dersin avantajları temasına ilişkin kod/frekans tablosu
Kodlar
Daha fazla soru çözümü/pratikliğin artması
Konuları yetiştirmek için gerekli sürenin sağlanması
Konu tekrarı/pekiştirme yapma fırsatı
Düşünme becerisinin gelişmesi
Matematiğe ilgisi olan öğrencinin ortaya çıkarılması
Öğrencinin araştırma yapmasına imkân sunması
Dersin öğrencinin motivasyonunu artırması
Dersin öğrencinin sayısal zekâsını artırması
Matematiğin eğlenceli yanının anlaşılması

Frekans (f)
5
5
3
2
1
1
1
1
1

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin dersin bazı avantajlarının olduğunu düşündükleri
görülmektedir. Bu avantajların başında öğrencilere daha fazla soru çözdürerek pratiklik
kazanmalarının sağlanması, yetişmeyen konular için ek sürenin kazanılmış olması, konu
tekrarı yapma fırsatı doğmuş olması gelmektedir. Diğer avantajlar öğrencilerin düşünme
becerilerinin gelişmesi, matematiğe ilgisi olan öğrencilerin fark edilebilmesi, öğrencinin
araştırma yapmasına imkân sunulması, dersin öğrencinin motivasyonunu artırması, dersin
öğrencinin sayısal zekâsını artırması, matematiğin eğlenceli yanının ortaya çıkarılması
şeklinde sıralanmıştır. Konu ile ilgili bazı öğretmenlerin verdikleri yanıtlar aşağıdaki gibidir:
Ö5: Şu anki işlediğim haliyle öğrencilerin konuları pekiştirmesine yarıyor.
Kazanımlar için daha fazla zaman ayrılınca daha iyi öğreniyorlar.
Ö6: Dersin öğrencilerin sayısal zekâlarını ve IQ seviyelerinin artıracağını
düşünüyorum.
Ö7: Uygulama dersi gerçek anlamda işlendiğinde öğrenci daha çok derste aktif hale
geliyor. Matematikle günlük hayatta çok yerde karşılaşabileceğinin farkına varıyor.
Bakış açısı ve matematiksel düşünme yeteneği kazandırıyor.
Ö8: Şu an ders devamı gibi işlediğim için konuları yavaş yavaş sindirerek bol örnek ve
testlerle işliyoruz. Çocukların test sınav başarılarını artırdığını düşünüyorum.
Ö1: Şuan ki durumuma bakacak olursam bana kattığı avantaj dersimi daha rahat
işleyip daha fazla soru çözdürebiliyorum. Böylece konu yetiştirememe sıkıntısı da
ortadan kalkıyor konular biraz daha anlaşılırlık kazanıyor.
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3.3.Derste Karşılaşılan Zorluklar
Matematik öğretmenlerinin formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar sonucu elde
edilen derste karşılaşılan zorluklar temasına ait kodlar yüzdeleriyle birlikte Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3. Derste karşılaşılan zorluklar temasına ilişkin kod/frekans tablosu
Kodlar
Etkinliklerin öğrenci seviyesinin üzerinde oluşu
Materyal eksiklikleri
Öğrencilerin etkinliklere karşı isteksizliği
Başarısızlık sebebiyle öğrencinin sıkılması
Öğretmen materyalinin (öğretmen kitabı) olmaması
Öğretmenin yüksek not vermeye çalışması
Öğrencinin dersi önemsememesi
Ders saatinin etkinlikleri yapmak için yetersiz kalması
Sınıf yönetiminin zorlaşması

Frekans (f)
6
5
3
2
2
1
1
1
1

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin genellikle etkinliklerin öğrenci seviyesinin üzerinde
olduğunu düşündüğü, materyal eksikliği problemleri yaşadığı, öğrencilerin etkinliklere karşı
isteksiz davranmalarından ve etkinliklerde başarı gösteremeyen öğrencilerin etkinliklerden
sıkılmalarından yakındıkları, dersin seçmeli ders olması sebebiyle öğrenciye düşük not
vermekten çekinmenin problem olduğu ve dersin öğrenciler tarafından önemsenmemesi
problemleriyle karşılaşıldığı görülmüştür. Konu ile ilgili bazı öğretmenlerin verdikleri yanıtlar
aşağıdaki gibidir:
Ö4: Öğretmen kitabındaki etkinlikleri öğrenciler yapamadıklarında çok sıkılıyorlar.
Bazen de öğrencilerden materyal getirmesini istediğimizde sorunlar oluyor. Sınıf
ortamı çok kolay karışabiliyor…
Ö9: Karşılaştığım zorluk uygulama dersi olduğu için puan olarak çocuklara yüksek
not verme isteği…
Ö3: Çocukların bu dersi hafife almaları…
Ö8: Dersi işlerken zorlandığım tek taraf ders saatinin fazlalığından dolayı
öğrencilerin derse karşı isteksizliklerinin artması. “Öğretmenim matematik
uygulamalarında biz niye matematik işliyoruz?” şikâyetlerini duyuyorum.
Ö5: Öğrenciler problemleri anlamakta zorluk çekiyor. Problemler seviyelerinin
üzerinde olabiliyor. Yapabileceklerinden fazlasını isteyebiliyorlar. Detaylı işlem
gerektiren sorular olabiliyor. Bazen sorunun istediğini tam olarak ben de
anlamıyorum. Öğrencinin anlamasını beklemek bu durumda komik oluyor…

3.4.Derste Yapılan Etkinlikler
Matematik öğretmenlerinin formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar sonucu elde
edilen derste yapılan etkinlikler temasına ait kodlar yüzde ve frekanslarıyla birlikte Tablo 4’te
verilmiştir.
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Tablo 4. Derste yapılan etkinlikler temasına ilişkin kod/frekans tablosu
Kodlar
Test/Soru Çözümü
Matematik Dersinin Devamı
Konu tekrarı
Zekâ Oyunları
Uygulama Kitabındaki Etkinlikler

Frekans (f)
7
5
2
1
1

Tablo 4 incelendiğinde, derste yapılan etkinliklerle ilgili fikir bildiren öğretmenlerin büyük
bir bölümü derslerde öğrenciye pratiklik kazandırma amacıyla soru ve test çözdürdüklerini
belirtmiştir. Öğretmenlerin soru çözdürmeden sonra tercih ettikleri uygulama ise matematik
dersine devam etmek olmuştur. Öğretmenlerden sadece bir tanesi öğretim materyalindeki
etkinlikleri takip ettiğini söylerken bir tanesi de zaman zaman zekâ oyunları oynattığını
belirtmiştir. Konu ile ilgili bazı öğretmenlerin verdikleri yanıtlar aşağıdaki gibidir:
Ö1:Matematik uygulamaları dersinde bu yıl öğretmen kılavuz kitabını kullanmıyorum.
Bu derste genel olarak matematik dersine devam ediyorum. Konuları pekiştirmek
amaçlı sorular çözdürüyorum…
Ö5: …Konularımı yetiştiremediğimde faydalı oluyor. Konu anlatımına devam
ediyorum. Eğer konularımda olmam gereken yerde isem tekrar amaçlı testler
çözüyoruz…
Ö8: Matematik uygulamaları dersini matematik dersinin devamı şeklinde işliyorum
kaldığım kazanımımdan devam ediyor veya kazanımla ilgili soru çözüyorum…
Ö4: Bazen matematik uygulamaları kitabındaki etkinliklerden yapmaya çalışıyorum.
Genelde matematik dersinde işlediğimiz konunun alıştırmalarını etkinliklerini
yapıyorum. Öğretmen kitabını nadir kullanıyorum çünkü konularla çok ilgili gelmiyor
bana oradaki etkinlikler ve biraz da karışık geliyor.
3.5.Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Matematik öğretmenlerinin formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar sonucu elde
edilen ölçme değerlendirme yöntemleri temasına ait kodlar yüzdeleriyle birlikte Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5. Ölçme değerlendirme yöntemleri temasına ilişkin kod/frekans tablosu
Kodlar
Test Usulü
Karma (test/açık uçlu/boşluk doldurma vb. beraber)
Ev araştırması
Sınıf içerisinde etkinlik

Frekans (f)
6
5
1
1

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin kullandıkları ölçme değerlendirme yöntemlerinin
genellikle test usulü olduğu, bunu karma tipte sınavların takip ettiği, öğretmenlerin bir
tanesinin bazen ev araştırması verdiği ve bir tanesinin de sınıf içerisinde etkinlikler yaparak
bunu not olarak verdiği ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili bazı öğretmenlerin verdikleri yanıtlar
aşağıdaki gibidir:
Ö9: İki test sınavı yapıyorum. Tamamen TEOG sınavına hazırlık amacıyla...
Ö7: … 5. Sınıflarda bir defasında prizmalar gibi materyaller yaptırmıştım.
Ö2: … Bazen ev araştırmaları ile de değerlendiriyorum.
Ö1: … Sınavlarımı da bazen sadece çoktan seçmeli bazen de bir sınavın içinde çoktan
seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik soru vb her yöntemi kullanıyorum.
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3.6.Derse Yönelik Öneriler
Matematik öğretmenlerinin formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar sonucu elde
edilen öneriler temasına ait kodlar yüzdeleriyle birlikte Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Öneriler temasına ilişkin kod/frekans tablosu
Kodlar
Etkinlikler daha anlaşılır olmalı
Matematiğin günlük hayatla ilişkisine uygun etkinlikler tasarlanmalı
Materyal desteği olmalı
Etkinlikler daha ilgi çekici olmalı
İdareci/veli/öğrenci dersin içeriğinden haberdar edilmeli
Düşünme artırıcı etkinlikler tasarlanmalı
Uygulamaya dönük etkinlikler tasarlanmalı
Dersin içeriği yeniden düzenlenmeli
Ders materyali öğrencide de bulunmalı
Ders notla değerlendirilmemeli

Frekans (f)
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin matematik uygulamaları dersinin işlenişine
yönelik birtakım önerilerde bulundukları görülmektedir. Bu önerilerin başta gelenleri,
etkinliklerin daha anlaşılır tasarlanması, matematiğin günlük hayatla ilişkisine uygun
etkinlikler tasarlanması, materyal desteğinin olması, etkinliklerin daha ilgi çekici olması,
idareci/veli/öğrencilerin dersin içeriğinden haberdar edilmesi şeklindedir. Diğer öneriler ise
etkinliklerin düşünmeyi artırıcı şekilde tasarlanması, uygulamaya dönük etkinlikler olması,
dersin içeriğinin yeniden düzenlenmesi, ders materyalinin öğrenciye de temin edilmesi ve
dersin notla değerlendirilmemesi şeklinde sıralanmıştır. Konu ile ilgili bazı öğretmenlerin
verdikleri yanıtlar aşağıdaki gibidir:
Ö5: Okul idarecileri, veliler, öğrenciler dersin içeriğiyle ilgili bilgilendirilmeli.
Öğrenciler bu dersi bunun bilincinde seçmeli. Benim etkinlikleri uygulamayıp derse
devam etmemin sebebi biraz da benden olan beklentinin matematik başarısı artırmam
olması oldu. Bu tarz etkinlikler öğrencileri düşünmeye sevk ediyor fakat kazanımlarla
ilgili bir gelişme göstermelerine yardımcı olmuyor. Yani beklentiyi karşılamıyor…
Ö7: Bu derste, öğrenci düzeyinde, ilgi çekici öğrencileri daha aktif hale getiren
problemler çözülmelidir.
Ö1: Matematik uygulamaları dersi öğrencilerin daha çok hoşlanacağı etkinliklerle
işlenmeli bu derste öğrenci bir şeyler bulmalı ortaya koymalıdır. Ancak çalışılan
okulun da buna imkân sağlaması gerekir. Örneğin benim okulumda ne kadar çok soru
çözdürülürse o kadar daha iyi sonuçlar ortaya çıkar deyip tamamen sınav odaklı
çalışıyoruz.
Ö3: Konulara uygun gerekli materyal sağlanarak öğrencilerin uygulama yapmalarına
fırsat verilmelidir.
Ö6: Bu ders daha çok materyalle, not kaygısı olmadan işlenmelidir. Ancak mevcut not
ve üniversiteye giriş sistemi dersin amacına ulaşmasına engel olmaktadır.
Ö4: Öğretmen kitabına paralel bir şekilde öğrencilere de kitap gönderilmesi daha iyi
olur.
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik uygulamaları dersinin
işleyişine yönelik görüşleri incelenmiş ve bu görüşler doğrultusunda birtakım sonuçlar ortaya
çıkartılmaya çalışılmıştır.
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Dersin genel amacı öğrencilere düzeylerine uygun matematiksel uygulamalar yapma
fırsatı vererek matematiksel bilgi ve becerilerini geliştirirken öğrencilere matematiği
sevdirmek ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmektir.
Bu genel amacın üç bileşeni vardır.
1. Öğrencilerin aldığı zorunlu matematik dersinin genel amaçlarını desteklemek ve
matematiksel deneyimlerini problem çözerek zenginleştirmek ve bu yolla
matematiksel bilgilerini derinleştirmektir.
2. Öğrencilerin problem çözme ve kurma, akıl yürütme, iletişim, matematiksel
kavramlar arasında, matematik ve diğer disiplinler arasında ve matematik ve günlük
hayat arasında ilişkilendirme ve matematiksel düşüncelerini çoklu gösterimlerle ifade
etme becerilerini geliştirmektir.
3. Öğrencilere matematiği sevdirmek, matematik hakkında doğru değerleri ve problem
çözümünde gereken sabrı ve çabayı gösterecek tutumları kazandırmaktır (TTKB,
2013, s1).
Bu çalışmaya göre matematik öğretmenlerinin de, vermiş oldukları cevaplardan
matematik uygulamaları dersinin genel amaçlarının bilincinde olduğu görülmektedir.
Matematik öğretmenlerine göre dersin genel amacı, öğrencilerin düşünme düzeylerini
artırmak, öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmak, matematiği eğlenceli hale
getirmek, matematiği somutlaştırmak, onun doğayla ilişkisini ortaya çıkarmak, matematiğe
karşı ön yargıları ortadan kaldırmak ve öğrencilere matematik okuryazarlığı kazandırmaktır.
Buna karşın, öğretmenler dersin amacına ulaşmadığını, yani öğrencilerinin belirttikleri
kazanımlara erişemediğini belirtmişlerdir. Çoban ve Erdoğan’ın (2013) çalışmalarında ise
öğretmenlerin matematik uygulamaları dersinin amacını programdakine benzer bir şekilde
açıklarken programı uygulamaya çalıştıkları belirtilmiştir. Bu çalışmadaki öğretmenler
genellikle ilk zamanlarda programı uygulamaya çalışmış, verim alamadıklarını görünce
uygulamayı bırakmışlardır.
Çalışmaya göre, öğretmenler dersin bazı avantajlarının olduğunu düşünmektedirler.
Bu avantajların başında öğrencilere daha fazla soru çözdürerek pratiklik kazanmalarının
sağlanması, yetişmeyen konular için ek sürenin kazanılmış olması, konu tekrarı yapma fırsatı
doğmuş olması gelmektedir. Diğer avantajlar öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişmesi,
matematiğe ilgisi olan öğrencilerin fark edilebilmesi, öğrencinin araştırma yapmasına imkân
sunulması, dersin öğrencinin motivasyonunu artırması, dersin öğrencinin sayısal zekâsını
artırması, matematiğin eğlenceli yanının ortaya çıkarılması şeklinde sıralanmıştır. Hâlbuki
matematik uygulamaları dersinin avantajı daha fazla soru çözmek veya konu tekrarı
yapmaktan ziyade öğretmenlerin daha az üzerinde durdukları, belki de hiç değinmedikleri
matematiksel düşünme sürecini ortaya çıkarma, matematiği günlük hayatla ilişkilendirme,
matematiğin eğlenceli yüzünü ortaya çıkarma olmalıdır. Öğretmenlerin dersin avantajını daha
çok soru çözmek olarak görmelerinin sebebi tüm sistemin sınava odaklanmış olmasından
kaynaklanmaktadır. Akay, Çırakoğlu ve Yanar (2016) benzer şekilde seçmeli derslerin
işlenişine ilişkin hem görüşmelerden hem de gözlem sonuçlarından seçmeli dersin ana dersi
tekrar, pekiştirme ve desteklemeye yönelik etkinlikleri içerdiğini belirlemişlerdir.
Öğretmenlerin derste karşılaştıkları zorlukların başında etkinliklerin öğrencilerin
seviyelerinin üzerinde olduğunu düşünmeleri ve materyal eksikliği çekmeleri gelmektedir. Bu
sonuçlar Çoban ve Erdoğan’ın (2013) çalışmalarından elde ettikleri çoğu kitaptaki
problemleri birden fazla düşünme süreci gerektiren, karmaşık ve sınıf düzeyinin üzerinde
problemler olarak değerlendirmekte oldukları sonuçlarına paralellik göstermektedir. Bu
sonuç, yeni öğretim programının ve seçmeli derslerin değerlendirilmesine ilişkin İzci ve
Göktaş’ın (2014) çalışmasını da destekler niteliktedir. Öğretmenlerin derste karşılaştıkları
zorluklardan biri de materyal teminidir. Benzer şekilde İzci ve Göktaş (2014) çalışmalarında
öğretmenlerin araç-gereç temin etmede ve etkinlikleri uygulamada zorluklarla karşılaştığı
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sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenler, artan ders sayısının konuları yetiştirmekte kendilerine
sağladığı katkıyı ifade ederken bir yandan da öğrencilerin sürenin çok artmasından dolayı
sıkılmaya başladıklarını dile getirmişlerdir. Benzer şekilde İzci ve Göktaş (2014) seçmeli
‘Matematik Uygulamaları’ dersi ile ilgili olarak öğretmenlerin daha fazla uygulama yapma ve
örnek çözmelerinin bu dersin öğrenme sürecini olumlu yönde desteklediğini belirttiklerini
fakat öğrencilerin seçmeli derslerle okulda kalma sürelerinin artmasının öğrencileri
yorduğunu ve ilgilerini düşürdüğünü ifade etmişlerdir.
Dersle ilgili önemli problemlerden biri de dersin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmayan
idareci, veli ve öğrencilerdir. Genel olarak öğretmenlerin; idareci, veli ve öğrencilerin
matematik uygulamaları dersini matematik başarısını artırmak için bir araç olarak
gördüklerini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bu durumda öğretmenler beklentileri karşılamak
için matematik başarısını artırmaya yönelik uygulamalar yapmaktadırlar. Öğretmenlere göre
ders hakkında bilgilendirilme yapılmayan velilerin bu dersi test çözümüne yönelik ilave bir
matematik dersi olarak algıladığı ve öğretmenlerden bu yönde uygulamalar bekledikleri ifade
edilmektedir (Çoban ve Erdoğan, 2013). Akay, Çırakoğlu ve Yanar, (2016) seçmeli ders
seçerken öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini doğrultusunda seçim yapmadıkları ve yapılan
tercihlerin öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen dersler olduğunu belirlemişlerdir.
Katılımcılar, öğretim programının yeniden düzenlenmesi, etkinliklerin öğrencilerin
hazırbulunuşluklarına uygun olması şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. Akay, Çırakoğlu ve
Yanar (2016) seçmeli derslerin içeriğinin yeterli ve uygun olduğuna dair görüş bildiren
öğretmenler ile içeriğin yetersiz olduğu ve uygun hazırlanmadığını bildiren öğretmenlerin
sayısının birbirine yakın olduğu belirtilmektedir. Bunun nedenini öğretmenlerin dersin
öğretim programını dikkate almayarak, ders kitabını program olarak değerlendirmeleri ve
programı tam olarak bilmemelerine bağlamaktadırlar. İzci ve Göktaş’a (2014) göre, yapılan
yeniliklerin önce öğretmenlere anlatılması ve benimsetilmesi önem taşımaktadır.
Araştırmaları sonucunda tüm öğretmenlerin nitelikli bir hizmet- içi eğitim ihtiyacı hissettikleri
görülmüştür.
5. ÖNERİLER
Elde edilen sonuçlara göre matematik uygulamalarının işleyişiyle alakalı birtakım önerilerde
bulunmak mümkündür. Bu öneriler şu şekilde sıralanabilir:
 Yeni programlar yapmanın tek başına yeterli olması beklenmemeli, bu programların
uygulayıcısı olan öğretmenlerin bu programlar ve onların işleyişi hakkında
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Uygulamaya konan yeni bir ders ile ilgili
öğretmenlere hiçbir bilgi verilmez, sadece öğretim materyali gönderilirse
öğretmenlerin de kendi anladığını uygulamaları kaçınılmaz olacaktır.
 Matematik uygulamaları dersinde kullanılan etkinliklerin öğrenci seviyesine
uygunluğu tekrar gözden geçirilmelidir.
 Matematik uygulamaları dersi, matematik kazanımlarını pratik bir şekilde kullanma
amaçlı test çözme dersi değildir. İdareci, veli ve öğrenciler dersin tam olarak hangi
amaca hizmet ettiğinin bilincinde olmalı; öğrenciler matematik uygulamaları dersini
bu bilinçle seçmelidirler.
 Matematik uygulamaları dersi öğretim materyali sadece öğretmenlerde değil
öğrencilerde de olmalıdır. Bu şekilde öğretmenlerin her etkinlik öncesinde etkinliği
çoğaltma ile zaman kaybetmemelerini sağlamaması açısından faydalı olacaktır.
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Arş. Gör. Sedef ÇELİK
Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
sedefcelik@artvin.edu.tr
Arş. Gör. Melike ÖZER TAYMUR
Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, melikeozer@artvin.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algılarının incelenmesi
ve özyeterlik algıları üzerinde etkili olan değişkenlerin CHAID Analizi yöntemi ile belirlenmesidir. Araştırmanın
verileri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir ortaöğretim kurumunda
öğrenim gören öğrencilerden elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterlik
algılarını belirlemek için Umay (2001) tarafından geliştirilmiş “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği”
uygulanmıştır. Analizler sonucunda, öğrencilerin genel olarak matematiğe yönelik özyeterlik algılarının yüksek
olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterlik
algıları üzerinde en önemli etkiye sahip olan değişkenler sırasıyla “Öğrencinin matematik dersinde kendisini
başarılı bulması”, “matematik dersine yönelik hangi amaçla ders çalıştığı” ve “sınıf” olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özyeterlik Algısı, Matematiğe Yönelik Özyeterlik, CHAID Analizi
ABSTRACT
The main aim of this research is to examine the self-efficacy perceptions of secondary education students toward
math
and to determine variants effective in their self-efficacy perceptions using the CHAID analysis method.
The data of the study were obtained from students who attended a secondary education institution affiliated to
Artvin Provincial Directorate of National Education in the academic year of 2015-2016. “The Self-efficacy
Perception Scale Toward Math” which has developed by Umay (2001) was applied to determine the self-efficacy
perceptions of secondary education students who join in the research toward math. After the analyses, it was
determined that the students had a high-level self-efficacy perception toward math. Findings from research show
that the factors that were found to be effective in students' self-efficacy perceptions toward math were
determined to be students findind himself/herself successful in the math lesson, which purpose are they studying
for math and class variants.
Keyword: The Self-efficacy Perception, The Self-efficacy Toward Math, CHAID Analysis

1. GİRİŞ
Matematik eğitiminde özyeterlik algısı üzerinde önemle durulmalıdır. Çünkü
matematik özyeterlik algısı yüksek olan öğrenciler matematik kaygısını daha az
taşımaktadırlar. Bu açıdan öğrencilerin matematik özyeterlik algılarının yüksek hale
getirilmesi, matematik eğitiminde yaşanan bazı sorunların çözüme kavuşturulmasında
yardımcı olabilir (Tataroğlu, 2009). Bu sorunlardan biri olan matematikteki başarısızlığın
giderilmesi için öğrencilerin özyeterlik inanç düzeylerine yönelik uygulamalara yer
verilmelidir (Altunçekiç, Yaman ve Koray, 2005). Matematik özyeterliğini geliştirecek
uygulamalarla öğrencilerin matematik kaygısı azalarak, kendilerine olan güvenleri artabilir
(Pajares ve Kranzler, 1995).
Matematiğe yönelik özyeterlik öğrencilerin matematikteki bir konuyu başarıyla
öğrenip öğrenemeyeceklerine ilişkin olarak kendi potansiyelleri hakkında verdikleri
özyeterlik kararıdır (Çelik, 2012). Öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterliğinde önemli rol
oynayan birçok etmen olabilir. Taşdemir (2012) yaptığı çalışmada lise son sınıf öğrencilerin
matematik özyeterliklerine katkısı olabilecek bazı değişkenleri araştırmıştır. Araştırmasının
sonucunda matematik özyeterlik puanının öğrencinin cinsiyetine ve okul türüne göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, ancak öğrencilerin uzun süre yaşadıkları
yerleşim birimine ve ailenin aylık gelirlerine göre ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
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göstermediği sonucunu elde etmiştir. Briley (2012)’de yaptığı çalışmada matematiksel
inancın da matematiğe yönelik özyeterlikle ilişkisi olduğunu bulmuştur. Nitekim Gündoğdu
(2013) yaptığı çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun düşük matematiksel güce, yüksek
matematik özyeterliğine sahip olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca çalışmasında düşük bir yüzde
ile de olsa matematiksel gücün matematik özyeterliğini yordadığını belirlemiştir. Usta (2013)
yaptığı bir çalışmada ise probleme dayalı öğrenme yöntemine göre ders işlenen deney
grubundaki öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterliklerinin, geleneksel yönteme göre ders
işlenen kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca Perkmen
(2016) “Matematik Özyeterliğinin Kaynakları” adlı ölçeğin geçerliliği ve güvenirliğini yaptığı
çalışmada, ortaokuldaki öğrencilerin matematik özyeterlik seviyesini orta düzeyde tespit
etmiştir.
Literatürde matematiğe yönelik özyeterlik ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça çoktur.
Ayrıca ilköğretim öğrencileri, öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmaların daha
çok olduğu görülmüştür (Azar, 2010; Usta, 2013; Üstüner vd., 2009). Ancak ortaöğretim
öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algılarını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu
derinlemesine araştıran çalışmalar oldukça azdır. Bu nedenle bu çalışmaya ihtiyaç
duyulmuştur. Ayrıca bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik
algıları ile ilgili alandaki yayın sayısını artıracağından, matematiğe yönelik özyeterlik algıları
üzerinde etkili olan değişkenleri belirleyeceğinden dolayı ve bu yönde alana katkı getirmesi
nedeniyle önemli görülmektedir. Bu nedenle de bu araştırmanın temel amacını, ortaöğretim
öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algılarının incelenmesi ve özyeterlik algıları
üzerinde etkili olan değişkenlerin CHAID Analizi yöntemi ile belirlenmesi oluşturmaktadır.
Belirlenen amaç doğrultusunda yanıt aranan sorular şunlardır:
1. Ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algıları üzerinde en etkili
olan değişken hangisidir?
2. Ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algıları üzerinde etkili
olan değişkenler nasıl sıralanmaktadır?
2. YÖNTEM
Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algıları
üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi amaçlandığından, araştırma ilişkisel tarama
modelindedir.
2.1. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Artvin ili sınırları
içerisinde yer alan liselerde öğrenim gören 9., 10., 11. ve 12.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemini ise basit seçkisiz olarak belirlenen Artvin ili Merkez ilçesindeki bir
ortaöğretim okulunun 9.,10., 11. ve 12.sınıflarında öğrenim gören 335 öğrenci
oluşturmaktadır.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmaya katılan öğrencilere matematiğe yönelik özyeterlik ölçeği ve araştırmacılar
tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Kişisel bilgi formu; araştırmanın
amacına uygun olarak araştırmacılar tarafından geliştirilip, uzman görüşüne sunulduktan
sonra uygulama sürecine geçilmiştir.
Matematik Özyeterlik Ölçeği (MÖÖ): Veri toplama aracı olarak, ortaöğretim
öğrencilerinin matematik dersine yönelik özyeterlik algılarını ölçen Umay (2001) tarafından
geliştirilmiş olan “Matematik Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçek 14 maddeden oluşmakta olup olumsuzdan olumluya doğru beşli likert tipi
maddeler yer almaktadır. Güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan ölçeğin Cronbach Alfa
güvenirlik katsayısı 0.88 elde edilmiştir (Umay, 2001).
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Araştırmada bağımlı değişken olarak öğrencilerin matematik özyeterlik ölçeğinden
aldığı toplam puan değişkeni olarak belirlemiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenlerini ise
aşağıdaki değişkenler oluşturmaktadır:
 Cinsiyet
 Sınıf
 Anne eğitim durumu
 Baba eğitim durumu
 Öğrencinin kendine ait bir odasının olup olmadığı
 Herhangi bir dershane ya da etüt merkezi türü faaliyetlerden yararlanma durumu
 Matematik dersini sevme durumu
 Haftalık matematik dersi çalışma süresi
 Matematik dersine yönelik hangi amaçla ders çalıştığı
 Matematik dersinde öğrendiği bilgileri günlük yaşama aktarabilme durumu
 Öğrencinin matematik dersinde kendisini başarılı bulma durumu
2.3. Verilerin Analizi
Özyeterlik ölçeği toplam puan değişkenini kategorik hale getirmek için bu değişkenin
ortalaması alınmış ve ortalama değer kesme puanı olarak belirlenmiştir. Daha sonra ortalama
altında kalan öğrencilerin özyeterlik algıları “düşük”, ortalamanın üstünde puanı olan
öğrencilerin özyeterlik algıları ise “yüksek” olarak sınıflandırılmışlardır.
Bu araştırmada, öğrencilerin matematik özyeterlik algıları üzerinde etkili olan
değişkenler, veri madenciliği yöntemlerinden biri olan “Karar Ağaçları (Decision Trees)
Yöntem”lerinden CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) analizi ile
belirlenmiştir. CHAID analizi Kass (1980) tarafından geliştirilmiştir. Bu analiz veri setinde en
uygun bölünmeyi ki-kare istatistiğini kullanarak yapmaktadır (SPSS, 1998). Bu yöntem, bir
yordanan değişken ile birden fazla yordayıcı değişken arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde
kullanılmaktadır (Doğan ve Özdamar, 2003).
CHAID analizinde, tüm yordayıcı değişkenler karşılaştırılarak yordanan değişkeni en
iyi açıklayan değişken seçilir ve veri seti, seçilen bu yordayıcı değişkene göre alt gruplara
ayrılır. Bu alt gruplar da, tüm manidar yordayıcı değişkenler için yeni alt gruplar oluşturmaya
devam eder (Kass, 1980). CHAID; aralık, oran ve sınıflama ölçeğinde elde edilen verileri,
aynı anda analiz edebilmesi, yordanan ve yordayıcı değişkenler arasındaki ilişkileri, olası tüm
hiyerarşiyi kapsayacak bir şekil üzerinde ayrıntılı olarak göstermesi yönleriyle güçlü bir
istatistiksel tekniktir (Üngüren ve Doğan, 2010).
3. BULGULAR ve YORUM
Aşağıdaki şekilde ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algıları
üzerinde etkili olan değişkenlerin (yordayıcıların) CHAID Analizi ile incelenmesi
gösterilmektedir.
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Şekil-3.1. Ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algıları üzerinde etkili
olan yordayıcılara ilişkin ağaç yapısı
Şekil 1’deki ağaç yapısı incelendiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yani,
194’ünün (% 57,9) matematiğe yönelik özyeterlik algılarının yüksek olduğu görülmektedir.
141 (% 42,1) öğrencinin ise matematiğe yönelik özyeterlik algılarının düşük olduğu
görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterlik algıları üzerinde en
etkili olan değişkenin “Öğrencinin matematik dersinde kendisini başarılı bulması” olduğu
ağaç yapısı şeklinden anlaşılmaktadır (χ2=25,380; p=0.000). Matematik dersinde kendini
başarılı bulan öğrencilerin % 77,8’inin özyeterlik algıları yüksek iken, Matematik dersinde
kendini başarılı bulmayan öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 61,9) özyeterlik algıları
düşük olarak elde edilmiştir. Öğrencilerden matematik dersinde kendini kısmen başarılı
bulanların özyeterlik algıları ise %54,9 düzeyinde bulunmuştur.
Matematik dersinde kendisini başarılı bulan bireylerin özyeterlik algıları üzerinde etki
düzeyi en yüksek olan değişken “Öğrencilerin matematik dersinde öğrendiği bilgileri günlük
yaşama aktarabilme durumu” olarak elde edilmiştir (χ2=7,143; p=0.023). Derste öğrendikleri
ile günlük hayatta karşılaştıkları olaylar arasında genellikle ilişki kurmayı tercih eden
öğrencilerin özyeterlik algıları (% 96,2) yüksek olarak elde edilmiştir. Bu öğrencilerin
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özyeterlik algıları, derste öğrendikleri ile günlük hayatta karşılaştıkları olaylar ile bazen ilişki
kuran ve hiç ilişki kurmayan öğrencilere göre anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır.
Matematik dersinde kendisini kısmen başarılı bulan bireylerin özyeterlik algıları
üzerinde etki düzeyi en yüksek olan değişken ise “matematik dersine yönelik hangi amaçla
ders çalıştığı” olarak elde edilmiştir (χ2=8,542; p=0.010). Yeni bir şeyler öğrenip
yeteneklerini geliştirmek amacıyla matematik dersine çalışan öğrencilerin özyeterlik algıları
(% 67,5) yüksek olarak elde edilmiştir. Bu öğrencilerin özyeterlik algıları, matematik dersine
iyi not alıp, sınıf geçmek amacıyla çalışan öğrencilere göre anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır.
Matematik dersine iyi not alıp, sınıf geçmek amacıyla çalışan öğrencilerin matematik
dersine yönelik özyeterlik algıları üzerinde “öğrenim gördükleri sınıf” değişkeni etki
göstermiştir (χ2=7,454; p=0.044). 9. ve 11.sınıfa giden bireylerin % 57,9’unun özyeterlik
algıları yüksek iken, 10. ve 12. sınıfa giden bireylerin % 68,8’inin özyeterlik algıları düşük
olarak elde edilmiştir.
4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik özyeterlik algılarını etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada başarı değişkeninin ortaöğretim
matematik öğrencilerinin özyeterlik algıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Benzer şekilde Azar (2010) öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada, özyeterlik
inancı ile akademik başarı arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu bulmuştur. Ayrıca
Hogan (2016) da matematik başarısı ile matematik özyeterliği arasında anlamlı bir ilişki
bulmuştur.
Araştırmanın bir diğer sonucu olarak öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterlik
algıları üzerinde, matematik dersine çalışma amacı ve matematikten günlük hayattan
faydalanma durumlarının etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf seviyesi değişkeninin de
öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterlik algıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu
bulunmuştur. Özellikle ortaöğretimin ilk basamağı olan 9. sınıfları etkilemesinin nedeni
matematikle ilgili ortaöğretimde olumsuz yaşantının az olması olabilir. Benzer şekilde
ortaokul öğrencilerinin matematik özyeterliklerinin incelendiği bir çalışmada 5.sınıf
öğrencilerinin matematiği kullanmada kendine güvenleri, davranışsal farkındalıkları,
matematik tatmini ve içsel motivasyonlarının diğer sınıflardan yüksek olduğu bulunmuştur
(Ayan, 2014).
Bu araştırma sonuçlarından olan matematik dersinde öğrencilerin kendini başarılı
bulup bulmama durumunun özyeterlik algıları üzerinde önemli bir etkisinin olması başarıyı
yordayan değişkenlerin de araştırılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca ortaöğretim
öğrencilerinde özyeterliliği etkileyen bağımsız değişkenlerin sayısı artırılarak farklı sonuçlar
bulunabilir.
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MATRİS BÖLMESİ KEŞFİNİN ÖĞRETİM VE EĞİTİME KATKISI ÜZERİNE
Hasan KELEŞ
Karadeniz Technical University, Science Faculty, Department of Mathematics, Campus of Kanuni,
Ortahisar, Trabzon. hasankeles@ktu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışma, 2010 yılında tanımladığım matris bölmesinin, toplumların sosyalleşmesinde keşiflerin katkısı
üzerinedir. Matematik eğitimi, düşünen insanı hedef almakta olup, onun gelişirmesini ve sonuca ulaşmasını
hedef gözetmektedir. Bundan dolayı; keşiflerin matematikteki rölü oldukça önem arz etmektedir. Matris bölmesi
ise reel sayılardaki doğrusal düşüncenin(işlemlerin) çoklu bir yapıya geçişidir. Sınıflarımızdaki puanlama
sistemindeki bir tane 1., bir tane 2. ve bir tane 3. belirlerken... bu işlem ile n tane birinci, n tane ikinci ve n tane
üçüncü ... gibi sonuçlar ortaya koymaktadır. Böylece başarıdaki kırılganlıkların önüne geçilecektir. Bu işlem,
farklı bireylerin farklılıklarını ortaya çıkarır. Toplumlardaki dayanışma, paylaşma başarı ruhunu geliştirir. Kısır
çekişmeleri yok ederek, eğitimdeki bütünlüğü ve sürekliliği devam ettrir. Matris bölmesi, eğiticinin bir yol
üzerindeki israrını çoklu sisteme taşır. Yaratıcı düşünme kabiliyeti kazanır. Bununla birlikte eğitilenler, bağımsız
düşünceye sahip olur. Çoklu sonuçların kesişmesinden dolayı ortaya çıkan güç ile başarıyı yakalar.
Varsayımların sonucunu bütünlük içerisinde yakalar. Aynı konudaki beklenen birden çok sonuca ulaşır. Birden
çok deney sunulduğundan dolayı, en uygun ve pratik çözümlere ulaştırır. Böylece toplumsal kalkınmayı ve
başarıyı hakim kılar.
Anahtar Kelimeler: Matris, Bölme, Ölçme, Eğitim, Öğretim.
ABSTRACT
In this study, the matrix division that I have described in 2010, is brought on developments in measurement and
evaluation. Mathematics education takes the goals the development of thought and finalization. Therefore; the
role multiple division (division of matrix) is very important. Today, there are one 1st, one 2nd and 3the,… in the
scoring system of the Group. This operation explains n  times 1st, n  times 2nd and n  times 3the ,… in the
scoring system of the group. Thus avoided fragility of success. This process reveals the diversity of different
individuals. If considering the growing population and its functions then solidarity and improving their success
soul in society, by destroying the vicious bickering, continues integrity and continuity in education. The matrix
division supports insistence of the way and carries to multiple systems. It increases the ability of thinking
creatively. In addition to this, educated individuals thinks independently and freely. Due the power arising in the
intersection of the multi-results, success rapadly increase.
Keywords: Matrix, Division, Measuring, Education, Teaching.
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1. GİRİŞ
Burada m, n  S olmak üzere; bir sınıftaki öğrencilerin üzerindeki n  tane
değişken, m  tane öğrencinin aldığı notların kümesi;



A  d  xij  mmin  d  xij   M max



olmak üzere;
A=  d  xij ij  ve B  l  xij ij  n. mertebeden kare matrislerinin bölüm matrisi,

n

n
A
B j

i , A matrisinin i. sütününün, B matrisini j. sütununa yazılarak elde edilen matrisin
determinantı olmak üzere;
A 1  A

 B i j  ji  n , BAi j  Ln , d  xij   BAi j .
B B 
A
B j

i sayısına ij. sütun eş-böleni denir. A matrisinin i. satırının, B matrisini j.
satırına yazılarak elde edilen matrisin determinantına ise ij. satır eş-böleni denir.
1  k  n olmak üzere k  tane sütün ya da satır için de yazılır. Bu durumda k  tane satır
veya sütün blok bölümleri söz konusudur. Burada sütunca eş-bölen kavramları
kullanıldı.
İlk olarak determinant ile tanımlanan matris bölmesi daha sonra genişletilmiş
matrislerde satırca indirgeme ile de elde edildi. 2012 yılında, bu yöntem ile Gramer
Kuralı Genelleştirilmiş oldu. Ayrıca bu metod, kullanılan gramer yönteminden daha
fazla sonuçlar için uygulama imkânı vermektedir.
2.

MATRİS BÖLMESİ KEŞFİNİN ÖĞRETİM VE EĞİTİME KATKISI
ÜZERİNE
G =  N,D, Ln  üçlüsünde N , değişkenleri, D öğrencileri, Ln de not baremini göstermek

üzere;
i.

İki noktadan en az bir doğru geçer.
N  M olan N , M  N için d  D: d  N  , d  M   Ln \ mmin  .

ii. İki doğru en az bir noktada gesişir.

d  l olan d , l  D için N : d  N  , l  N   Ln .
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iii. Doğrudaş olmayan üç nokta vardır.

i  1, 2,3; Ni  N ve bir d D : i  1, 2 için d  Ni   mmin .

A=ve B sınıflarında x1 , x2 , x3 , x4 , x5 değişkenlerine göre A, B, C , D, E ve F , G, H , I , J
öğrencilerin aldığı notların matrisleri;
A

x1  95
x2 100

A= x3  56

x4  57
x5  99

B

50 10
70 63
48 59
41 17
81 73

C

D

E

75 60 
45 67 
77 83   102649860 .

61 53 
78 51 5

A= Matrisinin Resimleri
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F

x1  85
x2 100

B  x3  55

x4  57
x5  99

G

H

I

J

65 100 69 61
73 73 55 76 
48 59 79 83   62864472 .

51 21 61 53 
91 73 78 51 5

B=Matrisinin Resimleri

 95

100
 A B    56

 57
 99


50 10 75 60 85

65 100 69 61

73 55 76 
48 59 79 83 

51 21 61 53 
91 73 78 51 510

70 63 45 67 100 73
48 59 77 83 55
41 17

61 53 57

81 73 78 51 99
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1

0
0

0
0


0, 05 

0 0 0,80 1,34 6, 60 0,52 0, 77 
0 0 0,18 0, 26 2,39 0, 09 0, 02 

1 0 0,17 0,12
1,16
0, 66 0, 22 
0 1 0,11 0,10 0,89 0, 24
1,13 

0 0 0 0 0,55
1 0
0 1
0 0
0 0

0, 02

3,92

0, 22
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 0,55 0, 02 3,92 0, 22 0, 05 
 0,80 1,34 6, 60 0,52 0, 77 

B 
  0,18 0, 26 2,39 0, 09 0, 02 
A 

1,16
0, 66 0, 22 
 0,17 0,12
 0,11 0,10 0,89 0, 24
1,13 

B
Bölüm Matrisinin Resimleri
A

0, 71 0, 02 
 1, 75 1,51 7, 42
 1, 06 2,80 9,97
1, 07 0,10 
A 
  0, 03 0,16
0,82 0, 002 0, 006 
B 

1, 70
0, 27 
 0, 47 0,95 4,16
 0,35 0, 75 3, 24
0,54
0,81 

A
Bölüm Matrisinin Resimleri
B
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Kitlesel ölçme ve değerlendirmelere, yine kitleler cinsinden ölçtüğünde aynı cinste cevaplar
söz konusudur. Bireyin grup içindeki harekiti ve etkileyebilirliği gözlenmekte olup, bir
sonraki gelişmede çoklu planlama imkânı sunmaktadır. Sayıların dili, yine sayılar ile ifade
edilmektedir. Bir sınıf diğer bir arasındaki görsel ilişkiler gözlenmekte, kıyaslama fırsatı
vermektedir. Değişken sayıları artırılarak daha farklı sonuç elde edilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematik dersinde matematik tarihi öğretilmesine yönelik
tutumlarını ortaya koyan ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016
eğitim-öğretim yılında Balıkesir ili Bandırma ilçesinde farklı okullarda öğretmenlik yapan 37 kadın (% 48.7 ) ve
39 erkek (% 51.3 ) üzere toplam 76 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri literatür taraması yapılarak
21 maddelik “ Matematik dersinde matematik tarihi verilmesine yönelik görüş ölçeği” hazırlanmıştır. Toplanan
veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yapı geçerliliği sağlanmış olan 15
madde son ölçekte yer almıştır. Son halini alan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α =,956 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen
iki faktörlü ölçeğin yapı geçerliliği doğrulayıcı analiziyle test edilmiştir. . Geliştirilen ölçeğin öğretmenlere ve
ilgili konuda çalışma yapacak akademisyenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmenleri, matematik tarihi, ölçek geliştirme, veri analizi

ABSTRACT
In this study ıt has been orimed to develop the evalıatıon tools to exhibit the attitude of secondary school
mathematics teachers regarding teaching history of mathematics as part of mathematics courses. The research
was conducted on 37 female (48.7 %) and 39 male (51.3%) teachers who work in different districts in Bandirma,
Balikesir, Turkey during the 2015-2016 school year. Subsequent to literature review, the data that resulted from
this research is used to prepare a 21-item scale entitled “Opinion scale regarding teaching history of mathematics
in mathematics classes.” Exploratory factor analysis was conducted on the data that was collected. Subsequent to
the analysis, 15 articles that supported construct validity were included in the final scale. Cronbach Alpha
internal consistency estimate of the finalized scale was calculated. Cronbach Alpha reliability coefficient is
calculated as α,956 The construct validity of the two-factor scale that resulted from exploratory factor analysis is
tested with confirmatory analysis. The scale that was developed in this study will be beneficial to teachers and
academics who conduct research in relevant areas.
Keywords: Mathematics teachers, history of mathematics, scale development, data analysis.

1.GİRİŞ
Matematiğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak öğrencilerin matematiğe ve
matematik öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerine olanak sağlayabilir . Matematik
tarihi pek çok önemli ve bir o kadar da ilginç kişi ve anekdotlarla doludur.Bu tarihsel
kişilikler ,onların hayatları ,eserleri ve matematiğe yaptıkları katkılar hakkında bilgiler
paylaşmak matematik derslerini öğrenciler için daha anlamlı kılacaktır.Örneğin Antik
Yunan’ın en önemli geometricilerinden Öklit’in hayatını ve en önemli eseri ‘’Elementler’i
tanıma fırsatı bulan öğrenciler geometri konularının bundan en az 2500 yıl önce ortaya
koyduğunu ve bu bilgilerin bir tarihi miras olarak kültürden kültüre aktarıldığını
göreceklerdir. İnsanlık tarihine katkıda bulunmuş daha pek çok matematikçi vardır .Bu
matematik programı,öğrencilerin matematiğe ve matematik dersine olumlu bakmaları için
matematiği daha iyi anlamalarına fırsat sağlaması açısından matematik tarihinden önemli
ayrıntıların öğrenciler ile paylaşılmasını önermektedir.Örneğin ,Pisagor teoremini öğrenen
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öğrenciler ile Pisagor’un hayatından birkaç ilginç ayrıntının paylaşılması öğrenme isteklerini
artırabilir.(MEB.ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ PROGRAMI 2013)
Matematik eğitiminde matematik tarihinin kullanımı gittikçe önem kazanan bir konudur.
Matematik eğitiminde karşılaşılan zorlukları aşmak ve matematik eğitimi zenginleştirmek için
matematik
tarihinden
yararlanılabilir.(Bidwell,1993;Fauvel
Van
Maanen,2000;Jankvist,2009;Lit,Siu&Tzanakis,2004; Thomaidis &Tzanakis,2009).Matematik
tarihi, geçmişte yaşamış insanların matematiğe nerelerde ve nasıl ihtiyaç duyduklarının
öğrenilmesini sağlayarak öğrencilerin matematik dersine yönelik olumlu tutum
geliştirmelerine katkıda bulunabilir. Matematik tarihi ,matematiğin sürekli kendini yenileyen
ve gelişen bir bilim olduğunun fark edilmesi ve matematiğin yalıtılmış bir disiplin olmadığı
görüşünün desteklemesini de sağlayabilir.
Matematik tarihine yer veren eğitim uygulamalarının birçoğunun ortak noktası matematik
tarihi sayesinde öğrencilerin derse daha iyi motive olduğu ve işlenen konulara karşı tutum
geliştirdikleri yönündedir.(Albayrak ,2011).Bu olumlu sonuçlara rağmen ,matematik
derslerinde matematik tarihine nasıl ve ne kadar yer verilmesi gerektiği sorusunun cevabı
henüz netlik kazanmamıştır. Bazı araştırmacılar matematik tarihinin , matematiğin bir alt dalı
olarak başlı başına öğretilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. (Fauvel & Van Maanen,
2000; Jankvist, 2009). Bu görüşe göre matematik tarihi matematik öğretiminin ayrık bir
parçası değil, doğal ve bütünleşmiş bir parçası olmalıdır (Siu & Tzanakis, 2004). Bu görüşü
savunan araştırmacılara göre, nasıl ki sanat öğretilirken o sanatın tarihi ayrı düşünülemezse,
matematik öğretilirken de matematik tarihi ayrı düşünülmemelidir (Fauvel & Van Maanen,
2000). Bu entegrasyonun nasıl olabileceği konusunda Jankvist (2009), matematik tarihinin
matematik derslerinde kullanımını amaç veya araç odaklı kullanım olmak üzere ikiye
ayırmaktadır. Bu ayrıma göre matematik tarihinin insan kaynaklı olarak değişen ve gelişen bir
alan olduğunun vurgulanması ve öğrenmeye değer bir konu olarak ele alınması onun amaç
olarak kullanılması; akademik anlamda matematik eğitimine yardımcı olması (motive edici
boyutu, matematiği insanileştirmesi vb.) için kullanımı ise araç olarak kullanılması anlamına
gelmektedir. Baki ve Bütüner (2010), 8.sınıf matematik dersleri için bir takım matematik
tarihi etkinlikleri hazırlamış ve uygulamışlardır. Etkinlikler öncesinde öğrencilerin matematiği
formül ve kurallardan ibaret, sabit ve değişmez yapıya sahip bir ders olarak gördükleri;
etkinlikler sonrasında ise matematikte sonuca erişmek için farklı yolların kullanılabileceğini,
matematiğin değişip gelişen bir bilim olduğunu ve sadece formüllerden ibaret olmadığını
ifade ettikleri belirtilmiştir. Yazarlar bu bulgulardan hareketle, matematik tarihinin hem amaç
hem de araç olarak kullanılabileceğini vurgulamıştır.
Ders kitapları matematik tarihi öğelerine yer verilen kaynaklardandır. Ünsal ve Güneş
(2003) ders kitaplarını bilgi kaynağı, öğrenciyi dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren ve
eğiten, tamamlayıcı öğretim materyalleri olarak tanımlamıştır. Öğrencilerin derslerinde ve
ders dışındaki çalışmalarında kullandıkları temel kaynaklardan biri olması, ders kitaplarının
eğitimdeki önemini arttırmaktadır. Öyle ki; Altun, Arslan ve Yazgan (2004) ders kitaplarının
öğretmenin olmadığı durumlarda onun görevini üstlendiğini belirtmiş ve ders kitaplarını
öğretmen ile öğrenci arasındaki bir köprü olarak nitelendirmiştir. Öğrenci, ders kitabından
ders öncesinde, ders sırasında veya ders sonrasında yaralanabilmekte ve öğretmenin
hedeflediği bilgi ve becerileri ders kitabı sayesinde daha iyi anlama fırsatı
yakalayabilmektedir.
Matematik tarihine matematik eğitiminde nasıl yer verilebileceği tartışmaları devam
ederken öğrenci ile öğretmen arasında köprü olma gibi önemli bir görevi üstlenen ders
kitaplarında matematik tarihine nasıl yer verildiğinin incelenmesi önemli bir araştırma
konusudur. Zira eğitim sisteminin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan pek çok
kısıtlamalara tabi olan (örneğin, öğrencilerin gelişim seviyesine uygunluk, kullanılacak dil ve
görsellerin genel pedagojik yaklaşımlarla uyumluluğu, konular arası bütünlük ve tutarlılık vb.
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(Chevallard, 1985) ders kitaplarında matematik tarihi ile ilgili öğelere yer verilmesi yeni
sorunları da beraberinde getirmektedir. Yapılan çalışmalar bu sorunları belirli oranda ortaya
koymaktadır. Thomaidis ve Tzanakis (2009), 7-9. sınıf Yunan ders kitaplarını inceledikleri
çalışmalarında kitaplardaki matematik tarihini “matematiksel ve tarihsel açıdan doğru olmak”
ve “öğretilecek konuların amaçlarına hizmet etmek” bağlamlarında değerlendirmiş ve ciddi
hatalar, eksiklikler ve ihmaller tespit etmiştir. Smestad (2000), Norveç’teki matematik ders
kitaplarında matematik tarihinin kullanımını, miktar, yer ve içerik hataları gibi açılardan
incelemiştir.
Smestad bu çalışmasında ders kitaplarında matematik tarihi ile ilgili önemli öğelere
yer verildiğini fakat bu öğelerin matematik derslerine gerçek bir katkı sağlayabilecek şekilde
ele alınmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ders kitaplarıyla ilgili ülkemizde yapılan çalışmalardan
biri Baki ve Bütüner’in (2013) çalışmasıdır. Bu çalışmada, Trabzon’da okutulan 6, 7 ve 8.
sınıf matematik ders kitaplarında matematik tarihine ne şekilde yer verildiği, Jankvist’in
(2009) matematik tarihinin sınıf ortamında kullanımına yönelik belirlediği sınıflama
(aydınlatma, modül ve tarih tabanlı yaklaşım) çerçevesinde incelenmiştir. Aydınlatma
yaklaşımında tarihsel öğeler mevcut müfredatın içerisine dahil edilmekte; modül
yaklaşımında dersler önceden hazırlanmış matematik tarihi temelli yazılı veya görsel
materyaller kullanılarak işlenmekte; tarih tabanlı yaklaşımda ise ders içerikleri matematik
tarihindeki gelişmelerin kronolojik sırası temel alınarak oluşturulmaktadır (Jankvist, 2009).
Çalışmanın sonunda, Baki ve Bütüner (2013) ders kitaplarında tarihsel öğelere daha çok
aydınlatma yaklaşımına dayalı olarak yer verildiğini tespit etmişlerdir.
Ülkemizde 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşımın prensiplerine göre hazırlanan (Milli
Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005) ve 2009 yılında revize edilen (MEB, 2009) öğretim
programlarıyla birlikte tarihsel ve kültürel öğeler de matematik dersi öğretim programlarında
yer almaya başlamıştır. 2009 ilköğretim matematik programında matematik eğitiminin genel
amaçlarından biri şu şekildedir: “[Öğrenci] Matematiğin tarihi gelişimi ve buna paralel olarak
insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini
kavrayabilecektir” (MEB, 2009, s. 9). 2013 yılında revize edilen ortaokul matematik öğretim
programında da matematik tarihinin matematik derslerinde kullanımının önemi
vurgulanmıştır. Programda, matematik tarihinin ilginç ve önemli kişiler ve anekdotlar
içerdiği, bu kişilerin hayatları, eserleri ve matematiğe katkıları hakkındaki bilgi paylaşımının
matematik derslerini öğrenciler için daha anlamlı kılacağı belirtilmiştir (MEB 2013, s. VIII).
Programda öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerine ve matematiği
daha iyi anlamalarına olanak sağlanması için yeri geldikçe öğrencilerle matematik tarihi ile
ilgili ayrıntıların paylaşılması önerilmiştir. Örneğin, Pisagor teoremini öğrenen öğrencilerle
Pisagor’un hayatından ayrıntıların paylaşılmasının öğrencilerde öğrenme isteğini arttıracağı
belirtilmiştir. Programda ayrıca Atatürk gibi ulusal matematik tarihimizin önemli isimlerine
yer verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Ders programlarının altını çizdiği bu öneme rağmen, ülkemizde matematik tarihinin
entegre edildiği öğretim uygulamalarına rastlanmakla birlikte (Baki & Bütüner, 2010;
Bütüner, 2008;Karakuş, 2009; Özdemir & Göktepe, 2012; Tözlüyurt, 2008), matematik
tarihine ne kadar ve ne şekilde yer verildiğinin yeterince araştırılmadığı görülmektedir. Bu
yönüyle Baki ve Bütüner’in (2013) çalışmasında belirlenen sınıflamanın ötesinde ders
kitaplardaki matematik tarihi öğelerinin niteliğini daha iyi değerlendirmeyi sağlayacak başka
bulgulara da ulaşmak amaçlanmıştır.
Birçok insan için matematik, hayatını zehir eden derslerden, içine korku salan
sınavlardan ve okulu bitirir bitirmez kurtulacağı bir kabustan ibarettir. Bazıları içinse
matematik, hayatı anlamanın ve sevmenin bir yolu olabilmiştir (Sertöz, 2002). Matematik
bilimi ciddi bir iştir. Ama aslında asık yüzlü ve korku duyulan bir disiplin olmayıp, tersine
yaşam gibi eğlenceli, neşeli ve insanı dinlendiren bir uğraş alanıdır da (Dönmez, 2002).
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Matematiğin zihinsel ve düşünsel becerilerin gelişiminde en etkili bilimlerden biri olduğu
bilinmektedir. Fakat matematik dersinin okullardaki başarı oranının düşüklüğü, beraberinde
bazı soru işaretlerini getirmektedir. Okullarda matematik dersinin öğrenciler için bir korkulu
rüya halini aldığı bilinmektedir. Bunun sebepleri arasında matematik öğretiminde kullanılan
yöntemler ve öğretmenin davranışlarının da önemli bir yeri vardır (Akın ve Cancan, 2007).
Çoğu zaman insanlara sayıların, şekillerin ve bunlarla işlem yapmanın öğretildiği bir ders
olarak düşünülen Matematik bundan çok daha önemli sıfatlara sahiptir. Matematik
yaşamımızı kolaylaştıran, bize günlük yaşamımızda karşımıza çıkan problemlerle baş
edebilmek için, mantıklı, akılcı düşünmenin yollarını açan, olayları daha tutarlı, daha yansız
değerlendirmemizi sağlayan, yaşamımızı renkli, eğlenceli kılan bir destek olarak
düşünüldüğünde, onu anlamaya çalışmak tamamıyla bir sorumluluk halini almaktadır.
Gelişmiş çağdaş ülkelerde ve uygar toplumlarda, bilgiyi paylaşma, geliştirme ve yeniden
üretme amacıyla yapılandırılan her düzeyde örgün ve yaygın eğitim kurumlarının işleyişinde
bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojisinden yararlanmaya, yeniden düzenlenen öğretim
programlarında matematik, bilim ve teknoloji eğitimine öncelik verilmektedir (Ersoy, 2002).
Matematik eğitimiyle ilgili olarak kavramsal ve işlemsel bilgi, problem çözme sürecinde etkin
araçlar kullanılarak bütünleştirilmekte, bireyin yaşam boyu öğrenme etkinliklerinde
sorumluluk yüklenmesi, etkin görev ve rol alması; iẟ dünyasının gerçekleri doğrultusunda
yetişkinlerin yeni beceriler edinmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, temel eğitim süresinde
herkesin yeterli düzeyde bilgi ve beceri edinerek Matematik okuryazarı olması ve
matematikte güçlenmesi istenmektedir (Ersoy, 2003).
Matematik okuryazarlığı kazanmış bir bireyin nitelikleri şunlardır: Sayılarla işlem yapma
yollarını anladığını sergileyebilme, farklı şekillerde sayısal modeller üretebilme ve
düzenleyebilme, çeşitli sosyal ve kültürel bağlamlarda matematiğin tarihsel gelişimini
anladığını sergileyebilme, matematiksel dili; matematiksel düşüncelerin, kavramların,
genellemelerin ve süreçlerin ifadesinde kullanabilme, sosyal, politik ve ekonomik işlerde ne
tür matematiksel ilişkiler olduğunu analiz edebilme, çeşitli mantıksal süreçleri; isabetli
tahminlerde bulunma, test etme ve formülleştirmede kullanabilme, çeşitli açılardan yeterliğe
ve güvenirliğe karar verebilme, bilgiye dayalı kararlar vermede verileri analiz edebilme, bütün
duyuları kullanarak; şekil, uzay, zaman ve hareketle ilgili deneyimleri tanımlayabilme, doğal
şekilleri, kültürel ürünleri ve süreçleri; zaman, şekil ve uzayın temsilcileri olarak analiz
edebilme (Tekin ve Tekin, 2004). Bununla birlikte, matematik okuryazarlığı matematiğin
gelişim süreci, ünlü matematikçiler ve görüşleri gibi bilgilere de sahip olmayı
gerektirmektedir.
Bu çalışmada matematik dersi kapsamında ortaöğretim öğretmenlerinin matematik
dersinde matematik tarihi verilmesine yönelik tutumlarını belirlemek üzere tutum ölçeği
geliştirmek amaçlanmıştır. Geliştirilen ölçeğin öğretmenlere ve ilgili konuda çalışma yapacak
akademisyenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2.YÖNTEM
Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. Tarama
modeli bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan
(Büyüköztürk,Çakmak,Akgün, Karadeniz ve Demirel ,2009:16) çalışma modelidir.
2.1.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Balıkesir ili Bandırma
ilçesinde farklı okullarda öğretmenlik yapan
37 bayan ve 39 bay öğretmenden
oluşturmaktadır. .Çalışma grubunun sayısının belirlenmesinde Tavşancıl (2002),Comrey ve
Lee’nin (1992) faktör analizi için verdiği ölçütler dikkate alınmıştır. Tavşancıl (2002)
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,çalışma grubu büyüklüğünün ölçekteki madde sayısının en azından 5 katı olması gerektiğini
belirtmiştir.
2.2.Madde Havuzu
Bu aşamada literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve ortaya konmuş ve matematik
tarihine ilişkin ölçek maddeleri oluşturulmuştur. İlk olarak 21 maddelik bir madde havuzu
oluşturulmuştur. Daha sonra çeşitli aşamalardan sonra madde sayısı 15 ‘e düşürülmüştür.
Ölçekteki maddelere ilişkin katılma düzeyini ifade etmek için 5’li Likert ( Kesinlikle
Katılmıyorum “1” ,Katılıyorum “2” ,Kararsızım “3” ,Katılıyorum “4” ve Kesinlikle
Katılıyorum “5” ) tipi dereceleme ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematik dersinde matematik tarihi dersi
verilmesine yönelik geliştirilen ölçeğin ilk olarak güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ardından
ölçeğin yapı geçerliğinin test etmek amacıyla öncelikle toplanan verinin yeterli olup
olmadığına bakılmıştır ve KMO değeri 0.845 bulunmuştur. Değerin 0.60’tan büyük olması
(0.845> 0.60) verinin faktörleştirilebilirliği için ilk koşulu sağlamıştır (Büyüköztürk, 2014).
Ayrıca verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirmek için Barlett testine de
bakılarak (χ2= 1,488 p=0,001) verilerin anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşıldığından
yapı geçerliliği için temel bileşenler analizinin yapılması uygun görülmüştür. Bu amaç
doğrultusunda ölçeğe alınan 15 maddenin faktör yükleri ve faktörlerin öz değerleri SPSS 22.0
paket programıyla incelenmiştir. Ayrıca demografik olarak analiz çıkartılmıştır.
cinsiyetiniz
Standard Attributes

Valid Values

Position
Label
Type
Format
Measurement
Role
1,00
2,00

Value
1
cinsiyetiniz
nedir?
Numeric
F8.2
Nominal
Input
kadın
erkek

Count

Percent

37
39

48,7%
51,3%

Value
3
eğitiminiz?
Numeric
F8.2
Ordinal
Input
yüksek okul
üniversite
yükseklisandoktora

Count

Percent

0
73

0,0%
96,1%

3

3,9%

eğitiminiz
Standard Attributes

Valid Values

Position
Label
Type
Format
Measurement
Role
1,00
2,00
3,00
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yaşınız
Standard Attributes

Valid Values

Position
Label
Type
Format
Measurement
Role
1,00
2,00
3,00
4,00

Value
2
yaşınız?
Numeric
F8.2
Nominal
Input
20-29
30-39
40-49
50-50

Count

Percent

4
18
45
9

5,3%
23,7%
59,2%
11,8%

Meslek kıdeminiz
Standard Attributes

Valid Values

Position
Label
Type
Format
Measurement
Role
1,00
2,00
3,00
4,00

Value
5
meslek
kıdeminiz?
Numeric
F8.2
Nominal
Input
0-2
0-5
6-10
10dan fazla

Count

Percent

1
2
11
62

1,3%
2,6%
14,5%
81,6%

Value
6
görev yaptığın
okulun türü?
Numeric
F8.2
Nominal
Input
lise
fen lisesi
anadolu lisesi
sosyalbilimler
lisesi
meslek lisesi
çok
programlı
lise
güzel
sanatlar
lisesi
spor lisesi
imamhatip lisesi
anadolu
imamhatip lisesi

Count

Percent

0
6
39

0,0%
7,9%
51,3%

0

0,0%

26

34,2%

0

0,0%

0

0,0%

0
0

0,0%
0,0%

5

6,6%

okulunuz
Standard Attributes

Valid Values

Position
Label
Type
Format
Measurement
Role
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
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3.BULGULAR VE YORUM
Ölçme Aracının Güvenirliği
Yapılan bu çalışmada ölçme aracının güvenirlik çalışması SPSS 22.0 paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Eğer ölçekte yer alan maddelerin arasında yüksek tutarlılık var
ise bu aracın güvenilir olduğu söylenebilir. Geliştirilmeye çalışılan ölçeğin güvenirlik düzeyi,
Cronbach alfa güvenirlik yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Cronbach Alfa Güvenirlik
katsayısı =,956 olarak bulunmuştur. Özdamar (1999) 0,81<<1.00 aralığındaki güvenirlik
katsayısının ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Bu ölçüte
göre ölçeğin oldukça yüksek düzeyde bir güvenirlik katsayısına sahip olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca ölçekteki maddelerin Madde-Toplam korelasyonu hesaplanmış ve
her bir maddenin korelasyon katsayısı Tablo da verilmiştir.

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15

Madde Toplam Madde
Korelasyonu
Ortalaması

Cronbach's
Alpha
Madde Standart Güvenilirlik
Sapması
Katsayısı

,693
,727
,711
,626
,743
,781
,812
,839
,846
,832
,846
,801
,734
,679
,616

1,43753
1,34998
1,22575
1,32241
1,34001
1,32559
1,31836
1,27726
1,28909
1,26900
1,33377
1,33843
1,33055
1,36028
1,43197

2,9868
3,1316
3,1316
3,1053
2,9342
2,9474
3,0921
3,0921
3,2105
3,1711
3,1842
3,0921
3,1711
3,1711
3,0526

,954
,953
,954
,955
,953
,952
,951
,951
,951
,951
,951
,952
,953
,954
,956

Her bir anket sorusunun Alpha değerleri ortalamaları standart sapmaları verilmiştir.
Güvenilirlik İstatistikleri

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
N of Items

,956

,956

15

Cronbach's Alpha güvenilirlik katsayısı 0,956 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin güçlü
bir tutarlılığı olduğunu gösteriyor.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
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KMO testi örneklem büyüklüğünün uygunluğuyla ilgilidir.
Bartlett testi anlamlı çıkmış. Bu testin anlamlı çıkması değişkenler arasında ilişki olduğunu
gösterir.
Açımlayıcı Faktör Analizi
Çalışmanın yapı geçerliliğini test etmek amacıyla yamaç –birikinti grafiğinden faktör yapısı
incelenmiştir.

Dikey eksende özdeğerlerin yatay eksende ise faktörlerin yer aldığı yamaç birikinti
grafiği incelendiğinde ,yüksek ivmeli düşüşün üçüncü noktadan sonra azaldığı
görülmektedir.Birinci noktadan itibaren görülen iniş eğilimi varyansa yapılan katkı
derecesinde noktalarla gösterilmektedir ve iki nokta arasındaki her aralık bir faktör anlamına
gelmektedir.(Çokluk ve ark.,2012) Üçüncü noktadan sonra bileşenlerin varyansa yaptıkları
katkı azalmakta ve ek varyansların katkılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.Özdeğer
ve varyans yüzdeleri ile yamaç birikinti grafiğinden elde edilen veriler doğrultusunda analizin
iki faktör için yapılmasına karar verilmiştir.
Bu matristeki çapraz ilişki katsayıları 0,5’in üzerinde olduğu için testten çıkarılması
gereken madde yoktur.
Varyansın Açıklanması
Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
Component Total

Rotation Sums of Squared
Loadings

%
of Cumulative
Variance %
Total

%
of Cumulative
Variance %
Total

%
of Cumulative
Variance %

1

9,381

62,542

62,542

9,381

62,542

62,542

6,290

41,933

41,933

2

2,559

17,060

79,602

2,559

17,060

79,602

5,650

37,669

79,602

3
4
5
6
7
8
9
10
11

,814
,597
,314
,289
,239
,203
,177
,123
,106

5,428
3,977
2,095
1,925
1,591
1,354
1,182
,819
,705

85,030
89,007
91,102
93,027
94,618
95,971
97,153
97,972
98,676
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12
13
14
15

,081
,056
,040
,021

,540
,375
,270
,139

99,217
99,592
99,861
100,000

Eigenvalues 1’den büyük olan 2 faktör var. İlk faktör varyansın yaklaşık %62’sini açıklıyor.
Rotasyon faktörlerin göreli önemini eşitliyor (faktör 1’in katkısı %62’den %41’e düşüyor). 2
faktör toplam varyansın yaklaşık %80’nini açıklıyor.

Rotated Component Matrixa
Component
1
s11
s13
s14
s12
s15
s10
s9
s8
s3
s2
s4
s1
s5
s6
s7
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,907
,907
,884
,882
,824
,781
,749
,718

,400
,577

2

,429
,482
,507
,915
,896
,881
,851
,802
,773
,625
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Yapı geçerliliğini test etmek için Açımlayıcı Faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi,
ölçülmek istenilen özelliğe ait yapının bu ölçek ile ölçüldüğünde nasıl gerçekleştiğini
belirlemek amacıyla kullanılır. Bu özelliğiyle de faktör analizi ölçeğini yapısını belirlemeye
yönelik bir yapı geçerliği çalışmasıdır.
Yapılan analiz neticesinde hangi faktör altında hangi maddelerin toplandığı
görülmektedir.
Sonuç olarak ortaöğretim matematik öğretmenlerine yönelik geliştirilen ölçeğin
öğretmenlerin matematik dersinde matematik tarihi vermede güvenilir ve geçerli bir ölçek
olduğu düşünülmektedir. Matematik evrensel bir bilimdir. Öğrenciler geçmişte matematik
adına yapılmış olanları öğrenip geleceğe bunu taşımalıdırlar. Bu çalışma sonucunda
matematik derslerinde matematik tarihi verilerek öğrencilerin keşfetme ve ilerdeki
mesleklerinde öğrendiklerini kullanma imkânı bulacaklardır.
Geliştirilen ölçeğin
öğretmenlere ve ilgili konuda çalışma yapacak akademisyenlere katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Değerli Katılımcı,
Aşağıdaki anket formu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik
Bölümü Yüksek Lisans programı kapsamındaki bir akademik çalışmaya veri sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar sadece bilimsel bir araştırmanın veri tabanını oluşturmaktadır.
Elde edilen bilgiler kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacaktır; bu nedenle anket formunda
isminizi belirtmeniz gerekmemektedir. Soruların doğru ya da yanlış cevapları yoktur. Soru formu ve
içindeki kriterleri, özgürce değerlendirerek fikrinize en uygun olan tek seçeneği işaretlemenizi ve
araştırmanın doğru sonuçlara ulaşabilmesi açısından soruları eksiksizce doldurmanızı rica ederim.
Bilimsel araştırmama yapmış olduğunuz katkı için teşekkür eder, başarı dolu bir iş yaşamı dilerim.
Araştırmacı R.Hakan DÖNMEZ
Yüksek Lisans Öğrencisi
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ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMENLER
VE DİĞER PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ
Cem TOPSAKAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rize/
TÜRKİYE,e-posta: cem.topsakal@erdogan.edu.tr
Ahmet DUYSAK
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rize/
TÜRKİYE,e-posta: ahmet.duysak@erdogan.edu.tr
Özet
Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas
mesleğidir. Aday öğretmenliğe atanabilmek için; Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan şartlar ve yönetmelikle
belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 2015 ve 2016 tarihlerinde aday
öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin bir takım yenilikler getirmiştir. Bu çalışmada aday öğretmenler ve diğer
paydaşların görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmıştır. Nitel
araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan aday ve danışman
öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. Aday öğretmenlere eğitim ve öğretim uygulamaları, rehberlik, okul
yönetimindeki iş ve işlemler, okul dışı faaliyetler ve performans değerlendirilme süreci başlıkları altında sorular
sorulmuştur. Aynı şekilde danışman öğretmenler, okul müdürleri ve koordinatörlere mesleki ölçütler, uygulama
ve değerlendirme süreci üzerine sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak, elde
edilen sonuçlar sunulmuştur. Çalışmada ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır: Yöneticilerin yarısı adayların
atandıkları il dışında görev tercihi yapabilmelerini uygun görmekte, diğer yarısı ise uygun görmemektedir.
Danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu bu uygulamayı uygun görmemektedir. Adayların yarısından fazlası
atandıkları il dışında görev tercihi yapabilmelerini olumlu bulmaktadır. Araştırma önerilerle son bulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Aday öğretmen, danışman öğretmen, okul müdürü, aday öğretmen yetiştirme süreci,
sorunlar

TEACHER CANDIDATES’ AND OTHER STAKEHOLDERS’ VIEWS ON THE
PROCESS OF TEACHER CANDIDATE TRAINING
Abstract
Teaching is a specialized profession in which the government is responsible for education, instruction and
educational management. To be appointed as a teacher candidate, individuals should meet the requirements in
the Public Servants Law, graduate from higher education institutions determined by law, and success in the
exams prepared by Assessment, Selection and Placement Center. The Ministry of National Education released
“Appointment and Relocation Regulation” in the Official Journal with the issue no. 29379 on 17.04.2015 and in
parallel with this regulation, “Directive about the Process of Teacher Candidate Training” was issued on
03.03.2016. Some changes were made with these legal arrangements. It is stated that this process will continue in
upcoming periods. In the present study, positive and negative sides of the process of teacher candidate training
were discussed according to the views of teacher candidates and other stakeholders. In this qualitative study,
teacher candidates and consulting teachers working at primary, secondary and high schools were interviewed by
the researcher. Questions under the headings of instructional and educational implementation, counselling,
school management process, out of school activities, and process of evaluating the performance were asked to
the teacher candidates. Questions regarding professional criteria, implementation and assessment process were
asked to the consulting teachers, school managers, and coordinators. To analyze the data, content analysis
method was used and the obtained results were presented. Some findings of the study are as the follows: Half of
the administrators agree that teacher candidates can choose a different city from where they have been appointed
to; however, the other half disagree on that issue. Additionally, while most of the consulting teachers disapprove
of this practice, more than half of the teacher candidates approve it. The study ends with the suggestions.
Keywords: teacher candidate, consulting teacher, school manager, process of teacher candidate training,
problems.
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1. Giriş
Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan
özel bir ihtisas mesleğidir. Aday öğretmenliğe atanabilmek için; Devlet Memurları
Kanunu’nda sayılan şartlar ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun
olma ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sınavlarda
başarılı olma şartları aranmaktadır (Topsakal, 2015). Milli Eğitim Bakanlığı 17.04.2015 tarih
ve 29379 Sayılı Resmi Gazete ’de “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği” ve buna dayalı olarak 3 Mart 2016 tarihinde “Aday Öğretmen
Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge” yayımlanmıştır. Bu hukuki düzenlemelerle bir takım
yenilikler getirilmiştir. Bunlar: 1- Danışman öğretmen görev tanımına yer verilmesi, 2- Aday
öğretmenlerin performans değerlendirilme sürecinde yenilikler yapılması, 3- Aday
öğretmenlerin okul dışı faaliyetlerinden sorumlu koordinatörlerin görevlendirilmesi. Bu
sürecin önümüzdeki dönemlerde uygulamaya devam edileceği ifade edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 17/4/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan yönetmelik ile yeni düzenlemeler getirmiştir2. Buna göre aday öğretmenler, en az
bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını
sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak
kazanır (md.15/1).
Aday öğretmenlerin performans değerlendirmesi şu şekilde olacaktır: Aday öğretmenler,
görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3
Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden
dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa
değerlendirilir. Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif
müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu
müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur (md.16/1).
Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için
değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir.
Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun
yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun
ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai
performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler
performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanır (md.16/9).
Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen
unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir (md.16/10).
Sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans
değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve
tarihlerde yapılır (md.19/1). Performans değerlendirmesinde başarılı bulunan aday
öğretmenler Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemler
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. Sınav çoktan
seçmeli test veya açık uçlu sorular ile yapılır, uygun görülen soru çeşitlerinden biri veya
birkaçı birden kullanılabilir (md. 20/1-2).
Yazılı sınavın ardından aday öğretmenler Bakanlıkça sözlü sınava tabi tutulabilir. Aday
öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağı ve tutulacaksa sözlü sınavın yer ve
zamanı Bakanlıkça önceden ilan edilir. Sözlü sınav illerde veya Bakanlık merkezinde
oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır3. Sözlü sınavda adaylar,
2

MEB, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 17/4/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete.
Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 19 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da 81 il merkezinde yapılmıştır. Yazılı sınava giren
adaylar, 21 Mart-15 Nisan tarihleri arasında sözlü sınava girmiştir (Habertürk, 19.01.2016 ve uygulamadaki sonraki gelişmeler göz
önünde bulundurularak dipnot düzenlenmiştir).
3
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adı geçen Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme
Formu üzerinden;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri
yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden
değerlendirilir. Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının
aritmetik ortalaması alınarak belirlenir (md.21/1-2-3). Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100
tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik
ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan
aday öğretmenler başarılı sayılır. Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan altmış ve
üzerinde puan alanlar başarılı sayılır (md.22/1-2)4.
Ancak ilerleyen aylarda Türkiye’nin olağanüstü bir süreç yaşamasından dolayı aday
öğretmenlik süreci rafa kaldırılmış, sözleşmeli öğretmen uygulamasına geçilmiştir. Burada
KPSS puanına göre açılan kadronun üç katı aday sözlü sınava (mülakata) davet edilmekte,
100 puan üzerinden puan verilmekte, atamalar burada alınan puana göre yapılmaktadır. Bu
uygulamanın Bakanlığın tasarrufunda olduğu, dilediği kadar uygulamaya devam edileceği
belirtilmektedir (MEB, 2016). Buna göre bu araştırmanın amacı aday öğretmen yetiştirme
sürecine ilişkin paydaşların görüşlerinin neler olduğu ortaya konulmasıdır.
Bu bilgiler ışığında araştırmada şu sorulara cevap aranacaktır:
1- a) Yeni aday öğretmenlik semineri yeterli oldu mu? Bu sürecinin olumlu-olumsuz
yönleri nelerdir?
b) Atama işlemleri sürecinin olumlu-olumsuz yönleri nelerdir?
2- Adaylık süreci olumlu-olumsuz yönleri nelerdir?
3- Performans değerlendirme sürecinin olumlu-olumsuz yönleri nelerdir?
4- a) Sınav sonrası süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
b)Ücret alamama konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Araştırmanın önemi, aday öğretmenlik konusunda yapılan araştırmaların öncülerinden
olmasıdır. Bu araştırmadan çıkan sonuçlar eğitim politikacıları için yol gösterici niteliktedir.
Araştırma 2016 Eğitim-Öğretim döneminde Rize ili Çayeli İlçesindeki katılımcıların
görüşleri ile sınırlıdır.
Araştırma öncü nitelik taşıdığından, bu konuda ulaşılabilen kaynaklarla sınırlıdır.
Kaynakların sınırlı oluşu, bulguların dış yorumunu zorlaştırmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen atama sisteminde yapacağı değişikliklerden “tecrübeli öğretmenin yanında staj”
uygulaması şöyle işleyecektir (Habertürk, 12. 11.2015):
Usta Öğretmenler Seçilecek: İllerde en tecrübeli, mesleğinde azimli, yeni öğretmenlerin yetiştirilmesinde istekli usta öğretmenler
seçilecek. Yeni atanan öğretmenler 3.5 aylık bir eğitim öğretim dönemi boyunca bu öğretmenin yanında derslere girecek. Öğretm enin
sınıftaki konumu, dersi işleyiş şekli, ödev takibi ve öğrencilerle iletişimi gibi konulara dikkat çekecek.
3 Gün Sınıfta, 2 Gün İdarede: Atandığı branşa göre bir usta öğretmenin yanında staja başlayan yeni öğretmen haftanın 3 günü
derslere girecek. Haftanın bir günü okul idaresinde müdürle birlikte idari işlemlerin nasıl ya pıldığını izleyecek. Haftanın kalan bir
günü ise ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderek bakanlıkla yazışmalar ve diğer idari işleri yerinde görecek. Böylelikle yeni ö ğretmenin
3.5 aylık staj dönemi tamamlanmış olacak.
3 Alternatifli Staj Yeri: Bakanlık, yeni atanan öğretmenlere staj için 3 alternatif sunacak. Öğretmenin ataması yapılacak. Öğretmen
atandığı ilde, ailesinin yaşadığı şehirde ya da kendi istediği bir başka ilde stajını yapabilecek.
Usta Öğretmene Ödül: Usta öğretmenler, ödüllendirilecek. Yanında 5 öğretmene staj yaptıran bir usta öğretmen uzman öğretmenliğe;
10 öğretmene staj yaptıransa başöğretmenliğe terfi etmiş olacak.
Değerler Eğitimi Verilecek: Eğitim öğretim dönemi içerisinde stajını tamamlayan yeni öğretmen tatil döneminde ise “değerler
eğitimine alınacak.
İlk Uygulama 2016 Şubat Atamasında: MEB, ilk uygulamaya 30 bin öğretmenin atandığı 2016 Şubat atamalarında başladı. Bu süreç
devam etmektedir.
4
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2. YÖNTEM
Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımına dayalı, betimsel bir çalışmadır. Yeni atanan aday
öğretmenlerin yeni adaylık sürecine ilişkin aday öğretmen, danışman öğretmen, okul müdürü,
ilçe koordinatörü görüşlerini saptamak amacıyla tarama modelinde yürütülen betimsel ve nitel
bir araştırma yapılmıştır. Tarama modelleri, “Geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan
olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır”
(Karasar, 2014). Nitel araştırmalar ise, verilerin sayılar biçiminde olmadığı; gözlem, görüşme
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı; algıların ve olayların
doğal ortamlarında gerçekçi ve bütüncül olarak ortaya konulmasına çalışılan araştırmalardır
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.
Betimsel analiz, toplanan verilerin, daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenip
yorumlanmasına dayanır. Veriler, araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre
organize edilebileceği gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar
dikkate alınarak da sunulabilir. Bu süreçte katılımcıların görüşlerine de doğrudan yer verilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Rize Çayeli’nde
bulunan dört ilk, orta, lise okulunda görev yapan müdür, danışman öğretmen, aday öğretmen
ve ilçe koordinatörü toplam 21 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan eğitimciler
kritik durum örneklemesi olarak nitelendirilen örneklem türü yardımıyla belirlenmiştir. Kritik
durum örneklemesinde, kritik bir durum veya durumların varlığına işaret eden en önemli
gösterge “bu, burada oluyorsa, başka benzer durumlarda kesinlikle olur” veya tam tersine “bu,
burada olmuyorsa, başka benzer durumlarda kesinlikle olmaz” şeklinde bir ifadededir. Patton
(1987)’a göre bu durumun başka bir göstergesi “bu grup belirli bir problemle karşılaşıyorsa,
diğer bütün gruplar kesinlikle bu problemle karşı karşıya kalır” şeklinde bir yargının varlığı
veya yokluğudur (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Patton (1987)’a göre, bir veya birkaç kritik durumun çalışılması, benzer bütün durumlara
ilişkin belirli genellemelerin yapılmasına olanak vermez. Buna rağmen araştırma sonucunda
elde edilen veriye dayalı sonuçların zenginliği ve inandırıcılığı sınırlı ölçüde genellemeler
yapılmasını olanaklı kılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Katılımcılar, Rize Çayeli’nde ilk,
orta, lise okullarından aday öğretmenlerin branşları esas alınarak okullar seçilmiş, her okuldan
okul müdürü, danışman öğretmenler ve aday öğretmenlerin tamamı ile ve ilçe koordinatörü ile
görüşme planlanmış, gönüllü eğitimcilerle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşme
yapılmıştır. Görüşmeler 30-60 dakika arası sürmüş, görüşmeler görüşmecilerin bilgisi
dâhilinde hem kayıta alınmış hem de not tutulmuştur.
21 katılımcının 12’i erkek, 9’u kadındır. Yöneticiler ve danışmanlar Çayeli’nde görev
yapmaktadır. Sekiz aday öğretmenin yedisi kadın, biri erkektir. Bunun nedeni aday
öğretmenlerin Rizeli, Çayelili olmasından kaynaklanmıştır. Yaş aralığı kadınlarda 23-40,
erkeklerde ise 23-60 arasıdır. Kıdem olarak 1 ile 40 yıl arasında değişmektedir.
2.2. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi
Araştırmanın ilk aşamasında aday öğretmenlikle ilgili yönetmelik ve yönerge incelenmiş,
adaylık süreci aşama aşama belirlenmiştir. Buna bağlı olarak araştırmada kullanılacak olan
veri toplama aracı geliştirilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme; verilerin hızlı kodlanmasına ve analiz edilmesine imkan
tanıması, katılımcıların verdikleri bilgiler arasında benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmaya
yardımcı olması gibi özellikleri nedeniyle kullanılmıştır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2016).
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Yönetici ve danışmanlara aday öğretmenlik sürecine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 5
temel soru ve bunlara ait alt sorular olmak üzere toplam da 15, aday öğretmenlere ise toplam
28 soru maddesinden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Konuyla ilgili olarak üç eğitim uzmanından görüşme formundaki soruların açık ve anlaşılır
olup olmaması, araştırılan konuyu kapsayıp kapsamaması, araştırılan verileri sağlayıp
sağlamaması açılarından kontrol etmeleri istenmiştir. Sonuçta uzmanlar tarafından soru
maddelerinin geçerliliği saptanmış ve yeterli görülmüştür. Haziran 2016 başında Merkez
Atatürk Ortaokulu ve Yamantürk Ortaokulunda görev yapan müdür, danışman öğretmen ve
aday öğretmenlere pilot uygulama yapılmış, alınan geri bildirimler doğrultusunda veri
toplama aracına son şekli verilmiştir.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmaya ilişkin veriler, araştırmacılar tarafından 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
Rize Çayeli ilçesindeki 4 farklı okulda görev yapan 20 katılımcı ve 1 ilçe koordinatörü ile yüz
yüze iletişim kurmak suretiyle toplanmıştır. Araştırmacılar katılımcılara, yapılan çalışmanın
amacı ve içeriği hakkında bilgiler vermiş, yapılan çalışmanın bilimsel bir çalışma olduğu
tamamen bilimsel amaçlar için kullanılacağı ve katılımcıların kimliklerinin açıklanmayacağı
belirtilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Görüşme tekniği kullanılarak verilere ulaşılması planlanan bu araştırmada verilerinin
çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmış, bulgular uygun görülen
ve gerekli olan yerlerde nicelleştirilerek (sayı kullanılarak) sunulmuştur. Nitel bulgular
analize açıklık getirmek, güvenirliği arttırmak için nicel ifadeler kullanılarak belirtilebilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Verilerin içerik analiziyle incelenmesinin nedenleri:

Temel amacının toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ilişkilere ulaşmak olması,

İçeriklerle ilgili ortak ve sistematik verilere ulaşmayı öngörmesi,

Mevcut metinlerin nitel ve nicel boyutlarından hareketle bilinmeyen
sosyal gerçeğe yönelik çıkarım yapmak istemesi,

Esas olarak birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde
düzenleyecek yorumlamaya fırsat vermesi,

Verileri daha derin bir işleme tabi tutması gibi özelliklerinden
kaynaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Görüşmelerde katılımcıların dile getirdiği ifadelerden bazıları doğrudan alıntı olarak
kullanılmıştır. Katılımcıların gerçek ismi yerine kod numaraları kullanılmıştır. 1-4 arası
eğitim yöneticileri, 5-12 arası danışman öğretmenler, 13-20 arası aday öğretmenler ve 21. ise
ilçe koordinatöründen oluşmaktadır5.
3. BULGULAR VE YORUM
3.1.1. Yeni Aday Öğretmenlik Semineri Yeterli Oldu mu? Bu Sürecinin OlumluOlumsuz Yönleri Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular
Yöneticilerin tamamı yeni aday öğretmenlik seminerinin yeterli olduğu görüşündedir.
Danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu da yeni aday öğretmenlik seminerinin yeterli
olduğu görüşündedir. Bunun yanında bir danışman öğretmen süre olarak yeterli, içerik olarak
yetersiz (Kod 2), bir danışman öğretmen de gereksiz bulmuştur. Gereksiz bulan danışman
5

İlçe Koordinatörü kendi kimliğinin deşifre olmasından rahatsızlık duymadığını, kendi görüşlerinin bilinmesinin memnunluk
vereceğini ifade etmiştir.
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öğretmen, öğretmenlik uygulamasında bu bilgileri edindiklerini belirtmiştir (Kod, 9).
Yöneticiler ve danışman öğretmenler yeni aday öğretmenlik seminerinin öğretmenlik
uygulaması seminerine benzediğini ifade etmişlerdir. İlçe koordinatörü semineri yeterli
bulmaktadır.
3.1.2. Atama İşlemleri Sürecinin Olumlu-Olumsuz Yönleri Nelerdir? Sorusuna İlişkin
Bulgular
Bu bulgunun alt konu başlıkları şu şekildedir:
-Atama duyurusunun Bakanlık internet sitesinden olması,
-Başvuruların elektronik ortamda yapılması,
-Başvuru çıktısının İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru bürolarına onaylatılması,
-Posta ile başvuruların değerlendirmeye alınmaması,
-Tercihin 40+1’ e çıkması,
-Atama kararnamelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne internet ortamında
gönderilmesi
-e-posta ile tebligat yapılması, 5 günlük süre verilmesi.
Bu sürece paydaşlar olumlu yaklaşmıştır. Aday öğretmenler teknolojiyi bilmekte ve
kullanmaktadır. Tercih sayısının artmasından memnundurlar. İlçe koordinatörü süreci olumlu
bulmaktadır.
Günümüzde gençler teknolojiyi, sanal ortamları iyi bilmekte ve kullanmaktadır. MEB’in
bu yolu bir araç olarak kullanması gençler için büyük kolaylık olmuştur.
3. 2. Adaylık Süreci Olumlu-Olumsuz Yönleri Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular
Yöneticilerin yarısı adayların atandıkları il dışında görev tercihi yapabilmelerini uygun
görmekte, diğer yarısı ise uygun görmemektedir. Uygun gören yöneticilerden biri
“Okulumuza uyum sağladılar, daha tecrübe kazandılar” (Kod 4) görüşünü belirtmiştir. Uygun
görmeyen yöneticilerden biri “Aday öğretmenlik atandığı okulda olmalı, aday öğretmen şu
anda deniz kenarında adaylık yapıyor, sonra Hakkâri’de görev yapacak” (Kod, 1) ifadesini
kullanmıştır.
Danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu bu uygulamayı uygun görmemektedir.
Atandıkları okulu uygun görmektedirler. “Aday öğretmenimiz buradan sonra Ağrı’ya gidecek,
orada uyum sorunu yaşayacak” (Kod 18). Bu uygulamayı uygun gören bir danışman öğretmen
“Uygulama olumlu ancak gittiği yeri tanıması zor” (Kod 10) görüşünü belirtmiştir.
Uygulamaya olumlu bakan tek öğretmen ise adayın okula uyum sağlaması açısından uygun
bulmuştur (Kod 5).
Birinci altı aylık süreç olarak yöneticilerin yarısı olumlu diğer yarısı olumsuz
yaklaşmaktadır. Olumlu yaklaşan yöneticiler uyum ve deneyim kazanmalarını öne sürerken,
olumsuz yaklaşanlar aday öğretmenlerin ikinci altı aylarında uyum sorunu yaşayacakları
görüşündedirler. Sürece olumlu yaklaşan bir yönetici evrak yoğunluğunun aşırı derecede fazla
olmasından yakınmaktadır (Kod 4). Olumlu yaklaşan diğer bir yönetici “Burada alt yapı
sağlam oluyor. Gittikleri yerde ayrımcılık olabiliyor, burada olmuyor” (Kod 17) görüşündedir.
Danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu bu sürecin olumlu geçtiğini belirtmekte, aday
öğretmenlerin tecrübe kazandıklarını belirtmektedirler. Danışman öğretmenlerden ikisi ise
sürecin olumsuz geçtiği görüşündedir. Bir danışman öğretmen “Böyle bir uygulama aday
öğretmenin okuduğu okula saygısızlıktır. Çünkü o arkadaş zaten böyle bir uygulama alarak
mezun oluyor” (Kod 11) görüşünü belirtmiştir.
İkinci altı aylık süreç için yöneticilerin yarısı okul kültürünün farklı olduğunu, bu nedenle
adayların uyum güçlüğü yaşayacağını düşünürken, diğer iki yönetici adayların deneyim
kazanması nedeniyle donanımlı gidecekleri görüşündedir.
Danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu ikinci altı aylık sürecin gerçek bir deneyim
olacağı görüşündedir. “Herkes kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı zaman verimli
olur”(Kod 11).
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Adayların yarısından fazlası atandıkları il dışında görev tercihi yapabilmelerini olumlu
bulmaktadır. Diğer adaylar bu uygulamayı olumlu bulmakla birlikte, ikinci altı aylık süreç
için uyum sorunu yaşayacaklarını düşünmektedir. “Arkadaşım Ağrıya gitmek istemedi, bu
olumlu fakat oranın kültürünü alamadı, bu olumsuz” (Kod 6).
Birinci altı aylık süreci adayların büyük çoğunluğu form düzenleme ve ilk 6-7 hafta derse
girememe açılarından olumsuz görmektedir. Aday öğretmenden en çok kırtasiyecilik işlerinin
çok olmasından yakınmaktadır. “Süreç aday öğretmen yetiştirme süreci olarak tanımlanıyor
ama daha çok bizim evrak doldurmakla meşgul olduğumuz bir süreç oldu. Yani realitede öyle
her şey tozpembe yürümüyor” (Kod 16). “ Her gün 3 form, her gün danışman da 9 sayfalık
form dolduruyor. 100 sayfalık dosyam var, hepsi gereksiz” (Kod 6). Bir aday öğretmen
güvensizlikten söz etmektedir: “ Tekrar staj gibi bir süreç geçirtmelerini sanki üniversitenin
vermiş olduğu eğitimi ve staj sürecini yetersiz görüyorlar gibi geliyor” (Kod 13). Aday
öğretmenlerin tamamı kitap okuma, film izleme ve yapılan ziyaretleri olumlu bulmakla
birlikte eleştirmektedir. “Önerilen kitapları okumuştum, neden özet yazdım bilmiyorum. Niye
hesap vermek zorundayım? Bize güvenilmiyor” (Kod 6). “Kültürel ve sosyal geziler olumlu,
idari gezilerin bazıları gereksiz” (Kod 3).
İkinci altı aylık süreç açısından aday öğretmenlerden dörtte üçü olumlu düşüncededir.
Diğer dörtte bir oranındaki aday öğretmenler nötr yani olumlu ya da olumsuz görüşe sahip
değildir.
İlçe koordinatörü süreci olumlu bulmaktadır. “Öğretmenliğe başladığım 2001 yılında sınıf
defterinin nasıl doldurulduğunu bilmeyen bir öğretmen olarak yeni süreçte yetişmiş olmayı
çok istedim”. Süreçten kimi aday fazlasıyla yararlanırken kimi aday için ise yararlı olmadığı
görüşündedir. Gezi faaliyetlerinin yeri başkadır. “Öğretmenliğimin ilk yılında gittiğim İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü benim için erişilmesi ayrı bir dünya gibi iken şimdiki adaylar başta
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumu bir kılavuz eşliğinde rahatlıkla
gezdiler, tanıdılar, iş ve işleyişini gördüler”.
Olumsuz yönleri olarak; adaylar bu sürece, faydalı olacağına inanmadan, önyargıları ile
katıldılar. Bir an önce geçmesi gereken bir zaman dilimi olarak tanımladılar görüşündedir.
En önemlisi de bu sürecin faydalı olacağına inanmayan rehber öğretmenler ile
çalışmalarıdır.. “Rehber öğretmenler (istisnalar hariç) bu süreçte öğretmenlere yeterince
yardımcı ve model olamadılar. Aday öğretmenler rehber öğretmenlerden yeterli ilgi, destek ve
önemlisi motivasyonu alamadılar”.
Öğretmenlik uygulamalarından farkları: “1.Faz: Öğretmenlik Deneyimi,
2.Faz:
Öğretmenlik Uygulamaları, 3.Faz: Aday Öğretmenlik Süreci, 4.Faz: Öğretmenlik olarak
düşünülebilir”.
Öğretmen adayları deneyim kazandılar ancak gidecekleri yere uyum sorunu olacaktır
görüşündedir.
Eğitim sisteminde yeni bir uygulama yapılacaksa bunun pilot uygulama sonucuna göre
belirlenmesi gereği açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı aday öğretmenlikle ilgili bu yeni
düzenlemeyi pilot uygulama olarak bir ya da birkaç ilde yapsa idi, uygulamanın olumlu
yönlerini, sorunları görebilecek ve çözüm önerileri getirebilecekti. Mevcut uygulama denemeyanılma şeklinde gerçekleştiği için sıkıntılar yaşanmıştır. Öğretmen adaylarının istediği yerde
adaylığının ilk altı ayını geçirmesinin olumsuz yönleri daha çok görülmektedir. Özellikle ilk
altı ile sonraki altı ay adaylığın geçeceği illerin farklı oluşu, uyum sorunun ön plana
çıkarmıştır.
Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelendiğinde aday öğretmenlik sürecinin var olduğu,
önemli üzerinde durulan bir aşama olduğu, adaylık sürecinin bir-üç yıl arası değiştiği, bu
süreçte belirli kriterleri/ yeterlilikleri gösterenlerin öğretmen olarak atanabildikleri
görülmektedir (Bakioğlu, 2013; Balcı, 2007; Erginer, 2006; Ergun ve Ersoy, 2014;
Lunenburg, Ornstein, 2013; Güçlü ve Bayrakçı, 2004).
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3.3. Performans Değerlendirme Sürecinin Olumlu-Olumsuz Yönleri Nelerdir?
Sorusuna İlişkin Bulgular
Okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu rehber öğretmenin değerlendirmesi, okul
müdürünün değerlendirmesi, maarif müfettişinin değerlendirmesi, değerlendirme raporunun
bir nüshasının adaya verilmesini doğru bulmaktadırlar. Sadece bir okul müdürü
değerlendirmede farklı kriterlerin örneğin sevgi ve farklı kişilerin örneğin farklı sınıf
öğretmenlerinin olması gerektiğini belirtmiştir (Kod 17).
Okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu değerlendirme sistemini eleştirmiş, 1.
Değerlendirmenin daha yüksek olması gerektiğini belirtmişlerdir. Örneğin % 30 (Kod 4), %
40 (Kod 17) önermişlerdir. Bunun yanında %10’u normal gören yönetici de bulunmaktadır
(Kod 7).
Aday öğretmenlerin en az 50 puan alma şartını yöneticilerin büyük çoğunluğu
benimserken, bir yönetici buna katılmamaktadır. Bir yönetici “Rapor tamam, puanla
değerlendirme yanlış. Aday öğretmen, danışman öğretmen ve müdürü karşı karşıya getiriyor”
(Kod 1).
Danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu rehber öğretmenin değerlendirmesi olumlu
bulurken, iki öğretmen olumsuz bulmaktadır. Olumsuz bulun danışman öğretmenlerden biri
“Gerekli değil, çünkü her şey formalitede kalıyor” (Kod 11) görüşünü belirtmiştir. Danışman
öğretmenlerin okul müdürünün değerlendirmesi ve maarif müfettişinin değerlendirmesine
ilişkin görüşleri de benzerdir. Değerlendirme raporunun bir nüshasının adaya verilmesine
danışman öğretmenlerin tamamı olumlu yaklaşırken, sadece bir danışman öğretmen
“Eksiklerini görmesi yönünden iyi, fakat etkilenmesi yönünden olumsuz” (Kod 8) görüşü ile
gördüğü bir eksikliği paylaşmıştır. Danışman öğretmenlerinin yarısı 1.değerlendirmenin %10
etkilemesini az bulmuş ve yükseltilmesini istemiştir. Örneğin % 30 (Kod 5), % 50 (Kod 2).
İki danışman % 10’u normal bulurken, diğer iki danışma öğretmen fikirlerinin olmadığını
belirtmişlerdir. En az 50 puan alma konusunda danışman öğretmenlerin tamamına yakını
olumlu yaklaşmaktadır, sadece bir öğretmen buna olumsuz yaklaşmaktadır. “Bunlar zaten bu
duruma gelene kadar birçok süreçlerden geçtiler. KPSS sınavını geçerek ve üniversite mezunu
olarak geldiler” (Kod 9).
Rehber öğretmenin değerlendirmesine bir aday dışında diğer adaylar olumlu
yaklaşmaktadır. Olumsuz yaklaşan aday şu görüştedir: “Hiçbir öğretmenin derste kendini
gözetleyen ve ona not vermek için gelmiş biri sınıfta bulunurken kendisi olamayacağını
düşünüyorum. Bu yüzden bu değerlendirmenin esas alınmasıyla adaylık sürecinin
geçirilebileceğinin söylenmesi saçma” (Kod 13).
Okul müdürünün değerlendirmesi ve maarif müfettişinin değerlendirmesine genel olarak
aday öğretmenler olumlu yaklaşırken bir aday öğretmen “Okul müdürü ve maarif müfettişinin
değerlendirmesi 1 ders saati gibi bir saatte değerlendirmiş oluyorlar. Danışman her derse
girdiği için onun değerlendirme yüzdesi daha çok olmalı” (Kod 12).
Değerlendirme raporunun bir nüshasının adaya verilmesini aday öğretmenlerinin tamamı
olumlu bulmuştur. Ancak birinci değerlendirmenin % 10 olmasına bir aday öğretmen dışında
diğer aday öğretmenler karşı çıkmaktadır. Aday öğretmenler oranın % 30 (Kod 19), % 40
(Kod 3), % 50 (Kod 16) olmasını istemektedir. % 10 benimseyen öğretmenin görüşü şu
şekildedir: “İş öğreniyorsun, gerçek performans göstermiyorsun, ait hissetmiyorsun,
performans yoksa daha fazla pay gereksiz” (Kod 6).
En az 50 puan alma koşuluna aday öğretmenlerin tamamı olumlu görüş bildirmişlerdir.
İlçe koordinatörü performans değerlendirme süreci çalışmalarının titizlikle yapıldığı
takdirde amacına ulaşacağına inanmaktadır.
Performans değerlendirme sürecinde bütün paydaşlar kırtasiyecilikten yakınmaktadır. Her
gün doldurulması gereken sayfalar dolusu evrak özellikle danışman öğretmenleri ve aday
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öğretmenleri bir hayli rahatsız etmiştir. Oldukça zaman alıcı bu işlemin azaltılması paydaşları
memnun edecektir.
İlk altı aylık değerlendirme oranının % 10 olması genel olarak paydaşlar tarafından çok az
olarak görülmektedir. Altı ay gibi önemli bir zaman dilimindeki işlemlerin değerlendirmeye
etkisinin daha yüksek olması (örneğin % 30-35) paydaşların büyük çoğunluğunca arzu
edilmektedir. Böyle bir yükseltme, ilk altı aylık sürecin önemini daha arttıracak, özellikle
aday öğretmenlerin güdülenmesini yükseltecektir.
Karşılaştırmalı eğitim sistemlerinde adaylık sürecinde çeşitli seminerler, eğitimler alınarak
birtakım yeterlilikler kazandırılmaya çalışılmaktadır (Türk Eğitim Derneği, 2009; Karacaoğlu,
2008; Şimşek, 2014; Aydın, 2015).
3.4.1. Sınav Sonrası Süreci Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Sorusuna İlişkin Bulgular
Puana tebliğden itibaren 5 gün içinde itiraz edebilme konusuna öğretmen adayları olumlu
görüş bildirmiştir.
Başarısız olanların aday öğretmen unvanını kaybetmesi ve memuriyetle ilişiklerinin
kesilmesi (2. Hak verilmemesi) konusuna aday öğretmenlerin yarısı olumsuz görüş
bildirmiştir. Olumsuz görüş bildirenlerden bir aday öğretmen 2. Hak verilmesini isterken
(Kod 12), daha farklı uygulamalar yapılmalı (Kod 14) görüşünü belirtmiştir.
Yazılı sınavın (60 puan) olmasına bir karşı görüş bulunmazken, sözlü sınava (60 puan)
adayların büyük çoğunluğu olumlu yaklaşmaktadır. Aday öğretmenler edindikleri bilgilerle
sınavın zor olmadığı sonucuna ulaşmaktadır. Bir aday öğretmen sözlü sınavının gereksiz
olduğunu düşünmektedir (Kod 3).
60 alamayan adayın başka sicil amirinin mahiyetinde tekrar adaylık sürecine başlaması (2.
Hak) sürecine iki aday öğretmen olumsuz, diğer aday öğretmenler ise olumlu yaklaşmıştır.
Başarısız olanların görevine son verme- 3 yıl memurluğa alınmama konusunda aday
öğretmenlerin yarısından biraz fazlası olumlu yaklaşırken, diğer adaylar olumsuz yaklaşmış,
bir aday eski sistemi önermiştir (Kod 14).
Yazılı sınav sonucuna 5 iş günü içinde itiraz ve sözlü sınav sonucuna 5 iş günü içinde itiraz
edebilme konularına aday öğretmenlerin tamamı olumlu görüş bildirmişlerdir.
Paydaşlar genel anlamda yazılı ve sözlü sınavlara olumlu yaklaşmaktadırlar. Araştırma
Mayıs-Haziran 2016 tarihinde yapılmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye olağanüstü bir
dönem yaşamış, daha sonrasında olağanüstü hal ilan edilmiştir Bu süreçte öğretmen
alımlarında mülakat daha bir önem kazanmıştır. Mülakat sınavların objektif yapılması aday
öğretmenlere de güven verecektir.
3.4.2. Ücret Alamamayı Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Sorusuna İlişkin Bulgular
Aday öğretmenlik sürecinde danışman öğretmenler herhangi bir ücret almamaktadır.
Yöneticilerin tamamı aday öğretmenlere yaptıkları hizmet karşılığında belirli miktarda bir
ücret almalarının doğru olacağı görüşündedir. Bir okul müdürü “Bu işi para için yapmıyoruz.
Ama Fatih Terim’in bir trilyon aldığı ülkede, öğretmen de yüz lira alabilmeli” (Kod 1). Başka
bir okul müdürü aday öğretmenlerin ek ders ücretinin olmamasını da doğru bulmamaktadır
(Kod 17).
Danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu ücret verilmesinin doğru olacağını,
güdülenmeyi arttıracağını ifade etmişlerdir. “Üniversite 4. Sınıf öğrencilerine yönelik ücret
verildiği halde, çok daha uzun ve zor olan bu adaylık süresinde daha da fazla ücret
verilmelidir. Hatta bu bir zorunluluktur, vebaldir” (Kod, 2). Bir danışman öğretmen ise ilginç
bir görüşe sahiptir: “Ücret te istemiyorum, böyle bir uygulamayı da” (Kod 11). Bir danışman
öğretmen ise nötr olarak her iki duruma da açık şekilde, verilse de verilmese de olabileceği
görüşündedir.
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İlçe koordinatörü gönüllü esasına göre yapıldığında ücretin önemli olduğunu
belirtmektedir. “En güzeli, rehber öğretmenlerin kriterlerinin çok iyi belirlenmesi, işin
gerçekten ehillerine verilmesi ve daha sonraki aşamada ise emeklerin karşılığı olarak bir ücret
ödenmesi”.
Bulgulardan anlaşıldığı gibi her emeğin bir karşılığı olmalı ve bu süreçte emeği geçenlere
belirli ödemelerin yapılmasının güdülenmeyi arttıracağı açık görülmektedir.
3.5. Başka Eklemek İstedikleriniz? Olumlu-Olumsuz Yönler Nelerdir? Sorusuna
İlişkin Bulgular
Yöneticilerin tamamı aday öğretmenin bu süreçte deneyim kazandıklarını ifade etmişlerdir.
Bir yönetici sürecin iyi işletilmesi gerektiğini aksi takdirde problem çıkacağını belirtmiştir
(Kod 1). Başka bir yönetici ise süreçte çok fazla evrak olduğunu, bunun azaltılması
gerektiğini, ayrıca okul dışı faaliyetlerin etkili bir şekilde planlanması gerektiğini belirtmiştir
(Kod 4).
Danışman öğretmenlerin tamamı aday öğretmenin bu süreçte deneyim kazandıklarını ifade
etmişlerdir. Ancak danışman öğretmenlerin yarısı eski sistemin daha doğru olduğu
görüşündedir. “Önceki uygulama bu yeni sistemden daha uygundur. Aday öğretmen atandığı
okulda hemen derse girip, tam bir öğretmen olduğuna inanmalı, bunu hemen hissetmelidir”
(Kod 2). “Ülkemizde bu kadar öğretmen açığı varken bu arkadaşları gereksiz okullarda
tutmanın hiçbir mantık ve gerekçesini anlayamadım. Bir an önce bu uygulamaya son
verilmesi hem eğitim-öğretime hem de ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır” (Kod 11).
“Sanki stajyer öğretmenlik, aday öğretmenlikten daha önemli imiş gibi geliyor, çünkü
birincisinde ücret var” (Kod 8).
İlçe koordinatörü öğretmen yetiştirme sürecinin önemi üzerinde durur. “Tamirci çırağı
anahtar getirerek dâhil olur sürece, berber çırağı yerleri süpürerek…Doktor önce asistan olur
hocasına, gözler, gözlemler; daha sonra alır eline neşteri. Tamircinin hatası bir arabaya, bir
berberin hatası iyi kesilmemiş bir saça, bir doktorun hatası bir cana sebep olur. Bir
öğretmenin hatası ise bir toplumu yok eder. Öğretmen… Yetiştirilme süreci çok ama çok
önemsenmesi gereken ve hatta hayati önem taşıyan öğretmen…”.
Bulgulardan yeni uygulamanın gözden geçirilmesi, eksiklerin giderilmesi ve düzeltmeler
yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1. Sonuç
 Yöneticilerin tamamı ve danışman öğretmenlerinin dörtte üçü yeni aday
öğretmenlik seminerinin yeterli ve olumlu olduğu görüşündedir.
 Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde il dışı görev tercihi yapabilmelerine
yöneticilerin yarısı olumlu, yarısı olumsuz, danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu
olumsuz, aday öğretmenlerin yarıdan fazlası olumlu yaklaşmışlardır.
 Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde birinci altı aylık süreç için yöneticilerin
yarısı olumlu, yarısı olumsuz, danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu olumlu, aday
öğretmenlerin büyük çoğunluğu olumsuz yaklaşmışlardır.
 Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde ikinci altı aylık süreç için yöneticilerin
yarısı olumlu, yarısı olumsuz, danışman öğretmenlerin büyük çoğunluğu olumlu, aday
öğretmenlerin dörtte üçü olumlu yaklaşmışlardır.
 Aday öğretmenlerin performans değerlendirme sürecinde rehber öğretmenin,
okul müdürünün ve maarif müfettişinin değerlendirmesi, değerlendirme raporunun bir
nüshasının adaya verilmesini müdürlerin olumlu bulmuşlardır. Birinci
değerlendirmenin etki oranının %10 olmasına müdürlerin büyük çoğunluğu olumsuz
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bulmuşlardır. Değerlendirmede en az 50 puan alma şartını müdürlerin büyük
çoğunluğu doğru bulmuştur.
 Aday öğretmenlerin performans değerlendirme sürecinde rehber öğretmenin,
okul müdürünün ve maarif müfettişinin değerlendirmesine danışman öğretmenlerin
büyük çoğunluğu olumlu, değerlendirme raporunun bir nüshasının adaya verilmesini
ise tamamı olumlu bulmuşlardır. Birinci değerlendirmenin etki oranının %10
olmasına danışman öğretmenlerin yarısı olumlu bulmuşlardır. Değerlendirmede en az
50 puan alma şartını danışman öğretmenlerin tamamı doğru bulmuştur.
 Aday öğretmenlerin performans değerlendirme sürecinde rehber öğretmenin,
okul müdürünün ve maarif müfettişinin değerlendirmesine aday öğretmenlerin
tamamına yakını olumlu, değerlendirme raporunun bir nüshasının adaya verilmesini
ise tamamı olumlu bulmuşlardır. Birinci değerlendirmenin etki oranının %10
olmasına aday öğretmenlerin tamamına yakını olumlu bulmuşlardır. Değerlendirmede
en az 50 puan alma şartını danışman öğretmenlerin tamamı doğru bulmuştur.
 Sınav sonrası süreç için aday öğretmenlerin tamamı puana tebliğden itibaren 5
gün içinde itiraz edebilmesine olumlu yaklaşmışlardır. Başarısız olanların aday
öğretmen unvanını kaybetmesi ve memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi (2. Hak
verilmemesi)ne ise yarısı olumlu yarısı olumsuz yaklaşmıştır. Yazılı sınava (60 puan)
bütün aday öğretmenler olumlu yaklaşırken, sözlü sınava (60 puan) ise
tamamına yakını olumlu görüş bildirmiştir. 60 alamayan adayın başka sicil amirinin
mahiyetinde tekrar adaylık sürecine başlamasını (2. Hak) adayların büyük çoğunluğu
olumlu görüş bildirirken, başarısız olanların görevine son verme- 3 yıl memurluğa
alınmama işlemine yarısından biraz fazlası olumlu yaklaşmıştır. Yazılı sınav sonucuna
5 iş günü içinde itiraz ile sözlü sınav sonucuna 5 iş günü içinde itiraz edebilmeye
adayların tamamı olumlu bakmaktadırlar.
 Yöneticilerin ve danışman öğretmenlerin tamamı süreçte ücret alamamayı
olumsuz bulmuşlardır.
 Yöneticilerin ve danışman öğretmenlerin tamamı aday öğretmenlerin deneyim
kazandığını, evrak işlerinin çok olduğunu belirtmişler ve danışman öğretmenlerin
yarısı eski sitemin daha iyi olduğu görüşündedirler.
4.2.Öneriler

Eğitim sisteminde yeni bir uygulamaya geçmeden önce mutlaka pilot
uygulama yapılmalıdır.

Uygulamanın olumlu-olumsuz yönlerini ortaya koyan araştırmalar
yapılmalıdır. MEB bu konuda paydaşlara anketler uygulayabilir.

Aday öğretmenler adaylıklarının ilk altı ayını istedikleri ilde değil, atandıkları
okulda yapmalıdır.

Aday öğretmenler ve danışman öğretmenler gereksiz evrak yığınında
boğulmamalı, kırtasiyecilikten vazgeçilmelidir.

İlk altı ay için değerlendirme oranı yükseltilmeli, örneğin % 35 olmalıdır.

Aday öğretmenler doğrudan derslere girebilmeli ve ek ders ücreti alabilmelidir.

Danışman öğretmenler emeklerinin karşılığı olarak aday öğretmenlik
uygulaması için ek ücret almalıdır.

Danışman öğretmen seçimi titizlikle yapılmalıdır.

Eğitim politikaları, aday öğretmenlik uygulamaları sıklıkla (her yıl)
değişmemelidir.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “DRAMA” KAVRAMINA İLİŞKİN
METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
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ÖZET
Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının drama algılarını metaforlar yardımıyla belirlemek amaçlanmıştır. Bu
amaçla, 2015-2016 öğretim yılı bahar yarı yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 150 öğretmen adayı çalışma grubuna dahil edilmiştir.
katılımcılara “Drama …. gibidir; çünkü …………….dır” şeklinde kalıp metafor ifadesinden oluşan bir ölçme
aracı uygulanmıştır. Bu yolla toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Böylece üretilen metaforlar, 6
kategori altında sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının drama
ile ilgili pek çok metafor yansıttığı; bu metaforların önemli bir kısmının dramanın işlevini tam olarak
yansıtmadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra dramanın temel ögelerinden bazılarına (canlandırma, rol oynama
vb.) vurgu yapıldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; sınıf öğretmeni adaylarının drama algılarını
geliştirecek uygulamalı çalışmaların yapılması önerisi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Drama öğretimi, metafor, öğretmen adayı.
ABSTRACT
In research, aimed to determine drama perceptions of classroom teacher candidates with the help of metaphors.
For this purpose, working gruops contains 150 classroom teacher candidadets. Candidates educated in Karadeniz
Technical University and Recep Tayyip Erdoğan University in 2015-2016 academic half year. Data collected by
“Drama like….; because…..”. Data analyzed by content analyzed. So, metaphors classify 6 category. Research
detect these result; classroom candidates have many metaphors about drama, metaphors emphasis some basic
elements of drama (vitalization, role playing). In the direction of these research, presented some suggestions
about candidates’ drama perception.
Keywords: Teaching drama, metaphor, teacher candidate.
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1. GİRİŞ
21. yüzyılın değişen ve gelişen dünyasında geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenci
gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalması, alternatif öğretim yöntemlerine olan ihtiyacın
artmasına yol açmıştır. 1951 yıllından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alan
ve gerçek anlamda ivmeyi 1986 yılında Tamer Levent ve İnci San ile kazanmış olan drama,
öğretmen merkezli öğretime alternatif bir öğretim yöntemi olarak karşımıza çıkmıştır.
Drama, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin ötesinde, kişinin kendinde olandan yola
çıkarak yeni oluş ve oluşumlara hazır hale gelmesidir. Bu yüzden drama, yapmak, etmek,
eylemek anlamına gelmektedir. Çoğu zaman tiyatro ile karıştırılan ve tiyatro kavramı ile
özdeşleştirilen drama, doğal olma ve kişinin kendini hiçbir sınırlamaya tabi tutmadan
anlatmasının en etkin yoludur (Aytaş, 2013). San (1989)’ın belirttiği gibi Türkçe’de tam bir
karşılığı bulunmayan “drama” sözcüğü, Yunanca’da yapmak, etmek, eylemek anlamında
kullanılan “dran” sözcüğünden türetilmiştir. Yine, Yunanca bir sözcük olan “dramenon”un
seyirlik olarak benzetmecisi biçimindeki kullanımı “drama”nın eylem anlamını üstlenir.
Eğitimde drama çalışmalarının genel amacı, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen,
kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştiren, ifade gücü ve biçimleri
artmış bireyler yetiştirmektir (Adıgüzel, 2000a). Eğitimde drama çalışmaları kullanılmasının
birçok yararı bulunmaktadır. Bu yararlar şu şekilde sıralanabilir; her duruma farklı yönlerden
bakabilme becerisi kazanarak bireyde empati yeteneği gelişir; bilişsel, dil, motor ve sosyal
açıdan gelişen birey kendini rahatça ifade etmeyi öğrenir, bireyin öğrenme isteği artar ve
eğitim sürecinde aktif rol almaya başlar, yaratıcı olur, yaşamı çok yönlü olarak algılar,
araştırma istek ve duygusu gelişir, işbirliği, dayanışma ve paylaşma duygusu gelişir
(Adıgüzel, 2000b; Gönen, 2010; Güney, 2009; Karakaya, 2007).
Eğitimde drama, insanın öncelikle birey olarak özgüven kazanımı ve onun bilişsel, dil,
motor ve sosyal açıdan gelişimini sağlar. İşbirliği yapabilmenin, diğerleri ile dayanışma ve
yardımlaşmanın ve sorumluluk almanın zevkini yaşatır. Böylece birey, farklı görüş açılarına
açık olabilmenin ve onları paylaşabilmenin önce kendini tanımaktan geçtiğinin ayırdına varır.
Bir başka deyişle, yaşamı çok yönlü algılayabilmeyi, eleştirmeyi, tartışmayı öğretir. Bir
yandan kişiye değişik yaşantılar geçirtirken, bir yandan da onun öğrendiklerini kalıcı kılar.
(Genç, 2005). Zihinde önceden var olan bilgilerle yeni öğrenilen bilgiler arasında güçlü bağlar
kurulduğu zaman, öğrenilen bilgilerin kalıcı olması ve akılda tutma daha kolay olmaktadır.
Bilinen bir bilgiden, kavramdan ya da olgudan yola çıkarak bilinmeyenleri öğrenmek,
anlamlandırmak ve daha somut hale getirmek için kullanılan zihinsel süreçlerden birisi de
metaforlardır.
Metafor, bir olguyu veya nesneyi başka bir olgu veya nesne ile yeniden ve değişik
açılarıyla bağlantı kurarak ifade etmeye çalışan zihinsel bir süreçtir (Eraslan, 2011). Saban’a
(2009) göre ise metafor, iki benzeşmez olgu arasında bir ilişki kurarak belli bir zihinsel
şemanın başka bir zihinsel şema üzerine yansıtılma olanağı veren güçlü bir zihinsel modeldir.
Metaforlar, insanların hayatı, çevreyi, olayları ve nesneleri nasıl gördükleri; farklı
benzetmeler kullanarak açıklamaya çalışmada kullandıkları bir araç olarak düşünülmektedir
(Cerit, 2008). Metafor genellikle söylemi süslemeye yönelik bir söz sanatından ibaret sayılır;
ancak, önemi bundan çok daha büyüktür. Metafor kullanımı, bireyin genel olarak dünyayı
kavrayışına sinen bir düşünme ve görme biçimidir. Bunlar, okuyucuda ya da dinleyicide
bilişsel bir sürecin başlamasını sağlar. Gelişen bilişsel süreç bireyde duyuşsal etkiler yaratır.
Bilişsel ve duyuşsal süreçler karşılıklı olarak birbirini etkiler ve besler. Bu da metaforların
birey üzerindeki etkisinin gücüne işaret etmektedir. Bireyler, gerek kendi duygu ve
düşüncelerini tanımlarken, gerekse karşılarındakilerin duygu ve düşüncelerini tanımlarken
metaforlardan yararlanmaktadırlar. Bu da bireylerin yaşam algılarını ortaya koymada önemli
bir öğe olarak görülmektedir. Bu bağlamda metaforlar, bireylerin dünyayı ve kendilerini
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algılama biçimlerini göstermektedir (Girmen, 2007). Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde
metaforlar üzerine veya metaforları kullanarak yapılan çalışmalar son yıllarda oldukça
artmıştır. Metaforlar üzerinde yapılan çalışmalardaki artışta bu olgunun, bireylerin dünyalarını
anlamlandırma ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme
aracı olmasının etkisi büyüktür (Arslan ve Bayrakçı, 2006).
Metaforlar öğretimde ve öğretmen eğitiminde; profesyonel düşünme, profesyonel
kimlik geliştirme, pedagojik bir araç, bir yansıtma aracı, değerlendirme aracı, bir araştırma
aracı, program kuramı, zihinsel model, keşfetmede bir araç ve öğretimde değişim için bir araç
olarak kullanılmıştır. Metaforun bir öğretim aracı olarak kullanılmasının en önemli
sebeplerinden birisi uzun süre akılda tutmayı sağlayıcı bir ortam yaratabilmesidir (Saban,
2006; Goldstein, 2005).
Eğitim- öğretim sürecinde metaforlar farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bu kullanım
sürecinde metaforların birçok yararlarından söz edilebilir. Bu yarardan bazıları şu şekilde
sıralanabilir (Lakoff ve Johnson, 2007; Çalışkan, 2009; Saban, 2004; Arslan ve Bayrakçı,
2006);
 Bireylerin soyut veya karmaşık olan olguları daha somut veya tecrübe
edilen olgularla karsılaştırmalarını ve bu sayede de bilinmeyen olgulara ilişkin
anlayış geliştirmelerini sağlarlar.
 Gerçekliği, bilgiyi kavramada alternatif yorum getiren mekanizma;
bilgiyi farklı bir şekilde ele alma biçimi, bilgiyi üretme yolunda bir araçtır.
 Metaforlar açık anlamda olduğu müddetçe ayrıntılı bir şekilde,
kavramların altında yatan benzerlikleri manaları ifade edilebilir,
nitelendirebilirler.
 Metaforlar kişilerin zihinlerindeki kavram izlerini, kavramlarla ilgili
olmayan başka kelimelerle belirleyebilme olanağı sağlar. Bunun yanında
tartışma ve araştırma aracı olarak kullanılabilecek bir kavramdır.
 Metafor kullanımı, genel olarak dünyayı kavrayışımıza yardım eden bir
düşünme ve görme biçimidir.
Bir öğretmenin öğretim tasarımlarını uygun biçimde kurgulayabilmesi için
uygun bir öğretim tasarımı sürecinden geçerek öğrenim görmesi gerekir. Meslek yaşamı
boyunca eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkinliğini arttıran bir yöntem olan drama
uygulamalarını gerçekleştirecek olan öğretmenlerin bu yönteme yönelik algılarını öğrenerek
bu yönteme yönelik uygun bir öğretim tasarımının geliştirilebilmesi imkânını sağlayan en
etkili yol öğretmen adaylarının drama uygulamalarına yönelik metafor oluşturmalarıdır
(Çoban ve Çeçen, 2013). Bu bağlamda, araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının drama
kavramına ilişkin metaforik algılarının incelenmesidir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, nitel araştırma paradigmasına uygun olarak olgubilim (fenomenoloji)
deseni kullanılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Olgubilim deseni, algılar yoluyla fark edilen,
ancak hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmayan durumlarda tercih edilmektedir (Patton,
2005).
Çalışma Grubu
Bu araştırmada, 2015-2016 Akademik Bahar Yarıyılında Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği
Programında öğrenim öğretmen adayları çalışma grubu olarak atanmıştır. Çalışma grubu;
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Drama dersini almış olan ve Sınıf Öğretmenliği Programının 3 ve 4. Sınıfına devam eden 150
adaydan oluşmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada öğretmen adaylarına “Drama………… gibidir; çünkü ………dır.”
şeklinde verilen tek soruluk bir metafor ölçme aracı uygulanmıştır. Ölçme aracında, öğretmen
adaylarının gerçek metaforlar oluşturabilmelerine yardımcı iki örnek metafor cümlesi
verilmiştir. Ardından onların drama ile ilgili metaforlar yansıtmaları istenmiştir. Uygulama
için katılımcılara yaklaşık 25 dakika süre verilmiştir. Bu yolla katılımcılardan toplam 73
metafor toplanmıştır. Bunlar arasında yer alan, 14 metafor herhangi bir gerekçeyle
desteklenmediğinden ve 10 metafor ise drama ile ilişki kurulamadığından analiz dışında
tutulmuştur. Bu işlem sonucunda drama ile ilgili olan ve kurulan-açıklanan toplam 49 metafor
üzerinden analiz yapılmıştır.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, metin ya da metinlerden
oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin ve kavramların varlığını belirlemeye yöneliktir
(Büyüköztürk ve diğ., 2010). Drama ile ilgili üretilen metaforlar, –metaforların belirlenmesi,
sınıflandırılması, kategorilerin geliştirilmesi- şeklinde sıralanan üç aşamada analiz edilmiştir.
a) İlk aşamada, öğretmen adayları tarafından üretilen metaforlar ikinci araştırmacı
tarafından incelenmiştir. Bu süreçte, geçersiz ve anlamsız metaforlar belirlenerek analiz
dışında bırakılmıştır.
b) İkinci aşamada, her iki araştırmacı birlikte çalışarak, üretilen metaforlar anlam
bakımından benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırılmıştır. Bu süreçte, her iki araştırmacı
kendi arasında tartışarak metaforların uygun gruplara dağıtılması hususunda tam bir
uzlaşmaya varmıştır. Bu işlem sonucunda 49 farklı metafor ve bu metaforların dağıtıldığı 6
farklı grup elde edilmiştir.
c) Üçüncü aşamada ise, her gruba içerisinde bulunan metaforların ortak özellikleri ve
gerekçeleri dikkate alınarak uygun kategoriler geliştirilmiştir. Buna göre; drama kavramına
yönelik metaforlar, -huzur, destek, eğlence, öğrenme, canlandırma, gerçeklik- şeklinde
isimlendirilen 6 kategori altında değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR ve YORUM
Öğretmen adaylarının drama ile ilgili metaforik algılarının incelendiği bu araştırmada,
öğretmen adaylarının ölçme aracında belirtilen “Drama………… gibidir; çünkü ………dır.”
sorusuna vermiş oldukları cevaplar, araştırmanın bulgularını oluşturmaktadır. Araştırmanın bu
bölümünde, öğretmen adaylarının cevapları doğrultusunda elde edilen bulgular ve bulgulara
ait yorumlara yer verilmiştir.
Sınıf öğretmen adaylarının drama ile ilgili ürettikleri metaforlara ait bulgular Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Drama Metaforlarının Frekans ve Yüzde Değerleri
Metafor
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Metaforun Adı
Oyun
Hayat
Lunapark
Çocuk olma
Arkadaş
Tiyatro
Sahne
Pencere
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Frekans (f)

Yüzde (%)

35
22
14
9
4
3
3
2

23,3
14,7
9,3
6
2,7
2
2
1,3
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Bahçe
Fıkra
Kaynak
Film
Öğretmenlik
Su
Gösteri
Hikaye
Gökyüzü
Yuva
Huzur
Gökkuşağı
Eğlence merkezi
Oyuncak
Şeker
Köprü
Deniz
Anıları canlandırma
İhtiyaç
Gülümseme
Karnaval
Animasyon
Aile
Yüzme kursu
Sevinç
İfade biçimi
Kitap
Kaşif
Piyano
Resim
Saray
Bilgisayar
Radyo
Duygu fırtınası
Irmak
Sanat evi
Çizgi film
Terapist
Temiz hava
Alışveriş merkezi
Hediye
Toplam

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
150

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
100

Tablo 1’den hareketle, öğretmen adaylarının drama ile ilgili olarak kullanılma
sıklığına bağlı olarak en çok Oyun (%23,3) metaforunun kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun
yanında Hayat (%14,7), Lunapark (%9,3), Çocuk olma (%6), Arkadaş (%2,7), Tiyatro (%2)
ve Sahne (%2) metaforlarının da sıkça üretildiği ortaya çıkmıştır. Buna karşı, 24 metafor tek
bir öğretmen adayı tarafından kullanılmıştır.
Sınıf öğretmeni adaylarının drama ile ilgili ürettikleri metafor kategorilerin dağılımı
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Drama Metaforlarına Ait Kategorilerin Dağılımı
Kategoriler

Eğlence

Gerçeklik
Huzur

Öğrenme
Destek
Canlandırma

Metafor Adı
Oyun, Karnaval, Animasyon,
Yüzme kursu, Lunapark, Film,
Çocuk olma, Hikaye, Piyano, Resim,
Eğlence merkezi, Radyo, Oyuncak,
Şeker, Çizgi film, Alışveriş merkezi,
Hediye
Hayat
Bahçe, Gülümseme, Sevinç, Su,
Gökyüzü, Yuva, Huzur, Gökkuşağı,
Saray, Duygu Fırtınası, Irmak, Sanat
evi, Temiz hava, Deniz
İhtiyaç, Fıkra, Öğretmenlik, İfade
biçimi, Kitap, Kaşif, Bilgisayar,
Pencere
Arkadaş, Kaynak, Aile, Köprü,
Terapist
Sahne, Gösteri, Tiyatro, Anıları
canlandırma

Toplam

Metafor Frekansı

Metafor Yüzdesi

77

51,3

22

14,7

21

14

11

7,3

10

6,7

9

6

150

100

Tablo 2’den hareketle, sınıf öğretmen adaylarının drama ile ilgili metaforları6 farklı
kategoride incelenmiştir. Bu kategorilerin metafor frekans dağılımlarından hareketle, en çok
metaforun dahil edildiği kategoriden en aza doğru, eğlence (%51,3), gerçeklik (%14,7), huzur
(%14), öğrenme (%7,3), destek (%6.7) ve canlandırma (%4.3) olarak sıralanmıştır.
Bu kategorilerin her biriyle ilgili kapsamlı açıklamalara ve örnek metafor cümlelerine
aşağıda yer verilmiştir.
a) Eğlence Olarak Drama
Bu kategoride 77 öğretmen adayı (%51,3) tarafından geliştirilen 17 farklı metafor yer
almaktadır. Metaforların en sık kullanılma sırası ise; oyun (35), lunapark (14), çocuk olma
(9), film (2), hikaye (2), eğlence merkezi (2), oyuncak (2), şeker (2), karnaval (1), animasyon
(1), yüzme kursu (1), hikaye (1), piyano (1), resim (1), radyo (1), çizgi film (1), alışveriş
merkezi (1) ve hediye (1) şeklindedir. Öğretmen adaylarının dramayı en fazla eğlence
kategorisinde değerlendirmeleri, drama uygulamalarında oyun oynamadan büyük ölçüde
faydalanılması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu kategoride yer alan bazı öğretmen
adaylarının ifadeleri aşağıda verilmiştir.
“Drama oyuna benzer; çünkü bir şeyleri oyunlarla kazandırmaya çalışırız ve yaparak
yaşayarak öğrenme vardır.”
“Drama lunaparka benzer; çünkü içerisinde birden fazla oyun var ve eğlendirici bir
yapısı var.”
“Drama çocuk olmaya benzer; çünkü dramada çocuklar gibi eğleniriz.”
“Drama alışveriş merkezine benzer; çünkü içerisinde sonsuz imkan var.”
“Drama şekere benzer; çünkü öğrenciler şeker yemekten zevk alır ve drama da
böyledir.”
b)Gerçeklik Olarak Drama
Bu kategoride 22 öğretmen adayı (%14,7) tarafından geliştirilen hayat metaforu yer
almaktadır. Bu kategoride yer alan bazı öğretmen adaylarının ifadeleri aşağıda verilmiştir.
“Drama hayat gibidir; çünkü insanlara yaşamdan kareler sunar.”
“Drama hayat gibidir; çünkü yaşamda karşılaşabileceğimiz çeşitli durumlara bizi
etkin bir şekilde hazırlar.”
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“Drama hayat gibidir; çünkü hayatımızdaki her şey dramada vardır.”
c) Huzur Olarak Drama
Bu kategoride 21 öğretmen adayı (%14) tarafından geliştirilen 14 farklı metafor yer
almaktadır. Metaforların en sık kullanılma sırası ise; bahçe (2), su (2), gökyüzü (2), yuva (2),
huzur (2), gökkuşağı (2), deniz (2), gülümseme (1), sevinç (1), saray (1), duygu fırtınası (1),
ırmak (1), sanat evi (1) ve temiz hava (1) şeklindedir. Drama, canlandırma aşamasında rol
oynama ve rol yapmadan yararlanır. Bu kategoride yer alan bazı öğretmen adaylarının
ifadeleri aşağıda verilmiştir.
“Drama yuva gibidir; çünkü insanın kendisini rahat hissetmesini sağlar.”
“Drama bir deniz gibidir; çünkü zengin içeriğiyle özgür ortam sağlar, insanı
dinlendirir, huzur ve mutluluk verir.”
“Drama temiz hava gibidir; çünkü derslerin yoğunluğunda nefes almamızı sağlar,
içimizi rahatlatır, keyif verir.”
“Drama ırmak gibidir; çünkü insanı oyunlarla dinlendirir, içine girince ferahlatır,
sesleri insana huzur verir.”
“Drama saray gibidir; çünkü içinde her şey vardır, prensesler hayal gibidir.”
d) Öğrenme Olarak Drama
Bu kategoride 11 öğretmen adayı (%7,3) tarafından geliştirilen 8 farklı metafor yer
almaktadır. Metaforların en sık kullanılma sırası ise; fıkra (2), öğretmenlik (2), pencere (2),
ihtiyaç (1), ifade biçimi (1), kitap (1), kaşif (1) ve bilgisayar (1) şeklindedir. Bu kategoride yer
alan bazı öğretmen adayı ifadeleri aşağıda verilmiştir.
“Drama bilgisayar gibidir; çünkü eğlenerek öğretir.”
“Drama öğretmenlik gibidir; çünkü sürekli öğretecek bir şeyleri, kazandıracak
amaçlar ve farklı fikirleri vardır.”
“Drama fıkra gibidir; çünkü insanları eğitirken hem düşündürür hem de mutlu eder.”
f) Destek Olarak Drama
Bu kategoride 10 öğretmen adayı (%6,7) tarafından geliştirilen 5 farklı metafor yer
almaktadır. Metaforların en sık kullanılma sırası ise; arkadaş (4), kaynak (2), köprü (2), aile
(1) ve terapist (1) şeklindedir. Bu kategoride yer alan bazı öğretmen adaylarının ifadeleri
aşağıda verilmiştir.
“Drama terapist gibidir; çünkü çok rahatlatıcıdır, özgürce hareket edersin.”
“Drama arkadaş gibidir; çünkü samimi, iletişimli bir ortamı vardır.”
“Drama köprü gibidir; çünkü insanlar arasında ortak hislerin yansıması olarak
birbirine bağlar ve insanları ortak bir noktada birleştirir.”
g) Canlandırma Olarak Drama
Bu kategoride 9 öğretmen adayı (%6) tarafından geliştirilen 4 farklı metafor yer
almaktadır. Metaforların sık kullanılma sırası ise; sahne (3), tiyatro (3), gösteri (2) ve anıları
canlandırma şeklindedir. Bu kategoride yer alan bazı öğretmen adaylarının ifadeleri aşağıda
verilmiştir.
“Drama tiyatro gibidir; çünkü görev dağılımlarını veren öğretmen ve görevleri alan
öğrenciler eğlenceli bir ortamda seyirciler karşısında oyunlarını sergiler.”
“Drama tiyatro gibidir; çünkü drama hayatın tam olarak kendisinin prova edildiği bir
sahnedir.”
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde, sınıf öğretmeni adaylarının drama ile ilgili algılarına yönelik sonuçlara
yer verilmiştir. Buna göre, sınıf öğretmeni adayları drama kavramına yönelik olarak ürettikleri
metaforlar çoğunlukla eğlence (%51,3) kategorisinde yer almaktadır. Bu kategoride en sık
kullanılan metaforlar ise; oyun (%23), lunapark (%9,3), oyuncak (%1,3), şeker (%1,3),
karnaval (%0,7), animasyon (%0,7) ve alışveriş merkezi (%0,7) şeklindedir. Dramanın bir
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oyun olarak görülmesi, drama uygulamalarında oyundan fazlaca yararlanılmasından
kaynaklanmakla birlikte; drama eğitiminin amacının öğretmen adayları tarafından tam olarak
kavranmadığını da düşündürebilir. Çünkü drama yalnızca oyun oynamadan ibaret bir öğretim
yöntemi değil, kendi içinde kuralları olan sistematik bir öğretim yöntemidir. Bunun yası sıra
öğretmen adaylarının drama ile ilgili çok sayıda metafor kullanmaları, öğretmen adaylarının
dramaya kendilerine özgü anlamlar yüklemiş oldukları şeklinde düşünülmektedir. Diğer
yandan drama, içinde eğlenceli etkinlikler ve materyaller barındırdığı için öğretmen
adaylarının gözünde eğlenceyi çağrıştıran lunapark, karnaval gibi kavramlara atıf yaptığı
düşünülmektedir. Araştırmanın sonucuna paralel olarak, Erdem, Kızılhan ve Sarıçam (2009)
yapmış oldukları çalışmada dramanın ve drama ile ders işlemenin öğrenciler açısından
eğlenceli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde, Başçı ve Gündoğdu (2011) dramanın
öğretmen adayları tarafından eğlenceli görünen bir alan olduğuna vurgu yapmıştır.
Sınıf öğretmeni adaylarının drama kavramını gerçeklik (%14,7) kategorisi içerisinde
hayat (%14,7) metaforu ile değerlendirdikleri görülmektedir. Dramanın konusunu hayatın
içinden aldığı gerçeği göz önünde bulundurulursa, drama ile hayatı bağdaştıran öğretmen
adaylarının dramaya karşı gerçekçi bir bakış açısına sahip olduğu söylenebilir. Diğer yandan
drama uygulamalarında günlük hayat aktivitelerine yönelik etkinliklerin kullanılıyor olması,
adayları bu metaforu sıkça kullanmaya yöneltmiş olabilir.
Sınıf öğretmeni adaylarının ürettiği metaforların bazıları huzur (%14) kategorisi
içerisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride bahçe (%1,3), su (%1,3), gökyüzü (%1,3), yuva
(%1,3), huzur (%1,3), gökkuşağı (%1,3), deniz (%1,3) gibi metaforlara yer verilmiştir.
Adayların bu tür metaforları sıklıkla kullanması, insanın günlük yaşamda içinde bulunduğu
olumsuz durumlardan bir süreliğine kurtulup rahatlamasına ve huzur bulmasına imkan
vermesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu yönüyle drama, adayların zihinsel rahatlama
yaşadıkları bir uygulama olarak görülmektedir.
Sınıf öğretmeni adayları, drama kavramını öğrenme (%7,3) kategorisi içerisinde sıkça
vurguladıkları öğretmenlik (%1,3), fıkra (%1,3), ihtiyaç (%0,7) ve kitap (%,7) gibi
metaforlarla yansıtmışlardır. Öğretmen merkezli öğretim yöntemlerine alternatif olarak
kullanılan drama, öğretmen adayları açısından öğrenmeyi desteklediği düşünüldüğünden bu
kategoride değerlendiriliyor olabilir. Adıgüzel (2006)’in, öğretmen adaylarının dramayı
öğretici bir alan olarak gördüğü sonucu araştırma sonucuyla paralellik göstermektedir. Bu
durum, adayların drama uygulamalarını tam olarak bir oyun olarak görmediği; onun eğitici
özelliklerinin de farkında olduklarını yansıtmaktadır.
Sınıf öğretmeni adayları, drama kavramını destek (%6,7) kategorisi içerisinde arkadaş
(%2,7), kaynak (%1,3), köprü (%1,3), aile (%0,7) ve terapist (%0,7) şeklindeki metaforlarla
yansıtmışlardır. Drama, insanlar arası olumlu ilişkileri, işbirliğini ve dayanışma-desteği
arttıran bir olgu olarak görülmesi adayları bu metaforlara yöneltiyor olabilir. Bu nedenle
adaylar, drama kavramını çoğunlukla destek aldıkları bir arkadaş ya da korumacı ve
yönlendirmeci yapısıyla bir aileye benzetiyor olabilir.
Sınıf öğretmeni adayları, drama kavramını canlandırma (%6) kategorisi içerisinde
sahne (%2), tiyatro (%2), gösteri (%1,3) ve anıları canlandırma (%0,7) metaforları ile
yansıtmaktadır. Drama ile tiyatro her ne kadar birbirine karıştırılsa da birbirlerinden ayrı
kavramlardır. Bununla beraber dramanın tiyatro ögelerinden yararlandığı söylenebilir. Bu
bakımdan adaylar, drama kavramını tiyatroya benzetiyor olabilir. Başka bir açıdan
bakıldığında, canlandırma yapma özelliğinden ötürü, gösteri ve tiyatro kavramları bir arada
kullanılmış olabilir. Adıgüzel (2014), canlandırmayı; birinin kılığına, kişiliğine girip onu
oynamak olarak belirtmiştir. Bu özelliğinden dolayı adaylar, canlandırmanın dramanın bir
ögesi olduğunun farkında oldukları yorumu yapılabilir.
5. ÖNERİLER
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki önerilere yer verilmiştir.
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1. Drama uygulamalarını ilkokulda derslerde kullanacak olan sınıf öğretmeni adaylarının
drama algılarını etkileyen faktörlerin neler olduğu araştırılmalıdır.
2. Drama algıları ile ilgili olası problemlerin belirlenmesi halinde, bu algıların doğru şekilde
yapılandırılması için çeşitli uygulamalı çalışmalar tasarlanabilir ve sonuçları incelenebilir.
3. Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokul düzeyinde drama kullanabilecekleri derslere yönelik
çeşitli uygulamalar geliştirmeleri ve bu yolla drama uygulama yeterliklerinin incelenmesi
yapılabilir.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL
TASARIMI DERSİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. İlhan Turan
Sebahat Çorapçı
ÖZET
Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının zorunlu dersi olan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
dersinin etkililiğini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmaya 10 kız, 12 erkek öğrenci olmak üzere toplam
22 sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup aynı zamanda gözlem yöntemi de
uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği belirlenmiş olup Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin yeterlilik ve kazanımlarına ilişkin öğretmen adaylarına yönelik
sorular hazırlanmış ve görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde ise nitel araştırma yöntemlerinden betimsel
analiz yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler öğretimi, eğitim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi, etkililik.
ABSTRACT
Today’s world is experiencing a very rapid change in every field. One of the areas where this change is most
influential is education. Educational institutions are constantly renewing themselves so that students can keep up
with changing conditions. In this context, especially education programs, approaches and textbooks are being
revised in the light of changing needs. Another factor directly affecting education in our age is the developments
in teaching technology. The change in this area offers important contributions to effective and lasting learning as
well as facilitating teachers and students. In other words, through education technology, students can have an
effective, lasting and fun learning environment. The changes and developments that took place in the field of
education directly affected teacher education and the education faculty programs in our country were renewed in
1998. The number of lessons related to the teaching profession has been increased in the new program. One of
these courses is 'Teaching Technologies and Material Design'. In this course, it is aimed to teach the teacher
candidates the ability to use instructional technologies and material development skills related to the field of
education that they will be responsible for (Demircioğlu, I. H. and Turan, I. (Eds.), 2012.)
This study was designed to investigate the effectiveness of social studies teaching subjects, which are
compulsory subjects of instructional technology and material design course. A total of 22 social studies teacher
candidates, including 10 female and 12 male students, participated in the study. The study was a qualitative
study and observation method was applied at the same time. Semi-structured interview technique has been
determined as a data collection tool and questions have been prepared and opinions of candidate teachers
regarding the qualifications and achievements of Instructional Technology and Material Design course have been
prepared. In the analysis of the data, descriptive analysis method was used in qualitative research methods.
The following problem culmination has been determined in line with the aim of the study: “What are the
qualifications and achievements of Instructional Technology and Material Design course according to the
opinions of Social Science teacher candidates?” When the opinions of the prospective teachers are evaluated by
transferring the knowledge and skills obtained from the ETMD course to practice, it is understood that most of
the prospective teachers consider themselves sufficient in this respect. The following findings can be suggested:
 Instructional technologies are also required to be included in other courses in the program.
 Faculties should be allowed to experience more instructional technology in teaching practice under the
guidance of the advisors of the candidate teachers who do not see the technology solely as hardware.
 The additional involvement of students who feel insufficient in the technological sense can be
encouraged by the teaching application staff so that the lessons learned in ÖTMT are combined with
experience in teaching practice and more application activities are given.
 An elective course related to this course can be put in place for students who feel insufficient in terms
of technology.
Keywords: Teaching social studies, Teaching technologies and material design, Effectiveness.
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1. GİRİŞ
Asrımızda her alanda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin en fazla
etkilediği alanlardan birisi eğitimdir. Eğitim kurumları öğrencilerin değişen şartlara ayak
uydurabilmesi için, sık sık kendilerini yenilemektedirler. Bu çerçevede özellikle eğitim
programları, yaklaşımları ve ders kitapları değişen ihtiyaçlar ışığında yeniden
düzenlenmektedir. Çağımızda eğitimi doğrudan etkileyen diğer bir unsur ise, öğretim
teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerdir. Bu alandaki değişim, öğretmen ve öğrencilere
kolaylık sağlamanın yanında, etkili ve kalıcı öğrenmeye önemli katkılar sunmaktadır. Başka
bir deyişle eğitim teknolojileri aracılığıyla öğrenciler, etkili, kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme
ortamına kavuşabilmektedirler.(Demircioğlu, İ. H. ve Turan, İ. (Eds.),2012).
Eğitim alanında meydana gelen değişim ve gelişmeler, öğretmen eğitimini doğrudan
etkilemiş ve ülkemizde eğitim fakülteleri programları 1998 yılında yenilenmiştir. Yeni
programda öğretmenlik mesleğiyle ilgili derslerin sayısı artırılmıştır. Bu derslerden bir tanesi
‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ dersidir. Bu ders çerçevesince öğretmen
adaylarına, sorumlu olacakları öğretim alanıyla ilgili öğretim teknolojilerini kullanma ve
materyal geliştirme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.(Demircioğlu, İ. H. ve Turan,
İ. (Eds.),2012).
Türkiye’de öğretmen adaylarını yetiştiren Eğitim Fakültelerinin lisans programlarının ilk
yıllarında öğrencilere genel kültür, konu alanı ve öğretmenlik meslek bilgileri birbirlerinden
bağımsız olarak verilmektedir. Aday öğretmenler, daha sonra almış oldukları bu ders ile
öğretim teknolojilerinin kullanımlarını ve materyal geliştirmeyi öğrenirler. Öğretmen
adaylarından son sınıfa geldiklerinde Öğretmenlik Uygulaması dersinde alan bilgilerini
aktarırken meslek bilgisi ile öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme bilgilerini
bütünleştirerek uygulama yapmaları beklenir. Nitelikli öğretmen olarak yetişmek için bu
önemli bir öğedir. Öğretmen adayları ÖTMG dersini aldıktan sonra bilgilerini daha etkili,
çekici ve verimli bir biçimde sunabilme yeterliliği kazanmaktadırlar (Gündüz ve Odabaşı,
2002, s.46-47).
Bu ders sayesinde, öğretmen adayları, öğrenci için öğrenmeyi daha zevkli hale getirmeyi,
soyut kaldığı için öğrenilmesi güçleşen noktaları, yaparak yasayarak öğrenmenin zevkini
materyallerden yararlanarak anlaşılır hale getirmenin mümkün olduğunu öğrenebilmektedir.
Derste bir yandan çeşitli öğretim teknolojilerini öğrencilere tanıtmak, verecekleri mesaja
uygun ortamları düzenlemede onlara rehberlik etmek diğer yandan öğretmen olduklarında
ellerindeki olanaklar ile öğretim materyalleri geliştirmelerine yardımcı olmak
hedeflenmektedir. Öğretmen adayları ders kapsamında çeşitli materyaller hazırlamakta ve
materyal geliştirme sürecini arkadaşlarıyla birlikte paylaşmaktadırlar. Öğrenciler kendi
hazırladıkları materyallerle birlikte diğer materyal örneklerini de görme fırsatı elde
etmektedirler (Kolburan Geçer’den aktaran Çalışoğlu, 2015, s.25).
Bu bağlamda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı [ÖTMT] dersi teori ve
uygulama saatleri ile bir denge sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders öğretmen adaylarının
meslek hayatlarında buluşacakları öğrencilerinin, öğrenmelerine katkı sağlayacak öğretim
teknolojisi ve materyallerini geliştirebilir ve kullanabilir olmalarını hedeflemektedir. Eğitim
teknolojisi unsurları olan araç-gereçlerin eğitim-öğretimdeki önemi burada sorgulanamayacak
kadar iyi bilinmektedir. Öğretim materyallerinin öğretim ortamında farklı amaçlar için
kullanıldığı bir gerçektir. Materyaller, bazı öğretim ortamlarında öğretmeni destekleyici
amaçla kullanıldığı halde, bazı ortamlarda ise tamamen öğretmen rolü üstlenerek içeriği
doğrudan öğrencilere aktarmaktadır (Şahin & Yıldırım, 1999, s.12). Çok genel olarak bunlar,
zengin öğretim ortamları oluşturarak süreci daha zevkli ve daha çekici hale getirirler. Araç-
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gereç ve materyallerin öğretimdeki yeri ve önemi Yalın (2002) ve Şimşek (2002) tarafından
aşağıdaki şekilde özetlemektedirler. Araç-gereç ve materyaller;
1. Çoklu öğrenme ortamları sağlarlar,
2.Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar,
3. Dikkat çekerler,
4. Hatırlamayı kolaylaştırırlar,
5. Soyut şeyleri somutlaştırırlar,
6. Zamandan tasarruf sağlarlar,
7. Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar,
8.Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar,
9. İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar (Yalın’dan aktaran Alım,2007),
10. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir,
11. Sözcük gelişimine katkı sağlar (Şimşek’den aktaran Alım,2007).
Öğretmen nitelikleri değişik olarak tanımlanabilir olsa da ortak olan öğe, öğretmenlerin
öğretimi etkinleştirmek amacı ile materyal üretmeleri ve kullanmalarıdır (Uşun, 2000, s.7).
Materyaller, müfredat programının önemli bir parçası olup pek çoğu somut ve görülebilir
özelliktedir. Öğretim programlarının amaçları belirlenirken dilbilim ve öğretimsel
materyaller, bu özelliklerin somutlaştırılmasına ve uygulamaya konulmasına yardımcı olur
(Yaman,2007, s.59)
Eğitimde araç-gereç ve materyal kullanmanın önemi bilinmekle birlikte bazı branşlarda
yeterince kullanıldıkları söylenemez. Buna yönelik çok sayıda araştırma vardır. Örneğin,
Doğanay-Zaman-Alım (2002) ortaöğretim coğrafya eğitiminde, artık bilgisayar destekli
eğitim aşamasına ulaşmış olmamıza rağmen, okullarımızda mevcut olsa da, klasik ders araçgereçlerinden bile yeterince faydalanılmadığı; Aşan (2002) öğretmen adaylarının çoğunun,
teknolojiyi kendi derslerinde nasıl kullanabileceği konusunda sınırlı bilgiyle eğitim
fakültelerinden mezun oldukları; Uçar (1999) öğretmenlerin büyük bir bölümünün hizmet
öncesi eğitimlerinde öğretim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve becerilerle
donatılamadığından, öğretim süreçlerinde teknolojiyi kullanma açısından eksiklikleri
olduğunu ve İşman (2002) öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreçlerinde yeni teknolojileri
kullanmadıklarını ortaya koymuşlardır. (Alım, 2007, s.248)
Özetlersek, yurt içi ve yurt dışı alan yazılarında öğrenme ve öğretme sürecinde farklı
öğretim teknolojisi ve materyal kullanımı ile ilgili önem vurgulanmıştır. Bu kullanımların
öğretmen eğitiminde beceri olarak kazandırılması konusunda fikirler beyan edilmiş ve
çalışmalar yapılmıştır. Bunun için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin
öğretim süreci sonucunda, öngörülen kazanımlar kadar bunlara ulaşma derecesi de önemlidir.
Bu çalışma ile önemi vurgulanan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin eğitim
fakültelerinde eğitim görmekte olan Sosyal bilgiler öğretmen adaylarında gerekli beceriyi
sağlayıp sağlamadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bahsedilen becerilerin kazanımında Öğretim
Teknolojisi ve Materyal Tasarımı dersinin etkisi, çalışma sonucunda değerlendirilmiştir.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okutulan
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin etkililiğini Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği programında okuyan öğretmen adayları görüşleri doğrultusunda ortaya koymak
ve değerlendirmektir. Araştırma nitel bir çalışma olup aynı zamanda gözlem yöntemi de
uygulanmıştır.
Çalışmanın teorik boyutu için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği belirlenmiş olup Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı dersinin yeterlilik ve kazanımlarına ilişkin öğretmen adaylarına yönelik
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sorular hazırlanmış ve görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde ise nitel araştırma
yöntemlerinden Betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
3. EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın evrenini, 2015/2016 Eğitim/Öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına devam edip, Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır.
Örneklem olarak ise, çalışmaya 10 kız, 12 erkek öğrenci olmak üzere toplam 22 sosyal
bilgiler öğretmen adayı katılmıştır.
4. PROBLEM CÜMLESİ VE ALT PROBLEMLER
Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki problem cümlesi belirlenmiştir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine göre Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersinin yeterlilik ve kazanımları nelerdir?
Alt Problemler;
1. Öğretim teknolojileri ve materyallerin kullanılmasının sosyal bilgiler derslerinde
öğretimin etkililiğini arttırdığını düşünüyor musun?
2. Ders kapsamında yeni teknoloji ve araç-gereçleri kullanmada istekli misin?
3. Eğitim teknoloji ve materyallerini öğretim ortamında kullanırken zorlanıyor
musunuz?
4.Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde üzerinde durulan ama
uygulamada gerekli olmadığını düşündüğün konular var mı?
5.Size sunulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde yapılan
etkinlikleri dikkate alarak kendini bu dersin yeterlilikleri konusunda değerlendirebilir
misin?
6. Öğrencilerin kullandığınız materyallere ilgisi nedir? (Power point, video, akıllı
tahta, çalışma yaprakları) Kendi hazırladığınız diğer materyallerin adını yazın ve
öğrenci ilgisini kısaca belirtin?
7.Okul deneyimi ve okul deneyimi uygulamalarında geçirdiğin yaşantılarını
düşündüğünde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinden edindiğin bilgi
ve becerileri uygulamaya aktarmada kendini nasıl değerlendiriyorsun?
5. SINIRLILIKLAR
Bu çalışma araştırmaya katılan öğrencilerin görüşleri ile sınırlıdır.
Bu çalışma 2015/2016 Eğitim ve Öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına devam edip, Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Geliştirme dersini alan öğretmen adaylarından 22 öğrenci ile sınırlıdır.
6. BULGULAR
Bu bölümde bulgular, alt problemlere göre incelenmeye çalışılmıştır. Öğretmen
adaylarının araştırma sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgular her bir görüşme
sorusu ana tema kabul edilerek ele alınmıştır. Bu bağlamda ilk sorduğumuz soru;
Öğretim teknolojileri ve materyallerin kullanılmasının sosyal bilgiler derslerinde
öğretimin etkililiğini arttırdığını düşünüyor musun” sorusudur. Öğrencilerin tamamı bu
soruyu evet biçiminde yanıtlamıştır. (Tablo 1). Örneğin Kod 12 “Öğretim teknolojileri ve
materyallerin kullanılmasının öğretimin niteliğini artırdığını düşünüyorum. Çünkü Dale’nin
de dediği gibi öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi
öğrenilir ve öğrenme o kadar kalıcı olur. Düz anlatım tekniğinde hem öğretmenin hem de
öğrencinin dersten sıkılma olasılığı fazladır. Öğrenmenin kalıcılığı azdır. Bu yüzden derste
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öğretim teknolojileri ve materyallerinin kullanılması bence zorunluluktur.” biçiminde
cevaplamıştır.
TABLO 1: Öğretim teknolojileri ve materyallerin kullanılmasının sosyal bilgiler derslerinde
öğretimin etkililiğini arttırdığını düşünüyor musun? İlgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının
görüşleri.
Evet
Kısmen
Hayır
TOPLAM

f
20
2
22

Bu bağlamda öğrencilere 2. olarak sorduğumuz "Ders kapsamında yeni teknoloji ve araçgereçleri kullanmada istekli misin?" sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 21 tanesi evet bir
tanesi de kısmen biçiminde cevaplamıştır. Olumsuz cevap veren öğrenci bulunmamaktadır.
(Tablo 2).Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının neredeyse
tamamı yeni teknoloji ve araç-gereçleri kullanmada istekli olduklarını belirtmişlerdir.
Bu öğrencilerden KOD 1 Çağın getirdiklerini eğitim ortamına taşımalıyız. Biçiminde
yanıtlarken KOD 5 ise Teknolojinin olanaklarından yararlanmak istiyorum. Biçiminde cevap
vermiştir. Diğer taraftan KOD 8 ise, bilgilerin kalıcılığında, teknolojinin önemine dikkat
çekerek, “Bilgilerin kalıcılığı açısından teknoloji araç-gereçleri önemli” olduğunu ifade
etmiştir.
Sorumuza kısmen cevabını veren, KOD 21 ise, teknolojik kullanımın başta sağlık olmak
üzere bazı sakıncalarının olduğunu bu nedenle dikkatli kullanmak gerektiğini açıklamıştır.
TABLO 2: “Ders kapsamında yeni teknoloji ve araç-gereçleri kullanmada istekli misin?”
ilgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri.
Evet
Kısmen
Hayır
TOPLAM

f
21
1
22

Bu bağlamda öğrencilere 3. olarak sorduğumuz “Eğitim teknoloji ve materyallerini öğretim
ortamında kullanırken zorlanıyor musunuz?” sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 8 tanesi
zorlanıyorum, 11 tanesi zorlanmıyorum ve 3 tanesi de kısmen biçiminde cevaplamıştır. (Tablo
3).
KOD 4 adlı öğrenci zorlandığını belirtirken sebebini “ öğretimde gerek duyduğu bazı
bilgisayar program ve animasyonlarını yeterince bilmediğini bundan dolayı zorlandığını
belirtmiştir. KOD 9 ise akıllı tahtayı kullanamadığını söylemiştir.
Kısmen zorlandığını ifade ederken KOD 5 Okul ve yakın çevreden maddi destek
alınmadığı takdirde zorlanıldığını beyan etmiştir.
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TABLO 3: Eğitim teknoloji ve materyallerini öğretim ortamında kullanırken zorlanıyor
musunuz? İlgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri.
Zorlanıyorum
Kısmen zorlanıyorum
Zorlanmıyorum

f
8
3
11

TOPLAM

22

Bu bağlamda öğrencilere 4. olarak sorduğumuz “Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersinde üzerinde durulan ama uygulamada gerekli olmadığını düşündüğün konular
var mı?” sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 14 tanesi yok, 6 tanesi var ve 2 tanesi de kısmen
biçiminde cevaplamıştır. (Tablo 4).
Var diyen 6 öğrenci bazı konuların diğer derslerde de olduğunu bu nedenle tekrarının
zaman kaybı olduğunu söylemektedir.
TABLO 4: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde üzerinde durulan ama
uygulamada gerekli olmadığını düşündüğün konular var mı? İlgili sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının görüşleri
Yok
Kısman var

f
14
2

Var
TOPLAM

6
22

Bu bağlamda öğrencilere 5. olarak sorduğumuz “Size sunulan Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı dersinde yapılan etkinlikleri dikkate alarak kendini bu dersin yeterlilikleri
konusunda değerlendirebilir misin?” sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 14 tanesi yeterliyim, 4
tanesi yeterli değilim ve 4 tanesi de kısmen biçiminde cevaplamıştır. (Tablo 5).Yeterli
olanların görüşleri incelendiğinde;
Yeterli olanlar KOD 3 “Yaptığım materyalleri öğrencilerin anlamasını temel alıyorum.
Başarabildiğime inanıyorum.” KOD 21 “ Materyal geliştirmede kendimi yaratıcı
hissediyorum” gibi görüşler ifade ederken, kısmen yeterli olduğunu ifade edenler, ise KOD 9
“Aldığım bu ders tam bir yeterlilik sağlamamıştır.”, “Yaratıcıyım fakat bilgide kendimi eksik
görüyorum.” gibi açıklamalarda bulunmuştur.
Yetersiz görenlerin gerekçeleri ise KOD 8 “Teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmede
eksiklerimin olduğunu düşünüyorum.”, KOD 13 “Sınıfın kalabalık olması ve her öğrencinin
bir uygulama yapması dersin yeterliliğini azaltıyor.” gibi ifadelerdir.
TABLO 5: Size sunulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde yapılan
etkinlikleri dikkate alarak kendini bu dersin yeterlilikleri konusunda değerlendirebilir misin?
İlgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri
Yeterliyim
Kısmen yeterliyim
Yeterli değilim

f
14
4
4

TOPLAM
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Bu bağlamda öğrencilere 6. olarak sorduğumuz “Öğrencilerin kullandığınız materyallere
ilgisi nedir? (Power point, video, akıllı tahta, çalışma yaprakları) Kendi hazırladığınız diğer
materyallerin adını yazın ve öğrenci ilgisini kısaca belirtin?” sorusudur. (Tablo 6).
Öğretmen adaylarının görüşlerine göre; ortaokul öğrencilerinin görselliği ve eğlenceli yanı
olan materyallere olan ilgisinin daha olumlu ve yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
Akıllı tahtaya olan ilgilerine yönelik görüşlerde olumsuz cevaplara rastlanmamıştır.
Öğrencilerin en az ilgili oldukları materyallerin Power point ve çalışma yaprakları olduğu, en
fazla ilgi gösterdikleri ve dikkatlerini çeken materyallerin ise video ve akıllı tahta olduğu
görüşlerden çıkarılmaktadır.
TABLO 6: Öğrencilerin kullandığınız materyallere ilgisi nedir? (Power point, video, akıllı
tahta, çalışma yaprakları) Kendi hazırladığınız diğer materyallerin adını yazın ve öğrenci
ilgisini kısaca belirtin? İlgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri

Power point

Video
Öğrencilerin
kullandığınız
materyallere ilgisi nedir?
(Power point, video,
akıllı tahta, çalışma
yaprakları)
Akıllı tahta

Çalışma yaprakları

Yoğun yazı olmadığı sürece ilgi duyuluyor.

2

Öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor.
En çok istekli oldukları materyal.
Fazla ilgi uyandırmıyor.
Gözleri yoruyor çocuklar sıkılıyor.
Farklı bilgi ve görseller varsa ilgileniyorlar.

8
2
2
4
3

Ders motivelerini arttırıyor zevk alıyorlar

4

Öğrencilerin genelde ilgisini ve dikkatini çekiyor.
Bazen sıkıcı bulabiliyorlar.
Eğlenceli, renkli yanı varsa ilgi çekiyor.
En çok istekli oldukları materyal.

10
2
4
4

En çok akıllı tahtaya ilgileri var.

4

Öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor.
Okulda akıllı tahta olmadığı için bilmiyorum.

10
1

Eğlenceli buluyorlar.
Görsellik fazla olduğu için dikkat çekiyor.

3
2

Renkli olduğunda severek yapıyorlar zevkli hale
geliyor.
Öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor.
Fazla ilgi uyandırmıyor.
En ilgili oldukları materyal.
Çok uzun ve görsel kullanılmadığında sıkılıyorlar.

5
8
4
1
1

Bu bağlamda öğrencilere 7. olarak sorduğumuz “Okul deneyimi ve okul deneyimi
uygulamalarında geçirdiğin yaşantılarını düşündüğünde Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersinden edindiğin bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmada kendini nasıl
değerlendiriyorsun?” sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 8 tanesi yeterliyim, 7 tanesi yeterli
değilim ve 7 tanesi de kısmen biçiminde cevaplamıştır. (Tablo 7).
Yeterli olduğu yönünde görüş bildirenler KOD 1 “Sıkıntı yaşamıyorum. Öğrendiklerimi
uygulamaya aktarabiliyorum” KOD 11 “Teknolojik araç gereç ve materyalleri başarılı, aktif
bir şekilde kullanıyorum.” ve KOD 7 “Ders sayesinde hazırlandığım materyallerden
faydalanabiliyorum.” gibi açıklamalarda bulunmuşlardır. Kendisini yeterli görüp fakat bu
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yeterliliği bu dersin kazandırmadığı yönünde görüş bildiren KOD 3 “Teknolojik araçların
kullanımını ve uygulamasını okullardaki deneyimlerimden öğrendim. Dersin katkısı olmadı.”
açıklamasında bulunmuştur.
Kendini yetersiz görenlerin gerekçeleri ise KOD 18 “Bilgi, becerilere sahip olsak da
uygulamaya dökmek zor.” KOD 2 “Uygulamalarda verilen süre kısıtlı.” ve KOD 19
“Tecrübesizlik, materyalleri sunmada sorun oluyor.” gibi ifadelerdir.

Tablo 7: Okul deneyimi ve okul deneyimi uygulamalarında geçirdiğin yaşantılarını
düşündüğünde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinden edindiğin bilgi ve
becerileri uygulamaya aktarmada kendini nasıl değerlendiriyorsun? İlgili sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının görüşleri.
Yeterliyim

f
8

Kısmen yeterliyim

7

Yeterli değilim
TOPLAM

7
22

SONUÇ
Araştırma kapsamında alınan öğrencilerin “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme”
dersinin bilişsel alan ile ilgili yeterlik düzeyleri incelendiğinde, bu alandaki çoğu davranışı
yeterli düzeyde kazandıkları anlaşılmaktadır. Fakat programlarda yer alan herhangi bir dersin
amacına ulaşabilmesi için, o dersin bilişsel, duyusal ve psikomotor alandaki tüm
yeterliklerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Araştırmanın sonucuna göre, sosyal bilgiler öğretmen adayları ders kapsamında yeni
teknoloji araç-gereçleri kullanmada istekli olduklarını belirtmişlerdir. Bu kapsamda
“öğrencilerin sadece öğretmen odaklı eğitim almalarının yeterli olmadığını”, “dersin içeriği
gereği akıllı tahtaların çok işe yaradığını”, “bilgilerin kalıcılığı açısından teknolojik araç
gereçlerin önemli olduğunu” bu yüzden derslerinde mutlaka kullandıkları görüşleri üzerinde
durmuşlardır.
Bununla beraber öğretmen adayları, bu araç-gereçleri kullanmada teknik aksaklıklardan
dolayı sıkıntı yaşadığını”, “bilmedikleri bilgisayar programlarında zorlandıklarını” ve “akıllı
tahtayı uygulamalı olarak görmedikleri için zorlandıklarını” belirtmişlerdir.
Öğretmen adayları ÖTMT dersinin sağladığı kazanımlar ile ilgili olarak, “dersi
anlaşılabilir ve somut kılmayı”, “öğrenciye ve kazanıma uygun materyal hazırlamayı”, “daha
ekonomik materyaller yapabilmeyi”, “dersi monoton olmaktan çıkarıp eğlenceli hale
getirmeyi” ve ”daha rahat sunum hazırlayıp uygulayabilmeyi” gibi kazanımları elde ettiklerini
belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarının ÖTMT dersinden edindiği bilgi ve becerileri uygulamaya
aktarmada kendilerini değerlendirdikleri görüşler incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük
kısmının kendisini bu konuda yeterli gördüğü anlaşılmaktadır. Kendisini yeterli görmeyen
öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde ise;
KOD 18 “Bilgi, becerilere sahip olsak da uygulamaya dökmek zor.” KOD 2
“Uygulamalarda verilen süre kısıtlı.” gibi açıklamalarda bulunmuşlardır.
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7. TARTIŞMA
Türkçe öğretmeni adayları ile yapılan çalışmada öğretmen adayları öğretim materyali
hazırlama konusunda ÖTMT dersini etkili bulmadıklarını belirtmiştir (Yaman, 2007). Yaman
(2007) çalışmasında adayların alanlarında öğretim teknolojisi kullanımı ile ilgili kendilerini
eksik hissettikleri sonucu da vurgulamıştır. Öğretim teknolojisi ve materyal kullanımı
konusunda fen bilgisi öğretmenleri ile yapılan araştırma ve gözlemler alana farklı bir bakış
açısı daha kazandırmıştır. Yapılan çalışmada (Karamustafaoğlu, 2006) ilköğretim okullarında
fen ve teknoloji öğretmenlerinin ders içi etkinliklerde materyal kullanımına olumlu tutum
sergiledikleri belirtilse de, gözlemler sırasında uygulama istenilen seviyede çıkmamıştır.
Yılmaz (2007) öğretmen eğitiminde teknoloji eğitimi ile ilgili çalışmasında mevcut ve
gelişmekte olan teknolojilerin eğitim ortamında kullanılmasının ve öğretimin kalitesine katkı
sağlamadaki önemini vurgulamıştır.
Aşan’a (2002) göre öğretmen adaylarının çoğu, teknolojiyi kendi derslerinde nasıl
kullanabileceği konusunda sınırlı bilgiyle eğitim fakültelerinden mezun olmaktadırlar. Bu
yüzden öğretmen adayları hizmet öncesi eğitimlerinde bu dersi almış olmalarına rağmen
öğretmen olduklarında öğretim teknolojilerini kullanmakta ve buna bağlı olarak materyal
geliştirmekte sorun yaşamaktadırlar. Bununla birlikte Şahin (2003), öğretmen adaylarını
yetiştiren fakültelerde uygun teknoloji laboratuvarları bulunması ve buralarda aday
öğretmenlere kendi materyallerini üretme olanağı sağlanması gerektiğini belirtmiştir.
Özer ve Kahramanoğlu’nun (2011) yaptığı çalışmanın sonucuna göre öğretmen
adaylarının “değişik materyaller sayesinde konuların öğrencilerin belleğinde daha anlamlı bir
hale geldiğini” ifade etmeleri ile araştırma bulgularını destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
Özer ve Tunca’nın (2014) yaptığı araştırmada “öğretim materyalinin öğrenmeyi
kolaylaştırması, öğrencilerin dikkatini çekmesi ve derse olan ilgiyi artırması gibi nedenlerle
öğretmen adaylarının materyal hazırlayacağı ve kullanacağı sonucuna ulaşılması” ifadesinin
de araştırma bulgularıyla örtüştüğü söylenebilir. Özer ve Tunca’n ın (2014) yaptığı
araştırmada, öğretmen adaylarının materyal hazırlama konusunda, kullanılan malzemeden
kaynaklı, zamanı iyi yönetememekten kaynaklı, materyalin maliyetinden ve boyutundan
kaynaklı güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir.
Öğretimde teknoloji ve materyal kullanımı ile ilgili yapılan farklı bir çalışmada ise
öğretmen adayları hizmet öncesi dönemlerinde aldıkları eğitimi ve alanlarındaki öğretmenlik
uygulamalarını öğretim teknolojileri konusunda yetersiz olarak ifade etmişlerdir.
Amerika’da Teknoloji Değerlendirme Ofisi (Office of Technology Assesment) tarafından
yürütülen bir araştırma sonucunda, öğretmenler ve adaylar öğretim teknolojileri konusunda
kendilerini yetersiz hissettiklerini, hizmet-içi eğitimde etkili eğitimi alamadıklarını, öğretime
dâhil edilecek teknolojileri öğrenmediklerini belirtmişlerdir. Elde edilen bu sonuçların
araştırma bulgularını desteklediği söylenebilir.
8. ÖNERİLER
Elde edilen bulgular ışığında şunlar önerilebilir:
 Öğretim teknolojileri programdaki diğer derslerin içerisinde de bulunması gereklidir.
 Fakülteler, teknolojiyi sadece donanım olarak görmemeli aday öğretmenlerin
danışmanlarının rehberliğinde öğretmenlik uygulamasında daha fazla öğretim
teknolojisi tecrübe etmelerine imkân verilmelidir.
 ÖTMT dersinde öğrenilen kazanımların öğretmenlik uygulamasında deneyimle
birleşmesi ve uygulama etkinliklerine daha fazla yer verilmesi dersin etkili olabilmesi
için teknolojik anlamda kendini yetersiz hisseden öğrenciler için ek çalışmalar
yapması öğretmenlik uygulama elemanı tarafından teşvik edilebilir.
 Teknoloji bakımından kendisini yetersiz hisseden öğrenciler için bu ders ile alakalı
bir seçmeli bir ders konulabilir.
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BESYO 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ: RTEÜ ÖRNEĞİ
Nihal Akoğuz YAZICI
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü
RİZE. nihal.akoguz@erdogan.edu.tr
Arslan KALKAVAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü
ÖZET
Bireylerin öğrenme stilini belirleyerek onların nasıl öğrendiği ve nasıl bir öğretim tasarımı uygulaması gerektiği
daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. Bu amaçla bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yeni
başlayan 1. Sınıf Öğrencilerinin sonraki yıllardaki eğitimlerini şekillendirmelerine yardımcı olacak öğrenme
stillerini farklı değişkenler açısından (cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, sosyoekonomik durum,
yaş) incelenmiştir. Nicel araştırma deseni ile yürütülen bu çalışmada, veri toplama aracı olarak Aşkar ve
Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır.
Örneklem Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği
programında öğrenim gören 55 birinci Sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Verilerin analizinde t testi ve tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kolb öğrenme stilleri, Öğrenme sitilleri, Öğrenme, BESYO.

FIRST- GRADE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS’ LEARNING
STYLES: AN EXAMPLE OF RECEP TAYYIP ERDOĞAN UNIVERSITY
ABSTRACT
How individuals learn and which instructional design should be adopted can be decided more easily by
determining individuals’ learning styles. Therefore, the present study aims to determine first- grade Physical
Education and Sports students’ learning styles, which will help them shape their future education life, and to find
out whether there is a relationship between these learning styles and students’ academic achievement. Learning
styles were examined in terms of different variables (gender, mother’s educational status, father’s educational
status, socioeconomic status, age). In this quantitative research study, Kolb Learning Style Inventory (KLSI)
adopted to Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993) was used to collect data. The sample of the study consists of
55 first graders studying at the department of Sports Management of Recep Tayyip Erdoğan University. The
collected data were analyzed using t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). At the end of the study,
some suggestions were made in the light of the obtained results.
Keywords: Kolb Learning Styles, Learning Styles, Learning, School of Physical Education and Sports.
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1. GİRİŞ
Öğrenme, büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere
atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki
nispeten kalıcı izli değişmelerdir olarak ifade edilmiştir (Senemoğlu, 2013).
İnsanın öğrenme becerisi yaşayış tarzının sürekli olarak değişmesini sağlar. Uygar
toplumlarda eğitim sistemi önemli bir sorun olarak algılanır ve devamlı daha iyi öğretim
yöntemi arayışı süregider (Cüceloğlu 1991).
Her birey, bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikler gibi pek çok açıdan
birbirinden farklıdır. Dolayısı ile öğrenme yolları ve şekilleri de farklılaşabilir. Tek bir
öğrenme yoluyla farklı özellikteki bütün bireylere hitap etmek bireyleri aynılaştırabilir. Bu
nedenle geleneksel öğretim anlayışından biraz uzaklaşıp bireylere aynı anda, aynı mekânda,
aynı yolla, aynı şekilde öğrenim vermek yerine bireylere yönelik öğrenme stillerinin
belirlenmesi ve eğitim ortamında bu stillerin dikkate alınması öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal
gelişimlerini olumlu yönde önemli bir şekilde etkileyebilir.
Günümüzde eğitimin bireyselleştirilmesi oldukça önemli bir konudur. Her öğrencinin
kişilik, algı, yetenek, zekâ gibi özelliklerinin farklılaşabileceği göz önünde bulundurularak, en
iyi öğrenme yolu belirlenmelidir. Öğrenme stilleri öğrenmenin farklı düzeylerde gelişmesinin
tek etkeni değildir ancak öğretme sürecinin önemli bir halkasıdır (Ekici, 2003). Öğrenme stili,
her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenme ve hatırlama aşamasında farklı ve kendine özgü
yollar kullanmasıdır (Dunn, Ingham, Deckinger, 1995; Dunn & Griggs, 1998).
Öğrenme stili araştırmaları 1940’lı yıllarda başlamış, 1970’lerde ise yaygınlaşmıştır
(Scalesss, 2000). Sonraki yıllarda ise birçok öğrenme stili geliştirilmiş fakat en iyi öğrenme
stili konusunda fikir birliği olmamıştır (Jarc, 1999). Literatür incelendiğinde pek çok öğrenme
stiline rastlanmıştır. Örneğin Gregorc (1979), bireyin kişisel özelliklerinin belirlenmesinde
zaka’nın önemine vurgu yapıp, öğrenme stilinin bireyin algılama yeteneği ile ilgili olduğu
görüşünü savunmuştur. Bu nedenle öğrenme stillerini somut sırasal, soyut sırasal, somut
dağınık ve soyut dağınık şeklinde sınıflandırmıştır (Felder&Brent, 2005; Ekici, 2002). Dunn
ve Dunn (1992) öğrenme stillerini, çevresel koşullar (ses, ışık, ısı, ortam), duyuşsal özellikler
( güdülenme, sorumluluk, süreklilik, öğrenmede yapılanmışlık), sosyal tercihler (öğrenme
grupları, otorite, öğrenmenin çeşitli yolları) ve fiziksel özellikler (duyusal tercihler, yiyecek,
günün zamanları ve hareket) gibi başlıklar altında ele almıştır (Özer, 1998). Grasha (1995),
ise altı çeşit öğrenmeden bahsetmiştir, bunlar; rekabetçi, işbirlikli, pasif, katlımcı, bağımlı ve
bağımsız öğrenenler şeklindedir (Grasha, 1995).
Birçok çalışma, bireylerin öğrenme stillerindeki farklılığı ortaya koymuştur. Kolb’un
öğrenme stili modelinde bireylerin öğrenme stilleri bir döngüdür ve öğrenme stilleri envanteri
bireyin döngüdeki yerini belirler bu döngü 4 öğrenme biçiminden oluşur. (Aşkar ve
Akkoyunlu, 1993)
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Yukarıdaki döngüde asıl amaç bireylerin ezberci yaklaşımdan uzaklaşıp sorgulayıcı,
düşünce yapısına sahip olmaları ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlamaktır.
Kolb (1984) öğrenme stili modelinde bireyler bilgiyi hissederek veya düşünerek
algılar, izleyerek veya yaparak işlerler. Kolb, yaşantısal öğrenme kuramını, Somut Yaşantı,
Yansıtıcı Gözlem, Soyut Kavramsallaştırma ve Aktif Yaşantı yeteneklerini içeren dörtlü bir
döngü ile açıklamıştır (Işık, G., Yenice, N. 2012 ). Örneğin, somut yaşantı “hissederek,
dokunarak”, yansıtıcı gözlem “izleyerek dinleyerek” soyut kavramsallaştırma “düşünerek”
etkin dinleme ise “yaparak” öğrenmeyi esas alır (Güven, M., Kürüm D. (2008)). Ayrıca “
Bireyin öğrenme stili tek bir yetenekle belirlenmez. Her bireyin öğrenme stili, ayrıştıran,
değiştiren, özümseyen, yerleştiren olarak adlandırılan dört öğrenme yeteneğinin bileşenidir
(Işık, G., Yenice, N. 2012 ).
Kolb öğrenme stilleri;
Ayrıştıran: Soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı öğrenme biçimlerini kapsar.
Problem çözme, karar verme ve fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik planlama belli başlı
özellikleridir. Bu öğrenme biçiminde yer alan bireyler problem çözme konusunda
başarılıdırlar. Birey problem çözümünde sistemli olarak planlama yapar. Yaparak öğrenme
önemlidir.
Değiştiren: Somut Yaşantı ve Yansıtıcı Gözlem öğrenme biçimlerini kapsar. En
önemli özelliği düşünme yeteneği, değer ve anlamların farkında olmasıdır. Değiştiren somut
durumları birçok açıdan gözden geçirir ve ilişkileri anlamlı bir şekilde organize eder.
Öğrenme durumunda sabırlı, nesnel, dikkatli yargılarda bulunan fakat bir eylemde
bulunmayandır. Düşünceleri biçimlendirirken kendi düşünce ve duygularını göz önüne alır.
Özümseyen: Soyut Kavramsallaştırma ve Yansıtıcı Gözlem öğrenme biçimini kapsar.
Kavramsal modelleri yaratma en belirgin özelliğidir. Bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve
fikirler üzerinde odaklaşır.
Yerleştiren: Somut Yaşantı ve Aktif Yaşantı öğrenme biçimi içerisinde yer
almaktadır. Planlama yapma, kararları yürütme ve yeni deneyimler içinde yer alma belli başlı
özellikleridir. Öğrenme durumunda bireyler açık fikirli ve değişmelere karşı kolaylıkla uyum
sağlarlar (Kolb, 1984). Yaparak ve hissederek öğrenme söz konusudur(Aşkar, P., Akkoyunlu,
B. (1993)).
ÖĞRENME BİÇİMLERİ

SOMUT YAŞANTI

YANSITICI GÖZLEM

SOYUT KAVRAM

AKTİF YAŞANTI

ÖĞRENME YOLU

Hissederek

İzleyerek

Düşünerek

Yaparak

ÖĞRENME STİLİ

DEĞİŞTİREN

ÖZÜMSEYEN

AYRIŞTIRAN

YERLEŞTİREN

Literatürde Öğrenme stilleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilşişkinin incelendiği
(Aktaş ve Mirzeoğlu, 2009; Arslan ve Babadoğan, 2005; Ergür ve Oktar, 2000) ve sorgulayıcı
öğrenme ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkinin (Bağcaz, 2009; Erdoğan, 2005; Gençtürk
ve Tükmen, 2007; Taşkoyan, 2008; Tatar ve Kuru, 2006) incelendiği araştırmalar mevcuttur.
Bu çalışmanın genel amacı, BESYO 1. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri’ni
belirlemektir. Çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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1.1.Problem Durumu:
Bireyin kendine uygun öğrenme stilini bilmesi öğrenme gücünü artırmasına ve
akademik başarısına katkı sağlar. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesini BESYO 1.
Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri arasında fark var mıdır? sorusu oluşturmaktadır.
2. YÖNTEM
Bu araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yeni başlayan 1. Sınıf
Öğrencilerinin sonraki yıllardaki eğitimlerini şekillendirmelerine yardımcı olacak öğrenme
stilleri ve bu stiller ile farklı değişkenler açısından (cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim
durumu, sosyoekonomik durum, yaş) incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır
(Karasar 2008). Verilerin analizinde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır.
2.1.Evren Ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Spor Yöneticiliği programında 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında öğrenim
gören 55 birinci Sınıf öğrencisinden oluşmuştur.
2.2.Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Kolb (1985) tarafından
geliştirilen ve Aşkar, Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan
“Öğrenme Stili Envanteri” ve öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla
Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Envanter her birinde dört seçenek bulunan on iki tane
durumu kapsamaktadır. 12 maddenin her birinde 4 ifade bulunmaktadır ve bu ifadelerin her
biri ayrı bir öğrenme biçimini temsil etmektedir. Bu ifadelerden birincisi Somut Yaşantı (SY),
ikincisi Yansıtıcı Gözlem (YG), üçüncüsü Soyut Kavramsallaştırma (SK) ve dördüncüsü
Aktif Yaşantı (AY) boyutuna ilişkin ifadelerdir. Kolb Öğrenme Stili Envanterinin iç tutarlılık
Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.72 olarak belirlenmiştir.
Araştırmada bilgi toplama aracı, 2015-2016 öğretim yılında örnekleme alınan spor
yöneticiliği bölümü öğrencilerine uygulanmıştır.
Verilerin Analaizi
ÖSE’deki 12 maddenin her biri dört ifade içermektedir. Bu dört ifadenin her biri ise ayrı
öğrenme biçimini temsil eder. ÖSE’de, öğrenciler her bir ifadeye verdikleri puanlar
sonucunda her ifade için 12-48 arasında bir puan alır. 12 maddenin toplam SY puanı, YG
puanı, SK puanı ve AY puanı belirlendikten sonra; birleştirilmiş puanlar AY-YG ve SK-SY
şeklinde elde edilir. Buna göre SK-SY puanları ile “Somut- soyut öğrenme biçimi” ve AYYG puanları il ise “aktif-yansıtıcı öğrenme biçimi elde edilir. Son aşamada AY-YG puanı ile
SK-SY puanları karşılaştırılarak öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenir. Veriler frekans ve
yüzde değeri, aritmetik ortalama, standart sapma, pearson kolerasyon testi ve tek yönlü
varyans analizi teknikleri ile açıklanmış ve analizler SPSS programında yapılmıştır.
AY-YG ve SK-SY birleştirilmiş puanlar -36 ile +36 arasında değişir. SK-SY de elde
edilen pozitif puan; öğrenmenin “soyut”, negatif puan ise öğrenmenin “somut” olduğunu
gösterir. AY-YG’den elde edilen puan öğrenmenin “aktif” negatif puan ise öğrenmenin
“yansıtıcı” olduğunu ifade eder.
3. BULGULAR
Tabloda bu çalışmada öğrenme stili envanterinden elde edilen puanların, öğrenme
stilleri ve bileşenlerine ilişkin hesaplanan Pearson korelasyon katsayıları verilmiştir.
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 345

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE
Tablo 1: Öğrenme stilleri ve bileşenlerine ilişkin Pearson korelasyon katsayıları
Öğrenme Stilleri
ve Bileşenleri

SY

YG

SK

AY

SY-SK

YG-AY

1

SY
YG
SK
AY
SY-SK

-0,334
-0,394
-0,341
0,833

1
0,020
-0,373
-0,212

1
-0,517
-0,836

1
0,107

1

YG-AY

0,209

0,701

0,233

-0,852

-0,016

1

*p<.05
Tabloda soyut kavramsallaştırma (SK) ile somut yaşantı (SY) arasında negatif yönde
“zayıf” bir ilişkinin (-.394) olduğu görülmektedir. Benzer şekilde aktif yaşantı (AY) ile
yansıtıcı gözlem (YG) arasındaki ilişkinin de negatif yönde “zayıf” (-.373) düzeyde olduğu
dikkat çekmektedir. Buna karşın soyut kavramsallaştırma - somut yaşantı (SK-SY) ile aktif
yaşantı - yansıtıcı gözlem (AY-YG) bileşenleri arasında bir ilişkinin (-.016) olmadığı
görülmektedir.
Tablo 2: Cinsiyete göre baskın öğrenme stillerinin dağılımı
Kadın
f

Öğrenme Stilleri

Değiştiren

6

%
10.9

Özümseyen

1

1.8

5
8

9.1

Ayrıştıran
Yerleştiren

14.5

Cinsiyet
Erkek
f
%
7.3
4

10

18.2

8

14.5

9

16.4

8
15

14.5

13
23

23.6
41.8

27.3

f

Toplam
%

Tabloya göre araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre baskın öğrenme stilleri
incelendiğinde kadın öğrencilerin sırasıyla yerleştiren (%14.5), değiştiren (%10.9), ayrıştıran
(%9.1) ve özümseyen (%1.8) öğrenme stillerine sahip oldukları görülmüştür. Erkek
öğrencilerin baskın öğrenme stilleri ise sırasıyla yerleştiren (27.3), özümseyen (14.5),
ayrıştıran (14.5) ve değiştiren (7.3) öğrenme stilleridir. Baskın öğrenme stillerinin cinsiyete
göre istatistikî olarak anlamlı bir farklılaşma göstermediği ki-kare ( χ2 ) testi sonucu
belirtilmiştir (χ2 (2)= 4.9 p=.18 ).
Tablo 3: Yaşa göre baskın öğrenme stillerinin dağılımı

3

%
5.5

Yaş Grubu
21f
%
12.7
7

10

18.2

4

7.3

5

9.1

9

16.4

8
15

14.5

5
8

9.1

13
23

23.6
41.8

17-20
f
Değiştiren
Öğrenme Stilleri

Özümseyen
Ayrıştıran
Yerleştiren

27.3

14.5

f

Toplam
%

Tabloya göre araştırmaya katılan öğrencilerin yaş grubuna göre baskın öğrenme stilleri
incelendiğinde 17-20 yaş aralığındaki öğrencilerin sırasıyla yerleştiren (%27.3), ayrıştıran
(%14.5), özümseyen (%7.3) ve değiştiren (%5.5) öğrenme stillerine sahip oldukları
görülmüştür. 21 yaş üstü öğrencilerin baskın öğrenme stilleri ise sırasıyla yerleştiren (14.5),
değiştiren (12.7), ayrıştıran (9.1) ve özümseyen (9.1) öğrenme stilleridir. Baskın öğrenme
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stillerinin yaşa göre istatistikî olarak anlamlı bir farklılaşma göstermediği ki-kare ( χ2 ) testi
sonucu belirtilmiştir (χ2 (2)= 4.1, p=.25 ).
Tablo 4: Annenin eğitim düzeyine göre öğrenme stillerinin dağılımı
İlkokul
f
%
14.5
8

Değiştiren
Öğrenme Stilleri

Özümseyen
Ayrıştıran
Yerleştiren

Annenin eğitim düzeyi
Ortaokul-lise Üniversite
f
%
f
%
2
0
0
3.6

7

12.7

1

6
7

10.9

7

12.7

15

Toplam
f
%
10

18.2

1.8

1

1.8

9

16.4

12.7
27.3

0

0

1

1.8

13
23

23.6
41.8

Tabloya göre araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeylerine göre baskın
öğrenme stilleri incelendiğinde ilkokul mezunu annelerin çocuklarının değiştiren (%14.5),
özümseyen ve yerleştiren (%12.7) ve ayrıştıran (%10.9) öğrenme stillerine sahip oldukları
görülürken, Orta okul-lise mezunu annelerin çocuklarının yerleştiren (%27.3), ayrıştıran
(%12.7), değiştiren (%3.6) ve özümseyen (%1.8), ve öğrenme stillerine sahip oldukları
görülmüş, üniversite mezunu annelerin çocuklarının ise değiştiren ve ayrıştıran (%0) öğrenme
stillerine sahip olmadıkları ve bu annelerin çocuklarının yerleştiren (%1.8) ve özümseyen
(%1.8) ve öğrenme stillerine sahip oldukları görülmüştür. (χ2 (2)= 13, p=.4).
Tablo 4: Babanın eğitim düzeyine göre öğrenme stillerinin dağılımı

Değiştiren
Öğrenme Stilleri

Özümseyen
Ayrıştıran
Yerleştiren

Babanın eğitim düzeyi
Ortaokul-lise
Üniversite
f
%
f
%
8
1
10.0
14.5

2

3.6

4

4
5

7.3

6

9.1

11

İlkokul
f
%
1.8
1

f

Toplam
%

10

18.2

7.3

3

33.3

9

16.4

10.9
20.0

3

23.1

7

30.4

13
23

23.6
41.8

Tabloya göre araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre baskın
öğrenme stilleri incelendiğinde ilkokul mezunu babaların çocuklarının sırasıyla yerleştiren
(%9.1) ayrıştıran (%7.3) özümseyen (%3.6) ve değiştiren (%1.8) öğrenme stillerine sahip
oldukları görülürken, Orta okul-lise mezunu babaların çocuklarının yerleştiren (%20.0),
değiştiren (%14.5) ayrıştıran (%10.9), ve özümseyen (%7.3) öğrenme stillerine sahip
oldukları görülmüş, üniversite mezunu babaların çocuklarının ise özümseyen (%33.3)
yerleştiren (%30.4) ayrıştıran (%23.1) ve değiştiren(%10.0) öğrenme stillerine sahip
oldukları görülmüştür. (χ2 (2)= 42, p=.64).
Tablo 4: Gelir düzeyine göre öğrenme stillerinin dağılımı

Öğrenme Stilleri

Gelir düzeyi
1301-2600
2601f
%
f
%
7
2
3.6
12.7

Değiştiren

-1300
f %
1 1.8

Özümseyen

4

7.3

1

3
3

5.5

4

5.5

8

Ayrıştıran
Yerleştiren
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f
%
10

18.2

1.8

4

7.3

9

16.4

7.3
14.5

6

10.9

12

21.8

13
23

23.6
41.8
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Tabloya göre araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre baskın
öğrenme stilleri incelendiğinde ilkokul mezunu babaların çocuklarının sırasıyla yerleştiren
(%9.1) ayrıştıran (%7.3) özümseyen (%3.6) ve değiştiren (%1.8) öğrenme stillerine sahip
oldukları görülürken, Orta okul-lise mezunu babaların çocuklarının yerleştiren (%20.0),
değiştiren (%14.5) ayrıştıran (%10.9), ve özümseyen (%7.3) öğrenme stillerine sahip
oldukları görülmüş, üniversite mezunu babaların çocuklarının ise özümseyen (%33.3)
yerleştiren (%30.4) ayrıştıran (%23.1) ve değiştiren(%10.0) öğrenme stillerine sahip
oldukları görülmüştür. (χ2 (2)= 10, p=.11).
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor
Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin öğrenme stilleri ile demografik özellikleri
arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan çalışmada elde edilen ilk bulguya
bakıldığında, öğrencilerin büyük çoğunluğunun Yerleştiren, azınlığın da Özümseyen öğrenme
stiline sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgu öğrencilerin risk alma, açık görüşlü olma,
planlama yapma kararları yürütme gibi özellikleri daha çok benimserken; mantıklı ve analitik
düşünme, soyut kavramlar ve fikirlerle ilgilenmekten hoşlanmadıklarını göstermektedir.
Güven ve Kürüm (2008)’ün öğretmen adaylarına yaptıkları çalışmada öğrencilerin büyük
çoğunluğunun özümseyici ve dönüştürücü öğrenme stiline sahip olduklarını belirtmiş,
Çağıltay ve Tokdemir (2004) tarafından mühendislik eğitimi alan öğrencilere yapılan
çalışmanın sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun Özümseyici öğrenme stiline sahip
olduğu görülmüştür. Hasırcı (2006) sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin
öğrenme stillerini belirlemek için yaptığı çalışmada öğretmen adaylarının en fazla Özümseyen
ve Ayrıştıran en az ise Değiştiren öğrenme stilini tercih ettiğini belirtmiştir. Kılıç (2002)
üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışmasında öğrencilerin çoğunluğunun Özümseyici
küçük bir bölümünün ise Uyum sağlayıcı öğrenme stiline sahip olduğunu ifade etmiştir.
Araştırma sonucunda yaş ve cinsiyete göre baskın öğrenme stillerinin değişmediği
görülmüştür. Fakat özümseyen öğrenme stilinin kadın öğrencilerde yok denecek kadar az
olması dikkat çekicidir. Bu durum kadın öğrencilerin bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve
fikirler üzerinde erkek öğrencilere oranla çok daha az odaklandıklarını gösterir Arslan ve
Babadoğan (2005) tarafından yapılan çalışmada, cinsiyet ve öğrenme stilleri arasında bir
farklılaşma bulamamıştır.
Yaş ve öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak 17-20 yaş
aralığındaki öğrencilerde yerleştiren öğrenme stili baskın çıkmıştır yani bu öğrencilerin
Planlama yapma, kararları yürütme ve yeni deneyimler içinde yer alma belli başlı
özellikleridir. Bu durum lise yıllarının hali hazırda bitmiş olması ve geleceğe yönelik kararlar
almanın gerekliliği ile açıklanabilir.
Yerleştiren öğrenme stiline sahip öğrenciler risk alma, açık görüşlü olma, planlama yapma
kararları yürütme gibi özellikleri daha çok benimser. Bu açıdan bakıldığında öğretmen
adaylarının çoğunluğu özümseyen öğrenme stilini benimsemişken spor yöneticiliği bölümü
öğrencilerinin yerleştiren öğrenme stilini benimsediği görülmüştür. Bu durum spor
yöneticiliği bölümü öğrencilerinin uygulamalı alanda eğitim aldıkları için o yönde başarı
sağlamasıyla açıklanabilir.
4.1.Öneriler
Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin
öğrenme stillerini meslek hayatlarında da kullanabilecekleri düşünüldüğünde, hocaların
öğrencilere öğrenme stillerini belirlemede yardımcı olmaları sağlanabilir.
Annenin eğitim düzeyinin öğrencilerin öğrenme stillerinde belirleyici olduğu, eğitime
ilk olarak ailede başlayan öğrencilerin anneden aldıkları bilgi davranış ve eğitimin gelecekteki
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hayatlarına yansıdığı düşünüldüğünde anne eğitimine daha fazla önem verilmeli, halk eğitim
kursları, çeşitli kurs ve eğitimlerle anneler daha donanımlı hale getirilmelidir.
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bernacan61@hotmail.com
Özet
Eğitim ve öğretimle ilgili çalışmaların odaklandığı öğretmen ve öğrencilerin bu çalışmalarla ilgili duygu ve
düşünceleri, çalışmaların verimi ve faydası için oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin eğitim
araştırmalarına yönelik tutumları incelenmiştir. Bu amaçla 2015-2016 yılı Kars ili merkezi ve köylerinde
tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 63 Türkçe öğretmeniyle çalışılmıştır. Veriler (İlhan, Şekerci, Sözbilir ve
Yıldırım, 2013) tarafından geliştirilen "Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ)"
ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan analizler sonucunda Türkçe öğretmenlerinin eğitim
araştırmalarına yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, deneyim yılı ve görev
yeri değişkenlerinin ise öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları üzerinde herhangi bir etkisi
olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Türkçe öğretmeni, eğitim, araştırma.

EXAMINATION OF TURKISH TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS
EDUCATIONAL RESEARCHES
Abstract
Emotions and opinions of teachers and students,on whomresearches oneducation and training focus, regarding
these researches are substantially important for efficiency and benefit of study. In this study, attitudes of Turkish
teachers towards educational researches were examined. For this purpose, the study was conducted with 63
Turkish teachers selected from city center and villages of Kars province in 2015-2016 by using random sampling
method. The data were collected by using Teachers Attitude Scale Towards Educational Research (TASTER)"
developed by (İlhan, Şekerci, Sözbilir,and Yıldırım, 2013). As a result of analyses performed with the obtained
data, attitudes of the Turkish teachers towards educationalresearches were determined to be positive. It was
found that the variables of gender, experience year, and place of duty had no effect on attitudes of the teachers
towards educational researches.
Keywords: Attitude, Turkish teacher, education, research.
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Giriş
Bilim doğası gereği bir amaç doğrultusunda sürekli çalışır. McMillan ve Schumacher
(1984: 3) bilimi “belli amaçlarla ve sistemli süreçler yoluyla veri toplama ve toplanan
verilerin analizi” olarak tanımlanmaktadır. Araştırma ve sonuçlara ulaşma bu sürecin en
hassas ve olamazsa olmaz basamaklarıdır. Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü (2011)’e göre
araştırma, kısacası insanı anlama ve bu anlama ve anlamlandırmanın temellerini çok yönlü
bir şekilde gerçekleştiren etkinliktir. Özdamar (1997) ise bilimsel çalışmanın çok yönlü
sorulara cevap arayarak, toplumu ve bilimi çözme çabası amacıyla gerçekleştirildiğini ifade
etmektedir.
Bilim ve bilimsel bilgi her alanda ortaya çıkan ya da çıkabilecek problemlerin çözümü
ve ileriye dönük değişimlerin gerçekleşmesi için çalışır. Bu çalışmaların çoğunlukla konusu
insandır. Bu çalışmaların daha güvenilir ve daha verimli olabilmesi süreç ve bilgi birikimiyle
ilgili olduğu kadar, bireylerin yapılan uygulamalara bakış açısıyla da ilgilidir. Bu nedenle
bilimsel çalışma yapılırken çalışmanın yöntemi, amacı, kullanılan ya da kullanılacak olan
materyaller, süreç gibi unsurlar kadar birey ve bireyle ilgili durumlar da dikkate alınmalıdır.
Özellikle eğitim ve öğretim süreci gibi hassas konularda daha dikkatli olmayı gerektirir.
Eğitim ve öğretim bireyi kapsayan bir süreçtir. Bu süreç yalnızca bireyi değil öğretim
ortamlarını da kapsar. Bu sürecin ve dȃhili olan bireylerin başarı veya başarısızlık
durumlarının tespiti, varsa ortam ya da süreçle ilgili problemlerin ortaya çıkarılması ile ilgili
çalışmalar yapılmaktadır. “Eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla bilim insanları tarafından
farklı konularda birçok eğitim araştırması yapılmaktadır. Diğer taraftan öğretmenlerden bu
araştırma sonuçları bulgularına dayanarak uygulamalar yapmaları beklenmektedir.
Öğretmenlerin eğitim araştırmalarının bulgularından yararlanmalarında bu araştırmalara karşı
tutumları önemli bir yer tutmaktadır” (İlhan, Şekerci, Sözbilir ve Yıldırım, 2013, s.30). Bu
tutumların eğitim ve öğretim sürecinin uygulayıcıları olan öğretmenler adına dikkate alınması
oldukça önemlidir (Baki ve Gökçek, 2007). Bu konuda Şahin ve Arcagök (2013)
öğretmenlerin hızla gelişen çağa ayak uydurabilmeleri ve öğrencilerine bu konuda liderlik
edebilmeleri için mesleki gelişimlerini daima sürdürmek durumunda olduklarını ifade
etmiştir. Mortimore (2000) araştırma ve araştırma sürecinin, öğretmenlerin mesleki
gelişimlerine katkı sağlayacak başlıca kaynaklar olduğunu ifade etmiştir.
Öğretmenlerin ülkelerin gelişiminde önemli rol oynadığı bir gerçektir. Şöyle ki
yenilikleri takip edebilecek yeterli düzeyde olan ve bu yenilikleri öğrencilerine aktarabilecek
öğretmenlerin olması eğitim ve öğretimde de sürekliliği getirecektir (Yavuz, 2009).
Bireylerin başarısı, toplumların başarısını ardı sıra getirir (İlhan, Şekerci, Sözbilir ve
Yıldırım, 2013). Ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeyleri ve kalkınma potansiyelleri
bununla ilgilidir. Bu nedenle bu alanlarda yapılacak olan çalışmalar özel bir hassasiyet ve etik
bilinci gerektirir. Buna rağmen çalışma ortalarında olası problemlerin kaynaklarından birisi de
yine birey ve bireyin bakış açısıyla ilgilidir. Özellikle öğretmenlerin bu çalışmaların çok
verimli olmadığı, ders saatlerinin boşa harcandığı, öğrencilerin isteksiz ya da uygulamalara
yönelik olumsuz bakış açıları sonuçları da olumsuz anlamda yönlendirmektedir.
Ancak bu alanda yapılan her çalışma eğitim ve öğretimin kalitesini artırmayı
amaçlamaktadır. Bu durum süreçle ilgili her olguyu kapsar. Amaçlanan hedefler ve bu
hedefleri başarısını ölçebilme durumu sonuca katkı sağlayacaktır (McMillan ve Schumacher,
2006).
Amaç
Eğitim ve öğretimin temel taşı olan öğretmen ve öğrenci, eğitim bilimleri
araştırmalarının her dönem en önemli çalışma kaynakları olmuştur. Eğitim ve öğretimle ilgili
problemlerin araştırılması, varsa bu problemler üzerinde öğrenci ve öğretmen bakış açısından
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bakarak çözümler üretilmesi ya da süreçle ilgili durumların tespiti gibi konuların araştırılması
eğitim bilimleri açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Ancak bu çalışmaların verimli
yapılması ve doğru verilerin toplanabilmesi örneklem grubunda yer alan bireylerin bu
çalışmalara bakış açısıyla ilgilidir. Bu nedenle eğitim araştırmalarına yönelik tutum
çalışmaları gündeme gelmiştir. Bu çalışmada amaç Türkçe öğretmenlerinin eğitim
araştırmalarına yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve bu düzeyin çeşitli değişkenler
(deneyim yılı, görev yapılan yer, eğitim durumu) açısından incelenmesidir.
Yöntem
Bu araştırma, Türkçe öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarını
belirlemeye yönelik olarak tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. “Tarama araştırmalarında
amaç; çok sayıda katılımcının görüş ya da özelliklerinin belirlenmesidir” (Büyüköztürk, 2008,
s. 248).
Örneklem Grubu
Çalışmada Kars İli merkezi ve köylerinde görev yapan tesadüfi örnekleme yöntemiyle
seçilen 63 Türkçe öğretmeniyle çalışılmıştır.
Tablo 1. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri
Demografik
Özellikler
Cinsiyet

Görev Yapılan Yer
Deneyim Yılı

Frekans (f)
Kız
Erkek
Toplam
1(Köy)
2(Merkez)
Toplam
1 (1-4 yıl arası)
2 (4-8 yıl arası )
3 (8-12 yıl arası )
Toplam

40
23
63
40
23
63
26
22
15
63

Yüzde (%)
63,5
36,5
100,0
63,5
36,5
100,0
41,3
34,9
23,8
100,0

Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak (İlhan, Şekerci, Sözbilir ve Yıldırım, 2013)
tarafından geliştirilen "Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ)"
ölçeği kullanılmıştır.
Ölçek 5’li likert yapıda olup tutum ifadeleri “Hiç Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2),
Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Tamamen katılıyorum (5) şeklinde derecelendirilmiştir.
Ölçek; 20 maddeden ve EAG (Eğitim Araştırmalarının Gerekliliği), EADV (Eğitim
Araştırmalarına Değer Verme) ve (Eğitim Araştırmalarının Uygulanabilirliği) olmak üzere 3
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin tüm boyutları için (20 madde) güvenirlik Cronbach's alpha
katsayısı 0,88 olarak hesaplanmıştır. EAÖTÖ’den alınabilecek minumum puan 20 maksimum
puan ise 100’dür. Ölçeğin EAG alt boyutu 7, EADV alt boyutu 6 ve EAU alt boyutu ise 7
maddeden oluşmaktadır.
Bulgular
Çalışmada öncelikle Türkçe öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik
tutumlarının tespiti için ortalama değerlere bakılmıştır. Elde edilen veriler Tablo 2’de
verilmiştir.
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Tablo 2. Ortalamalar
Değişken
Eğitim Araştırmalarına
Yönelik Toplam Tutum

N
63

Ss
2,95

X

73,19

Tablo’ya bakıldığında ortalamanın 73,19 olduğu görülmektedir. Ölçekten alınabilecek
en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100’dür. Bu durumda Türkçe öğretmenlerinin eğitim
araştırmalarına yönelik tutumlarının iyi denilebilecek düzeyde olduğu söylenebilir. Analizler
sonucu bu örneklem grubu için ölçekten alınan en düşük puanın 59, en yüksek puanın ise 92
olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular da tutum derecesinin iyi düzeyde olduğuna işaret
etmektedir.
Çalışmada daha sonra Türkçe öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik
tutumlarının cinsiyet değişkenine göre bir fark gösterip göstermediğini tespit edebilmek için t
testi yapılmıştır. Elde edilen veriler Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları
Eğitim
Araştırmalarına
Yönelik
Toplam Tutum

Cinsiyet
Kız

N
40

S
5,91

X

72,47

Sd

t
-1,258

p
,213

-1,252

,217

45,31
Erkek

23

74,43

6,02

p>0,05
Cinsiyet değişkeni için t testi sonuçlarına göre Türkçe öğretmenlerinin eğitim
araştırmalarına yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre herhangi bir farklılık
göstermediği tespit edilmiştir.
Çalışmada tespit edilmek istenen bir diğer husus ise Türkçe öğretmenlerinin eğitim
araştırmalarına yönelik tutumlarının deneyim yılı değişkenine göre bir fark gösterip
göstermediğini tespit edebilmek için Anova testi yapılmıştır. Elde edilen veriler Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Deneyim yılı değişkenine göre Anova testi sonuçları
Eğitim
Araştırmalarına
Yönelik Toplam
Tutum

Deneyim Yılı
1(1-4yıl arası)
2(4-8yıl arası)
3(8-12yıl arası)

N
26
22
15

X

72,23
73,72
74,06

S
5,44
5,51
7,54

F

p

,576

,565

p>0,05
Tablo 4 incelendiğinde deneyim yılı değişkeninin Türkçe öğretmenlerinin eğitim
araştırmalarına yönelik tutumları üzerinde herhangi bir anlamlı farklılık göstermediği tespit
edilmiştir.
Çalışmada tespit edilmek istenen bir diğer husus ise Türkçe öğretmenlerinin eğitim
araştırmalarına yönelik tutumlarının görev yapılan yer değişkenine göre bir fark gösterip
göstermediğini tespit edebilmek için t testi yapılmıştır. Elde edilen veriler Tablo 5’te
verilmiştir.
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Tablo 5. Görev yeri değişkenine göre t testi sonuçları
Eğitim
Araştırmalarına
Yönelik
Toplam Tutum

Değişkenler
Köy

N
40

X

72,95

S
6,30

Sd

t
-,418

p
,677

-,434

,666

51,40
Merkez

23

73,60

5,48

p<0,05
Tablo 5 incelendiğinde Türkçe öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik
tutumlarının görev yeri değişkenine göre herhangi anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.
Sonuç ve Tartışma
Çalışmada, araştırılan hususlardan biri Türkçe öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına
yönelik genel tutum düzeylerinin ne derece olduğuydu. Elde edilen verilere göre Türkçe
öğretmenlerinin Eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının iyi denebilecek bir düzeyde
olduğu tespit edilmiştir. Literatürde bu bulguya benzer sonuçları olan bir çalışmaya
rastlanmıştır (Şahin ve Arcagök, 2013). Bu sonuç çalışma için olumlu denilebilecek bir
sonuçtur. Özellikle çalışma alanının çoğunluğunun öğretmen ve öğrenciler olduğu
araştırmacılar için öğretmenlerin bu çalışmalara yönelik olumlu tutumları hem çalışma
sırasında kolaylık sağlaması hem de çalışmaların verimini artırması hasebiyle önemlidir.
Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise cinsiyet değişkeni ile ilgilidir. Elde edilen
sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının cinsiyet
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Literatürde bu bulguyu
destekleyen çalışmalara rastlanmıştır (Pekel ve Akçay, 2016; Ekiz, 2006; Uçgun ve Ünal,
2015; Konokman, Tanrıseven ve Karasolak, 2013). Bunun yanında cinsiyet değişkeni ile ilgili
anlamlı farkın bulunduğu çalışmalara da rastlanmıştır (Yavuz, 2009; Korkmaz, Şahin ve
Yeşil, 2011). Cinsiyet değişkeninin herhangi bir farka neden olmaması önemli bir sonuçtur.
Bu durum erkek ya da bayan fark etmeksizin öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik
bakış açılarının farklı olmadığını göstermektedir.
Türkçe öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının deneyim yılı
değişkenleri bakımından herhangi bir anlamlı fark göstermediği çalışmanın sonuçları
arasındadır. Literatürde bulgumuzu destekleyen çalışmalara rastlanmıştır (Pekel ve Akçay,
2016; Ekiz, 2006; Uçgun ve Ünal, 2015). Ancak ortalamalara bakıldığında daha uzun süre
görev yapan öğretmenlerin daha olumlu tutum sergilediği görülmektedir. Ancak Şahin ve
Arcagök (2013) yaptıkları çalışmada deneyim yılı ile ilgili herhangi bir fark tespit etmedikleri
buna rağmen göreve yeni başlamış ve daha az süredir çalışan öğretmenlerin eğitim
araştırmalarına yönelik daha olumlu tutum sergilediklerini tespit etmişlerdir.
Bir diğer bulgu ise Türkçe öğretmenlerinin görev yaptıkları yer değişkeniyle ilgilidir.
Bu değişken için herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Literatürde bu bulguya
benzer sonuçları olan bir çalışmaya rastlanmıştır. (Korkmaz, Şahin ve Yeşil, 2011).
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Özet
Toplumsal değişim ve dönüşümün yönünü belirleyen en temel etken konumunda olan eğitim, modern
dönemlerde daha önemli bir işlev görmeye başladı. Modern ulus devletlerinin inşasında ve toplumun tek
tipleştirilmesinde eğitim belirleyici bir rol oynamıştır. Milli kimliklerin inşası, bu kimliğin temel öğelerinin
neleri kapsaması gerektiği konularında da yönetimler okuldan faydalanmışlardır. Bu bağlamda özellikle de
yükseköğrenim kurumları çok daha büyük bir işlev görmekteydiler. Bir taraftan devletin üst kademelerinde
görev alacakların ve teknik elemanların yetişmesinde diğer taraftan da öğretmenlerin yetişmesi bağlamında
üniversiteler önem taşımıştır. Osmanlı Devleti’nde de Batı’daki gelişmelerle uyumlu bir şekilde hareket
edilmiştir. Çok farklı etnik ve dini kesimden oluşan Osmanlı toplumundan ortak bir millet inşa etmek ve devletin
kurtuluşunu sağlamak için özellikle Tanzimat’tan sonra eğitim başta olmak üzere birçok alanda çok ciddi bir
dönüşüm içerisine girilmiştir. Geleneksek medrese eğitiminin yanında modern eğitim kurumları açılmıştır.
Eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda farklı yaklaşımlar ortaya konmuştur. Osmanlı aydın ve yönetiminde
birbiri ile çelişen toplum arzusu olduğundan dolayı, ikili bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Bir taraftan
geleneksel eğitim kurumları, diğer taraftan da modern eğitim veren okullar faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bu
durum toplumda farklı dünya görüşü olan ikili bir yapının ortaya çıkmasına ve çatışmalara neden olmuştur. Bu
çalışmada Osmanlı Devleti’nde Tanzimat sonrası dönemde kurulmuş olan modern okulların kurulması ve
yükseköğretim kurumlarının dönüşümü ile bu gelişmelerin arka planında yatan siyasi amaç irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Darülfünun, Okul, Milli Kimlik, Osmanlı Eğitim Sistemi

POLITICAL BACKGROUND IN THE TRANSFORMATION OF HIGHER
EDUCATION FROM THE POLITICAL REFORMS IN 1839 TO REPUBLIC
Abstract
Education that is the basic factor of social change and transformation has started to function more in modern
period. Education played a crucial role in the construction of modern nation state and standardization of society.
Administrations benefited from schools about construction of national identity and what the basics of this
identity should include. In this context, especially higher education institutes had had much more significant
function. Universities had had a place in both training people who would take high positions in government and
teacher training programmes. Ottoman Empire complied with the development in west. In Ottoman Empire
comprising different ethnic and religious beliefs, especially after the political reforms in 1839, Ottoman Empire
lived up to reforms primarily education and in many different circles to build an associated nation and to
guarantee the freedom of government. In addition to traditional madras, modern education institutes were
opened. Different approaches and views were raised about education system. Because of conservative people
taking place in Ottoman Empire management, a binary education system emerged. On one hand traditional
education institutes and on the other hand modern education institutes existed together. It caused to appear two
different world view and conflict in society. In this study, the political purpose of emerging modern education
institutes after the political reforms in 1839 in Ottoman Empire and the transformation of higher education
institutes has been examined.
Keywords: School, national identity, educational system of Ottoman Empire
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1.GİRİŞ
Modern ulusların inşasında eğitime merkezi bir yer verilmiştir. Ülke sınırları içerisinde
yaşayanlardan modern ulusun inşası için atılması gereken adımlar vardı. Farklı etnik köken,
din ve dile sahip insanlardan oluşan geleneksel bir toplumsal yapıdan, tekçi bir yapıya geçişi
sağlamak zorunluluk haline gelmekteydi modern devletler açısından. Bu bağlamda bütün
farklılıkların ortadan kalkacağı ve ortak bir hissiyatın hakim olacağı bir toplumun inşası için
adımlar atmak gerekecekti.
Modern ve tekçi toplumun inşasının en önemli aracı eğitim idi. Ülke genelinde verilecek ortak
bir eğitim ile resmi dilin ülke sathında kullanılırlığı sağlanacağı gibi, ortak ülkünün ve ulusal
bilincin aşılanması da mümkün olabilecekti. Bu süreç beraberinde farklılıkların ortadan
kaldırılmasını ve asimilasyonu da getirmekteydi.
Geleneksel toplumlarda bireylerin kimliklerinin ve aidiyetlerinin temel belirleyici öğesi dini
aidiyetleri idi. Geleneksel devletlerde bireylerin devlete ve yönetimine karşı gerçek bir aidiyet
hissi ve bağlılığı söz konusu değildi. Aidiyet açısından temel bağlılık devletten ziyade içinde
bulundukları dini topluluğa dönüktü. Yönetimdeki hanedana bağlılık sınırlıydı. Modern
devletlerde yöneten hanedan veya krala olan bağlılığın yerine devlete bağlılığın inşası
sağlanmaya çalışılıyordu. “Kral öldü, Yaşasın kral” söylemi tam da bu durumu ifade etmek
amacıyla kullanılmaktaydı.
Eğitimin temel belirleyici olduğu modern toplumlarda, eğitimde yüksek öğrenim çok
önemliydi. Öğretmenin yetiştirildiği bir alan olan yüksek öğrenim ilk ve orta öğrenimde elde
edilmek istenen sonuçlar açısından da belirleyiciydi. Eğitim yoluyla elde edilmek istenen
sonuçlar ancak yükseköğretim yoluyla sağlanabilirdi. Siyasal iktidarın öncelikleri ile uyumlu
olmayan bir yükseköğretim sistemine modern devletlerin fırsat tanıması düşünülemezdi.
Gerek Tanzimat sonrası dönemde Osmanlı Devleti’ndeki yükseköğretime dönük inşa ve
dönüşüm, gerekse Cumhuriyet Türkiyesinde gerçekleştirilen dönüşüm siyasal arka planı
bilinmeden anlaşılamaz.
Osmanlı’dan devralınan kurumları Cumhuriyet ile uyumlu hale getirmek ve yeni rejimin
ideolojik taşıyıcısı kurumlardan biri haline dönüştürmek gerekli görülmüştür. Darülfünun
hocaları ve ders müfredatı yeni rejimin beklentileri ile uyumlu olmalıydı.
Bu çalışmada konuyla ilgili literatürden faydalanılmıştır. Ayrıca yapmış olduğum doktora
çalışmasından (2011) ve “Osmanlı Devleti’nde Milli Kimlik İnşasında Okul” (2014) başlıklı
makaleden de faydalandım.
2. DARÜLFÜNÜN’UN KURULUŞU
Modern ulusların inşasında okul ve askerlik çok önemli bir etken olmuştur. Resmi dil yoluyla
vatandaşın inşasına çok önem verilmiştir. Bu bağlamda vatandaşlığın ön şartı olarak dilin
çıktığı görülmektedir. ABD’de 1880’lerden başlayarak bayrağa bağlılık yemini okullarda her
gün yaptırıldı. Bir çok devlet ortak dil vasıtasıyla vatandaşlarını tek ulus olarak inşa etmeye
çalıştı (Hobsbawm, 2005: 167-168).
Okullar sadece belli bilgilerin aktarıldığı kurumlar olmasının ötesinde belli ideolojilerin
taşıyıcısı konumundadırlar. Toplumsal yapıda değişim olduğunda, eğitimde de bir değişim
meydana gelir. Okullar bu bağlamda yeni meydana gelen yapının yeniden üretimini
sağlayacak bir dönüşüm gerçekleştirirler. Osmanlı toplumsal yapısında da 19. yüzyılda ciddi
bir değişim gerçekleşmişti. Eğitim kurumlarının da bu dönüşümle uyumlu hale getirilmesi bir
zorunluluk idi ve gereği yapıldı (Tekeli, 1985: 456).
Tanzimat ile birlikte yönetim anlayışında çok ciddi değişiklikler oldu. Devletin bürokratik
ayağı hızlı bir şekilde büyüdü ve etkinliğini artırdı. Gerek medreseler gerekse Enderun ihtiyaç
duyulan iyi yetişmiş bürokratın eğitimi için yetersiz kalmaktaydı. Kurulacak olan yeni
kurumlar sadece askeri-sivil bürokrasiyi değil, aynı zamanda yargı bürokrasisini de
yetiştirecekti (Tekeli, 1985: 457).
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Tanzimat Fermanı’nda eğitimdeki dönüşüme dönük herhangi bir ibare olmadığı halde bu
dönemde eğitim alanında ciddi adımlar atıldı. Bu dönemde üç tür okulun mevcut olduğu
gözlemlenmektedir. Bu okullar Müslümanların, gayrimüslim cemaatlerin ve yabancıların
kurdukları okullardır (Koçak, 1985: 485). Osmanlı’nın son döneminde okullar üç farklı
çerçevede örgütlenmişlerdi: Mahalle mektepleri ve medreseler, Tanzimat okulları ve yabancı
bir dilde eğitim yapmakta olan kolejler ve azınlık okulları. Eğitimdeki bu farklı yapılanmanın
doğal sonucu olarak devlet içinde üç farklı dünya görüşüne sahip insanlar yetişmiştir. Bu
farklılaşmada, okullarda okutulan kitapların farklı oluşunun da etkisi vardı. Böyle bir eğitim
sisteminin ülkede ortak bir kimliğin inşası için uygun olmadığı söylenebilir. Ülkede mektepli
ve medreseli olarak adlandırılan iki farklı aydın grubu ortaya çıktı. Bu dönemde gerek
ekonomik koşulların yetersizliği gerekse yetişmiş öğretmen bulmadaki zorluklar modern
okulların yaygınlaşmasında engelleyici rol oynadı (Özkalp, 2008: 185).
Osmanlı’da ilk olarak 19. yüzyılın ortalarında bir Darülfünun kurma isteği gündeme geldi ve
aşamalı olarak değişik girişimlerde bulunuldu. Sultan Abdülmecid, genel bir eğitim- öğretim
programı hazırlamak ve eğitimde arzu ettiği yapılanmayı sağlamak amacıyla özel bir heyet
oluşturdu. Bu heyetin hazırlıkları doğrultusunda “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”
yayımlandı. Kanun bir “Darü’lfünun” (üniversite) kurulmasını ve ulemanın kontrolündeki
okulların devlet denetimine geçmesini, imkan dahilinde, arttırmayı öngörmekteydi. İlkokul
parasız ve zorunlu yapıldı. Henüz daha ortaöğretim mevcut değildi. Bu alanda rüşdiyelerde
ücretsiz bir şekilde eğitim verilecekti (Engelhardt, 1999: 80-81). Modern devletler eğitimi
genele yayarak kendi makbul vatandaşını inşa etme yoluna gitmekteydi. Osmanlı Devleti de
bu durumun gerekliliğinin farkına vardı.
Yükseköğretimde eğitim verecek olan “Darülfünun-i Osmani”den ilk kez Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi’nde bahsedilmiştir. Darülfünun-ı Osmanî kurulduktan iki yıl sonra kapatıldı
(Taşer, 2010: 359). Eğitim süresi üç yıldı fakat hoca olacaklar için bu süre dört yıl olarak
belirlendi. Sınavda başarılı olmak ve tez hazırlamak zorundaydı hoca adayları. Eğitim dili
Türkçe olmakla beraber yeterli eleman bulununcaya kadar Fransızca dersler de verilebilecekti
(Dölen, 1985: 476). Henüz daha toplumsal yapı bu tarzda bir eğitim için gerekli gelişme
seviyesine ulaşmamıştı. Okula başlayan öğrenciler arasında yazı yazmakta dahi zorlananlar
vardı. Bundan dolayı bir de yazı hocası atandı. Bu okul 1871’de ilmiyenin de baskısı ile
kapatıldı. Saffet Paşa 1874’de “Darülfünun-ı Sultani”nin açılmasını sağladı. İlmiyenin
baskısından uzak olmak amacıyla okulun Galatasaray’da açılmasına karar verilmişti. Bu
okulun Avrupa’daki örneklerde olduğu gibi beş bölüm halinde faaliyete geçirilmesi
planlanıyordu: Hukuk, İlahiyat, Edebiyat, Tıp ve Turuk-u Maahir. Tıp daha önceden açılmış
olduğundan ve ilahiyat medreselerde verildiğinden okul üç bölümlü olarak eğitime başladı
(Tekeli, 1985: 470).
Darülfünun’un ilk kuruluşu 1863’tedir. Bu ilk Dasrülfünun halka yönelik kültür konferansları
vermekten öteye bir faaliyet gösterememiş ve 1865’de kapatılmıştır. 1869 tarihli Maarif’i
Umumiye Nizamnamesi ile Darülfünun’a dönük ilk kez düzenlemeler yapılmış olmakla
beraber sonraki dönemdeki denemelerde de söz konusu düzenlemeler dikkate alınmamıştır.
1869 ile 1871 tarihleri arasında faaliyet gösteren ikinci Darülfünun denemesinde,
Darülfünun’un her ne kadar ders programı olsa da, bu dersler halka açık genel kültür
derslerinden ibaretti. Üçüncü deneme ise Mekteb-i Sultani içinde Darülfünun-i Sultani ismiyle
1874’de açıldı. Belirli bir ders programı ve sınıfları olan Darülfünun hukuk ve mühendislik
alanlarında diploma vermekteydi ve 1882’de kapatıldı. Üç farklı denemenin de başarısızlıkla
sonuçlanmasında ortasöğrenim derecesinde eğitim almış öğrenci bulunmamasıydı (Bölen,
2008: 1)
Devrim sonrasında eğitim alanında yoğun tartışmalar yaşanmış ve eğitim konusu gündemin
en önemli noktalarından biri haline gelmiştir. Eğitimin felsefesi üzerindeki tartışmalar
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yoğunluk kazanmıştır. Çocuğun bir birey olarak mı yoksa toplumun bir parçası olarak mı
eğitilmesi gerektiği üzerinde Sâtı Bey ile Ziya Gökalp arasında yoğun bir tartışma
yaşanmıştır. Bu bağlamda Emrullah Efendi geliştirmiş olduğu “Tûbâ Ağacı Nazariyesi”ni
ortaya atmıştır. Emrullah Efendi’ye göre eğitimde ıslahat ve teşkilata öncelikle yüksek
öğretimde başlanılması gerekmektedir (Koçer, 1992: 170-171). 1909’da Maarif Nâzırlığı’na
getirilmiş olan ve İTC üyesi Emrullah Efendi’ye göre öncelikle bir toplumda aydınların
yetiştirilmesi gerekmektedir. Aydınlar yetiştikten ve çoğaldıktan sonra halk da
aydınlanacaktır. Eğitimde özgürlük ve milli kalkınmayı sağlayacak yenilikler öncelikle
yüksek öğretimde hayata geçirilmeliydi (Bakır, 2008: 202; Sakaoğlu, 1985: 481- 482). Sâtı
Bey ise çürük temel üzerinde bina inşa edilemeyeceğini ileri sürerek eğitimde ıslahatın
ilköğretimden başlatılması gerektiğini savundu. Emrullah Efendi, ilköğretimin
yaygınlaştırılmasının ve bazı olumlu sonuçların alınmasının uzun zaman alacağından dolayı
ıslahatın üniversitelerde yapılmasını savunmaktaydı (Sakaoğlu, 1985: 482). Kalitenin hangi
kademede sağlanmasının daha öncelikli olduğu yönündeki tartışmalar daha sonraki
dönemlerde de gündemde olmuştur.
II. Meşrutiyet döneminde yüksek öğretim kurumları da değişime uğramışlardır. Değişimden
en çok etkilenen kurumların başında “Darülfünun” gelmektedir. “Darünun-i Şâhane” isim
değişikliğine uğrayarak “Darülfünun-ı Osmanî” oldu. Bu okullarda müfredata daha önceki
dönemlerde bulunmayan bazı dersler kondu. Bu dersler tarih, edebiyat ve felsefeydi.
Öğrencilerden yükseköğretimde ücret alınmasına son verildi. Kayıtlara konulmuş olan
sınırlamalara son verildi. Emrullah Efendi 1912’de bir nizamname yoluyla Darülfünun’u
yeniden düzenledi. Bu düzenleme ile Darülfünun beş bölüme ayrıldı: Ulûm-i Şer’iyye, Ulûm-i
Tıbbiye, Hukuk, Fünun ve Ulûm-i Edebiyye. Ayrıca Eczacı Mektebi ve 1909’da kurulmuş
olan Dişçilik Mektebi Ulûm-i Tıbbiye bölümüne bağlandı. Bunun yanında vilayetlerde
bulunan Tıbbiyeler ve Hukuk Mektebleri de Darülfünun’a bağlandılar (Tekeli, 1985: 473).
Darülfünun’daki asıl canlanma Balkan Savaşları sonrasında Türkçülük ideolojisinin ön plana
çıkması ile görüldü. 1915’de bir reform yapıldı ve 19 Alman ve 1 Macar profesör üniversiteye
çağırıldı. Gelen Alman bilim adamları, von Humboldt geleneği çerçevesinde üniversitenin
araştırmaya yönelmesi için çaba harcadılar. Yine 1915’de kızların üniversitede okumalarının
yolunu açmak amacıyla “İnas Darülfünun’u” açıldı. “Medresetü’l-mütehassısîn” kuruldu ve
böylece Ulûm-i Şer’iyye üniversiteden ayrılmış oldu. 1919’da Darülfünun’a “ilmi
muhtariyet” tanındı (Tekeli, 1985: 473). İlmi özerkliğin tanınması, üniversitenin bilimsel
çalışmalar yapmasının önünü daha da açmıştır. Özerkliği olmayan bir üniversiteden bilimsel
alanda özgür çalışmalar ortaya koyması beklenemez.
Mustafa Kemal, amaçladığı reformları yerleştirebilmek için muhalefeti baskı altına aldı. Onun
ülkeyi batılılaştırma yolunda attığı adımlara karşı çıkanların yaklaşık %10’u Batılı ülkelerde
eğitim görmüş kişilerdi. Batılılaşma karşıtlarının önemli bir bölümü üst tabakadan
gelmekteydiler (Mikusch, 1929: 314). Mustafa Kemal’in bürokrasiye pek güveni yoktu.
Bunların büyük bir bölümü hala milli misyonu benimsemiş değildi. Bu Osmanlı bürokrasinin
etkisini kırmak için farklı yöntemlere başvuruldu. Bu bağlamda BMM 1 Ekim 1922’de
çıkardığı bir kanunla bütün devlet memurlarını geçici olarak işsiz bıraktı. Yapılmak istenen
şey, Bab-ı Aliye bağlı olan memurların işine son vermekti. Yasaya göre bakanlıklar eski
kadro içerisinden seçerek yeni bir sivil bürokrat kadro oluşturabilecekti. Yasaya göre, yeniden
görevlendirilmemiş olan memurların dosyaları incelenerek, bunlardan milli mücadele
aleyhinde çabalarda bulunmamış olanların izinli sayılarak uygun maaşın verileceği de
öngörülmüştü. Bu yasa sonrasında farklı tasfiye kurulları oluşturuldu (Heper, 2006: 104-106).
Cumhuriyet bürokrasisinin oluşumunda Osmanlı toplumunun çoğulcu yapısına duyulan
tepkinin tesirleri görülmektedir. Artık yapılmak istenen yeni bir ulus inşa etmekti. Bu ulus
inşa etme işine uygun bir çerçevede yeni bürokrasi dizayn edildi (Eryılmaz, 2004: 139).
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Mustafa Kemal İstanbul basınına olumsuz bakmaktaydı. Ona göre muhalefeti desteklemekte
olan İstanbul basını memleketin gerçeklerini görememekte ve kötü niyetle hareket ederek
yapay bir kamuoyu oluşturmaktaydı. Muhalefet bir bütün olarak gerçekleri kavrayamadığı
ölçüde gafildi ve gerçekleri gördüğü halde engellemeye çalıştığı ölçüde de haindi. Takrir-i
Sükûn Kanunu bu gafil ve hainlerin temizlenmesi için gerekli olan imkânı sağlamaktaydı
(Tunçay, 2005: 133). İstanbul basını da baskı altına alındı. Atatürk kendisi aleyhinde yazılar
yazanlar ile inkılâpları desteklemeyenleri vatana ihanetle suçlamaktaydı ve bazıları da bu
nedenle cezalandırıldılar. Hüseyin Cahid Türkiye’nin en tanınmış gazetecisi ve “Tanin”
gazetesinin yayıncısıydı. Bu gazete Mustafa Kemal’e ve onun reform girişimlerine
muhalefetin başını çekmekteydi. Baskı nedeniyle Hüseyin Cahid, değişik bir eleştiri yöntemi
geliştirmişti. Makalelerinde politik konularla ilgili bir yorumda bulunmayarak, susarak
eleştirisini dile getirmiş oluyordu. Hüseyin Cahid “İstiklal Mahkemesi” tarafından yargılandı
ve Doğu Anadolu’ya sürgün edildi. Artık ülkede özgür basından söz edilemezdi (Mikusch,
1929: 321-322; Tunçay, 1984: 60-72;Wedel, 1990: 177; Pusch, 1998: 222; Erdem, 1938:
1968). İki yıllık bir dönem içerisinde İstiklal Mahkemeleri tarafından 500’den fazla kişi idama
çarptırıldı. Bu fırsattan faydalanan Kemalistler kafalarındaki reformları gerçekleştirmeye
giriştiler. Eğer böyle bir fırsat önlerine çıkmamış olsaydı, kitlelerin ve muhalefetin reformlara
direnmeleri mümkün olabilecekti. Bundan sonra bütün siyasi faaliyetler (yönetimdeki CHF
hariç) durduruldu (Ahmad, 2007: 76).
Kemalist rejimi açık veya dolaylı yoldan eleştirenler ülkeyi terk etmeye zorlandılar. Bu kişiler
genellikle üst tabakadan gelen ve halk tarafından sevilen kişilerdi. Onlar ülkede istenmeyen
“150’ler” olarak tarihe geçtiler. Bu kişilerin önemli bir bölümü Kurtuluş Savaşı’nda ön safta
savaşanlardan meydana gelmekteydi. Bunlardan en tanınmışları ise şunlardı: Rauf Bey, Dr.
Adnan Bey, Halide Edip, Mehmed Akif vb. (Mikusch, 1929: 321-322).
Muhalefetin susturulması sonucu tek parti rejimi kurulmuş olmaktaydı. Artık her türlü
muhalefet “irtica” olarak suçlanacak ve bunlara karşı geliştirilen bütün önlemler
“medenileşme” uğruna mubah sayılacaktır. Alınan tedbirler sosyal hayattan kültür ve tarihe
kadar yaşamın her alanını kapsayacaktır ve materyalist-devletçi bir felsefeye dayanmaktadır.
Hükümet artık vatandaşların isteklerine cevap veren, onları koruyan bir kurum olmaktan
uzaklaşarak, ideolojik bir araç haline gelmiştir. Yani resmi ideolojiyi halka dayatmanın bir
vasıtası işlevini görmeye başlamıştır (Karpat, 2009: 10-11). Türkiye’de kendini gösteren
muhalefete tahammülsüzlük olgusu, Türk siyasal kültürü ile ilintili birşeydir. Türk siyasal
kültüründe sivil toplumun gelişmesine imkân verilmemiş ve devlet-toplum ilişkisi organik bir
anlayışla değerlendirilmiştir. Muhalefete olumlu yaklaşılmamıştır. Muhalefet hainlik, asilik ve
bölücülük olarak algılanmıştır (Duman, 2008: 368).
Kendini Osmanlı Devleti’nin anti-tezi olarak konumlandıran Cumhuriyet rejimi, iddia ettiği
gibi özgürlükçü olmak bir tarafa özgürlüklerin önünü kapatan baskıcı bir yönetim halini aldı.
Cumhuriyet en ideal, özgürlükçü yönetim tarzı olarak sunulmakta ve monarşinin kötülükleri,
baskıcılığı üzerinde durulmaktaydı. İngiltere bir monarşi olduğu halde demokrasi ve insan
hakları alanında en ileri ülkelerden biriyken, Cumhuriyet rejimi bütün özgürlüklere set
vurmaktaydı.
Darülfünun, yapılan değişiklikle İstanbul Üniversitesi olarak 1933’te yeniden kuruldu. Bu
değişim sırasında öğretim üyelerinin 100’den fazlası (Üçte ikisi) işlerini kaybettiler. Kemalist
çizgide olan hocalar sadece görevlerine devam edebildiler. Böylece Türk üniversitelerindeki
ilk muhalifleri tasfiye gerçekleştirilmiş oldu. Eğitim kurumları ve basın Kemalizmi yaymak
için büyük çaba sarf etmekteydiler (Zürcher, 2007: 263). Kemalist rejim kendisine
yönelebilecek her türlü muhalefeti daha büyümeden ortadan kaldırma konusunda oldukça
maharetliydi. Öğretim programlarının devrimin hızına yetişemediği ileri sürülerek, Maarif
Bakanlığı tarafından açıkça eleştiriliyordu. Maarif Bakanlığı’na göre devrimin gerisinde
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 363

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE
kalmış olan üniversite skolastik bir görüntü kazanmıştı. Bazı yazarlar, Üniversite reformu
kararının Birinci Türk Tarih Kongresi’nde alındığını ileri sürmektedirler (Ersanlı, 2006: 197).
Darülfünun’dan Üniversiteye geçiş sürecinde resmi ideoloji bağlamında iki temel sorunla
karşılaşılmıştır: İslam felsefesi ve Türkoloji. Bu iki alanın Cumhuriyet öncesi dönemin
akımları olan İslamcılık ve Türkçülük ile bağlantılı oldukları düşünüldüğünden, bu geçiş
sonrasında İslam felsefesi ve Türkoloji görmezden gelinmiştir. Bu iki alan bilimsel statülerini
kaybettiler, ikincil alanlar olarak algılanmışlardır. Resmi ideoloji taraftarlarının gözünde
İslam felsefesi ve Türkolojinin herhangi bir akademik statüleri mevcut değildi. Her ne kadar
öğretimi yapılmış olsa da, yeni yetişen kuşakların fikir ve bilim adamları tarafından bu alanlar
görmezden gelinmiştir (Yavuz, 1998: 23). Hilmi Yavuz resmi ideolojinin Türkoloji ve İslam
felsefesine bakışının gerekçesini şu şekilde ifade etmektedir: (Yavuz, 1998: 23-24)
“Üniversitelerimizde Türkoloji ve İslam felsefesi ile uğraşanların büyük bir
çoğunluğu, ‘milliyetçi’ ve ‘muhafazakâr’ diye nitelendirilen gruplara bağlı kişiler.
Bu, raslantı değil. Milliyetçiliğin Türkçülük’le, muhafazakârlığın da İslamcılık’la
olan bağlantıları, Türkoloji ile İslam felsefesinin, Resmi İdeoloji tarafından niçin
sürgün edildiğini açıklamaya yetiyor”.
İstanbul Üniversitesi yapılan reformla tarih tezinin amaçlarına hizmet edecek hale getirilmiş
oldu. Kültür ve eğitim alanlarında Kemalist tarih tezine hizmet edecek yeni girişimlerde
bulunuldu. Bu amaç doğrultusunda 1935’te Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (ADTCF)
kuruldu. Fakültenin ismi Kemalist tarih tezinin ana unsurlarından oluşuyor ve şu amaçları
içeriyordu: (Ersanlı, 2006: 199)
“i. Dil Sümer, Akad, Sankrit, Çin ve Hitit dillerinin yani Türkçeye akraba olarak
görülen dillerin karşılaştırmalı bir incelemesi; ii. Tarih Orta Asya’dan gelen
Türklerin tarihi zamanları da aşan uzun varlığını ve diğer uygarlıklara olan
katkılarının kanıtlanması; iii. Coğrafya uygarlıkların beşiği olarak görülen ve
Türklerin derin izlerini taşıdığı öne sürülen Anadolu toprakları üzerinde
çalışmalar yapılması ve bunların belgelenmesi”.
İsmi geçen dillerin dışında kalan bazı yaşayan dillerin de (Arapça, Farsça, Yunanca, Rusça,
Macarca) adı geçmekle beraber, bu diller Türklükle arkaik bağlara sahip olmaları şartıyla
ilginç bulunmaktaydı. Dersleri verecek hocaların bu çerçevede hareket etmelerine önem
verilmekte ve uygun adaylar atanmaktaydı. Yaşayan dillerin eski dönemlerinde Türk dilinin
izlerini taşıdığı ileri sürülmekteydi. Bütün büyük uygarlıkların Türk kökenli olduğu ileri
sürülmekte ve bu nedenle sadece Türk uygarlığının büyük uygarlık olduğu savunulmaktaydı
(Ersanlı, 2006: 199-200).
ADTCF’de tanınmış yabancı profesörler ders verdiler. Bunların arasında Sümer dili uzmanı
olan Landsberger, Hititoloji uzmanı Guterbock gibi Türk Tarih Tezi’nin oluşumunda katkısı
olanlar vardı. Bunlara göre Sümerler ve Hititler Türk kökenliydiler. Bunun en büyük kanıtı ise
onların dilleriydi. Fakültede ders veren profesörlerden biri de Wolfram Ebarhard idi. Ebarhard
çin tarihini ve dilini Türk tarihi ile karşılaştırmalı olarak incelemekteydi. O, etnosentrik Çin
tarih tezinin ileri sürdüğü, Çin tarihindeki bütün hükümdarların Çin kökenli oldukları
yolundaki iddiayı eleştirmekte ve bu hükümdarlar arasında başka soylardan gelenlerin de
olduğunu ispat etmeye çalışmaktaydı. Ebarhard’a göre Çin tarihinin bazı dönemlerini Çinliler
dışındaki bazı halklar oluşturmaktaydı. Yapmaya çalıştığı şey, Çin tarihinin bazı Türk
kökenlerini ortaya koymaktı. Türk Tarih Tezi taraftarlarınca bu yaklaşım çok olumlu
bulunmaktaydı. Çünkü Türk Tarih Tezi’ne göre Çinliler medeniyetlerini Türklere
borçluydular (Ersanlı, 2006: 201).
3. SONUÇ
Milli kimlik inşası açısından eğitim büyük bir önem taşımaktadır. Toplumun alması istenen
renge uygun bir eğitim sistemi uygulaması söz konusudur. Osmanlı Devleti’nde son
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 364

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE
dönemlerine kadar eğitim üzerinde devletin tam kontrolü olmadığı gibi, farklı eğitim
sistemlerinin toplumun değişik katmanları tarafından uygulanmasına müdahale edilmemiştir.
Geleneksel toplumlarda kişilerin aidiyetlerinde belirleyici olan temel, ait oldukları dini cemaat
idi. Modern ulus devletlerin ortaya çıkmaya başlaması ile birlikte devletler vatandaşlarının
devlete sadakatlerini talep etmeye başladılar. Bunun gerçekleşmesi için de toplumsal
dönüşümün olması bir zorunluluk idi. Makbul vatandaşın inşası bağlamında eğitim en
belirleyici işlevi yerine getirmekteydi. Ülke genelinde aynı dil ile verilen eğitimle, vatandaşta
olması istenen özelliklere uygun bir müfredat uygulanmaya çalışılmaktaydı. Bu bağlamda
yüksek öğretime de ciddi misyon yüklenmekteydi.
Osmanlı Devleti’ni Avrupa’daki değişimlerden bağımsız değerlendirmemek gerekir. Özellikle
milliyetçiliğin hızla yayılması ve beraberinde ayrılıkçı girişimlerin kendini göstermeye
başlaması, bazı adımların atılmasını zorunlu kılmaktaydı. Her şeyden önce farklı dini ve etnik
toplulukların devlete olan sadakatlerini sağlamak gerekmekteydi. Bu sadakatin sağlanması
için tebaanın arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması ve eşit yurttaşın inşası bir
zorunluluk olarak görülmekteydi. Tanzimat sonrası dönemde eğitim alanında büyük çabaların
sarf edilmiş olmasının gerekçesini, vatandaşın inşası oluşturmaktaydı.
Medreseler artık hem eğitim kalitesi hem de yetiştirilen öğrenci sayısı bakımından modern
devlet mekanizmasının sağlıklı işlemesi için gerekli elemanı yetiştirmekten çok uzaktı. Bu
açığın giderilmesine dönük olarak “Dar-ül Fünun” (Üniversite) kuruldu. Osmanlı Devleti,
üniversite yoluyla yeni Osmanlıyı inşa etmek istemekteydi.
II. Meşrutiyet sonrasında da günün ihtiyaçlarına dönük olarak yükseköğretim alanında neler
yapılabileceği üzerinde ciddi tartışmalar yapıldı. Savaş yıllarında hem öğrenci bakımından
hem de imkanlar yönünden ciddi sıkıntıların olması dolayısıyla önemli adımlar atılması
mümkün olmamıştır.
Cumhuriyet Türkiyesi, kendi ilkeleri ile uyumlu olacak nesillerin yetiştirilmesi için
üniversitenin ne kadar önemli olduğunun bilincine varmıştı. Kemalist değerler ile uyumlu
hocalar ile yeni nesillerin eğitilmesi ve ihtiyaç duyulan teorik çalışmaların yapılabilmesi için
üniversite reformuna gitti. Almanya’dan kaçarak gelen Yahudi bilim insanlarının da bu
süreçte ciddi faydaları dokunmuştur.
Her rejim, kendi ideolojik duruşu ile uyumlu bir yükseköğretim yapılanmasına önem
vermektedir. Başka bir şekilde kendi “makbul vatandaşlarını” inşa etmeleri mümkün
olamayacaktır. Tanzimat sonrası Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılmak
istenen de buydu.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NİN
EĞİTSEL/ÖĞRETİSEL UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTASYON
SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN MODELLER:
KAYPENTAX®: FONETİK & ALGILAMA SİMÜLASYON PROGRAMLARI
MODEL 5151
Gonca DEMİR
ªİTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE
gnc.dmr@windowslive.com
ÖZET
Türk
Halk
Müziği
Fonetik
Notasyon
Sistemi/THMFNS
ulusal/uluslararası
platformlardaki
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İstanbul Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan,
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi
kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle
birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen,
konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde
en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon
azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu
diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin
kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel
ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir
biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin
doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve
simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir.
KayPENTAX® (Konuşma, Ses ve Yutkunma Cihazlarında Dünya Liderleri: Kay Elektrik Şirketi & PENTAX
Medikal Şirketi) Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151; konuşma bilimci profesör Byoung
W. Kim ve medya teknoloji uzmanı John Grozik tarafından Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi’nde geliştirilen,
akustik fonetik ve iletişim bozuklukları semptomlarına özgü klinik/akustik/kinematik/aerodinamik özellikleri
animasyon ve seslerle interaktif bir formatta sunan, fonetik/konuşma bilimi alanı bireysel/toplumsal/sınıfsal
eğitsel/öğretisel uygulamaları için pedagojik bir araç olarak tasarlanan model örneklemidir. Eğitsel/öğretisel
uygulamalarda kullanışlı bir referans olarak hizmet veren program deneysel fonetik ve konuşma bilimi
kurslarında eğitim/öğretim gören öğrencilere temel fonetik/konuşma bilimi ilke ve esaslarını öğretmek için
tamamlayıcı kurs materyali olarak tasarlanmış olan alternatif programdır. Konuşma biliminin kuramsal/icrasal
altyapısında varlığını sürdüren prensiplerin benimsenebilmesi için güçlü ve kullanımı kolay interaktif bir
kaynak/veritabanı/model sunmaktadır. Bu interaktif modeller aracılığı ile fonetik bilimi karmaşık ilke ve esasları
daha somutlaştırılmış bir biçimde analiz edilebilmektedir. VII. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları
Konferansı/ULEAD 2016 kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla; sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar
ekseninde yapılanan konuşma/ses analiz özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX
Medikal Şirketi) Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151 model örneklemi üzerinden
gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Fonetik & Algılama
Simülasyon Programları Model 5151, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V.
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THE MODELS PROJECTED TO BE USED IN THE TRANSFER/ADAPTATİON
PROCESS OF TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION
SYSTEM/TFMPNS TO EDUCATİONAL/DOCTRİNAL APPLİCATİONS:
KAYPENTAX®: PHONETIC & PERCEPTİON SİMULATİON PROGRAMS
MODEL 5151
ABSTRACT
Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example which aims to initiate a
parallel application to the national/international linguistic/musicological application foundations of which were
laid under the scope of Istanbul Technical University Institute of Social Science Turkish Music Program post
graduation thesis, which will be developed under the scope of Istanbul Technical University Institute of Social
Science Musicology and Music Theory Program doctorate thesis, which is configured in
phonetics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments based on Standard
Turkey Turkish/STT (the standard language/standard variant which is recognized and adopted in a community as
a means of agreements among the regions, gains dominant position by becoming widespread spoken dialects and
has a large function among language types and usage areas is in a position of means of communication among
speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS (transcription marks
used to transcribe local oral features existing on the axis of phonetics/morphology/lexicon criteria and
theoretical/performance infrastructure of local oral texts, which is collected through the comprehensive
compilation work on Anatolian dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA (standard alphabet type
consisting of signs and symbols which is developed with the aim of redacting sound values in international
standards, encoding speech sounds of all languages in an exemplary manner, preventing confusion engendered
with numerous transcription system by providing correct pronunciation of languages and developing a separate
symbol for each sound) sounds. KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company)
Phonetic & Perception Simulation Programs Model 5151; it is a software sample developed by the speech
scientist Byoung W. Kim and media tecnology specialist John Grozik in University of Wisconsin-Milwaukee,
which presents the clinical/acoustics/kinematical/aerodynamic features specific to the symptoms of acoustic
phonetic and communication disorders, in an interactive format together with animation and sounds and is
designed as a pedagogical tool for individual/social/class/educational/doctrinal applications of the science of
phonetics/speech. Program which serves as practical reference for educational/doctrinal applications is an
alternative software which was designed to teach principal phonetic/speaking science principles and bases as
subsidiary course material for students who are educated in speaking science courses. In order to adopt principles
which subsists in theoretic/actual substructure of speaking science presents strength and easy to use interactive
source/database/model. Phonetic science complex principles and bases could be analyzed more materialized by
these interactive models. Through this announcement which is to be presented within the scope of VII.
International Conference On Research In Applied Linguistics/ULEAD 2016; transmission/adaptation process of
speech/voice analysis features structured in phonological/musicological legislation axis to Turkish Folk Music
Phonetic Notation System Database/TFMPNS D will be carried out through case of KayPENTAX® (Kay
Electric Company & PENTAX Medical Company) Phonetic & Perception Simulation Programs Model 5151.
Keywords: KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Phonetic & Perception
Simulation Programs Model 5151, Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D.

1. TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ
VERİTABANI/THMFNS V
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında
bulan kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime
karşı direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız
özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri
ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik
yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim
teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin
kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin
de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya
dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli
alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla
notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği
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dilbilimi/müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır (Radhakrishnan,
2011: 422-463).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası
platformlardaki uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında
geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel
ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı
olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma
geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara
has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij
varyant/standart dil: Demir, 2002/4: 105-116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları
aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil
bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript
edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK, 1945: 4-16) ve Uluslararası
Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki
konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini
sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir
ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart
alfabe türü: IPA, 1999) sesleri ekseninde yapılanan fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir,
2011).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Fonotaktik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS &
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk
Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT & Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS SÇT & Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel-Şekilbilgisel-Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme
Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de bünyesinde barındırmaktadır (Bkz. Şekil 1-2 ve
Tablo 1-2).
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Şekil 1. Müzikolinguistik yetileri grafik/çizelge/diyagram örneklemi: Radhakrishnan, 2011:
423-463

Şekil 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV:
Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/UKTA TDKÇYİ ile
metinsel/müzikal transkripsiyon: Özbek, 2010: 254-255 ve notasyon: Demir, 2011: 246
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Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ
Yöresi: Urfa
Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek
Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek
Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek
TRT THM Repertuarı Sıra No: 701
Standart Türkiye
Uluslararası Fonetik
Türk Dil Kurumu
Türkçesi/STT
Alfabe/IPA
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir
kara taşa
Yazılanlar gelir sağ
olan başa (aman
efendim)
Bizi hasret koyar
kavim kardaşa
Bir
ayrılık
bir
yoksulluk bir ölüm
(aman efendim)

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ
kɑɾɑ tɑʃɑ
jɑʐɯɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑː
oɫɑn
bɑʃɑ
ɑmɑn
efɛndim
biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ
kɑvim kɑɾdɑʃɑ
biɾ
ɑjɾɯɫɯk
biɾ
joksuɫɫuk biɾ ølym
ɑmɑn efɛndim

Gele gele geldĭm bir
ḳara daşa
Yazılanlar gelĭr saġ
olan
başa
aman
efendĭm
Bĭzĭ ḥesret ḳoydı
ḳavım ḳardaşa
Bir
ayrılıḫ
bir
yoḫsıllıḫ bir ölǚm
aman efendĭm

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ
kɑɾɑ dɑʃɑ
jɑzɯlɑnlɑɾ gɛlɯ̌ɾ sɑɡ
ɔlɑn
bɑʃɑ
ɑmɑn
ɛfɛndɯ̌m
Bɯ̌zɯ̌ ḫɛsɾɛt kɔjdɯ
kɑvɯm kɑɾdɑʃɑ
Biɾ
ɑjɾɯlɯχ
biɾ
jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim
ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m

Nice sultanları tahttan
indirir
Nicesinin gül benzini
soldurur
(aman
efendim)
Niceleri dönmez yola
gönderir
Bir
ayrılık
bir
yoksulluk bir ölüm
(aman efendim)
Not 1. Anadolu ağız
araştırmalarında
çeviriyazı sistemleri:
standart
yazım/transkripsiyon/
varyasyon yöntemi
ekseninde
Standart
Türkiye
Türkçesi/STT
ile
transkript edilmiştir
(Demir, 2010: 93106) & (Demir, 2012:

niʤɛ
suɫtɑnɫɑɾɯ
tɑhttɑn indiɾiɾ
niʤɛsinin ɟyl benzini
soɫduɾuɾ
ɑmɑn
efɛndim
niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ
ɟøndɛɾiɾ
biɾ
ɑjɾɯɫɯk
biɾ
joksuɫɫuk biɾ ølym
ɑmɑn efɛndim
Not 2. IPA Turca:
Kural Tabanlı Türkçe
Fonetik Dönüştürücü
Programı/KTTFDP
(Bicil & Demir, 2012)
ekseninde
Türk
alfabesindeki
harflerin
IPA
karşılıkları ve ses
tanımları (Pekacar &
Güner Dilek, 2009:
584-588)-Türkiye

Nice
Sülėymanları
taḫtan ėndĭrĭr
Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ
soldırır aman efendĭm

Niʤ͡ɛ s̬ ɶlejmɑnlɑɾɯ
tɑχtɑn endɯ̌ɾɯ̌ɾ
Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌n
gyl
bɛnzini
sɔldɯɾɯɾ
ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌
dɶnmɛz
elɛ gɶndɛɾɯ̌ɾ
Biɾ
ɑjɾɯlɯχ
biɾ
jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim
ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
Not 4. Türk dili ağız
araştırmalarında
Uluslararası Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi
Alfabesi/IPA
kullanımı: Türkiye’de
ağız metinlerinin IPA
kullanılarak
yazıya
geçirilmesi (çeviriyazı
işaretlerinin TDK-IPA
karşılıkları: Pekacar &
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Nicesĭnĭ dönmez ėle
gönderĭr
Bir
ayrılıḫ
bir
yoḫsıllıḫ bir ölǚm
aman efendĭm
Not
3.
Etnomüzikolojide
dilbilimsel
yaklaşımlar:
müzikolojik
veri
kaydetmede fonetik
yazı kullanımı: ağız
dokümantasyonunun
dilbilimsel
ve
müzikolojik eksende
gerekliliği: Türk halk
müziği yöresel ağız
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özelliklerinin fonetik Güner Dilek, 2009:
notasyonu
(Demir, 576-578,
584-588)
2011)
yöntemi yöntemi
ekseninde
ekseninde
Standart
Türkiye
Urfa/Kerkük/Tallâfer Türkçesi/STT-Türk
Ağızları Türk Dil Dil Kurumu Çeviriyazı
Kurumu
Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİİşaretleri/UKTA
Uluslararası Fonetik
TDKÇYİ:
ünlüer- Alfabe/Uluslararası
ünsüzler-ayırt
edici Sesbilgisi
işaretler ile transkript Alfabesi/IPA
ile
edilmiştir
(Özbek, transkript edilmiştir.
2010: 254-255).
Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müzikodilbilimsel performans özellikleri

1-8) & (TRT THM
Repertuarı
Nota
Arşivi:
Url
<http://www.trtnotaar
sivi.com/thm_detay.p
hp?repno=701&ad=G
ELE%20GELE%20G
ELD%DDK%20B%
DDR%20KARA%20
TA%DEA>)

Türkçesi
Söyleyiş
Sözlüğü/TTSS
sesbilim
Abecesi:
ünlü ve ünsüzlerin
IPA
karşılıkları
(Ergenç, 2002: 46-47)
aracılığıyla
Uluslararası Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi
Alfabesi/IPA
ile
transkript edilmiştir.

Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ
Yöresi: Urfa
Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek
Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek
Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek
TRT THM Repertuarı Sıra No: 701
Standart Türkiye
Türkçesi/STT

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA

Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ

Uluslararası
Fonetik Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ Gele gele geldĭm bir Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m
kara taşa
tɑʃɑ
ḳara daşa
biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ
Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında
varlığını sürdüren ses bilgisi ölçütleri: Standart Türkiye Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik
Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz, öndamaksıl (predorsal) > [α] Geniş, düz,
artdamaksıl (postdorsal) - [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil (açık) - [i] Dar,
düz, ödil (açık) > [I] / [i] Dar, düz, öndil (kapalı) - [b] > [b] Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] >
[d] Ötümlü patlamalı, dilucu-dişardı - [k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c] Tonsuz, ön damak,
patlamalı - [g] Tonlu, ön damak-dil ortası, patlayıcı > [Ɉ] Ötümlü, patlamalı dil-artdamak (ön) [l] > [l] Tonlu, diş eti, yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, çift dudak, genizli - [r] Ötümlü, çok
vuruşlu, dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ] Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ]
Ötümsüz, sızıcı, dil-öndamak - [t] > [t] Ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/Kerkük/Talaffer
Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ > Uluslararası Fonetik
Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir ünlü > [ɯ̌] Çok kısa ı- [ḳ]
İnce ya da kalın ünlülerle hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın
olan bir art damak ünsüzü > [k] Tonsuz, arka damak, patlamalı.
CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVCV
CVCCVC CVC CVCV CVCCVC
CVC CVCCVC
CVC CVCCVC
CVC
CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında
varlığını sürdüren şekil bilgisi ölçütleri: V/C analizi (Gorman, 2013: 39-63): V-Vowel
(Ünlü/Sesli Harf), C-Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize etmektedir. V/C analiz yöntemi
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türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler ekseninde
farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı:
CVCCV-kɔjdɯ: CVCCV
Gele gele (ge.le ge.le) ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) Gele gele (ge.le ge.le) Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ
gel.dik bir kara ta.şa
ɟel.dic biɾ kɑɾɑ tɑ.ʃɑ
gel.dĭm bir ḳara da.şa gɛ.lɛ) gɛl.dɯ̌m biɾ
kɑɾɑ dɑ.ʃɑ
Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında
varlığını sürdüren ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer,
1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını sembolize etmektedir. Prozodik fonotaktik analiz
yöntemi
türkü
metninin
tüm
dizelerine
uygulandığında
dilbilimsel/ritmikmüzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü kuralları gereğince sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel
bölümlenme/vurgu noktaları ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: melodik
prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ, gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ
Türk Dil Kurumu
Türkiye Türkçesi
Urfa/Kerkük/Tallâfe Türk Halk Müziği
Sözlük
Söyleyiş Sözlüğü
r Ağızları Dizin ve
Fonetik Notasyon
Veritabanı/TDK SzV
Veritabanı/TTSSV
Sözlük
Sistemi Sözlük
Veritabanı/UKTA
Veritabanı/THMF
DSV
NS SzV
gele: gele (TDK STS)- ɟe'lɛ: gele > ɟe'lɛ
gele: gelmek, bir yere gele/ɟe'lɛ/gele
gele (TDK BTS)-gelsin
gitmek
ulaşmak,
(TDK THADS/TTAS)varmak.
gel, hele gel, haydi gel
(TDK TS).
geldĭm: gelmek, bir geldik/ɟe'ldIc/geldĭm
geldik: geldi-k (TDK ɟe'ldIc: gel-dik > ɟe'l- yere gitmek ulaşmak,
BTS).
dIc
varmak.
bir: bir (TDK STS)-bir
bir: sayı adı, belirsizlik bir/bir/bir
(TDK
GTS)-ber/bi 'bIɣ: bir > 'bIɣ
sıfatı.
(TDK
TTAS)-bir
(TDK TS).
ḳara: kara, siyah, kötü, kara/kα'ɾα/ḳara
kara: kara (TDK GTS)- kα'ɾα: kara > kα'ɾα
sıkıntılı, yas.
kara (TDK TTAS)kara (TDK TS).
daşa: taş.
daşa/'tα∫α/daşa
daşa: taş (TDK GTS)- 'tα∫α: taş-a > 'tα∫-α
taş (TDK TTAS)daş(TDK TS).
Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını
sürdüren söz varlığı ölçütleri: Türk Dil Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url
<http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Dizin ve Sözlük Veritabanı/UKTA DSV
(Özbek, 2010: 113-253) & Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV (Ergenç, 2002: 46-47)
& Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart
Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA
ile transkript edilmiştir.

Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müzikodilbilimsel performans özellikleri
2. KayPENTAX®: FONETİK & ALGILAMA SİMÜLASYON PROGRAMLARI
MODEL 5151
Konuşma bilimci profesör Byoung W. Kim ve medya teknoloji uzmanı John Grozik
tarafından Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi’nde geliştirilen, akustik fonetik ve iletişim
bozuklukları semptomlarına özgü klinik/akustik/kinematik/aerodinamik özellikleri animasyon
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ve seslerle yaparak öğrenme yaklaşımı ile interaktif bir formatta sunan, fonetik/konuşma
bilimi alanında bireysel/toplumsal/sınıfsal eğitsel/öğretisel uygulamalar için pedagojik bir
araç olarak tasarlanan model örneklemidir. (Bkz Şekil 3-6).

Şekil 3. Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151; bu modül kullanıcı profili
içerisinde aktif bir biçimde yer alan bireylerin söyleyişsel/mimiksel aktivasyon özelliklerini
gözlemleyebilmek ve bu eylem sonucunda oluşan sesleri duyabilmek için çeşitli
fonemlere/seslere tıklayabilme olanağı sunmaktadır. 3 tipik fonetik parametre (yer, davranış,
sesli/sessiz) nitelikleri ve söyleyiş kinematiklerinin hareketbilimsel özellikleri tek bir modele
entegre edilmiş bir biçimde gösterilmektedir.
Kullanışlı bir referans olarak hizmet veren program deneysel fonetik ve konuşma
bilimi kurslarında eğitim/öğretim gören öğrencilere temel fonetik/konuşma bilimi ilke ve
esaslarını öğretmek için tamamlayıcı kurs materyali olarak tasarlanmış olan alternatif
programdır. Sınıfta tartışılan fikirlerin pekiştirilebilmesi amacıyla program modellerinin
çeşitli bölümleri kullanıcı profili içerisinde yer alan öğrencilere ödev olarak verilebilmektedir.
Öğretmen öğrencilere fonetik/konuşma bilimi prensiplerini açık bir şekilde gösterebilmek ve
benimsetebilmek adına bu programları veri projeksiyonu kullanımı aracılığı ile aktif bir
biçimde kullanabilmektedir. Kliniksel araştırma süreçlerinde bu programın kullanımı
konuşma anatomisi/fizyolojisi/bilimi prensiplerine çabuk erişim imkânı sağlamaktadır.
Hedeflenmiş
opsiyonel
programların
geniş
bir
çeşidini
sunan
yazılım
eğitimsel/kliniksel/araştırmasal uygulamalar için diğer modellere ideal tamamlayıcılardan
biridir. Konuşma biliminin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren prensiplerin
benimsenebilmesi için güçlü ve kullanımı kolay interaktif bir kaynak/veritabanı/model
sunmaktadır. Bu interaktif modeller aracılığı ile fonetik bilimi karmaşık ilke ve esasları daha
somutlaştırılmış bir biçimde analiz edilebilmektedir.

Şekil 4. Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151; bu modülde çeşitli seslerle bağlantılı olan
interaktif aerodinamik modelden alınan ekran görüntüsü sunulmuştur. Bu model belli bir fonem/ses için buton
tıklandığında ses yolunun farklı noktalarında oluşan baskı, direnç ve akım oranını göstermektedir.
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Şekil 5. Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151; bu modülde algılama programı bir algılama
akım çizelgesi sağlamakta ve seçilmiş bir sesin yapılandırılmış analizini algılama ile birleştirmektedir. Her bir
fonem/ses uygun yolu aydınlatmaktadır.

Şekil 6. Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151; bu modülde algılama programı bir algılama
akış çizelgesi, konuşma/ses üretiminin akustik kaynak filtreleme süreci ile süreç tarafından oluşturulan akustik
algısal ipuçları arasındaki özel fonksiyonel ilişkiyi basit ve açık bir şekilde göstermektedir.

Şekil 7. Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151; bu modül programın online açıklamasından
alınmıştır. Veritabanının kuramsal/icrasal altyapısında her bir model için tüm detaylı açıklamalar mevcut
bulunmaktadır.

Şekil 8. Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151; bu modül sesler ve artikülatörler arasındaki
ilişkiyi interaktif bir şekilde açıklamak için kullanılmış olan diğer bir modeli göstermektedir. Basık ”z”
fonemi/sesi resimlerle sunulmuştur. Kullanıcı profilinde aktif bir biçimde yer alan bireyler seslerin üzerine (sağ
üstte) tıkladığında artikülatörlerin hareketi sol altta ve sesi yansıtan tüpün şematik modeli sol üstte
bulunmaktadır.
(Url<http://www.kaypentax.com>&<http://www.kayelemetrics.com>&<http://www.pentaxmedical.com>).
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3. TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NİN
EĞİTSEL/ÖĞRETİSEL UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTASYON
SÜREÇLERİNDE KayPENTAX®: FONETİK & ALGILAMA SİMÜLASYON
PROGRAMLARI MODEL 5151
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS
FTU oluşum/gelişim süreçleri; fonoloji (sesbilimi: dillerin kuramsal ve icrasal altyapısında
varlığını sürdüren konuşma seslerini diller üzeri bir yaklaşımla inceleyen bir bilim dalı:
Roach, 2001: 10)nin temelini oluşturan fonetik (sesbilgisi: bir dilin seslerini boğumlanma
noktaları/boğumlanma özellikleri/dilsel iletişim dizgesindeki işlevleri açısından araştıran,
artikulatuar/akustik/odituar fonetik olmak üzere üç ana bölümden oluşan, konuşma seslerinin
eklemlenmesi/nakli/alınması ile ilgili bir dilbilim dalı: Erem & Sevin, 1947: 79-81) bilimi
ekseninde artikülasyon (boğumlanma/eklemleme/sesletim: fonasyon süreci ile ortaya çıkan
sesin dil/diş/dudak/damak vb anatomik yapılar yardımı ile işlenmesi: Kılıç, 1999/2000: 2)
kavramı vokal (dil ve dudakların hareketi ile ses yolunda hava akımına karşı bir engel
olmadan oluşan konuşma sesleri: vokal sınıflandırılma biçimleri: dilin en yüksek noktası:
ön/i/ü/e/ö-arka/ı/u/a/o, dilin yüksekliği: kapalı/i/ü/ı/u-açık/e/ö/a/o, dudakların durumu:
düz/i/ı/e/a-yuvarlak/ü/u/ö/o)/konsonant (ses yolunun farklı noktalarda ve farklı şekillerde
daralması ile oluşan konuşma sesleri: konsonant sınıflandırılma biçimleri: artikülasyon şekli:
plozif: patlamalı: p/b/t/d/k/g-nazal: genizsi: m/n-frikatif: sızıcı: s/z/ş/j/f/v/h-afrikat: patlamalı
sızıcı: ç/c-trill: titreyici: r-tap: çarpmalı: r-aproksimant: akıcı: y/ğ/r/v-lateral aproksimant:
yanal akıcı: l, artikülasyon noktası: bilabial: çiftdudaksıl: p/b/m-labiodental: dişdudaksıl: f/ɣdental: dişsel: t/d/n-alveoler: dişyuvasıl: t/d/n/r/s/z/l-postalveoler: arka dişyuvasıl: ş/jç/cpalatal: damaksıl: k/g/y-velar/k/g/ğ-glottal: gırtlaksıl: h, vokal foldların hareketi: ötümlü:
sesli: b/d/g/m/n/r/v/z/j/c/y/ğ/l-ötümsüz: sessiz: p/t/k/f/s/ş/ç/b: Kılıç, 1999/2000: 3-5)
özelliklerini bünyesinde barındıran teknik bir terim olarak tanımlanmıştır.
Foniatri (ses terapi: insan sesletim düzeneğinin anatomik/fizyolojik/patolojik
fonksiyonlarını araştıran, ses/konuşma/dil/işitme bozuklukları tanı ve tedavisi ile ilgili tıbbi
bir bilim dalı: (Koçak, Url<http://www.drkocak.com/id15.html>) bilimi ekseninde insan sesi
oluşum/gelişim süreçlerinde aktif bir biçimde rol oynayan ve birbirleri ile koordineli çalışan
respiratör (solunumsal: diyafram, abdominal/torakal kaslar, alt solunum yolları), vibratör
(titreşimsel: ses kıvrımları), rezonatör (tınısal: supraglottik larenks, farinks, ağız/burun
boşluğu), artikülatör (sesletimsel: hareketli artikülatörler: dil, dudak, çene, yumuşak damak,
faringeal duvarlar, hareketsiz artikülatörler: ön dişler, alveolar sırt, sert damak) sistemlerinin
(Töreyin, 2008: 38, 90-91, 165-167) doğru kullanılmaması dolayısıyla organik (yapısal:
anatomik oluşumlar patolojisi: dil/diş/dudak/damak bozukluğu: dil kasları anormal işleyişi, dil
bağı bağlantısının dil ucuna yakın oluşu, dudak yarıklığı/gerginliği, yüksek/düz damak yapısı
vb: Madran, 2013: 6-35), fonksiyonel (işlevsel: eğitsel/öğretisel uygulama süreçlerinin
gerçekleştirilmesi: konuşma organlarının üstlendiği görevi tam/sağlıklı olarak yerine
getirememesi, konuşma kazanım ve pekişim evrelerinin yeterli ölçüde tamamlanamaması:
Korkmaz, 2008: 39) ve psişik (ruhsal: psikolojik dinamiklerin etkisi: zihinsel/algısal/duygusal
sorunlar kaynaklı ses belleği/ses ayırım gücü yetersizliği: Yücel, 2009: 1-7, 14-18, 190)
nedenlere bağlı artikülasyon bozuklukları (söyleyiş/sesletim bozuklukları türleri: atlama: sesin
düşürülmesi/hava>ava, yerine koyma: sesin değiştirilmesi/köprü>körpü, sesin eklenmesi:
sesin artırılması/lazım>ilazım, sesin bozulması: sesin çarpıtılması/nasılsınız>nassınız: Vural,
2005: 246, söyleyiş/sesletim bozuklukları özel terimleri: rotasizm: r sesi bozukluğu,
sigmatizm: s-z sesi bozukluğu, gamatizm: g sesi bozukluğu, kapasizm: k sesi bozukluğu:
Erdem, 2013: 424)nın ortaya çıktığı vurgulanmıştır.
Artikülasyon bozuklukları tanı ve tedavi süreçlerinde ses terapi (sesin davranışsal
yöntemlerle değiştirilmesi, fizyoanatomik sınırlar içerisinde sesi verimli/etkin kullanabilme,
hedef sesi bulup yeni davranış biçimi haline getirme, fizyopatolojik mekanizmaları kullanarak
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vokal davranış biçimini değiştirme: Denizoğlu, 2008: 1-16, ses terapisinde şan egzersizleri
kullanımı: perde yükleme ve taşıma egzersizleri: sağlıklı vokal kord gereksinimi, teknik
ergonomi, vokal davranış modifikasyonları, ses ve artikülâsyon çalışmalarının repertuara
uygulanması, standart kinestetik terapi teknikleri ve dile özgü fonetik yapının şan eğitimi
öğretileri ile birleştirilmesi evrelerinde Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA kullanımı: Koçak, Url
<http://drkocak.com/ses-terapisinde-san-egzersizlerinin-kullanimi/>) araçları kullanılmaktadır
(Denizoğlu, 2005) & (Denizoğlu, 2012: 1-40) & (Yiğit, 2004: 1-5) & (Evren, 2013: 50-60) &
(Evren, Url<http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=4909>) & (Yavuzer
&
Öğüt
&
Kalaycı
&
Çeltiklioğlu
&
Bakır,
Url<http://www.tkbbv.org.tr/dergi.aspx?Dergi=38&yil=1999&makale=4508>) & (Saruhan,
2014) & (Kaplan, 2015: 38-47).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Kullanıcı Profili/THMFNS KP içerisinde
aktif bir biçimde yer alan bireylerin anatomik/fizyolojik/patolojik fonksiyonlar ekseninde
yapılanan artikülasyon bozuklukları (söyleyiş/sesletim bozuklukları: atlama: sesin
düşürülmesi, yerine koyma: sesin değiştirilmesi, sesin eklenmesi: sesin artırılması, sesin
bozulması: sesin çarpıtılması söyleyiş/sesletim bozuklukları özel terimleri: rotasizm: r sesi
bozukluğu, sigmatizm: s-z sesi bozukluğu, gamatizm: g sesi bozukluğu, kapasizm: k sesi
bozukluğu vb)nın giderilebilmesi için; Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik
Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS (Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU, Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT,
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim
Oturumları/THMFNS FFYÖO, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik
Farkındalık Yetileri Değerlendirme Grubu/THMFNS FFYDG vb gibi verilerin)
oluşum/gelişim evrelerinin tamamlanması gerekmektedir.
4. BULGULAR
Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde
yapılanan artikülasyon/sesletim özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri olan
performans teori (halkbilimsel eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel
varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar
(etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel
varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak
tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında
yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde varlığını
sürdürdüğü vurgulanmıştır.
Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde
artikülasyon/sesletim özellikleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Veritabanı/THMFNS V (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe
Veritabanı/THMFNS AV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses
Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük
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PİRÎ REİS’İN, KİTÂB-I BAHRİYYE ADLI ESERİNİN BİÇİM VE İÇERİK
YÖNÜNDEN TAHLİLİ
Yıldız YENEN AVCI
MEB, Aydın. y_yenen@hotmail.com
ÖZET
Pirî Reis’in Kitâb-ı Bahriyye adlı eserinin biçim ve içerik bakımından incelendiği bu çalışma betimsel analiz
modelindedir. Biçim başlığı altında Kitâb-ı Bahriyye’nin dil ve üslup özellikleri incelenmiş, içerik kısmında ise
eserde yer alan konular üzerinde durulmuştur. İçerik incelemesine yönelik tespitler “Anlattığı Yerlerin Öne
Çıkan Özelliklerinden Bahsetme” ve “Denizcilere Rehberlik Etme” şeklinde iki başlık altında verilmiştir.
Denizcilik ile ilgili birçok terimi içinde barındıran eserde Pirî Reis’in yabancı sözcüklerin ne anlama geldiğini
dile getirdiği, onların Türkçe karşılıklarına yer verdiği, kitapta adı geçen yerlerin eski isimlerini belirttiği, buraya
hangi nedenlerden dolayı bu ismin verildiğini açıkladığı görülmüştür. Giriş kısmında birbirinden farklı
kuruluşlara yer verilen gezi notlarının genel olarak aynı kalıp ifade ile sonlandırılması ise tespit edilen
özelliklerden bir diğeridir.
Anahtar Kelimeler: Pirî Reis, Kitâb-ı Bahriyye, biçim ve içerik bakımından inceleme

ANALYSIS OF PİRÎ REIS’S BOOK KITÂB-I BAHRIYYE BY MEANS OF FORM
AND CONTENTS
ABSTRACT
This study, Pirî Reis’s book Kitâb-ı Bahriyye was analyzed by means of form and contents, is a descriptive
analysis model. Under the title of "form", language and wording of the Kitâb-ı Bahriyye was analyzed, topics in
the work were discourses in the "contents" part of the study. Findings about contents were given under two
headlines; "Mentioning the Outstanding of the Places That Were Told", and "Guiding the Sailors". Work
contains many terms related to maritime, Pirî Reis explained what they mean, their Turkish equivalents,
mentioned old names of the places that are in the book, pointed out why this name was given to the places can be
seen. Another finding was, in the introduction part, the travel notes that were about different institutions were
generally ended with the same expression.
Keywords: Pirî Reis, Kitâb-ı Bahriyye, analysis by means of form and contents

1. GİRİŞ
Hayatının ilk yıllarını Gelibolu’da geçiren ve gençlik dönemlerinden itibaren amcası
Kemal Reis’le birlikte seferlere katılan Pirî Reis; iyi bir denizci ve gözlemci olmasını
sağlayan bu seferlerde gezdiği yerler hakkında bilgiler toplayarak buraların haritalarını çizer,
edindiği bilgileri ve haritalarını 1521’de kitap haline getirir. Sadrazam İbrahim Paşa’nın
desteği ve teşvikiyle Gelibolu’ya dönüşünde kitabı kısa sürede temize çeker, güncellemelerle
yeni bilgiler ve haritalar ekleyerek H.932-M.1526 yılında sadrazam aracılığıyla Kanuni Sultan
Süleyman’a sunar (Nemlioğlu Koca, 2014: 135-136).
İnan’a göre Pirî Reis’in hayat hikâyesinin kaynağı olan ”Bahriye” kitabı başlı başına
bir inceleme konusudur. Çünkü bu kitap Kemal Reis’in gemilerinde hemen bütün Ege ve
Akdeniz kıyılarını dolaşan Adriyatik, İtalya, Fransa, İspanya ve Tunus limanlarında
incelemeler yapma fırsatını bulan ve aldığı notları bir araya getiren Pirî Reis’in bu bölgelerin
tarihî, coğrafî, denizcilik bakımından şartları hakkında topladığı bilgilerin ve gözlemlerinin
ürünüdür. 1935 yılında, bir mukaddime ve endeksle beraber tıpkıbasımı, Türk Tarih kurumu
tarafından yapılan kitap, İstanbul Ayasofya kütüphanesinde 2612 sayıda kayıtlı bulunan
nüshadır. İnan kitaptaki nesir ve nazım kısmındaki mukaddimesinin muhteviyatını 23
bölümde özetler (İnan, 1992: 17):
“I ve II (1-19) fasıllarda bu kitabı vücuda getirmekteki maksadını ve Kemal Reisle
beraber geçen denizlerdeki faaliyetlerini anlatıyor. III, IV, V. (s.23-38) fasıllarda
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fırtınaya, rüzgârlara ve pusulaya dair bilgi vermektedir. VI-VII (s. 23-28)
fasıllarda haritalara ve haritalardaki remizlere aittir. VIII (s.29-30) fasılda dünyayı
kaplıyan denizlerin dörtte birinde kıtalar bulunduğunu ve buralarda yedi denizi
isimleriyle kaydediyor. IX. (s. 30-33) fasıla, Portekizlerin coğrafi keşiflerine
hasretmektedir. X. (s.33-37) Habeş memleketinin Ümit Burnuna kadar uzatarak
Hollandalılar ve Portekizlerin Kızıl denizde Cidde’ye kadar geldiklerini ve
Türklerin bunları oralardan uzaklaştırmalarını temenni eder. XI. (s. 37-43) Pirî
Reis burada “Heyet Topu” dediği mücessem kürrede, Kutupları, medarları istiva
hattını ve Portekizlilerin bunlar hakkındaki bilgilerini yazıyor. XII. (s. 43-52)
Portekizlilerin kendi memleketlerinden Hindistan’a, müsait mevsime göre nasıl
sefer yaptıklarını, gayet faydalı bir şekilde anlatır. XIII. XIV. (s. 52-56)
Umumiyetle denizler hakkında bilgi vererek, rivayetlere dayanan gemici
hikâyeleri anlatır. Aynı zamanda Çin denizinden bahsederek orasını doğunun
nihayeti addederek Çin’in ahalisi, adetleri ve çinicilik sanatı hakkında da malumat
verir. XIV, XV. (s. 56-61) Hint denizi ve oralardaki mevsim rüzgârlarının izahını
tamamen şimdi bilinenlere uygun bir tarzda beyan eder. Aynı zamanda Akdeniz
ve Ege denizinin de rüzgâr durumunu açıklar. Hint denizlerinde kullanılan ve
“kıyas” denilen aleti tarif ederek Kutup yıldızı hakkında bilgi verir. XVI. (S. 6166) Basra körfezini işittiklerinden öğrendiğine göre yazıyor. Çünkü o tarihlerde
Piri henüz Basra körfezine gitmemiştir. Buralardaki inci, çıkarılmasını ve hangi
adalarda bu işlerin nasıl yapıldığını bildirir. XVII, XVIII, XIX, XX. (67-77) Hint
Okyanusuna ”Bahri Zence” adı vererek, sahil ve adalarından bahseder. XXI,
XXII, XXIII. (s. 77-85) Atlas Okyanusunu, Bahri Mağrip ve Bahri Âzam diyerek
iki kısımda müteala ediyor ” (Afet, 1954: 23-24).
Sultaniye ve Kilitbahir kalelerinden başlayarak, kuzey sahili boyunca Ege Denizi,
Yunanistan, Adriyatik kıyıları, İtalya, Fransa ve İspanya’nın Akdeniz kıyıları, Kuzey Afrika,
Mısır, Doğu Akdeniz kıyıları, Kıbrıs, Ege denizinin Anadolu sahillerindeki adalar, körfezler
ve limanları ayrıntılı olarak tanıtan kitabın düz yazı kısmı ise 209 bölümden oluşmaktadır.
Liman ve kıyıların su derinliklerinin, demir atılacak yerlerinin, kıyı bitki örtüsünün, içme
suyu bulunabilecek ve gemi bakım ve onarımı yapılabilecek yerler ile insanlarının, dinler ve
hükümetlerin de ele alındığı kitap İbrahim Paşa ile yapılan yolculukla ve kitabın Kanuni’ye
nasıl takdim edildiği ile sona erer (Topdemir, 2014: 84).
Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu Bahriye kitabı kopya edilerek denizciler arasında
elden ele dolaşmaya başlar ve 18. Yüzyıla kadar kopya edilerek çoğaltılır. Kopyalar
günümüzde birçok ülkenin kütüphanelerinde bulunmaktadır (Elibüyük, 2014: 43-44).
2. YÖNTEM
Bu araştırmada “aslen bir deniz kılavuzu ve bir tür olarak seyahatname” (Nemlioğlu
Koca, 2014: 136) olan Pirî Reis’in Kitâb-ı Bahriyye eseri biçim ve içerik açısından ele
alınmıştır. Biçim başlığı altında eserin dil ve üslup özelliklerine, içerik kısmında ise eserde
üzerinde durulan konulara yer verilmiştir. Çalışmanın veri kaynağını Pirî Reis’in eski
Ayasofya Kitaplığı 2612 No.da kayıtlı olan ve Senemoğlu (Pirî Reis, 1973a ve 1973b)
tarafından günümüz Türkçesine çevrilen kitap ile Demir (Pirî Reis, 2002) tarafından
sadeleştirilen Topkapı Sarayı Hazine 642’de kayıtlı orijinal nüshası oluşturmaktadır. Nazım
bölümler için eserin Osmanlıcadan transkripsiyonlu şeklinden (Pirî Reis, 2002) nesir bölümler
içinse Senemoğlu’nun tercümesinden (Pirî Reis, 1973a ve 1973b) yararlanılmıştır. Araştırma
betimsel analiz modelindedir.
3. BULGULAR
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Kitâb-ı Bahriyye kitabının ilk sayfasında “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesiyle
başlayan bir bölüm yer alır. Bu başlık altında insanı mahlûkatın en şereflisi olarak yaratan,
ayıplarını örten ve günahlarını örten Allah’a şükürler edilir, Hz. Muhammed’in temiz ve
kutsal ruhuna yüzlerce selam gönderilir ve Sultan Süleyman Han’a dualar edilir:
“Allahın yeryüzündeki gölgesi sultan oğlu sultan, Sultan Beyazit’in oğlu Sultan Selim
oğlu Sultan Süleyman Han’a hususile Allah yardım etsin, devletini sonsuz etsin, Allahın eli
ona zafer versin, evlatlarına ömür ve kuvvet versin ve bu dünya yıkılıncaya kadar devam etsin
amin.” (Pirî Reis, 1973a: 25)
Besmele ile başlayan bölümden sonra Pirî Reis kitabın yazılış sebebine (Pirî Reis,
1973a: 27-29) değinir. Yaşadığı döneme kadar hiç kimsenin böyle faydalı bir kitap vücuda
getirmediğini, gözlemlerini ve edindiği bilgileri büyük bir titizlikle kaleme aldığını, bunların
büyük bir kısmını haritayla desteklediğini, haritada belirtemediği notları özetlediğini, ayrıca
bu kitabı okuyanların kendisine dua etmesini istediğini dile getirir. Bunun yanı sıra kitabın
padişaha sunulmasının kendisi için çok zor olduğunu, bu yüzden temize çekemediğini, ancak
Sadrazam İbrahim Paşanın teşvikiyle bunu başardığını belirtir. Pirî Reis, amcası Kemal Reis
ve diğer gazilerle yaptığı seferlerin sonucu ortaya çıkmış olan Kitâb-ı Bahriyye’yi deniz
ilmine ve gemiciler sanatına bir armağan olarak görür. Son derece mütevazı bir üslupla dile
getirilmiş olan bu cümleler aşağıda yer almaktadır.
“Kulların en zayıfı olan ben, Hacı Mehmet oğlu Gazi Kemal Reisin kardeşinin oğlu
(Piri Reis) bu ümit ile padişahın feleklerle eş olan kapısına gücüm yettiği kadarcık bir hediye
olması için derya ilminden ve gemiciler sanatından bir kitap yadigâr ettim. Zamanımıza
gelinceye kadar böyle faydalı bir kitap kimse tarafından yazılıp hediye edilmemiştir.” (Pirî
Reis, 1973a: 28)
Pirî Reis kitabın yazılış amacını ilk sayfalarda belirtse de onun temel gayesi denizde
kimsenin sıkıntı çekmemesini sağlamak ve kimseye muhtaç olmadan yolunu kolaylıkla
bulmasına yardımcı olmaktır. Aşağıdaki mısralar Pirî Reis’in yardımsever ve düşünceli
kişiliğinin birer göstergesidir:
“Budur bâis ki yazdın bu kitâbı
Gide âmil olanun ızdırâbı
Delîl-i gayra muhtâç olmaya hiç
Bununla ala menzili menâhiç
Amel itse İlâhi bunu her kul
Kolay eyle işin göster âna yol

“Bunun için yazdım bu kitabı
Bitsin okuyanın denizde ızdırabı
Başka öndere hiç muhtaç olmasın
Menzili hiç yarım kalmasın
Eğer bu kitabı rehber bilirse her kul
Kolay eyle işin, göster ona yol” (Pirî
Reis, 2002: 24)

Pirî Reis, kitabın başında ve sonunda nazım ile yazmış olsa da yaşadığı dönemin şair
ve yazarları gibi sanatsal kaygılar içine girmemiştir. Çünkü onun temel gayesi, yalnızca
okunmak değil doğru anlaşılmaktır. Bu yüzden de denizcilerin anlayabileceği sözcüklere yer
vererek eserin ana bölümünü düz yazı ile yazmıştır. Manzum bölümlerden hemen sonra; yani
ana metne başlamadan önce “Neden Nesir İle Yazıyorum” adı altında verdiği bilgiler onun
maksadının anlaşılmasına yardımcı olur:
“Bu kitapta pusula, harita ve rüzgârları sığlık yerlerin halini hep nazımla anlattım.
Fakat Akdeniz’de olan işleri nesirle anlattım. Çünkü nazımla anlatmaya devam edersem söz
uzayıp gider. İş sırasında, gece vakti, bir zorluk sırasında uzun söz uygun değildir. Hemen
kısaca anlatmak lâzımdır. Şimdi her bölümün şerhleri yazılıp sonra da o yerlerin şekilleri
kaydedilmiş olundu. İş sırasında, gece, bir zorluk yerinde hemen bu kitaba bakılıp onunla
amel edilirse inşallah fayda bulurlar.” (Pirî Reis, 1973a: 112)
Kitabın içeriğine dair göze çarpan bir diğer nokta ise Pirî Reis’in haritalarını yazılarla
desteklemesidir. Bilindiği gibi görsellerin altına düşen notlar onun yanlış ve eksik
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 386

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE
anlaşılmasının önüne geçer. Pirî Reis’in açıklayıcı bilgilere yer vermesi onun yalnızca
denizleri değil insan tabiatını iyi bildiğinden, onların yanılabileceklerini ve en küçük hatanın
telafisi olmayan zararlara yol açabileceğini düşünmesinden ileri gelir:
“Bu tafsîl hartı ilmiyle olmaz
Şurahdur hep bular bir kâra gelmez
Ânınçün cem’edüp bunca kelâmı
Yazup şerh eyledüm işbu merâmı

Bu tafsilat yalnız harita ilmiyle olmaz
İzah edilmelidir, yalnız pergelle olmaz
Onun için topladım bunca kelâmı
Yazıp izah ettim bütün merâmı” (Pirî
Reis, 2002: 22)

“Tarîkin arayan irdi Kemâle
Yolun başarmayan vardı zevâle
Husûsâ işbu deryâ havf yeridür
Kim ehlinün de ol yâğın eridür

Yolunu arayan erdi kemâle
Yolunu bulmayan gitti zevâle
Denizler her zaman korkunç yerlerdir
Bilgisiz olanın içini eritir.” (Pirî Reis,
2002: 25).

3.1. Kitâb-ı Bahriyye’nin İçerik Yönünden Tahlili
3.1.1. Anlattığı Yerlerin Öne Çıkan Özelliklerinden Bahsetme
Pirî Reis’in Kitâb-ı Bahriyye kitabı yalnızca denizcilik ile ilgili bilgileri içeren bir
yapıt değil, Akdeniz’in kıyı ve adalarındaki halkların ekonomik ve sosyal yaşamlarını anlatan
önemli bir kaynaktır. Eserde buraların faunası yani hayvan varlığı, florası (bitki varlığı),
suları, akarsuları, devletlerin egemenlik alanları, yeraltı ve yer üstü kaynakları, meteorolojik
durumu, tarihi bilgileri yer alır. Bu bilgilerin Akdeniz insanına gerekli olduğunu düşünen Pirî
Reis kaleme aldığı eseriyle ekonomik ve sosyal coğrafya biliminin kurucusu olmakla kalmaz
gezdiği yerlerdeki insanları tanımaya çalışıp onlarla iyi ilişkiler kurarak insancıl kişiliğini de
gözler önüne serer (Ülkekul, 2015: 10-11).
Hangi tür hayvanların yaşadığı anlatılır:
Yazar, Teke Burnu’nda yüksek bir dağın bulunduğunu ve buranın kış günlerinde
keçilerin kışlağı olduğunu (Pirî Reis, 1973a: 173) Abanos Adası civarındaki ovada ahuların
sürülerle gezindiğini (Pirî Reis, 1973a: 179) belirtir. Alto Ronto Kalesi’nin güneydoğusunda
bulunana ormanda koyun ve keçilerin (Pirî Reis, 1973a: 395), çevresi on iki mil olan Cinare
Adası’nda ufak ahuların (geyik, ceylan) (Pirî Reis, 1973b: 62), Küçük Konili Adası’nın
yatağında tavşanın yaşadığını; Calte Adası (Pirî Reis, 1973b: 170) ile İskiri Adası’nda (Pirî
Reis, 1973b: 333) ise çok sayıda yabani keçinin göze çarptığını anlatır.
Pirî Reis “Bir vakitler, o adada biraz kaldık. Gemiciler 370 tavşan tuttular.” (Pirî Reis,
1973a: 82) cümlesiyle adanın tavşan yönünden oldukça zengin olduğunu belirtir. Yazar
hayvanların kimi zaman orada yaşayan insanlar için tehlike arz ettiğini ve toplumun huzurunu
bozduğunu anlatır. Yarısı çamlık bir tepe üzerinde kurulmuş olan Becaye şehrinin –kalenin
çevresinin surlarla kaplı olmamasından dolayı- gece vakitlerinde maymunların saldırısına
uğradığını dile getirir (Pirî Reis, 1973b: 164). Kagan aslanı ise halka korku veren bir diğer
canlıdır:
“O sahrada KAGAN ARSLAN pek çoktur. Bunun için geceleri çok tehlikelidir.
Birçok defalar arslanların kafile içinden adam kapıp götürdükleri görülmüştür.” (Pirî Reis,
1973b: 168)
Kitapta hayvan isimleriyle kurulan yerleşim yerleri de bulunmaktadır: Keçi Adası (Pirî
Reis, 1973b:82), Güvercin Limanı (Pirî Reis, 1973b: 83) Sığırcıklar Adası (Pirî Reis, 1973a:
245) vb.
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Hangi bitkilerin bulunduğu anlatılır:
Sisam Adası’nda çok ağacın olduğu ve insanların bunları keserek Anadolu’ya
geçirdikleri (Pirî Reis, 1973a: 180), Kalgriye Adaları’nda abanoz ağaçlarının olduğunu (Pirî
Reis, 1973a: 250) anlatır. Kitapta bitkilerle kurulan yer isimleri ise şöyledir: Kestanelik Çayı
(Pirî Reis, 1973a: 180), Serfine Adası (Pirî Reis, 1973b: 327) vb.
Hangi meyvelerin yetiştirildiği dile getirilir:
İskılaçi Kalesi’nde kestaneliklerin (Pirî Reis, 1973b: 39), Usto Adası’nda büyük
hurma ağaçlarının bulunduğunu (Pirî Reis, 1973b: 233), Pedazino ve Meran kalelerinin
arasındaki bölge (Pirî Reis, 1973a: 393) ile İstanköy Adası’ndaki limanın meyveleriyle ünlü
bir yer olduğunu ifade eder. Alaveri denilen manastırın çevresindeki kirazlar ise papazlar
tarafından kurutularak burada yaşayanların yıllık gıdalarını sağlamaktadır (Pirî Reis, 1973a:
130).
“Liman kenarları, bağlık, bahçelik yerlerdir. Turunç, limon ve birçok çeşitli meyve
yetişir.” (Pirî Reis, 1973a: 209)
Kıbrıs adası için “Her köy meyvelik, turunç ve limonluktur. Şekerhaneleri çoktur.”
(Pirî Reis, 1973b: 278) beyanında bulunur.
Geçimini ne ile sağladıkları/tarım ürünleri anlatılır:
Usto Adası’nda çeltik ekildiğini (Pirî Reis, 1973b: 233), Bakla Burnu’ndaki insanların
ekin ektiklerini (Pirî Reis, 1973b: 341) belirtir.
Geçimini ne ile sağladıkları/ticaret ürünleri anlatılır:
Nayim Adası’na gelen Sicilyalı gemicilerin buğday karşılığında zenci köle
aldıklarından (Pirî Reis, 1973b: 201) bahsedilir. Körfoz Adası için: “Adada çok güzel
zeytinyağı vardır. Yağlar gemilere yüklenip her tarafa gider.” (Pirî Reis, 1973a: 295)
beyanında bulunur. Ayrıca Beled-i Unnâb Kalesi’nin yanındaki sahrada ARIR KARHA
denilen bir bitkinin bulunduğunu ve bunun ticaretinin yapıldığını, “Araplar onu toplayıp
kantar ile gelip giden gemilere satarlar.” (Pirî Reis, 1973b: 168) sözleriyle belirtir.
Su kaynakları hakkında bilgi verilir:
Pirî Reis su kaynakları konusunda “San PARO Adasında gemilerin yattığı yerin
sahilinde nereyi kazsalar tatlı su çıkar. Ayrıca içerde, yarım mil uzakta hoş bir pınar vardır.
Çok defa o pınardan su alırlar.” (Pirî Reis, 1973b: 65) Aliki Kara (Ilkı Kara) Yatağı için ise:
“Bu yatakta içecek su bulmak istenirse onun poyraz tarafında, körfezin sonunda, deniz
kenarında çok tatlı ve soğuk bir akarsu vardır. Suyu bulunan yerin kertezi kızıl bir yardı.”
(Pirî Reis, 1973b: 292) ifadelerinde bulunur.
Neyi ile meşhur olduğu anlatılır:
Kitapta anlatılan yerlerin neyi ile meşhur olduğu da ifade edilir. Akdeniz’e gelen
değirmen taşının Değirmenlik Adası’ndan çıkarıldığını yazar. İSKILAÇİ Kalesi’nden kestane
yüklenildiğini, Keferelerin Serfine Adası, Türklerin ise Koyunlu Adası dedikleri bölgede
sefine otunun bulunduğunu ve bu otun bel ağrılarına iyi geldiği (Pirî Reis, 1973b: 39-327)
anlatır. Pose Adası ise tuzu ile ünlüdür:
“Boğazın karşısındaki POSE Adasında bir tuzla vardır. Gemiler ada iskelesine yanaşıp
tuz yükletirler. Meşhur bir tuzladır. Senede elli altmış parça gem buradan tuz yükletirler.”
(Pirî Reis, 1973b: 86-87)
Pirî Reis yalnızca gezip gördüğü yerleri değil; insanlarını da anlatır; onların
yaşayışına, bedensel özelliklerine, ne ile uğraştıklarına değinir:
Değirmenlik adasında yaşayan insanların sabun yerine bir çeşit kil kullandıklarını,
Mızrata (Mısrata) Körfezindeki Arap kabilelerin yaz gelince sahraya göç ettiklerini, soğuk
havalarda ise denize yakın yerlere konup kışı geçirdiklerini (Pirî Reis, 1973b: 199-323);
inançları yönünden kötü yolda olanların günahlarını affetmek amacıyla perhiz hayatı yaşadığı
Aynaroz Manastırı’nda yalnızca papazların olduğunu, kadınların yaşamadığını (Pirî Reis,
1973a: 130) anlatır.
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İskenderiye’de bulunan Meymune Adası’nda ise “Çadır şeklinde olan tepenin üzerinde
bir pirgos vardır. Çendî zamanında denizden gelen gemiyi bu pirgostan gözlerlerdi. Kaç gemi
görürlerse o kadar Alem (bayrak) dikerlerdi. Şehir ve pirgos halkı böylece kaç gemi geldiğini
bilirlerdi. Gemiler limana girerken «Safa geldin» diye liman burcundan bir top atarlardı.
Sonra o gemiden (top attık) diye bir altın alırlardı.” (Pirî Reis, 1973b: 220)
İlginçliklere/ilginç inanışlara yer verilir:
Karşılaştığı ilginçlikleri dikkatle gözlemleyen Pirî Reis bunların nedenini de merak
eder. Örneğin, “Şeyh Yahya Kabilesi her zaman farz namazları imama uyup kılmazlar. Su
içerken ağızlarına bir bardak değdirmezler. Eğer değerse o bardağı kırarlar. Evlerinin kapısı
önünde birer kâfir haçı vardır. Onlara kapı üzerindeki kâfir haçının ne olduğunu sordum.
Şeytan o kâfir haçından kaçar diye cevap verdiler.” (Pirî Reis, 1973b: 187)
“ARİŞ bu gölün dışında, karada bir köydür. Bu köyde Bac’cılar gelip geçenden haraç
alırlar.” (Pirî Reis, 1973b: 238)
3.1.2. Denizcilere Rehberlik Etme
İçerdiği haritalarla kolay etme olanağı sağlayan Kitâb-ı Bahriye, Ege ve
Akdeniz’i her yönüyle anlatan bir deniz kılavuzudur (Topdemir, 2014: 79-80). “Kitab-ı
Bahriye denizcilere yolculukları sırasında konaklayabilecekleri limanların özelliklerini,
uygun demir noktalarını, denizdeki tehlikeli geçitleri açıklayarak aslında sadece geçmiş
dönemlerin denizcilerine değil ayrıca günümüzden büyük ölçüde farklı bir denizcilik
ortamında gerçekleştirilen deniz yolculuklarının anlaşılması noktasında bugünün
araştırmacılarını da kılavuzluk etmektedir” (Özdemir Gümüş, 2014: 133). Pirî Reis
anlattığı yerlerin tarihi hakkında kısa bilgi (öncesinde ve sonrasında kim/kimler
tarafından yönetildiği, eski ve yeni hali, geçirdiği savaşlar ve değişimler) verir:
“Septe kalesinde EBUL ABBAS SEPTİ denen bir veli varmış. Bu veli o tarihi Septe
kalesinde bir mermere kazıp koymuş ki, «Diyarı Rumdan bir padişah Mağrip vilayetini
tamamen zaptettikten sonra benim zaviyem mamur olacaktır. Birçok yıllar burada adalet
hikâye rüzgârları esecektir» diyormuş.
Bu tarih hâlâ SEPTE’de yazılıdır.” (Pirî Reis, 1973b: 146)
“Küçük ağız karşısında üç mil denize uzamış bir burun vardır. Üzerinde TOROYE Dİ
ROMA denilen eski bir bina vardır. Eskiden burası büyük bir şehirmiş. Şimdi deniz
basmıştır.” (Pirî Reis, 1973b: 92)
Buraya başka milletlerce ne denildiğini belirtir:
“Sekine Adasına Türkler Boz Ada derler.” (Pirî Reis, 1973b: 337)
“Frenkler bu adaya SUDE, Rumlar Kapris derler.” (Pirî Reis, 1973a: 243)
Tanınmasını sağlayan nişanlarının ne olduğu, konumu, önemli yerlere olan
mesafesi, komşuları hakkında bilgi verir:
“ANKONE ile VENEDİK arası tam ikiyüz mildir. Karayelden dörtte bir yıldıza doğru
ve sahilden dört konak mesafede FİRENTİN şehri vardır. Bunun için ANKONE büyük bir
ticaret iskelesidir.” (Pirî Reis, 1973a: 389)
Buraya nasıl gidildiğini anlatır:
“Bu adaya Türk dilince «Boynuz Adası» derler. Ada ile Sicilya Adası arasında iki
karış su vardır. Yürüyerek geçilir.” (Pirî Reis, 1973b: 47)
Nereye tabi olduğunu belirtir:
“Korsika Adası eski tarihlerde Ceneviz Beylerine tabi idi. Sonra Fransa zaptedince
Fransa Beyine tabi oldu.” (Pirî Reis, 1973b: 73)
Dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durur:
Kavisperto Vento kenarları için: “Yüksek bir dağdan bu burnun poyraz ucunda, su
yüzünde görünmeyen bir taş vardır. Dikkat etmek lazımdır.” (Pirî Reis, 1973b: 41)
Yolculuğa çıkanları sığlığın özelliği ve elverişli limanlar konusunda bilgilendirir:
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Tarente Kalesi’ne yönelik olarak “Kalenin dört mil kıble tarafında, üç tane ada vardır.
Fakat ikisinin arasından gemi geçmez, sığlıktır. Ancak korsan gemileri gidip orada yatarlar.”
(Pirî Reis, 1973b: 33) şeklindeki sözleri ile gemicileri uyarırken Gökova’yı tavsiye eder.
“Gökova suyunun önleri ak kumlu, sığlık fakat iyi demir yerleridir.” (Pirî Reis, 1973a:
213)
Denizcileri, güvenli yerler konusunda bilgilendirir:
“Liman gündoğusuna karşıdır. İyi yataktır.” (Pirî Reis, 1973b: 201)
“Buna Gelibolucuk derler. İyi bir yatak yeridir. Fakat kadırgadan büyük gemiler
giremezler.” (Pirî Reis, 1973a: 213)
Pirî Reis için “Denizler her zaman korkunç yerlerdir/Onların tortusu bir zehre
benzer” (Pirî Reis, 1973a: 35) Bu bakımdan her zaman için dikkatli olmak gerekir.
Yazar tehlikeli durumlar karşısında tavsiyelerde bulunur. Gezi notlarında sık sık
temkinli olma ve tedbiri elden bırakmama ihtarıyla karşılaşmak mümkündür:
“Parganın karşısında, denizde bir taş vardır. Bazen su üzerinde görünmez. Çok dikkat
etmek lazımdır.” (Pirî Reis, 1973a: 291)
Pirî Reis; iyi bir denizci olmak için gidilecek yerin bütün özelliklerini,
mevsimleri, rüzgârların yönlerini ve kuvvetlerini, harita okumasını, pusula
kullanmasını, ayın hareketlerini ve burçları doğru bilmek gerektiğini savunur. Yazar
özellikle ayın hallerinin suyun üzerindeki etkisine dikkat çeker:
“Tamam ay âhirinde su kalur az
Ay sonunda sular az kalır
Gerü gurrede başlar artar az az
Ay başında tekrar sular artılır.
Nice ay âhirinde eksilür su
Bir çok ay sonlarında sular eksilir.
Kamer ilmini ger bildinse ey yâr
Kamer ilmini bildinse ey yâr
Bes oldun cem’i sığlardan haberdâr
O vakit olursun bütün sığlardan haberdâr
Ki ya’ni on iki burcu kamer bil
Ki, yani on iki burcu kameri bil
Otuz gün seyr eder dir ehl-i kâbil
30 gün seyr eder derler, ehli bil
Burucun kim ki bilürse hisâbın
Burçların kim ki bilir hesabın
Bu ilmi başarır bulmaz fesâdın
Bu ilmi başarır, bulunmaz fesadın” (Pirî
Reis, 2002: 23)
Pirî Reis’e göre bu bilgiler unutulabileceğinden gezilip görülen yerleri not etmek
gerekir:
“Unudulur varmamağla bir nişân
Bes gerekdür yazıla dâyim işân
Ânun içün gördüğüm yazar idüm
Yazar idüm bahri kim gezer idüm

“Unutulur, bir nişân koy hepsine hemân
En iyisi yazmakladır, ihmâl etme, amân
Onun içün ben hep gördüğümü yazdım
Yaza çize hep denizler gezdim” (Pirî
Reis, 2002: 27)

Kitâb-ı Bahriyye başarılı bir denizci olmanın ve rahat seyahat etmenin
inceliklerini öğreten bir kaynaktır. Nitekim Pirî Reis kitabından faydalananları “Bilki
öğretmensin denizlerde her zaman” (Pirî Reis, 1973a: 52) dizesinde olduğu gibi
denizlerin öğretmeni olarak görür. Kitabın diğer bir didaktik yönü ise iyi bir insan
olmak için güzel değerleri de telkin etmesidir. Hızlı ve dikkatli hareket etmek, kendimiz
için istemediğimizi başkaları için de istememek, diğer insanların bilgisine başvurmaktan
utanmamak, duyarak değil tecrübeyle öğrenmek gibi daha pek çok değer cümle
aralarında okuyucuya ulaşır:
“Etdi seyrân rub’-ı meskûn tamâm
“Bütün denizleri rahatlıkla gezmesinin sebebi
Meşveretsüz işlemezdi ol hümâm
Danışırdı, fikir alırdı görünce bir bileni” (Pirî
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Kitâb-ı Bahriyye Pirî Reis’in güçlü gözlem gücünün, merakının ve rotasındaki
yerleri bütün yönleriyle tanıma isteğinin ürünüdür:
“Yazardum her birisin ânun ey yâr
“Onların her birini yazdım ey yâr
Gerek olan makâmatı ne kim vâr
Bütün mevcut yerleri ki, her ne var.
Ki ya’nî bilem ol yerler nicedür
Ve yani o yerler nasıldır bileyim
Ya alçak yirmidür yahûd yücedür
Alçak bir tepe midir, yüksek midir
Denizden berre ol varurken karargâh
diyeyim
Nedür bilmek dilerdüm vüs’al-i râh
Denizden karaya yaklaşırken etrafta
Dahî bir mineye varaydım ey hân
Ne var bilmek dilerim her tarafta
Îderdüm dikkatile ânı seyran
Bir küçük suya bile gelsem, ey Hân
Yatağının suyunun kamû hâlin
Onu dikkate ederdim seyrân
Mufassal Bahr-i Rûm’un cümle kâlin
Yatağının, suyunun hâlini
Cezâyir’de geçid her kande kim var
Batı denizlerinin bütün eşkâlini
Derin midir sığmıdur ya kek yahud dar
Adalarda her nerede geçit var ise
Bir eksüksüz bularun her birini
Derin, sığ, geniş veya dar ise
Yazardım yazmağa bu idi ma’nî
Bir eksiksiz bunların her birini
Yazdım, bulunca yazma sebebini.” (Pirî
Reis, 2002: 22)
Rüzgârların rota değişikliğine sebep olduğunu belirtir:
“Bilmelidir ki, kıble rüzgârı estiği günlerde İskenderiye tarafından Rodos’a gelirken
adanın kerterizleri (alâmetleri) vardır. Lodos tarafı yüksek, poyraz tarafı da alçak tepeler
halinde görünür. Yaklaşınca iyice belli olur. Bu görünüş daha çok sonbaharda olur. Bu
günlerde, kıble rüzgâriyle İskenderiye’den doruca Rodos’a gelinir. Yaz aylarında, meltem
rüzgârları estiğinden rota değişiktir.” (Pirî Reis, 1973a: 221)
Buraya uğrayanların genel olarak nasıl bir yol izlediği; yani neler yaptığı
anlatılır:
“Büyük barçalar, eğer Ebukır’a varmak isterlerse bu boğazlardan girmezler. Sığlık
yerdir. Büyük adanın poyraz tarafından gündoğusu üzerine, oradan solok cihetine, iskandil ile
dolaşıp tâ kenara gelirler. Ondan sonra deniz kenarında ak kumlu bir sırt görünür. Bu sırta
doğru giderler. Dört kulaç suyu bulunca iki tarafa demir atıp yatarlar.” (Pirî Reis, 1973b: 224)
3.2. Kitâb-ı Bahriyye’nin Biçim Yönünden Tahlili
3.2.1. Dil Özellikleri
“İçinde yer alan gemi çeşitleri ve denizcilik terminolojisi açısından da değerli
olan Kitâb-ı Bahriye” (Topdemir, 2014: 81) coğrafya ile ilgili birçok terimi, cümle
içindeki kullanımlarıyla birlikte ihtiva etmektedir:
Barça, kadırga, galer, karaka, mavna; dalyan, körfez, burun, liman, ada, pusula, harita,
poyraz vb.
“Etrafı dağlarla kaplıdır. Poyraz cihetinde karayele karşı bir körfez vardır.” (Pirî Reis,
1973a: 234)
Pirî Reis kitapta sözcüğün ne anlama geldiğini açıklar:
“Bu limana TİROSTOMİ derler. Üç ağız demektir.” (Pirî Reis, 1973b: 302)
Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarına yer verir:
“KAVGALO, horoz demektir.” (Pirî Reis, 1973b: 272)
“PERLOKA denen bu kaleye karayelden, batıdan lodos cihetine giderken KARNAR
körfezine gelinir. Karnar, at güdücü demektir.” (Pirî Reis, 1973b: 342)
Anlattığı yerlerin eski isimlerini belirtir:
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“Bunun için suyun ağzından tâ üç mil içerden PORTO PİZAN derler. Suyun adı
evvela ARNO suyudur.” (Pirî Reis, 1973b: 101)
Buraya neden bu ismin verildiğini anlatır:
“Nakşa Adasının poyraz tarafında ıssız bir TENOSE Adası vardır. Türk gemicileri
buraya HACILAR Adası derler. Çünkü vaktile Ceneviz korsanları burada hacıları
öldürmüşler.” (Pirî Reis, 1973a: 238)
“Tare (Kara) Birzili dinür âna benâm
“«Tare Berzili» denir o yere
Ya’ni bakkâmlık demekdür bu kelâm
Boyacılık demektir bu kelime
Vâkı’a bakkâmı çokdur ol ilün
Boyacı çoktur o yerlerde” (Pirî Reis, 2002:
48)
“Haritalardaki yer adlarına bakıldığında, birçoğunun (İzmir limanı, Edremit
Körfezi, Menemen sığlığı vb.) günümüze kadar değişmeden geldiği görülmektedir”
(Elibüyük, 2014: 53). Betimlemelerde sayılar, rüzgâr isimleri ve sıfatlar kullanılmıştır.
Rüzgâr isimleri ile yıldız sözcüğü yön tayininde belirleyicidir. Ölçü birimi olarak mil,
kulaç gibi ifadelere yer verilir:
“Mersale’den Figniyane arası yıldız karayel cihetinde altı mildir.” (Pirî Reis, 1973b:
51)
“Limana girerken, kızıl yarlar tarafında bir sığlık vardır.” (Pirî Reis, 1973a: 269)
“Ada ile burun arasına demirlenirse altmış kulaç su vardır.” (Pirî Reis, 1973b: 284)
“Kara Doğan Baba’nın on mil kara tarafına Köyceğiz derler.” (Pirî Reis, 1973b: 298)
“Bu burnun Poyraz tarafında, deniz kenarında bir Venedik kalesi vardır.” (Pirî Reis,
1973a: 266)
3.2.2. Üslup Özellikleri
Deniz faaliyetlerinde sıkça kullanılacağı düşünülerek özlü ve kolaylıkla
anlaşılabilecek bir üslupla yazılan Kitâb-ı Bahriye nazım ve nesir bölümlerden
oluşmaktadır (Ak, 2000: 663). Nazım ile yazılan bölümler mesnevi (aa, bb, cc vb.)
tarzında kafiyelenmiştir:

“Hem şimâle karşu akar şöyle bil
Kim cenûbu terk edüp gelür bu Nil
İmdi bildün nice imiş ol bınar
Niçe dürlü bunda Hakk’ın emri var

Hem kuzeye karşı akar, şöyle bil
Ki, güneyi terk edip gelir bu Nil
Şimdi bildik nasıl imiş o pınar
Nice türlü bunda Hakk’ın emri var.” (Pirî
Reis, 2002: 41)

Pirî Reis’in üslubuna yönelik bir diğer özellik ise kitabını belirli bir sistematiğe
göre düzenlemiş olmasıdır. Yazılış amacına uygun olarak nazım ve nesir bölümler
birbirinden ayrılmış, ana konular ilgili başlık altında toplanmış, gezi notları belirli bir
akışa göre sıralanmıştır. Yaptığı işte titiz davranan ve düzenli bir çalışma prensibine
sahip olan müellifin kullandığı cümleler ise genellikle kısa, yalın ve nesneldir. Bu durum
Pirî Reis’in sözü gereksiz yere uzatmaktan hoşlanmadığını az ve öz konuşmaktan yana
olduğunu gösterir. Özellikle nazım ile yazılmış bölümlerde birbiriyle ilişkili birçok
konunun tek sayfaya sığdırılması ve cümlelerin kısa olması bu savı desteklemektedir.
Aşağıda kısa anlatıma örnek cümleler yer almaktadır:
“San Paro Dömano iki adadır. Bu adalardan birinden ötekine ok ulaştırılabilir.” (Pirî
Reis, 1973a: 331)
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Eserde ek-eylemin geniş zamanı ile çekimlenmiş yüklemlerin ağırlığı
görülmektedir. İsimlere getirilen –dir eki cümleye tamamlanmışlık ve kesinlik anlamı
vermektedir. Pirî Reis’in öne sürdüğü bilgilerden emin olması okuyucuda güven
uyandırmaktadır:
Kalenin karşısında iyi bir demir yeri vardır. (Pirî Reis, 1973a: 262)
Bu adanın çevresi yüz mildir. (Pirî Reis, 1973a: 341)
Giriş bölümlerinde birbirinden farklı kuruluşlara yer verir:
1.Tanımlama cümlelerine (dağ, ada, körfez, burun, şehir, köy, kale, liman
vb. olduğu) yer vererek söze başlar:
“Bu ada silsile halinde bir uzun dağdır.” (Pirî Reis, 1973a: 190)
“SÜVEYTE VAKE lodosa karşı, deniz kenarında, çok eski bir şehirdir.” (Pirî Reis,
1973b: 97)
“İnebahtı bir büyük kaledir.” (Pirî Reis, 1973a: 281)
2. Sahip olduğu özelliklere (kaç mil olduğu, dağlık, sığlık, taşlık olup olmadığı,
bilinen yerlere uzaklığı- yakınlığı, kaç adadan veya kaleden oluştuğu, nişanı, en meşhur
yeri, yapısal nitelikleri) yer vererek giriş yapar:
Alaiyenin denizden nişanı üzerindeki yüksek dağlardaki üç kuledir. Ortadaki kulenin
altında Alaiye vardır.” (Pirî Reis, 1973b: 272)
3. Anlattığı yerlerin nereye bağlı olduğu, buraya kimlerin hükmettiği hakkında
bilgi vererek söze başlar:
“Venedik’e tabi bir adadır.” (Pirî Reis, 1973a: 238)
“VALANSİYA ve BASELONA eskiden KATALONYA yani GEDELEN Beyinin
idaresinde idi. Sonra İspanya Beyinin oldu. Şimdiki halde bu şehirler İspanya Beyine tâbidir.”
(Pirî Reis, 1973b: 129)
4. Bir rivayetle başlar:
“Eski tarihlerde Sığırcıklar Adaları hakkında şöyle bir rivayet vardır:” (Pirî Reis,
1973a: 245)
5. Buraya ne denildiği hakkında bilgi vererek söze başlar:
“Şunu bilmek gerekir ki, adalar arası denen yere Erso Peloga derler.” (Pirî Reis,
1973a: 254)
“NİTSE sehrine Efrenç tayfası NİSE derler.” (Pirî Reis, 1973b: 112)
6. Buraya neden bu ismin verildiğini açıklayarak giriş yapar:
“Bu adaya Arapların Cerize-tüs-Sahra demelerinin sebebi evvelce bu ada üzerine nişan
için (kerteriz) ağaçtan bir direk dikilmiş olmasıdır.” (Pirî Reis, 1973b: 216)
Benzerliklerden yararlanmış. Doğayı yine doğa unsurlarını kullanarak anlatır:
1. Doğadan doğaya aktarımlar:
“Lodos tarafında yüksek bir dağ vardır, uzaktan adaya benzer.” (Pirî Reis, 1973a: 210)
2. Doğadan yapıya aktarımlar:
“Ada, Rumeli karşısındaki Havale Kalesine benzer.” (Pirî Reis, 1973b: 335)
3. Doğadan nesneye aktarımlar:
“Dağın üzeri papaz kalpağına benzer.” (Pirî Reis, 1973b: 114)
“Kitâb-ı Bahriye üslup olarak, özellikle nesir kısımlarında okuyucu ile konuşur
gibi kaleme alınmış” (Ak, 2000: 663). Pirî Reis denizlerde yolculuk yapma konusunda
okuyucuya önemli bilgi ve açıklamalarda bulunsa da onun gezi notları samimi bir
söyleşi niteliğindedir. Üslubundaki bu rahatlık denizlerin insan psikolojisi üzerinde
yarattığı korku ve gerilimi bir nebze olsun dağıtıvermektedir:
“Kaleyi evvelce anlatmıştık. Şimdi karşısındaki Rumeli sahillerini anlatalım.” (Pirî
Reis, 1973a: 297)
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“Perano’dan çıkıp poyraz tarafına dolaşırken kalenin kıbleye karşı olan burnu taşlıktır.
Çekinmek, dikkat etmek lazımdır. Oradan öteye, poyraz tarafına biraz gittikten sonra İZLE
denen bir kale vardır. Faslında o kaleyi anlatalım.” (Pirî Reis, 1973a: 364)
Kitap içindeki “bilgiler görsel bir malzeme olan ve günümüzde yapılan coğrafya
araştırmalarının vazgeçilmez malzemesi olan haritalarla desteklenmiştir” (Elibüyük,
2014: 45):
“Çok büyük olan Sicilya Adasının bütün belirli noktalarını kıyı kıyı çizmek istersek
öyle ufak tefek kâğıtlara sığmaz. Zaten, asıl belli başlı yerlerini çizdik. Diğer yerleri de bu
bilgilerden bulabilirsiniz.” (Pirî Reis, 1973b: 44)
Cümleler arasında sebep-sonuç ilişkisine dikkat edilir:
“Deniz tarafındaki burçta ada iyi bekçilik yaptığından yabancı gemi sokulamayacağı
için dışardaki gemiler de korkusuz yatarlar.” (Pirî Reis, 1973b: 25)
“Nil ırmağı Ağustos ayında taşar. Bunun da sebebi şudur:
Nil’in başı Hattı istivadan ötededir. Orada kış olduğu zaman burada yazdır. Onun için
Nil ağustosta taşar.” (Pirî Reis, 1973b: 227)
Olayların aktarımında ve betimlemelerinde objektif bir gözlem gücünün etkisi
bulunmaktadır. Bu durum Piri Reis’in eserinde mecaz, mazmun gibi sanatsal ifadelere
başvurmamasından, duygusal söylemlere yer vermemesinden kaynaklanır. Ayrıca
kitapta zafer ve yenilgileri iç içe görmek mümkündür.
“Gazi Umur Bey, Atina körfezinden İnebahtı körfezine kadar altı millik mesafeden
gemilerini karadan aşırarak İnebahtı yakınlarında bazı yerleri fethetmiş, sonra gemileri
yakarak esirleri karadan sürüp bu tarafa getirmiş.” (Pirî Reis, 1973a: 282)
Kitapta çok az da olsa öznel ifadelere yer verilir. Bunlar genel olarak gördüğü
güzelliklere kayıtsız kalamayan Pirî Reis’in beğenisini dile getiren sözlerden
oluşmaktadır. Limanın elverişliliği, suyun tadı, çevrenin doğal güzelliği vb.
“Limanda yatan gemi içme suyu isterse limanın kıble tarafında güzel bir kuyu vardır.
O kuyudan sulanırlar. Çayırlık hoş bir yerdir.” (Pirî Reis, 1973b: 194); Keçi Adası için “Öteki
tabii liman adanın gündoğusu tarafındadır. Çok güzel bir limandır. Balığı boldur.” (Pirî Reis,
1973b: 339)
Gezi yazısı türünde yazılmış olan eser, yer yer Pirî Reis’in hatıralarından izler
taşır; çünkü Pirî Reis betimlediği mekânları daha önceki seferlerinde yaşadığı olaylarla
desteklemiştir.
“O kaleyi merhum Kemal Reis ile bir defa fethetmiştik.” (Pirî Reis, 1973b: 82)
“Kemal Reis ile bir defa, buradan üç tane barçayı avlayıp Tunus’a götürerek sattık.”
(Pirî Reis, 1973b: 116)
Kitâb-ı Bahriye, aynı zamanda Pirî Reis’in hayatı ile ilgili bilgiler veren
otobiyografik bir yapıt niteliği de taşımaktadır; çünkü yazar gezi notlarını kendi
hayatıyla ilişkilendirmiştir:
“Bu denizlere ait bilgiler edindim ve gözlerimle gördüm, okudum.” (Pirî Reis, 1973a:
28)
3“Bütün usulleri tafsilatı ile tamamlayıp yazdığım tarih Peygamberimizin hicretinin
932. Yılı idi (1525).” (Pirî Reis, 1973a: 29)
Pirî Reis’in üslubuna yönelik bir diğer özellik ise gezi notlarının öykülerle
renklendirilmiş olmasıdır. Yenen Avcı’ya (2016: 266) göre tanık olduğu, yaşadığı veya
başkalarından duyduğu bu kısa anlatılar esere bir gerçekçilik katmakla beraber onu
zevkle okunur hale getirmiştir.
“… Kale fethedildi. Kemal Reis üç parça kadırga, bir kalyon ve bir ağır barın alıp on
dört günde yüz akı ile İstanbul’a geldi. DİVÂN-I ÂLİ’ de kanun ve âdet uyarınca merhum
Sultan Beyazıd Han’ın mübarek ellerini öptü. Üç bin akçe, bir al benekli kaftan ve beş akçe
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ulûfe terfi almıştı. Bundan dolayı adanın fetih saatinin mübarek olduğunu yazdık.” (Pirî Reis,
1973a: 279)
Her bölüm belirli kalıplarla sona ermiş. Orijinal nüshasında (Pirî Reis, 2002)
benzer anlamları çağrıştıran 8 farklı kapanış kalıbı tespit edilmiştir. Senemoğlu’na göre
(Pirî Reis 1973a: 113) her bölümün sonuna konulan “vesselam” ifadesi “yolun selamet
olsun” temennisine karşılık gelmektedir.
Vesselâm (Pirî Reis, 2002: 82)
Şöyle ma’lûm oluna, vesselâm (Pirî Reis, 2002: 89)
Böyle ma’lûm oluna, vesselâm. (Pirî Reis, 2002: 106)
Şöyle biline, vesselâm. (Pirî Reis, 2002: 159)
Sakınalar, vesselâm. (Pirî Reis, 2002: 184)
Şöyle biline (Pirî Reis, 2002: 258)
Şöyle bileler (Pirî Reis, 2002: 234)
Şöylece mülahaza oluna, vesselam. (Pirî Reis, 2002: 560)
4. SONUÇ
Kitâb-ı Bahriyye, yalnızca gemiciler için açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgiler içeren bir
kaynak değil; aynı zamanda coğrafya ile ilgili birçok terimi cümle içindeki kullanımıyla
birlikte veren bir sözlük, ileri sürülen düşünceyi görsel verilerle destekleyen bilimsel bir
belge, yazıldığı dönemi yansıtan ve zaman içindeki değişimleri gözler önüne seren tarihi bir
vesika, güzel değerleri telkin eden didaktik bir metin, Pirî Reis’in geçtiği yerleri en ince
ayrıntısına kadar fotoğraflayan bir gezi yazısı, yer yer müellifin hayatından izler taşıyan
otobiyografik bir yapıt, yaşadığı veya tanık olduğu olayların terkibi olan bir hatırat ve kısa
anlatıları ihtiva eden edebî bir eserdir.
Her yönden okunmaya değer olan ve zengin içeriğiyle üzerinde yeni araştırmalar
yapmaya olanak sağlayan eser, bu çalışmada biçim ve içerik bakımından incelenmiştir.
“Biçim” başlığı altında Kitâb-ı Bahriyye’nin dil ve üslup özelliklerine, “içerik” kısmında ise
eserde üzerinde durulan konulara yer verilmiştir. Kitabın başında ve sonunda bulunan
manzum bölümler mesnevi (aa, bb, cc vb.) tarzında kafiyelenmiştir. Denizlerin gemiciler
üzerinde bıraktığı korku ve gerilimi rahat ve samimi üslubuyla dağıtan müellifin sözü
gereksiz yere uzatmaktan hoşlanmayan kısa, açık, özlü bir söyleyiş tarzı ve nesnel bir bakış
açısı vardır.
İçerik incelemesine yönelik tespitler “Anlattığı Yerlerin Öne Çıkan Özelliklerinden
Bahsetme” (Neyi ile meşhur olduğu, hangi tür hayvanların yaşadığı, öne çıkan meyveleri, tatlı
su kaynakları, karşılaşılan ilginçlikler/ilginç inanışlar, insanların geçimini ne ile sağladıkları,
bedensel özellikleri vb.) ve “Denizcilere Rehberlik Etme” (Anlattığı yerlerin kim/kimler
tarafından yönetildiği, eski ve yeni hali, zaman içinde geçirdiği değişimler, buraya başka
milletlerce ne denildiği, tanınmasını sağlayan nişanlarının ne olduğu, konumu, önemli yerlere
olan mesafesi, komşuları, iyi bir denizcide bulunması gereken nitelikler vb.) şeklinde iki
başlık altında verilmiştir.
Denizcilik ile ilgili birçok terimi içinde barındıran Kitâb-ı Bahriyye’de sözcüğün ne
anlama geldiği açıklanmış, yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarına yer verilmiş, kitapta adı
geçen yerlerin eski isimleri belirtilmiş, buraya neden bu ismin verildiği üzerinde durulmuştur.
Betimlemelerde sayılar, rüzgâr isimleri ve sıfatlar kullanılmıştır. Rüzgâr isimleri ile yıldız
sözcüğü yön tayininde; ölçü ile ilgili bilgilerde ise mil, kulaç gibi ifadeler belirleyicidir. İsim
cümlelerine getirilen ve tamamlanmışlık, kesinlik anlamları veren “–dir” ekinin müellifin
verdiği bilgiden emin olduğunu göstermekle birlikte okuyucuda güven duygusunu
uyandırdığını söylemek mümkündür.
Gezi notlarının “Giriş” bölümlerinde birbirinden farklı kuruluşların yer aldığı görülür:
1. Tanımlamaya yer verme, 2. Sahip olduğu özellikleri anlatma, 3. Anlattığın yerin nereye
bağlı olduğunu, buraya kimlerin hükmettiğini belirtme, 4. Bir rivayetle başlama, 5. Buraya ne
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denildiği hakkında bilgi vererek giriş yapma, 6. Buraya neden bu ismin verildiğini açıklayarak
söze başlama.
Anlatımın yer yer samimi bir söyleşi havası ile sürdürüldüğü bölümler belirli kalıplar
ile sona ermiştir. Eserde aynı amaca hizmet eden 8 farklı kalıp tespit edilmiştir. Bunların
ortak noktası ise “vesselam” ifadesini ihtiva etmeleridir.
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ÖZET
Eğitim ve profesyonel iş yaşamında sunumlar önemli bir yere sahiptir. Bu sunumlar anlatılanların can alıcı
yerlerinin akılda kalmasını sağlamak ve izleyicileri konuya dahil edebilmek adına slaytlarla desteklenmektedir.
Slayt gösterilerinde tipografi ve tasarım konusunda daha duyarlı olunması gerekirken, sunumları için slayt
hazırlayan kişiler tarafından bu tür kuralların göz ardı edildiği görülmektedir. Günümüzde bilgiyi paylaşmak
adına bir kişi, eğitimci ya da tasarımcı olsun – olmasın bilgisayar haricinde artık, tablet bilgisayar ve hatta akıllı
telefonlar üzerinde sunum hazırlayabilmelerine imkan tanıyan uygulama ve yazılımlar bulunmaktadır. Böylece,
slayt paylaşma sitelerinde ve hatta sosyal medyada bu slaytlar paylaşılabilmektedir. Bu da slaytların artık kapalı
mekanlardan çıkarak, yüzbinlerce kişiye ulaşması demektir. Bu doğrultuda, sunumların önemli bir parçası olan
slaytları hazırlarken tipografi çerçevesinde uyulması gereken kurallar dahilinde, profesyonel, anlaşılır ve akılda
kalıcı etkiye sahip olmalarını sağlamada daha bilgili ve estetik anlamda hassas olmayı gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etkili Sunum, Slayt tasarımı, Sunum yazılımları, Eğitimde teknoloji

Giriş
Çağımızda teknoloji, birçok alanda olduğu gibi eğitim sürecinin gelişmesinde de önemli bir
rol üstlenmektedir. Eğitimde teknolojinin kullanıldığı, bilgiyi paylaşma yöntemlerinden biri
de sunumlardır. Sunum yapmak, özellikle eğitim ve profesyonel iş yaşamında kullanılan ve
bilgiyi karşı tarafa aktarmada kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte, sunumlar şirket
ortamlarında yapıldığı kadar okullarda da başarıyı artıran bir öğretim yöntemi olarak tercih
edilmektedir. Japonya’da “multimedia” imkanları ile donatılan sınıflarda, öğrenci başarı
seviyesinin arttığı görülmüştür. İsrail’de dematematik derslerindeki %42’lik başarı oranı, özel
yazılımların hazırlanması ve bunların bilgisayar destekli öğretimle sunulması sonucunda,
%99’ a çıkmıştır.6 Aynı zamanda kolej ve üniversitelerde öğretim elemanları, öğrencilere
sunum yaptıkları gibi öğrencilere proje ve ödevler vererek onlardan da sunum yapmalarını
isteyebilmektedir. Kurumsal ortamlarda ise bu yöntem, yeni bir ürünü tanıtmak veya yaklaşan
planları ya da projeleri dinleyicilerle paylaşmak için kullanılmaktadır. Sunumlarda dinleyici
kitlesi, konuya ilgi duyan kişilerden oluşmakta ve sunumda eldeki teknik imkânlardan
yararlanmaya özen gösterilmektedir.
Sunumlarda, sözlü anlatımın yanı sıra görsel malzemelerden yararlanmak sunumu başarılı
kılmaktadır. Görsel araçlar, fikirleri güçlendirir, berraklaştırır ve açıklığa kavuşturur.
Öğrenmeyi kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar, insanların dikkatini canlı tutarlar.7 Bu
doğrultuda amaç, fikir ve kavramları anlatırken zaman kazanmak, fikirleri sağlamlaştırmak,
bilgilerin akılda kalmasını kolaylaştırmak olmalıdır. Slaytlar, sunumlarda tipografik ve görsel
verileri izleyiciye aktarmaya yaramaktadır. Konuşmada; %55 görüntü, %38 ses, %7 sözler
etkili olduğuna göre buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkar.8
Bireylerin daha fazla bilgiye ulaşma isteği, bilgisayar ve yeni teknolojilerin eğitimde daha
fazla kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, geleneksel öğrenme yöntemlerine
göre bilgisayarlar, sahip oldukları çoklu ortam (multimedya) ve internet gibi avantajları ile
bilgiye ulaşmaya çalışan bireylere büyük kolaylık sağlamaktadır.
Teknolojinin hızına ayak uydurabilmek adına artık sunumlar da kapalı mekanlardan çıkıp
internet üzerinden paylaşılabilmekte ya da izlenebilmektedir. Öyle ki, günümüzde sunumları
internet üzerinden paylaşmaya olanak sağlayan Slideshare gibi web siteleri bulunmaktadır.
Böylelikle, Power Point veya günümüzde sayısında artış gözüken alternatif programlarda
6

Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 33, Sayı: 147, s.28
Bingaman, C. E. (1993). Etkili Sunuş, Kişisel Gelişim ve Yönetim Dizisi, s.73
8
http://www.edebiyatforum.com/lise-2-turkce-konu-anlatimi/sunum-ve-ozellikleri.html
7
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hazırlanan sunumlar bu tür sitelere yüklenebilmektedir. Bu sunumlar sosyal medyada da
paylaşılabilmektedir. Bununla birlikte bu tür web sitesi ya da uygulamaları tanıyan akıllı
telefon ve tablet bilgisayarlar ile bilgi paylaşım ağının genişliği üst noktalara ulaşmaktadır. Bu
yeni nesil cihazlara yüklenebilen on binlerce uygulama arasında - Apple için yaratılan
Keynote gibi - sunum hazırlama uygulamaları da bulunmaktadır. Bütün bu gelişmeler, bir
sunumun artık bir salondaki kişilerle sınırlı kalmayacağını binlerce kişinin bu bilgilere
ulaşacağı anlamına gelmektedir. Bu eksende, bir slayt hazırlanırken dikkat edilmesi gereken
kurallar bir kez daha gözden geçirilmelidir. Daha önce olmadığı kadar kalabalık bir kitleye
hitap edebilmek adına ve hatta ilgili konu hakkında hiçbir bilgisi olamayan kişilerin bile
dikkatini çekmeyi başarabilecek slaytların tasarımına, normal şartlarda olduğundan daha fazla
önem verilmelidir. Teknik yönü öğrenmek, iyi bir sunum yapmak için anahtardır.9
İzleyiciler estetik açıdan daha talepkar hale gelmeye başladılar, çünkü görsel mükemmeliyet
standartları günümüz dijital dünyasında (websiteler, televizyon haberleri, film özel efektleri
ve video oyunları) olağaüstü bir şekilde arttı (Abela, 2008: 2). Bu doğrultuda slaytlarda
fotoğraf, illüstrasyon, infografik gibi tasarım elamanlarından yararlanılmaktadır. Fakat tüm
bunların başında bilgiyi aktarmada en etkili araç olan yazı gelmektedir. Bu yazıların okunaklı
ve etkili bir şekilde aktarımı ise doğru uygulanmış bir tipografi ile mümkün olmaktadır.
Çünkü slaytların amacı konuyu daha anlaşılır kılmaya çalışmaktır. Bu da sunumda anlatılan
onlarca cümleyi daha az ve öz şekilde izleyiciye aktarmayı gerektirir. Sade ve belirli kuralları
yerine getirmiş tipografik bir yaklaşım, daha sonra bir takım fotoğraf ya da diğer görsellerle
desteklenmelidir. Bu eksende, bir slayt hazırlanırken daha profesyonel bir tavır sergileyerek
amaca üst düzeyde ulaşabilmek adına için tipografi konusunda dikkat edilmesi gereken
kurallar bulunmaktadır.
Öncelikle ilk slaytta her zaman konunun ismi yazılmalı ve seyircinin sunuma dahil
edilebilmesi için bir yol haritası çizilmelidir. Görüntü 1 çoğu kişinin kariyer hayatında veya
öğrencilik yıllarında sıklıkla karşılaştığı bir Power Point sunumundan başarısız sayılabilecek
slayt örneğine ait bir görünümdür.10

Görüntü 1: Tasarım açısından zayıf bir slayt sayfasına örnek
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-that-dont-suckpt-1-007623/
Tasarımcı olmayan kişiler, sunum hazırlarken kullanacakları tipografi konusunda ne tür
yollara başvuracaklarını bilmedikleri için genellikle başarılı olamamaktadırlar. Bu doğrultuda
yapılması gereken, öncelikle sunumu hazırlayan kişinin, listesindeki fontları gözden geçirip
aralarında sadece güzel olanları seçmek yerine, slaytın konusuna uygun fontları araştırarak

9

http://www.duplichecker.com/blog/effectivepowerpoint.php
http://designshack.net/articles/graphics/10-tips-for-designing-presentations-that-dont-suck-pt-1/
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böylelikle konu üzerinde iletilmesi istenen mesajı verme amacına sahip olmaları
gerekmektedir.11 Çünkü slaytlar arasında görsel ve tipografik bir birlik olmalıdır.

Görüntü 2: Font kategorilerinin form olarak aktarımına örnekler
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-that-dont-suckpt-1-007623/
Slaytlarda kullanılan fontlar, sunumun başarısında büyük bir rol oynamaktadır. İnsanların
yaptığı en büyük hatalardan biri yukarıdaki ilk üç fontun sıkıcı olduğunu varsaymalarıdır.
Profesyonel tasarımcı olmayan bu kişilerin düşündüklerinin aksine, bu üç font şimdiye kadar
tasarlanmış en başarılı fontlar arasındadır. 12 Standart görünümlü fontları kullanmaktan
kaçınmak sayfa tasarımını amatörlüğe götüren bir tavırdır. Görüntü 3’teki slayt sayfasında
“sıkıcı” gibi görünen fontların boyutlarında ve aralarındaki hiyerarşide yapılan değişiklikler
ile oldukça dikkat çekici bir sonuca ulaşıldığı görülmektedir.

Görüntü 3: Tipografik açıdan başarılı bir slayt sayfası örneği
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-that-dont-suckpt-1-007623/
Fakat bu da klasik olduğu düşünülen fontların bir tasarım alanında kullanmak için
vazgeçilemez olmasını gerektirmemektedir. Daha çağdaş ve güncel fontlar slayt sayfalarına
da uygulanmalıdır. Times New Roman, Calibri, Arial, Courier gibi fontlar yerine, Lobster
Two, Bebas Neue, Glode, Korolev, Cantarell gibi daha güncel ve estetik fontlar slaytlarda

11
12

http://designshack.net/articles/graphics/10-tips-for-designing-presentations-that-dont-suck-pt-1/
http://designshack.net/articles/graphics/10-tips-for-designing-presentations-that-dont-suck-pt-1/
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kullanmak üzere tercih edilmelidir. Seth Godin*, çok yaygın ve gereksiz olduğunu için,
sunumlar için Arial dışında bir yazı önermektedir.13
Helvetica, slaytlar için, diyagram ya da farklı görsellerle birlikte kullanmaya daha elverişli
bir fonttur. Tahoma da okunaklı ve anlaşılması kolay bir font olarak slaytlarda tercih
edilebilir. Verdana yazı tipi de, slaytları okuyup takip etmede rahatsız edici bir font değildir.
Microsoft’un resmi sitesinde slayt tasarımını etkili hale getirme ile ilgili bir makalede “Arial
Narrow gibi dar ve Times gibi kenarları süslü fontlardan kaçının14” tavsiyesi verilmektedir.
Wendy Russell* da, “Ekranda okunması zor olan script fontlardan kaçının”15 demektedir.

Görüntü 4: Script yazı karakterlerinden örnekler
https://tr.pinterest.com/pin/304555993522059409/
Başlıklar, alt metinlerde tercih edilmesi riskli bazı fontların kullanılması için elverişli
olabilmektedir. Eğlenceli fontlar kullanmak istenildiğinde ise bunu tüm metne uygulamak
yerine başlık olarak uygulamak yerinde olacaktır.16 Çünkü karmaşık fontlardan oluşan bir
metnin okunmasını ve amaca uygun görünmesini zorlaştıracaktır.

Görüntü 5: Başlık fontunun hareketli kullanımına örnek
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-thatdont-suck-pt-1-007623/
13

http://www.labnol.org/software/tutorials/advice-select-best-fonts-for-powerpoint-presentation-slides/3355/
* Seth Godin "En çok satanlar" listesinde bir numaraya ulaşan on bir kitabı buluna pazarlama gurusu, girişimci, yazar ve
blogcu Amerikan yazar
14
http://office.microsoft.com/en-in/powerpoint-help/tips-for-creating-and-delivering-an-effective-presentationHA010207864.aspx
15
http://presentationsoft.about.com/od/powerpointinbusiness/tp/bus_pres_tips.htm
16
http://designshack.net/articles/graphics/10-tips-for-designing-presentations-that-dont-suck-pt-1/
* Wendy Russell, yazılım danışmanı olarak görev yapan grafik tasarım alanında uzmanlaşmış bir eğitimcidir.
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Sunum boyunca aynı fontlar kullanılmalıdır. En fazla iki tamamlayıcı yazı tipi kullanılmalıdır.
Trebuchet ve Trebuchet Bold gibi… İki font ailesi dikkat etmeniz gereken bir kuraldır.17
Slaytlar, sunumu yapılan konu hakkında anlatılanların en can alıcı metinlerini kapsamalıdır.
Bu da sadece akılda kalması istenen cümlelerden oluşması gerektiği anlamına gelmektedir.
Okunabilirliğe özen gösterilmelidir. 18 Slaytları izleyenlerin sıkılmadan daha keyifli bir
şekilde konuya dahil olabilmeleri için bu cümlelerin maddeler halinde yazılması, okumayı
kolaylaştıran etmenlerden biridir. Çünkü uzun cümlelerden arındırılmış ve hatta anahtar
kelimelerle desteklenmiş bir slayt izleyici konunun içine daha da çekecektir. Liste halinde
sunulan metinlerin başına numara konmalıdır.19
Slaytlarda, satır ve satır başına düşen kelime sayısının da fazla olması gözü yoran nedenler
arasındadır. Bu yüzden slayt tasarımında 6 x 7 kuralı geçerlidir. Slayt başına 6 satırdan ve
satır başına 7 kelimeden fazlası kullanılmamalıdır. 20
Tüm harflerin büyük olması okumayı zorlaştıracağı için büyük ve küçük harfleri birlikte
kullanmak metni daha anlaşılır kılmaktadır. Slaytlarda, başlıklarda bile tüm harflerin büyük
olarak kullanılması tavsiye edilmemektedir. Serifli yazılar, içerisinde bolca metin bulunan
belgeler için tasarlanmıştır.21 Bu yüzden, tırnaklı fontların ekranda okunması zor olduğundan
bunun yerine daha anlaşılır olan tırnaksız fontlar tercih edilmelidir. İtalik yazılar da okumayı
zorlaştırmaktadır.

Görüntü 6: Italik font kullanımının metin içerisinde kullanım önerileri
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-thatdont-suck-pt-1-007623/
Belirli bir yer vurgulanmak istendiğinde italik yazı değil bold yazı tercih edilmelidir. Çünkü,
normal ve kalın yazıların anlaşılması daha kolaydır. Zeminde kaybolmak üzere hissi veren
ince ve ultra - ince yazılardan da kaçınılmalıdır. Yazıların altını çizmek, hyperlink ifadesi
vereceğinden, bunun yerine renk değişikliği ile yazı vurgulanmalıdır. 22
Başlık satırı, slayt gösterilirken konuşmacı olarak size ne söylemek istediğinizi anımsatırken,
izleyiciye de konuyu net bir şekilde bildirir.23 Bu yüzden başlıkların yazı boyutu alt
metinlerde kullanılandan büyük olmalıdır.
17

http://desktoppub.about.com/od/microsoft/bb/powerpointrules.htm
Bilgiç, H. G. (2010). TOBB Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Dersi, Etkili-Sunum-Teknikleri.pdf
19
http://www.slideshare.net/sawagaurav/effective-powerpoint-presentations-3605743
20
http://www.slideshare.net/vinhha25580/designing-effective-power-point-presentations
20
http://www.garrreynolds.com/presentation/slides.html
18

22
23

http://www.slideshare.net/vinhha25580/designing-effective-power-point-presentations
Atkinson, C. (2005). Etkili Sunum Tasarımı, Arkadaş Yayıncılık
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Görüntü 7: Başlık yazı boyutunun doğru kullanımına örnek
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-thatdont-suck-pt-1-007623/
Uber-girişimci Guy Kawasaki* kaliteli slaytlar için minimum 30 punto24 kullanılması
gerektiğini belirtmiştir. Microsoft’ a göre Power Point yazı tipi büyüklükleri, başlıklar için 44,
alt başlıklar veya alt başlık kullanılmıyorsa metin için 32, alt başlık kullanılıyorsa metin için
28’ dir.25
Yazılar ile zemin rengi arasındaki kontrastın yüksek olması da okumayı kolaylaştıran
etmenlerdendir. Renk seçimi konuya uygun olmalı, sıklıkla tercih edildiği gibi vurgulanmak
istenen başlıklara hatta tüm metne parlak renkler uygulamaktan kaçınılmalıdır.

Görüntü 8: Zeminle tipografi arasındaki renk kontrastının yanlış kullanımına örnek
http://www.slideshare.net/jmarc38/bees-an-example-of-a-bad-powerpoint-presentation
Profesyonel bir sunum için sadece kaliteli bir fotoğraf ya da güçlü bir görsel kullanmaya
gerek yoktur. Bazen sadece renklerden oluşan ve konuya açıklık getirecek nitelikte bir araya
getirmiş tipografik ifadeler slaytları oldukça başarılı gösterebilir.
24

http://www.brainshark.com/ideas-blog/brainshark-articles/2012/March/Best-PowerPoint-Fonts-for-KillerPresentations.aspx
*Dünyaca ünlü teknoloji ve pazarlama gurusu
25
http://www.slideshare.net/bluish1/etkili-sunum
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Görüntü 9: Tipografi ve zeminde rengin doğru kullanımına bir örnek
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-thatdont-suck-pt-1-007623/
Bazı slaytlarda, fotoğraf ile yazıyı bir arada kullanmayı gerektirecek durumlar olabilir.
Fotoğraf üzerindeki yazıları izleyicilere okutmak çoğunlukla zordur ve bunun önüne
geçebilmek için bazı çözümler uygulanmaktadır.26

Görüntü 10: Karışık görünümlü bir zeminde tipografi
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-thatdont-suck-pt-1-007623/

26

http://designshack.net/articles/graphics/10-tips-for-designing-presentations-that-dont-suck-pt-1/
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Görüntü 11: Karışık görünümlü bir zeminde tipografiyi doğru okutma yöntemlerinden bir
örnek
https://www.proofhq.com/blog-marketing/10-tips-for-designing-presentations-thatdont-suck-pt-1-007623/
Yazının altına yerleştirmek için çizilen basit bir renkten oluşan bir çubuk, okunaklılığı
artırmak için kullanılan yaygın bir yöntemdir. İnce çubuk, kalın çubuk ve mesaj kağıdı (postit) görüntüsü oluşturmak bu konuda işe yarayan yaygın yöntemlerdir.

Görüntü 12: Zemin ile tipografiyi ayırma yöntemlerinden: şerit kullanımı
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/6012/17-Examples-of-Great-PresentationDesign.aspx#sm.000kffajk178odb3tbu1xs7fiuuvp
Power Point en iyi bilinen ve en çok kullanılan sunum yazılımı olmakla birlikte tek seçenek
değildir. MS Power Point muadili olan ve Apple firması tarafından geliştirilmiş bir uygulama
olan Keynote, kişilere birkaç dokunuşla profesyonel görünümlü sunumlar hazırlama imkanı
vermektedir. Microsoft için de Photo Slide Show gibi alternatif sunum yazılımları bulunduğu
gibi, Apple için de Kenote gibi birbirinden farklı sunumlar hazırlamaya olanak sağlayacak
çeşitli uygulamalar hayatımıza girmeye devam edecektir. Bu tür yazılım ve uygulamalar,
içerisinde hazır slayt şablonlarına da yer vermektedir.
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Görüntü 13: Keynote için belirli bir ücret karşılığı satın alınabilen hazır sunum şablonları
http://www.jumsoft.com/keynote-themes/

Görüntü 14: Keynote için hazır sunum şablonlarının iç sayfa tasarımlarına örnek
http://www.jumsoft.com/keynote-themes/

Görüntü 15: Power Point için belirli bir ücret karşılığı satın alınabilen hazır sunum şablonları
http://graphicriver.net/item/3in1-powerpoint-templates-bundlev2/3658020?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=GraphicA
rtist
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Görüntü 16: Power Point hazır sunum şablonlarına iat iç sayfalardan örnek
http://graphicriver.net/item/3in1-powerpoint-templates-bundlev2/3658020?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=GraphicA
rtist
Kişi, ister bilgilerini bu hazır şablonlara uygulasın, ister kendisi üzerlerinde dilediği
düzeltmeleri yapabilsin ya da kendi özgün tasarımını baştan yaratmak istesin, konuya uygun
fotoğrafları nasıl değiştirme ihtiyacı duyabilecekse aynı şekilde tipografide de bazı
değişikliklere gitme ihtiyacı duyacaktır. En azından bu duyarlılığa sahip olma güdüsü, kişiye
daha profesyonel sunumlar yapma imkanı tanıyacaktır. Bir sayfanın düzenlenmesi ile ilgili
bilgiler tüm yazılım veya uygulamalar için aynı ölçüde geçerli olduğu gibi kişinin kendi
hazırlamak istediği özgün slayt tasarımları da bu kurallar dahilinde hazırlanırsa, izleyici için
daha etkili bir deneyim olacak, böylelikle sunum, amacına en üst düzeyde ulaşmış olacaktır.
Bunların yanında, insanların bir web sitesinden diğer bir web sitesine geçme konusundaki
sabrının azaldığı bu günlerde, sunumların paylaşıldığı sitelerde yer alan sunumlara ait
slaytların tasarımı daha büyük önem kazanmaktadır. Böylece, konuya vakıf olmayan kişilerin
bile dikkatini çekebilecek kadar profesyonel sunumlar paylaşılarak günümüzdeki sonsuz bilgi
ağına katkı sağlanabilecektir.
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ÖZET
Bireylerin hayatlarına yön vermelerinde eğitimin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bilgi ve teknolojinin hızla
değiştiği ve ilerlediği çağımızda hem eğitimi alınan mesleği icra etmede hem de bireylerin bilimsel gelişimi
açısından lisansüstü eğitime yönelik talepler artmıştır. Bu bağlamda lisansüstü eğitim gören bireylerin bu eğitim
faaliyetlerine yönelik bakış açılarının tespiti daha nitelikli bir lisansüstü eğitimi için önem arz etmektedir. Bu
çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencilerinin yüksek
lisans eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış;
çalışma grubunu Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği alanlarından toplam 15 öğrenci oluşturmaktadır. Bu
doğrultuda öğrencilere uygulanmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu hazırlanmış; görüşme
formundan elde edilen veriler betimsel analiz tekniğinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Sonuçta şu önemli
bulgulara ulaşılmıştır: öğrencilerin lisansüstü eğitim yapmaktaki amaçları; alanlarında uzmanlaşma ve
kendilerini geliştirme kategorilerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenciler; eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik öğretim
elamanlarının destekleri doğrultusunda bu sürecin kendilerine önemli katkılar sağladığını, özellikle yeni bilgileri
derinlemesine öğrenerek bilimsel çalışma becerisi kazandıklarını ifade etmişlerdir. Daha nitelikli bir lisansüstü
eğitim için sağlıklı iletişim kuran, alanında uzman ve hoşgörülü öğretim elemanı beklentisi olduğuna, derslerin
ise öğrenci hazırbulunuşlukları dikkate alınarak planlı işlenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Anahtar kelimler: Sosyal bilgiler, Sınıf Öğretmenliği, lisansüstü eğitim, görüş.

ABSTRACT
The importance of education in directing individual’s lives is an indisputable fact. At a time when
information and technology have changed and progressed rapidly, demands for training at the postgraduate level
have increased not only in the practice of profession but also in the scientific development of the individuals. In
this context, the identification of the viewpoints of the postgraduate educated individuals towards these
educational activities is important for a more qualified postgraduate education. In this study, it was aimed to
determine the views of postgraduate students of Recep Tayyip Erdoğan University Social Sciences Institute
towards postgraduate education. In this present study, qualitative study design was used. The study group
consists of 15 students from the fields of Social Studies and Classroom Teaching. In this direction, an interview
form consisting of open-ended questions was prepared for the students. The data obtained from the interview
form were analyzed by using the descriptive analysis technique. As a result, the following important findings
have been achieved: the focus has been placed on the categories of specialization and self-improvement of
students in the areas of their graduate education. Students stated that this process provides important
contributions to them in the direction of the support of the instructors for their education and training activities
and especially they have gained scientific working ability by learning new information in depth. For a more
qualified postgraduate education, emphasis is placed on the need for a planned, well-trained and well-educated
teaching staff member who is in good communication, and that the lectures should be planned in consideration
of student readiness.
Key Words: Social studies, Classroom Teacher Education, Postgraduate Education, Opinion.
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GİRİŞ
Lisansüstü eğitim, lisans eğitimini tamamlamış olan bireylere mezun oldukları veya ilgi
duydukları herhangi bir bilim dalına yönelik uzmanlaşma imkânı sağlayan eğitim türüdür. Bu
bağlamda lisansüstü eğitimin; bireyleri seçmiş oldukları bilim alanlarında uzman kılmak ve
alternatif meslek imkânı sağlamak, kariyer geliştirme ve ekonomik refah seviyesinin artması,
değişen ve gelişen bilgi ile teknolojiye kolayca adapte olup aktif bir şekilde kullanabilen; yani
çalışan, araştıran ve üreten nitelikli bireyler yetiştirmek vs. işlevleri bulunmaktadır.
Lisansüstü eğitimin ülke kalkınmasında ve ülkenin gereksinim duyduğu yüksek nitelikli insan
tipinin oluşmasında önemli bir rolü bulunmaktadır Lisansüstü eğitimin niteliği, üniversitenin
niteliğini, üniversitenin niteliği ise giderek toplumun niteliğini etkilemektedir.( Baş, 2013).
Türkiye’de öğretim elemanına duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Özellikle Eğitim
Fakültelerinde bu durum açıkça görülmektedir. 2002-2003 öğretim yılında genel olarak,
öğretim elemanı (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim üyesi) başına düşen öğrenci
sayısı 52 iken eğitim fakültelerinde bu sayı 97’dir. Bu öğretim elemanı açığına rağmen, gerek
mevcut Eğitim Fakültelerinin kontenjanlarının artması gerekse de yeni Eğitim Fakültelerinin
açılmasıyla Eğitim fakültelerinde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı her geçen yıl
biraz daha artmaktadır. Bu sebeple, Eğitim Fakültelerinin öğretim elemanı kaynağı olan
öğretmen adaylarının, lisansüstü eğitime yönlendirilmesi gerekmektedir. ( İlhan ve diğerleri,
2013.). Lisansüstü eğitim almak isteyen bazı öğrenciler çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır.
Ekonomik problemlerden dolayı aldıkları eğitimi ya zorlukla bitirebilmekteler ya da
eğitimlerini yarım bırakmaktadırlar. Birçok ülke de kamu kuruluşları, özel ve çeşitli vakıflar
bu tür başarılı öğrencilere burs vererek desteklemekle birlikte halen finansal sorunlar
yaşanmaktadır. ( Gömleksiz ve Yıldırım, 2013. ). Son yıllarda yapılan araştırmalarda lisans
eğitimi verilirken ağırlıklı olarak geleneksel yöntem ve tekniklerin kullanılmasının lisans
eğitiminin verimliliğini düşürdüğü; ayrıca toplumlarda hızla yayılan siber, küresel ve kültürel
tehditleri engellemeye yönelik lisans eğitiminin yetersiz kaldığı kanısına varılmıştır. Dünyada
ve dolayısıyla Türkiye’de bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve üniversitenin bu süreçte
etkin bir rol üstlenmesi, nitelikli insan gücünün ülke kalkınması için öneminin anlaşılması ve
daha fazla eğitimin bireylere iş gücü piyasasında bir takım öncelikler sağlaması gibi
nedenlerde lisansüstü öğrenime olan ilgi giderek artmaktadır. ( Sağır, 2015. ). Artan bu ilgiye
bağlı olarak bireylerin lisansüstü eğitiminden beklentileri de çeşitlenmektedir. Bu beklentileri
belirlemek ve lisansüstü eğitimde kaliteyi artırmak için yapılan bu çalışmada aşağıdaki
problem ve alt problemler belirlenmiştir.
2.1. Problem
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne kayıtlı yüksek lisans
öğrencilerinin lisansüstü öğrenime ilişkin görüş ve düşünceleri nelerdir?
2.2. Alt Problemler
1) Lisansüstü öğrencilerin lisansüstü eğitim yapmaktaki amaçları nedir?
2) Lisansüstü öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
3) Lisansüstü öğrencilerinin daha nitelikli bir lisansüstü eğitim için beklenti ve önerileri
nelerdir?
YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü 2015-2016
eğitim öğretim yılında yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimden beklentilerini
belirlemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu
olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar. Eğitim alanındaki araştırmada, en yaygın
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betimsel yöntem tarama çalışmasıdır, çünkü araştırmacılar bireylerin, grupların ya da fiziksel
ortamların özelliklerini özetler. ( Büyüköztürk ve diğerleri, 2016).
3.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’ne kayıtlı yüksek lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Basit olasılıklı (Rastgele)
örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği alanlarından 4 erkek, 11 kadın olmak üzere toplam 15 öğrenciye ulaşılmıştır.
Evrenden araştırmaya katılımcıların rasgele yöntemle seçildiği örneklem türüne basit olasılıklı
örnekleme denir ( Ekiz, 2015 ).
3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri Ek-1 deki yarı yapılandırılmış açık uçlu yedi sorudan oluşan bir
görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formunun geçerliliği için çeşitli ölçütler
bulunmaktadır. Bunlardan biri katılımcı teyididir. Bu çerçevede öğrencilerden alınan
görüşlerin teyidi yapılmıştır. Katılımcıların sorulara içten ve gerçekçi cevap vermelerini
sağlamak için isimlerinin gizli tutulacağı ve hiçbir şekilde açıklanmayacağı belirtilmiştir.
Katılımcıların gönüllü olmaları araştırmanın geçerliliği ve güvenirliğini sağlama açısından
önemli bir unsurdur. Bu noktada yüksek lisans öğrencilerinin seçiminde gönüllülük esas
alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Görüşme formunun uzman görüşüne sunularak teyit edilmesi de araştırmanın
güvenirliğini sağlayan önemli bir ölçüttür. Bu çerçevede konu ile ilgili olarak Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan iki öğretim üyesinin görüşlerine
başvurulmuştur. Güvenirliği sağlayan bir diğer ölçüt ise katılımcıların görüşlerinin doğrudan
aktarım yoluyla gösterilmesidir. Bunun için öğrencilerin görüşleri aynen olduğu gibi
aktarılmıştır. Soruların katılımcıların anlayabileceği açıklık ve belirginlikte olmasına;
karmaşık, anlaşılması güç olmamasına ve yanlış anlamaya yol açmayacak nitelikte olmasına
dikkat edilmiştir. Bu yolla toplanan verilerin geçerlilik ve güvenirliğinin olumsuz yönde
etkilenmesi engellenmeye çalışılmıştır ( Yıldırım ve Şimşek, 2005 ).
3.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Veriler öğrencilere Ek-1 deki görüşme formu doldurtularak toplanmıştır. Toplanan veriler
betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Betimsel analiz yapılırken elde edilen veriler, daha
önceden belirlenen temalara göre özetlenerek yorumlanmıştır. Katılımcıların görüşlerine
ilişkin frekans dağılımları tablolar halinde sunulmuştur. Tabloların yorumlanmasında
katılımcılardan doğrudan alıntılar yapılarak görüşler sunulmuş ve bu görüşler
değerlendirilmiştir. Literatür taraması, konu ile bağlantılı olarak hazırlanmış yazılı yerli ve
yabancı kaynaklardan yararlanılarak, internet üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak
tamamlanmıştır. Nitel veriler toplanırken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde yüksek lisans yapan öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı
yapılandırılmış yedi soru yöneltilmiş ve karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Çalışmada elde edilen bulgular için öncelikle ankette yer alan sorunun yazılması ve daha
sonra lisansüstü öğrencilerinin sorulara verdikleri yanıtlardan yararlanılarak tablolar
oluşturulmuştur. Tabloların alt kısmında bazı lisansüstü öğrencilerinin yanıtlarından alıntılara
yer verilmiştir.
Yüksek lisans yapmaktaki amacınızı açıklar mısınız? Sorusuna yüksek lisans öğrencilerinin
verdikleri yanıtlar analiz edilerek tablo 1 oluşturulmuştur.
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Tablo 1. Örnekleme göre yüksek lisans yapmaktaki amaç;
Yüksek Lisans Yapmaktaki Amaç
Alanda uzmanlaşmak-Kendini geliştirmek
Akademisyen olmak
Faydalı olmak
Saygınlık kazanmak
Toplam

f
15
8
6
1
30

%
50
26.7
20
3.3
100

Tablo 1‘de öğrencilerinin yüksek lisans yapmaktaki amaçlarının neler olduğu sorusuna
verdikleri cevaplar görülmektedir. Yüksek lisans yapmaktaki amacınız nedir? Sorusuna
öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde en çok alanda uzmanlaşmak-kendini
geliştirmek cevabını verdikleri görülmektedir. Bu konuyla ilgili öğrenci görüşleri şunlardır:
“Alanımda uzmanlaşmak, kendimi sürekli gelişime açık tutmak.”(Ö1).
“Amacım kendimi geliştirmek ve idealimdeki mesleği yapmak. .”(Ö5).
“Yüksek lisans yapmaktaki öncelikli amacım akademik kariyer yapmak ve bu doğrultuda
kendimi geliştirme.” (Ö6).
Tablo 2.Örnekleme göre eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşler;
Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşler
Yeni bilgileri derinlemesine öğrenme
Evet
Bilimsel çalışma becerisi kazanma
Öğrencilere katkısı

Hayır
Kısmen

Evet
Öğretim elemanlarının
duyarlılığı

Hayır
Kısmen

Evet
Öğrencilerin
beklentilerine cevap

Hayır
Kısmen

f
7
6

%
38.8
33.3

Ölçme-değerlendirmede adaletsizlik
Derslerin niteliği düşük
Bilgi edinme, akademik çalışmaları takip etme
Derslerin işlenişine-devamlılığına bağlı olarak

1
1
1
2

5.6
5.6
5.6
11.1

Toplam

18

100

Yardımcı oldular
Sorularıma cevap alabildim, saygı gösterildi
Rutin kuralları var, bizde onlara uyuyoruz
Yeterli bilgi alamıyoruz, yönlendirme eksik

5
2
1
1

35.7
14.3
7.1
7.1

Öğretim elemanına ve derse göre değişiyor
İş yoğunluğu nedeniyle zaman ayıramıyorlar
İletişim sıkıntısı
Toplam
Gelişimime katkıda bulundu
Kişinin kendi ile ilgili olduğunu düşünüyorum
Açıklama yok

3
1
1
14
1
1
4

21.4
7.1
7.1
100
7.7
7.7
30.8

Açıklama yok
Sistemde boşluk olduğunu düşünüyorum
Öğretim elemanlarına göre değişiyor
Not kaygısı, ödev zorunluluğu olmamalı
Daha yoğun bir program bekliyordum
Planlı çalışırsam daha iyi olacak
Toplam

2
1
1
1
1
1
13

15.4
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
100

Tablo 2’deki bulgular incelendiğinde öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili
görüşleri görülmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrencilere katkı sağladığı, öğretim
elemanlarının duyarlı olduğu, öğrencilerin beklentilerine cevap verdiğini ifade eden
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öğrencilerin yanı sıra bunların tersini ifade eden öğrencilerin de bulunduğu görülmektedir. Bu
konuyla ilgili öğrenci görüşleri şöyledir:
Katkı sağlaması konusunda;
“Evet. Beni araştırmaya ve yeni şeyler öğrenmeye yönlendirdi. Çok sayıda makale okuma
şansım oldu ve okuduğum makalelerin bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum.” (Ö1).
“Evet. Aldığım derslerle ilgili bilgilerim yüzeyseldi artık daha fazla bilgiye sahibim .Gerek
yöntem teknik gerekse akademik bilgi anlamında.” (Ö3).
“Hayır. Birkaç ders dışında almış olduğum derslerin katkı sağladığını düşünmüyorum. Çünkü
derslerin niteliği düşük ve sınav değerlendirmelerinin adaletsiz olduğunu düşünüyorum.”
(Ö5).
“Hayır. Bazı derslerin çok boyutlu ve etkili bir şekilde işlenmediğini düşünüyorum.”(Ö6).
Öğretim elemanlarının duyarlılığı konusunda;
“Evet, düşünüyorum, içtenlikle ilgilendiler ve her konuda yardımcı olmaya çalıştılar.”(Ö1).
“Evet. Tüm öğretim elemanları ilgili ve beklentilerimize karşı duyarlı.”(Ö3).
“Düşünmüyorum, yeterli bilgi alamıyoruz. Bizi bir hoca dışında yönlendiren yok.” (Ö11).
“Hayır düşünmüyorum. Onların rutin kuralları var ve de biz onlara uyuyoruz.”(Ö12).
Öğrencilerin beklentilerine cevap;
“Evet düşünüyorum. Araştırmak, öğrenmek, kendimi geliştirmek amacıyla başlamıştım ve
bunları karşıladığını düşünüyorum.”(Ö1).
“Karşıladığını düşünüyorum. Çünkü hedeflediğim amaçlara çeşitli zorluklarla karşılaşsam
da ulaşabileceğim kanaatindeyim.”(Ö4)
“Kısmen karşıladığını düşünüyorum; çünkü bazı öğretim elemanları vermiş olduğu derslere
gerekli ilgiyi vermemesi benimde o derse karşı olan ilgimi olumsuz etkilemektedir.
Akademisyenlik yolunda attığımız bu ilk yolda öğretim elemanlarından daha ilgili olmalarını
beklerdim.”(Ö10).
“Karşılamadı. Çünkü sistemde bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Oturmamış bir düzen
olduğu kanısındayım.”(Ö14)
Tablo 3.Örnekleme göre daha nitelikli bir yüksek lisans eğitimi için beklenti ve öneriler;
Yüksek lisans eğitimi için beklenti ve öneriler
Alanında Uzman
Hoşgörülü
Sağlıklı İletişim Kuran
Öğretim
Araştırmaya yönlendiren
Üyesine
İyi bir rehber
Yönelik
Yaratıcı
Planlı programlı hareket eden
Adaletli
Eleştirel düşünen
Açık Fikirli
Sorumluluk Sahibi
Toplam

Derse Yönelik

Derslerin planlı işlenmesi ve devamlılığın sağlanması
Öğrenci hazırbulunuşluğunun tespit edilmesi
Seminer, sempozyum vs. katılımın artırılması
Danışmanlık hizmetlerinin kalitesi artırılmalı
Yüksek lisans eğitim sistemi gözden geçirilmeli
Uygulamaya dayalı ders işlenmesi
Farklı fakültelerle işbirliği yapılmalı
Yüksek lisans eğitimi geliştirme bölümünün olması
Lisans eğitiminde yüksek lisansa yönelik dersler olması
Araştırmaya uygun ortamlar sağlanmalı
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f
4
4
4
3
3
1
1
1
1
2
2
26

%
15.4
15.4
15.4
11.5
11.5
3.8
3.8
3.8
3.8
1.7
1.7
100

4
3
2
2
2
2
1
1
1
1

20
15
10
10
10
10
5
5
5
5
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Tartışma ortamı sağlanmalı
Toplam

1
20

5
100

Tablo 3’te lisansüstü öğrencilerin daha nitelikli bir yüksek lisans eğitimi için beklenti ve
önerilerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Öğrencilerin cevapları incelendiğinde öğretim
üyelerine ve derse yönelik beklentileri iki tema altında toplanarak kodlama yapılmıştır.
Öğrencilerin öğretim elemanlarına yönelik öneri olarak en çok verdiği cevaplar; sağlıklı
iletişim kurmaları, alanında uzman ve hoşgörülü olmaları şeklinde kodlanmıştır. Derse
yönelik olarak ise derslerin planlı işlenmesi, devamlılığın sağlanması ve öğrenci hazır
bulunuşluğunun tespit edilmesi olmuştur. Bu konuyla ilgili öğrenci görüşleri şöyledir:
“Öğrencilerin öğrenmek için geldiği ve birçok konuda yetersiz oldukları göz önünde
bulundurulmalı konular bu bağlamda işlenmeli. Ödevlerden önce öğrencilerin yeterlilikleri
hazır hale getirilmeli ve dönütler verilmeli diye düşünüyorum.”(Ö1).
“Öncelikle derslere yeteri miktarda zaman ayıramayacak öğretim elemanlarının ders
almamaları gerektiği görüşündeyim. Bizden zaman alacak değil de bize fayda sağlayacak bir
eğitim programı düzenlenmelidir.”(Ö4).
“Öncelikle öğretim üyelerini alanlarında daha uzmanlaşmış kişiler olmalarını, öğrencilere
hak ettikleri değeri verip ve sınav değerlendirmelerini daha adil yapmaları gerektiğini
düşünüyorum.”(Ö5).
“Öncelikle karşısındaki kişinin fikirlerine hoşgörülü olmalıdır. Yol gösterici olmalıdır.
Yanlışları düzeltmeli bunu yaparken de kişinin fayda görmesini sağlamalıdır. Araştırmanın
güzelliğini ilgi çekerek vurgulamalıdır. Disiplinli olmalı, derslerini dakik bir şekilde
işlemelidir.”(Ö7).
“Yol gösterici ve ilgili olması gerekiyor. Ders verme sorumluluğunu üstleniyorsa yeterli
miktarda zamanını ayırabilmesi gerekir.”(Ö9).
9. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yüksek lisans programına devam eden bireylerin lisansüstü eğitiminden beklentilerini
belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada elde edilen bulgulardan aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır:
a)
Bireylerin yüksek lisans yapmaktaki amaçları arasında en fazla paya “ alanında
uzmanlaşmak, kendini geliştirmek ” görüşü yer alırken bu sıralamayı “akademisyen olmak
“ , faydalı olmak ” ve “ saygınlık kazanmak ” görüşleri takip etmektedir. Gömleksiz ve
Yıldırım ( 2015)’ in benzer çalışmasında Lisansüstü öğrencilerin lisansüstü eğitimden
beklentilerine ilişkin görüşleri incelendiğinde “Kariyer yapıp yükselmek, Çalışma
alanında kendini geliştirmek, Akademik bilgi ve yeterlilik, Donanımlı birey olmak” gibi
cevaplar verildiği görülmüştür.
b)

Bireylerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşleri 3 kategori altında
incelenmiştir. Yüksek lisansın öğrencilere katkısı kategorisinde en fazla paya “Yeni
bilgileri derinlemesine öğrenme, Bilimsel çalışma becerisi kazanma” görüşü yer alırken “
Ölçme-değerlendirmede adaletsizlik, Derslerin niteliği düşük” şeklinde olumsuz
görüşlerin de bulunduğu saptanmıştır. Öğretim elemanlarının duyarlılığı kategorisinde en
fazla paya
“ yardımcı oldukları ve saygılı davrandıkları” görüşü sahiptir. Öğrenci
beklentileri kategorisinde ise öğrencilerin çoğunluğunun açıklama yapmadığı
saptanmıştır. Bunun yanında yüksek lisansın öğrencilerin beklentilerini kısmen karşıladığı
veya karşılamadığı görüşleri de yer almaktadır. Demirbolat ( 2005 )’in benzer
çalışmasında öğretim elemanlarının ders işleme sürecindeki öğrenci beklentilerini
çoğunluğunun karşıladığı bulgusu elde edilmiştir.
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c)

Bireylerin daha nitelikli bir yüksek lisans eğitimi için beklenti ve önerileri ile ilgili
görüşleri 2 kategori altında incelenmiştir. Öğrencilerin öğretim üyesine yönelik beklenti
ve önerileri kategorisinde en fazla paya “Alanında Uzman, Hoşgörülü, sağlıklı iletişim
kurabilen” görüşleri yer almıştır. Öğrencilerin derse yönelik beklenti ve önerileri
kategorisinde en fazla paya “ Derslerin planlı işlenmesi ve devamlılığın sağlanması”
görüşü yer almıştır. Demirbolat ( 2005 )’in benzer çalışmasında yüksek lisans
öğrencilerinin öğretim elemanlarından, derslerin işlenmesi süreci ile ilgili görüşleri
incelendiğinde öğrenciye rehberlik yapılması ve araştırmaya yönlendirmede yardımcı
olunması, klâsik öğretim yöntemlerinden kaçınılması, ödev konularının seçimine
öğrencilerin katılımının sağlanması ve saygılı bir sınıf ortamının yaratılması, gibi
cevaplar veriliği görülmüştür.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisanstan
beklentilerine ilişkin literatür incelendiğinde daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen
bulgularla bu çalışmada elde edilen bulguların örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır.
6.ÖNERİLER
Bu çalışma incelendiğinde öğrencilerin lisansüstü eğitiminden beklentilerinin benzer
olduğu ama aynı zamanda derslerin niteliğinin düşük olması, yönlendirme ve zaman
yetersizliği, eğitim programındaki aksaklıklar gibi çeşitli ortak sorunlarla da karşılaştıkları
tespit edilmiştir. Bu bağlamda ders içeriklerinin zenginleştirilebileceği, daha sağlıklı bir
eğitim almak adına danışman öğretim üyesi sayısı artırılarak yönlendirilme sorunlarının
giderilebileceği, öğretim üyelerinin ders programlarında değişikliğe gidilerek yüksek lisans
öğrencilerine ayrılan zamanın artırılabileceği düşünülmektedir.
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Sempozyumu, ss 138-144.
Yıldırım, A. , Şimşek, H. ( 2005 ). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. ss. 135
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
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EK-1
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDEN
BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞME FORMU
Değerli Meslektaşım,
Bu çalışmanın amacı, yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrencilerin yüksek lisans eğitimiyle ilgili görüş ve
düşüncelerini ortaya koymaktır. Ankette bulunan sorulara vereceğiniz cevaplar tarafımızca saklı tutulacak ve
tamamen bilimsel amaçlı olarak kullanılacaktır.
Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerin elde edilmesi amacıyla hazırlanan
sorulardan; ikinci bölüm ise yüksek lisans eğitimi hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi belirleme amacıyla
hazırlanan sorulardan meydana gelmektedir.
Anket sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için soruları samimi ve doğru olarak yanıtlamanız gerekmektedir.
Lütfen anketlerin üzerine isim belirtmeyiniz.
İlgi ve yardımlarınız için teşekkür ederiz.
Serpil ERSOY
Hatice AYDOĞDU DEMİR

Cinsiyetiniz
Atamanız yapıldı mı
Branşınız

(
(

BİRİNCİ BÖLÜM
) Bayan
( ) Erkek
) Evet

(

(

) Sınıf Öğretmeni

) Hayır
(

) Sosyal Bilgiler

(

) Fen Bilgisi

İKİNCİ BÖLÜM
Bu bölümde yüksek lisans eğitimine ilişkin görüşlerinizi öğrenmek amacıyla çeşitli açık uçlu
sorular verilmiştir. Lütfen soruları gerçek düşüncelerinizi yansıtacak şekilde cevaplayınız.
1. Yüksek lisans yapmaktaki amacınızı açıklar mısınız?
2. Aldığınız dersler size katkı sağladı mı? Gerekçeleri ile açıklayınız.
Evet:
Hayır:
3. Ders bağlamında yaptığınız araştırmalar öğrenmenize ve dersteki başarınıza katkı sağladı mı?
4. Öğretim elemanlarının sizin ilgi ve beklentilerinize karşı duyarlı olduğunu düşünüyor
musunuz?
5. Yüksek lisansın beklentilerinizi karşıladığı düşünüyor musunuz?
6. Lisansüstü eğitimin daha etkin ve yararlı olması için neler önerirsiniz?
7. Sizce lisansüstü ders veren hocaların hangi özelliklere sahip olması gerekir?
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DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARI: 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Sevilay DELİHASAN
Sebahat ÇORAPÇI
Serpil ERSOY
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, RİZE
Adem BELDAĞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, RİZE
ÖZET
Bu çalışmada, değer eğitimi yaklaşımlarından yararlanarak, değerlerin öğrencilere kazandırılmasına
yönelik etkinlik örneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Uygulanan etkinlikler ile çocukların
duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde önemli adımlar atılabileceği düşünülmektedir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden "doküman incelemesi" tekniği kullanılmıştır. Sosyal
Bilgiler Öğretim Programında yer alan değer eğitimi yaklaşımları (Telkin Yaklaşımı, Değer Analizi,
Ahlaki Muhakeme ve Değer Açıklama) incelenerek bu yaklaşımların her birine uygun etkinlikler
geliştirilmiştir. Etkinliklerin geliştirilmesinde ortaokul 6 ve 7. sınıf ders kitaplarındaki üniteler,
konular ve değerler dikkate alınmıştır. Geliştirilen etkinlikler ortaokul 6. ve 7. sınıflarda sosyal bilgiler
derslerinde uygulanarak belirlenen eksiklikler giderilmiştir. Geliştirilen etkinlik örneklerinin değerler
eğitimi uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Değerler, değer eğitimi yaklaşımları, etkinlik

VALUES EDUCATION PRACTISES: ACTIVITY EXAMPLES FOR 6TH AND
7TH GRADE STUDENTS
ABSTRACT
This research aims to developing and present a set of activity examples for incorporating targeted
values to students by making use of values education approaches. it is thought that, in the process of
devoloping children's emotional and social competence, through activities applied, that important steps
can be taken. In the research, "document analysis" technique was used as qualitative methods. values
education approaches in the social studies curriculum (Inculcation Approach, Value Explanation,
Value Analysis, Moral Dilemma ) were examined, appropriate activities were developed for each of
these approaches. In developing the activities, secondary school’s 6th and 7th grade’s social studies
textbooks chapters, subjects and target values were taken into consideration. Developed activities were
applied in social studies classes in the 6th and 7th grade of secondary school and the deficiencies
identified were eliminated. It is thought that the examples of the activities developed will contribute to
the implementation of values education.
Keywords: values, values education approach, activity
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1.GİRİŞ
Etik kurallara uygun davranış, doğuştan gelme değildir. Çocuk neyin doğru neyin yanlış
olduğu hakkında açık bir fikre sahip olarak dünyaya gelmez. Onun nasıl bir insan olacağı hayat
tecrübelerine bağlıdır. Bu tecrübeler iyi ise çocuk iyi, kötü ise çocuk kötü olur. Bu yüzden doğru ve
bilinçli bir eğitim çok önemlidir ( Montagu 1999’dan aktaran Baykent, 2002). Eğitim, belirlenen
amaçlar doğrultusunda bireyi yetiştirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreçte kazanılan bilgi,
beceri, tutum ve değerler bireyin karakterini farklılaştırır. Karakteri gelişen, bilgi ve becerilerle
donatılan birey ise, toplumsal yapı üzerinde olumlu değişmeler meydana getirir. Bu durum temel
değerlerin öğrencilere kazandırılması ile mümkün olabilir (Akbaş, 2004). Eğitimden beklenen,
bireylerin yalnızca bilişsel gelişimlerinin değil duyuşsal gelişimlerinin de sağlanmasıdır. Nitekim
programlarda açık bir şekilde belirtilen veya belirtilmeyen değerleri kazandırmak, ahlaki gelişimlerine
katkıda bulunmak ve karakterlerini olumlu yönde etkilemek okulların en önemli görevleri arasındadır
(Akbaş, 2008 ).
Eğitim, öğrencilerin yalnızca bilişsel alandaki gelişimlerini değil entelektüel, sosyal, duygusal,
ahlaki ve ruhsal gelişimlerini de dikkate aldığı sürece kalitelidir. Dolayısıyla kaliteli eğitim ve değerler
eğitimi birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü kaliteli eğitimin gerçekleşebilmesi için içeriğinde
mutlaka değerler eğitimini de barındırması gerekmektedir ( Lovat & Clement, 2008).
Değerler okullarda, öğretim programları ve örtük olarak çeşitli etkinlikler yoluyla öğrencilere
aktarılmaktadır. Son yıllarda ise bireylerin sahip olduğu değerlerde görülen aşınmalar, birçok sosyal
sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, tüm dünyada değerler eğitimine olan ilgi
artmış ve okullarda planlı etkinliklerle gerçekleştirilen değerler eğitimi gittikçe önem kazanmıştır
(Arabacı ve Akgül, 2013).
Temel değerlerin kazandırılmasının amacı; Türk Milli Eğitim Temel Kanunu (1739)
incelendiğinde ahlaki ve manevi değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip kişiler yetiştirmek maddesiyle açıkça
belirtilmiştir.
2005 yılından itibaren, özellikle Sosyal Bilgiler Öğretim Programında değeler eğitimine ilişkin
ifadeler açık bir şekilde yer almaya başlamıştır (MEB, 2005). Milli Eğitim Bakanlığının değerler
eğitimine verdiği önem uygulamada da kendini göstermiş ve materyal ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu
doğrultuda gerek akademisyenler gerekse uygulayıcılar tarafından birçok etkinlikler ve materyaller
geliştirilmiştir. Ancak bireysel ve sosyo-kültürel özelliklerin farklılığı materyallerin de çeşitliliğini
gerektirmektedir. Buna bağlı olarak “Değer eğitimiyle ilgili ne yapabiliriz?” sorusu ve kaynak ihtiyacı
ortaya çıkmıştır. Öğrencilere ise eksik edindikleri veya yaşantıya dönüştüremedikleri değerleri
kazandırabilmek, daha somut ve anlaşılır bir şekilde bu değerleri kişisel ve sosyal yaşantılarına
yansıtabilmelerine yardımcı olabilecek etkinliklere duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Bu doğrultuda
çalışmada, değerlerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik etkinlik örneklerinin, değerler eğitimi
yaklaşımlarından yararlanarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Hazırlanıp uygulamaya konulacak
etkinlikler ile çocukların duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde önemli adımlar
atılabileceği, geliştirilen etkinlik örneklerinin değerler eğitimi uygulamalarına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
2.YÖNTEM
Araştırma nitel yaklaşıma uygun olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda doküman inceleme
yoluyla veriler toplanmıştır. Dokümanlardan elde edilen veriler, gözlem ve görüşmelerden elde edilen
veriler gibi kullanılabilir, betimleyici bilgi sağlayabilir ve hipotezleri yordayabilir (Merriam, 2009).
Bu doğrultuda, Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan değerler eğitimi yaklaşımları (Telkin
Yaklaşımı, Değer Analizi, Ahlaki Muhakeme ve Değer Açıklama) incelenerek her bir yaklaşıma
uygun etkinlikler geliştirilmiştir. Etkinlikler hazırlanırken Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer
alan değerler göz önünde bulundurulmuştur. Hazırlanan etkinlikler için alanında uzman
akademisyenlerden ve sosyal bilgiler öğretmenlerinden görüş alınmış ve 6. ve 7. Sınıflarda etkinlikler
pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Çalışmada Aktepe’nin (2016) etkinlik geliştirme süreçlerinden
yararlanılmıştır. Buna göre:
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MEB Sosyal Bilgiler öğretim programı ve kazanımların içeriği dikkate alınarak etkinlikler
hazırlanmıştır.
Kazandırılması amaçlanan değerin içeriği, önemi ve gerekliliğine yönelik süreçler geliştirilmiştir.
Öğrenenlerin kendi değerlerini doğru bir şekilde seçmeleri ve bu değeri davranışa
dönüştürmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılan değerler eğitimi yaklaşımları (Telkin
Yaklaşımı, Değer Analizi, Ahlaki Muhakeme ve Değer Açıklama) etkinliklerin temelini
oluşturmaktadır.
Etkinliklerin sonunda öğrenenlerdeki asıl yetenek ve becerilerin açığa çıkması amacıyla değerler
eğitim yöntemleri dikkate alınarak hazırlanan sorulardan oluşmaktadır

3.BULGULAR
Bu başlık altında her bir değer eğitim yaklaşımından kısaca bahsedilerek bu yaklaşıma uygun
etkinlik planı ve süreç verilmiştir.
3.1.Değer Telkini Yaklaşımı
Bu yaklaşımın temel çıkış noktası devamlı ve kalıcı değerlerin öğrencilere telkin edilmesi bir
başka ifade ile aşılanmasıdır. Bu yaklaşım ile öğrenciler toplum tarafından seçilen belirli değerleri
alırlar; öğrencilerin beyinlerinde değer durumları ve önceden belirlenmiş değerlerin belirli bir
grubunun oluşması amaçlanır (Yazıcı, 2006).
Bu yaklaşımda aileler, öğretmenler, akran çevreleri, siyasiler, din adamları, basın yayın
kuruluşları vb. diğer ilgili kişiler doğru ve gerekli olarak düşündükleri değerleri telkin ederek, nasihat
vererek, vaat ederek; günah, sevap, ceza, ödül vb. araçları kullanarak kazandırmaya çalışırlar (Aktepe,
2016).
ETKİNLİK
DERS: SOSYAL BİLGİLER
SINIF: 7.SINIF
DEĞER: BARIŞ
UYGULANAN YAKLAŞIM: TELKİN YAKLAŞIMI
SÜRE: 40+40
SÜREÇ
1. Tahtaya projeksiyon yardımıyla herkesin görebileceği boyutta beyaz bir güvercin resmi yansıtılır ve
öğrencilere bu güvercinin kendilerine neyi çağrıştırdığı sorulur. Öğrencilerin tahminleri alındıktan
sonra tahtaya barış kelimesi yazılır.
2. Öğrencilerden “BARIŞ” dendiğinde zihinlerinde oluşan ilk çağrışımı tek tek tahtaya gelerek
yazmaları istenir, tahtada zihin haritası oluşturulur. Oluşturulan zihin haritasından yola çıkarak, birey
ve toplum açışından barışın öneminden bahsedilir. Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü örnek
verilerek Atatürk’ün barışa verdiği önemden bahsedilir.
3. Sınıf iki gruba ayrılır. 1. Gruba BARIŞ teması 2. Gruba ise SAVAŞ teması verilir. Verilen temalara
uygun drama metni yazmaları istenir. Yazmış oldukları metinler sınıfta canlandırılır.
4. Savaşın çocukları (Ek-1) ve çocuğun gördüğü düştür barış (Ek-2) adlı şiirler fon müziği eşliğinde
öğrencilere gözleri kapalı bir şekilde ayrı ayrı okunur ve metinleri zihinlerinde canlandırmaları istenir.
Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrencilere her iki metinde neler hissettikleri ve hangi şiirde çocuk
olmak istedikleri sorulur.
5. Öğrencilere ek-3 ve ek-4’de olan çalışma kâğıtları dağıtılır, doldurmaları istenir. Tahtaya çalışma
kâğıtlarındaki tablo çizilerek mümkün olduğu kadar çok öğrenciden çalışma kâğıdındaki maddelere
ilişkin düşünceleri alınıp tahtaya yazılır.
6. “BARIŞ” temasından yola çıkarak istasyon tekniği uygulanır. (şiir, resim, slogan kategorilerinde).
Yapılan çalışmalar sınıfta sunulur ve sınıf panosunda sergilenir.
3.2.Değer Açıklama Yaklaşımı
Değer Açıklama yaklaşımının temeli; bireylerin kendi yaşamlarında neyin önemli olduğunu
nasıl belirlediklerine dayanmaktadır. Doğrudan yaklaşımların tersine bu yaklaşımda bireyin neye
değer verip vermeyeceğine, başkalarının telkini ile değil, alternatifler ve olası doğurgularını
inceledikten sonra, özgürce kendisinin karar vermesi esastır (Aktepe, 2016).
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Bu yaklaşım, öğrencilere rasyonel düşünme ve sahip oldukları duyguları gözden geçirmeleri
ile kendi değerlerinin farkında olmalarını sağlamada yardımcı olur. Böylece öğrencilerin kendi
değerlerini karar verme yoluyla içselleştirmeleri sağlanır (Yazıcı, 2006).
ETKİNLİK
DERS: SOSYAL BİLGİLER
SINIF: 7.SINIF
DEĞER: FARKLILIKLARA SAYGI
UYGULANAN YAKLAŞIM: DEĞER AÇIKLAMA YAKLAŞIMI
SÜREÇ
1.Farklılıklara saygı üzerine olan “KURBAĞA KUMKUM” hikâyesi sınıfta sesli bir şekilde okunur
(Ek-5).
2. Okunan hikâyeyi öğrencilerden sınıfta canlandırmaları istenir. Canlandırmadan sonra aşağıdaki
sorular çerçevesinde bir konuşma ortamı oluşturulur.
• Birlikte yaşadığınız insanlar birbirlerine fiziki özellikler, fikir ve düşünceler açısından ne
kadar benziyorlar?
• Herkesin aynı olduğu bir hayatı hiç düşündünüz mü? Bu durum ne gibi sonuçlar doğururdu?
• Birbirimizden farklı olmamız hayatımıza neler katmaktadır?
3. “Farklılıklara saygı duyuyorum çünkü……………….” çalışması ile öğrencilerden kısa bir
kompozisyon yazmaları istenir. Gönüllü öğrenciler yazdıkları metinleri arkadaşlarıyla paylaşır.
4. Önceden hazırlanmış bir kutu öğretmen masası üzerine konulur. Öğrencilerden boş bir kağıda
“başarılı ve başarısız oldukları yönlerini” yazıp kutuya isimsiz bir şekilde atmaları istenir. Daha sonra
hepsi sınıfta tek tek okunur. (Öğrenciler birbirleri ile tamamen aynı özelliklere sahip olmadıklarının
farkına varır.). Bu doğrultuda aşağıdaki sorular öğrencilere sorulur.
• Hepimiz aynı alanlarda mı başarılıyız? Değilsek neden aynı alanlarda başarı gösteremiyoruz?
• Kendimizin başarılı olduğu alanlarda başkaları da başarılı olmak zorunda mı? Neden?
• “Birbirimizi tamamlıyoruz” cümlesinden ne anlıyorsunuz?
5.Yanıtların ardından çocuklar ikişerli eş olurlar. Çocuklar eşleri ile benzer ve farklı olan özelliklerini
konuşurlar. Çocuklar konuşurken eşlerinin gözlerine bakmalarına dikkat edilir.
6. “Farklılıklar hayata renk katar” şarkısı öğrencilere dinletilir hep beraber söylenir.
3.3.Değer Analizi Yaklaşımı
Bu yaklaşım, değer konularıyla ilgili bilimsel araştırma sürecinde ve mantıksal düşünmede
öğrencilere yardım etmeyi değer konularında karşılaşılan sorunların rasyonel, mantıksal ve bilimsel
düşünce ile çözmeyi içerir (Yazıcı, 2006).
Değer analizi sürecinde, öğrencilerin karşılaştıkları değerlerle ilgili neyin iyi veya kötü, doğru
veya yanlış olduğu, beklenen sonuçların veya durumların ne kadar ihtimalle meydana gelebileceği,
avantaj veya dezavantajları üzerine ahlaki bir akıl yürütmeye yardımcı olunması amaçlanır (Aktepe,
2016).
ETKİNLİK
DERS: SOSYAL BİLGİLER
SINIF: 6.SINIF
DEĞER: DOĞAL ÇEVREYE DUYARLILIK
UYGULANAN YAKLAŞIM: DEĞER ANALİZİ YAKLAŞIMI
SÜRE: 40+40
SÜREÇ
1. Çocuklar daire biçimde dizilerek oturtulur. Öğretmen 4 gönüllü öğrenciye drama kartları dağıtır
(Ek-6). Ağaç, çiçek, balık, kuş rollerine giren bu öğrenciler verilen canlıların şikayetlerini aktararak
onları konuştururlar. Tek tek halkanın ortasına geçerek diğer öğrencilerden sorunlarına çözüm
bulmalarını isterler. “Kim bize yardımcı olmak ister?” sorusunu yöneltirler.
2. Öğrencilerin yukarıdaki durumla ilgili değer sorununun daha iyi farkına varabilmeleri için
hazırlanmış olan görseller öğrencilere sunulur. Ağaç, çiçek, balık ve kuş dostlarımızın sorunu ne?
Sizce bu sorun önemli mi, neden? gibi sorular yönlendirilir.
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3. Doğal çevremizdeki bu durum devam ederse belirtilenler dışında başka hangi sorunları
doğurabileceği sorulur ve öğrenciler cevaplarını sınıfta paylaşırlar.
4. Yaşanılan sorunlara kim/ne sebep olmakta? Biz insanlar neden çevremizi kirletiriz? Bu olumsuz
durumu nasıl önleyebiliriz? gibi sorular sorularak öğrencilerin bu soruna çözüm üretmeleri istenir.
(Burada öğrencilerin çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal çevreye olan duyarlılığın arttırılması
gerektiği sonucuna varmaları beklenir.)
5. İnsanların doğal çevrelerine olan duyarlılığını arttırmak için neler yapabiliriz? sorusu öğrencilere
yöneltilir. Doğadaki dostlarımızın bu sorunları için alternatif çözüm yolları üretilir, hepsi tahtaya
yazılır.
6. Öğrencilerden, tahtaya yazılan çözümlerin nasıl sonuçlar doğuracağını düşünmeleri istenir. Bu
sonuçlar tahtada çözümlerin karşısına yazılır, buradan yola çıkarak sorunumuza en uygun çözüm
yolunun hangisi olabileceği tartışılır, en iyi çözüm yolu ortaya konur.
7. Öğrencilerin bu değeri davranışa dönüştürmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki sorular sorulur.
• Kendinizi doğadaki herhangi bir canlı olarak hayal edin. İnsanların size nasıl davranmalarını,
nasıl bir ortam sunmalarını isterdiniz? Neden?
• Kirli ve dağınık bir evde mi, yoksa temiz ve düzenli bir evde mi yaşamak isterdiniz? Neden?
• İçinde bulunduğunuz doğal çevreyi eviniz olarak düşünürseniz bu evin düzenli ve temiz bir
halde kalmasını nasıl sağlarsınız?
3.4.Ahlaki Muhakeme Yaklaşımı
Bu yaklaşımda öğretmenin rolü ahlaki ikilemlerin bulunduğu örnekler vererek, öğrencilerin
muhakeme yapmalarına ve eleştirel düşünmelerine imkân sağlanır. Öğrenci ahlaki ikilemde bırakılır
ve diğer öğrencilerin verilen örnek olayla ilgili söylediklerini duyma imkânı yaratılır.
Amaç, öğrencilerin zihnine seçilmiş değerleri yerleştirmek değil; davranışlarına rehberlik etmek için
ahlaki prensiplerini geliştirmede yardımcı olmaktır. (Yazıcı, 2006).
ETKİNLİK
DERS: SOSYAL BİLGİLER
SINIF: 6.SINIF
DEĞER: YARDIMSEVERLİK
UYGULANAN YAKLAŞIM: AHLAKİ MUHAKEME YAKLAŞIMI
SÜRE: 40+40
SÜREÇ
1.Aşağıdaki durum ve iki karşıt görüş öğrencilere sunulur.
•
“Ali son sınıfta olan bir tıp öğrencisidir. Final sınavları başlamış çok yoğun bir haftaya
girmiştir. Sınavının erken bir saatte olduğu bir gün Ali gece geç saatlere kadar çalıştığı için
erken kalkamamış sınava 15 dk. kala uyanabilmiştir. Sınava geç kalma korkusuyla evden
çıkan Ali koştura koştura sınava yetişmeye çalışır. Okula giderken yolda bir trafik kazası
olduğunu ve çevredekilerin kazayı geçiren kişiye yanlış müdahalede bulunduğuna şahit olur.
Kendisi kazazedeye yardım etmek ister fakat o anlarda girmek zorunda olduğu sınavı da
başlamıştır. Ve bu sınava girmezse telafisi de olmayacaktır. Eğer kazazedeye yardım ederse
sınava geç kalacak yardımda bulunmazsa da kazazede çevredekilerin yanlış müdahalesine
maruz kalacaktır.
Görüş-1
• Ali kaza geçiren kişiye yardım etmelidir. Eğer yardım etmezse kaza geçiren kişi hayatını
kaybedebilir.
Görüş-2
• Ali sınava girmelidir eğer yardım ederse sınava geç kalacak telafisi olmadığı için de mezun
olamayacaktır.
2. Durum ve görüşler okunduktan sonra öğrencilerin bir süre bu görüşler üzerine düşünmeleri için
zaman verilir ve kendi düşüncelerini açıklamaları istenir. Kendilerini Ali’nin yerine koyduklarında bu
durumda kendilerinin nasıl davranacağı sorulur.
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3. Tahta ikiye bölünür bir kısmına “görüşüm” diğer kısmına ise “sonucu” yazılır. Öğrencilerin
görüşleri doğrultusunda iki bölüm de doldurulur. Her iki görüşün de olumlu ve olumsuz yönü ortaya
konur.
4. Sınıf iki gruba ayrılır. Gruplar her iki görüşten birini temsil eder. Görüşlere uygun drama metni
yazarak bunu canlandırmaları istenir.
5. Öğretmen öğrencilerin iki görüşün dışında farklı çözümler üretebilmeleri için “ İki görüşü de
uygulamadığınız takdirde sizleri neler beklemektedir? Bunlar dışında hangi çözümlere
başvururdunuz?” sorularını sorar ve üretilen çözümler tahtaya yazılır.
4.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bireylerin hayatlarını bir düzen çerçevesinde yaşamalarında ve buna bağlı olarak toplumların
istikrarla ilerleyebilmelerinde değerlerin kuşkusuz büyük bir etkisi bulunmaktadır. Değerlerin
bireylere kazandırılmasında aile ve toplumun yanı sıra eğitimin de büyük katkısı vardır. Okullar,
öğrencilerin hayatı öğrenip toplumsal değerleri benimsedikleri örgütlerdir. Bu açıdan programlı bir
şekilde değerlerin öğretilmesine olanak sağlarlar (Arabacı & Akgül, 2013). Okullarda gerçekleştirilen
etkinlik temelli değerler eğitimi, öğrencileri bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler açısından aktif
hale getirdiğinden değer kazanımında oldukça etkilidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1995 yılında
“Yaşayan Değerler Eğitimi Programı” (Living Values Educational Program) adı ile bir değer eğitimi
programı yürürlüğe konmuştur. Program, 3 ana bölümde, 12 değer temel alınarak uygulamalı
aktiviteler yapmayı ön görmüştür(Yazıcı, 2006). Çalışmada etkinliklerle değerler eğitiminin,
öğrencilerin sosyal sorumluluk ve sosyal adalet duygusunu geliştirmesine katkı sağladığı ortaya
çıkmıştır. Etkinlikler, öğrencilerin değerlerin toplum ve dünya üzerindeki pratik uygulamaları
hakkında düşünmelerine imkân vermiş, çevresel ve bilişsel farkındalıklarının artmasını sağlamıştır.
Aynı zamanda bu çalışma, değerlerin bireylerde davranışa dönüştürülmesinde etkinliklerin önemi ve
gerekliliğini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde
bulunulmuştur.
• Değerlerin kazanılması noktasında da materyal eksikliğinin giderilmesi için gerek Sosyal Bilgiler
Öğretim Programında gerekse öğretmenlerin mesleki gelişimleri hususunda yapılacak olan akademik
çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
• Temel eğitimde toplumsal yaşamla ilgili birtakım değerlerin öğrencilere kazandırılması önemli
ölçüde sosyal bilgiler dersi programı aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ancak programda her ünite için
birer değer belirtilmesine rağmen doğrudan bu değerlerle ilgili kazanımlar ve bu değerlerin ne tür
etkinliklerle öğrencilere kazandırılacağına ve nasıl değerlendirileceğine yeterince yer verilmemiştir.
İlköğretim sosyal bilgiler programında değer eğitiminin iyileştirilmesiyle ilgili öğretmenlerin görüş ve
önerileri alınarak bu doğrultuda yapılandırmacılık yaklaşımı da göz önünde bulundurularak
öğretmenler için değer eğitimine yönelik bir program modülü örneği geliştirilmelidir.
• Sosyal bilgiler programında öğrencilerin ilgisini çekebilecek daha zengin bir içerikle doğrudan
değerlerle ilgili konular yer almalıdır.
• Programın tam olarak uygulanabilmesi için başta işitsel-görsel olmak üzere okullarda araç-gereç
eksikliği giderilmelidir. Değer eğitimiyle ilgili örnek hikâye, kitap ve CD’ler okullarda yer almalıdır.
KAYNAKLAR
Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim II.
kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara:
Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü.
Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış, Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
Aktepe, V. (2016). Değerler eğitimi yaklaşımları ve etkinlik örnekleri. International Journal of Social
Science, Number, 42, 361-384.
Arabacı, İ.Bakır & Akgül, T. ( 2013). Elazığ ilinde uygulanan etkinlik temelli değer öğretimi
uygulamalarının değerlendirilmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 7-31.
Baykent, D. (2002). Fen bilimleri eğitiminde öğrenci motivasyonunu artırma yoluyla karakter
eğitimi’ne geçiş süreçleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
Lovat, T. & Clement, N. (2008). Quality teaching and values education: coalescing for effective
learning, Journal of Moral Education, 37(1), 1-16.
ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE

Sayfa 423

ULEAD 2016 Annual Congress: ICRE
MEB, (2005). Sosyal bilgiler öğretim programı. Web: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretimprogramlari/icerik/72 adresinden 15 Eylül 2016’da alınmıştır.
Merriam, S.B. (2009). Qualitative research ( Third Edition). San Francisco: A Wiley Imprint.
Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimi’ne genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 19, 499522.
EKLER
Ek-1
SAVAŞIN ÇOCUKLARI
Ben bir savaş çocuğuyum
Dünyanın herhangi bir yerinde
Acının gönülsüz hamalıyım
İlk kurşun beni vurur her zaman
Ve ilk kopan ayak benim olur
Bir serseri mayınla
Ölüm oyun arkadaşımdır benim
Açlık kol koladır benimle
Ben bir savaş çocuğuyum
Dünyanın herhangi bir yerinde
Kabilde annemin ninnilerini beklerken
Gökten ölüm yağdırılır üstüme
Ve kopan ayaklarımı görürsünüz
Daha yürümeyi öğrenemeden
Ölümü öğretirler bana
Istırabı öğretirler bana
Vietnam’da yanık bedenimle görürsünüz beni
Koşarım dünyanın ayıbını yüzüne vurarak
Koşarım zulme lanet okuyarak
Ben bir savaş çocuğuyum
Dünyanın herhangi bir yerinde
Bağdat’ta çocuk olmak zordur
Ölümün adı ambargodur burada
Sudan ucuzdur
Bosna’da daha ilk rüyamı görmeden
Rüyalarım çalınır anamın kucağında
Lime lime edilir etlerim Çeçenistan’da
Masum bedenim vahşeti kusan silahlara
Deneme tahtası olur Nagazaki’de Hiroşima’da
Ben bir savaş çocuğuyum
Dünyanın herhangi bir yerinde
Halepçe’de can çekişe çekişe ölüyorken
Ya da Filistin’de dünyanın gözleri önünde
Bedenime kurşunlar saplanıyorken
Büyüklerim dünyayı paylaşma kavgası verirler
Benim payıma ölüm açlık düşme pahasına
Ben bir savaş çocuğuyum
Dünyanın herhangi bir yerinde
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Ek-2
ÇOCUĞUN GÖRDÜĞÜ DÜŞTÜR BARIŞ
Çocuğun gördüğü düştür barış
Ananın gördüğü düştür barış
Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış
Evrenin yüzündeki yara izleri kapandığı zaman
Ağaçlar dikildiğinde top mermilerinin açtığı çukurlara
Yangının eritip tükettiği yüreklerde
İlk tomurcukları belirdiği zaman umudun
Ölüler rahatça uyuyabildiklerinde
Kaygı duymaksızın artık
Boşa akmadığını bilerek kanlarının
Barış, sıcak yemeklerden tüten kokudur akşamda
Yüreği korkuyla ürpertmediğinde
Sokaktaki ani fren sesi
Ve çalınan kapı, arkadaşlar demek olduğunda sadece
Barış açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun
Gökyüzünün dolmasıdır içeriye
Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında
İyilik alfabesidir o, dizelerinde şafağın
Herkesin “kardeşim” demesidir birbirine
“yarın yeni bir dünya kuracağız” demesidir
Ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle
Barış sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların
Sıcacık bir ekmektir o masası üstünde dünyanın
Barış bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir
Ve toprakta derin izler açan sabanların
Tek bir sözcüktür yazdıkları: barış
Ve bir tren ilerler geleceğe doğru kayarak
Benim dizelerimin rayları üzerinden
Buğdayla ve güllerle yüklü bir tren
Bu tren barıştır işte
Kardeşler barış içinde ancak
Derin derin soluk alır evren
Tüm evren; taşıyarak tüm düşlerini
Kardeşler uzatın ellerinizi
Barış budur işte.
Ek-3
Barış’ın sonuçlarını yorumluyorum.
Barış’ın yaygınlaşması için önerilerim.

Savaş’ın
düşünüyorum.

Ek-4
nedenlerini Sonuçlarını yorumluyorum.

Ben bu duruma şöyle bir
çözüm getirmek istiyorum.

Ek-5
KURBAĞA KUMKUM
Bir zamanlar birçok hayvanın bir arada bir arada yaşadığı bir orman varmış. Bu ormanda tüm
hayvanlar çok iyi arkadaşmış. Her gün akşama kadar birlikte türlü türlü oyunlar oynarlarmış. Bazen
aralarında tatsızlıklarda çıkarmış tabi. En çok da “Kurbağa Kumkum” huysuzluk edermiş. Çünkü hep
onun istediği oyunlar oynansın istermiş.Günlerden bir gün ormanda bütün yavru hayvanlar yine
birlikte oynuyorlarmış. Kurbağa Kumkum her zamanki gibi zıplama yarışı yapmak istemiş diğer
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yavrular kabul etmişler. Tabii Kurbağa Kumkum kazanmış yarışı. Ardından Tavşan Tomtom da koşu
yarışı yapmayı önermiş. Ama Kurbağa Kumkum istememiş. Diğer yavrular tavşan ile başlayınca koşu
yarışına bizimki söylene söylene yerleşmiş bir dere kenarına. ” Keşke herkes bana benzeseydi. Hep
benim istediklerimi isteselerdi. Böylece hep benim istediğim oyunlar oynanırdı” diye düşünerek tatlı
bir uykuya dalmış. Birazdan bir kalabalık sarmış etrafını. Ama o da ne? Tavşan Tomtom, Zürafa
Zumzum, Fil Fumfum hepsi aynı kendisi gibi bir kurbağa olmamış mı? Hadi zıplama yarışı yapalım
demişler çok sevinmiş Kurbağa Kumkum hemen kabul etmiş bu teklifi. Saatlerce zıplayıp durmuşlar.
Sonunda sıkılmış Kurbağa Kumkum. Biraz serinlemek için dereye atlayacakmış ama tüm arkadaşları
aynı anda serinlemek için dereye atlayınca ona yer kalmamış. Bari biraz sevdiğim yiyeceklerden
yiyeyim diye düşünmüş ama boşuna. Çünkü herkesin en sevdiği yiyecekler, onun en sevdiği
yiyecekler olduğu için zaten çoktan bitmiş. Hadi biraz da başka bir oyun oynayalım sıkıldım demiş.
Ama herkes sadece zıplama oyunu oynamak istiyormuş kimseyi ikna edememiş. “Öff herkesin bana
benzemesi ne kadar da sıkıcıymış, keşke her şey eski haline dönse diye hayıflanırken “Haydi Kumkum
haydi uyan. Şimdi Şempanze Şamşamın istediği daldan dala atlamaca oyununu oynuyoruz…” sesleri
ile uyanmış Kurbağa Kumkum. Meğer gördüğü bir rüyaymış. Oh iyi ki rüyaymış diye düşünmüş ve
büyük bir sevinç ile arkadaşlarının arasına katılmış.
Ek-6
DOĞADAKİ CANLILAR HAYKIRIYOR (FABL)
Çevremizde olan bazı olumsuz durumlardan (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği vs.) dolayı
doğadaki birçok canlı zor durumdadır ve yaşadıkları ortamlardan şikâyetçidirler. Bakalım bu
dostlarımızın sorunları ve şikâyetleri neler.
• Çınar: Merhaba Benim adım Çınar Çınçın. Benim derdim çok büyük. Önceden bahar
geldiğinde yemyeşil yapraklarımı açar ışıl ışıl mutluluk saçardım etrafıma. Koca çınardım.
Koca dallarımın altında nice serinleyen insanlar olur, gölgemden faydalanmayan kalmazdı. Ne
var ki nankör bu insanoğlu zevk için yaraladı gövdemi, kırdı dallarımı. Daha nice baharlar
görmek isterken kurudu dallarım, yapraklarım. Koca çınar gölgemden eser kalmadı. Baharı
dört gözle bekleyen dallarıma bahar gelmez oldu. Yok mu bana yardım edebilecek biri?
• Çiçek: Merhaba benim adım Çiçek Çimçim. Benimde halim arkadaşlarımdan farksız.
İnsanların bilinçsizce topraklara attığı atıklar içindeki bileşenler köklerimle hayata
tutunduğum topraklarda kirlenmeye neden oluyor. Ben ve birçok bitki arkadaşım da toprak
kirliliğinden etkileniyoruz. Hatta birçok bitki arkadaşım çürüyüp gittiler. Bu da yetmezmiş
gibi koparıldık, üzerimize basıldı insanların umurunda bile değiliz. Biz onları hoş kokularla
karşılarken bize zarar verdiler. Biz bunları hak etmedik bize yardım edin.
• Balık: Merhaba benim adım Balık Bombom. Benim de çınar arkadaşım gibi büyük bir
sorunum var. Engin denizlerde şen şakrak gezer eğlenirdim. Tertemiz sularda okyanuslara
açılır yüzgeçlerim yorulana kadar yüzerdim. Fakat gün geçtikçe insanlar sularımızı çöpleriyle
kirletti yaşam alanımızı daralttı. Fabrika ve kanalizasyon atıkları yüzünden birçok balık
arkadaşımı zehirlenerek kaybettim. Üstüne üstlük açgözlülüklerinden dolayı hiç durmadan
hepimizi avladılar. Avcılık katliam boyutuna ulaştı. Ben hayatta kaldım ama bana sunulan bu
ortamda ne kadar dayanabilirim? Yok mu bana yardım edebilecek biri?
• Güvercin: Merhaba benim adım ise Güvercin Gomgom. Diğer arkadaşlarım gibi bende
insanlardan şikâyetçiyim. Yaşadığımız çevreyi kirlettikleri yetmiyormuş gibi bizi tutsak
etmekten bile kaçınmıyorlar artık. Geçenlerde bir çocuk sapanla kanadımı yaraladı uçamaz
oldum. İnsanlar yaşadığımız doğayı kirletiyorlar. Yaşam ortamlarımızın insanlarca yok
edilmesi, sayımızı hızla azaltıyor. Tarım ilaçları nedeniyle soyları tükenen kelaynaklar gibi
olmak istemiyoruz. Doğadaki tüm canlılar olarak şikâyetçiyiz ve bir çözüm istiyoruz. Bize
yardım edecek yok mu?
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL
TASARIMI DERSİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. İlhan TURAN
Sebahat ÇORAPÇI
ÖZET
Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının zorunlu dersi olan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
dersinin etkililiğini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmaya 10 kız, 12 erkek öğrenci olmak üzere toplam
22 sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup aynı zamanda gözlem yöntemi de
uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği belirlenmiş olup Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin yeterlilik ve kazanımlarına ilişkin öğretmen adaylarına yönelik
sorular hazırlanmış ve görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde ise nitel araştırma yöntemlerinden betimsel
analiz yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler öğretimi, eğitim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi, etkililik.
ABSTRACT

Today’s world is experiencing a very rapid change in every field. One of the areas where this change is most
influential is education. Educational institutions are constantly renewing themselves so that students can keep up
with changing conditions. In this context, especially education programs, approaches and textbooks are being
revised in the light of changing needs. Another factor directly affecting education in our age is the developments
in teaching technology. The change in this area offers important contributions to effective and lasting learning as
well as facilitating teachers and students. In other words, through education technology, students can have an
effective, lasting and fun learning environment.
The changes and developments that took place in the field of education directly affected teacher education and
the education faculty programs in our country were renewed in 1998. The number of lessons related to the
teaching profession has been increased in the new program. One of these courses is 'Teaching Technologies and
Material Design'. In this course, it is aimed to teach the teacher candidates the ability to use instructional
technologies and material development skills related to the field of education that they will be responsible for
(Demircioğlu, I. H. and Turan, I. (Eds.), 2012.)
This study was designed to investigate the effectiveness of social studies teaching subjects, which are
compulsory subjects of instructional technology and material design course. A total of 22 social studies teacher
candidates, including 10 female and 12 male students, participated in the study. The study was a qualitative
study and observation method was applied at the same time. Semi-structured interview technique has been
determined as a data collection tool and questions have been prepared and opinions of candidate teachers
regarding the qualifications and achievements of Instructional Technology and Material Design course have been
prepared. In the analysis of the data, descriptive analysis method was used in qualitative research methods.
The following problem culmination has been determined in line with the aim of the study: “What are the
qualifications and achievements of Instructional Technology and Material Design course according to the
opinions of Social Science teacher candidates?”
When the opinions of the prospective teachers are evaluated by transferring the knowledge and skills obtained
from the ETMD course to practice, it is understood that most of the prospective teachers consider themselves
sufficient in this respect.
The following findings can be suggested:
 Instructional technologies are also required to be included in other courses in the program.
 Faculties should be allowed to experience more instructional technology in teaching practice under the
guidance of the advisors of the candidate teachers who do not see the technology solely as hardware.
 The additional involvement of students who feel insufficient in the technological sense can be
encouraged by the teaching application staff so that the lessons learned in ÖTMT are combined with
experience in teaching practice and more application activities are given.
 An elective course related to this course can be put in place for students who feel insufficient in terms
of technology.
Key Words: Teaching social studies, Teaching technologies and material design, Effectiveness
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GİRİŞ
Asrımızda her alanda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin en fazla
etkilediği alanlardan birisi eğitimdir. Eğitim kurumları öğrencilerin değişen şartlara ayak
uydurabilmesi için, sık sık kendilerini yenilemektedirler. Bu çerçevede özellikle eğitim
programları, yaklaşımları ve ders kitapları değişen ihtiyaçlar ışığında yeniden
düzenlenmektedir. Çağımızda eğitimi doğrudan etkileyen diğer bir unsur ise, öğretim
teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerdir. Bu alandaki değişim, öğretmen ve öğrencilere
kolaylık sağlamanın yanında, etkili ve kalıcı öğrenmeye önemli katkılar sunmaktadır. Başka
bir deyişle eğitim teknolojileri aracılığıyla öğrenciler, etkili, kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme
ortamına kavuşabilmektedirler.(Demircioğlu, İ. H. ve Turan, İ. (Eds.),2012).
Eğitim alanında meydana gelen değişim ve gelişmeler, öğretmen eğitimini doğrudan
etkilemiş ve ülkemizde eğitim fakülteleri programları 1998 yılında yenilenmiştir. Yeni
programda öğretmenlik mesleğiyle ilgili derslerin sayısı artırılmıştır. Bu derslerden bir tanesi
‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ dersidir. Bu ders çerçevesince öğretmen
adaylarına, sorumlu olacakları öğretim alanıyla ilgili öğretim teknolojilerini kullanma ve
materyal geliştirme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.(Demircioğlu, İ. H. ve Turan,
İ. (Eds.),2012).
Türkiye’de öğretmen adaylarını yetiştiren Eğitim Fakültelerinin lisans programlarının ilk
yıllarında öğrencilere genel kültür, konu alanı ve öğretmenlik meslek bilgileri birbirlerinden
bağımsız olarak verilmektedir. Aday öğretmenler, daha sonra almış oldukları bu ders ile
öğretim teknolojilerinin kullanımlarını ve materyal geliştirmeyi öğrenirler. Öğretmen
adaylarından son sınıfa geldiklerinde Öğretmenlik Uygulaması dersinde alan bilgilerini
aktarırken meslek bilgisi ile öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme bilgilerini
bütünleştirerek uygulama yapmaları beklenir. Nitelikli öğretmen olarak yetişmek için bu
önemli bir öğedir. Öğretmen adayları ÖTMG dersini aldıktan sonra bilgilerini daha etkili,
çekici ve verimli bir biçimde sunabilme yeterliliği kazanmaktadırlar (Gündüz ve Odabaşı,
2002, s.46-47).
Bu ders sayesinde, öğretmen adayları, öğrenci için öğrenmeyi daha zevkli hale getirmeyi,
soyut kaldığı için öğrenilmesi güçleşen noktaları, yaparak yasayarak öğrenmenin zevkini
materyallerden yararlanarak anlaşılır hale getirmenin mümkün olduğunu öğrenebilmektedir.
Derste bir yandan çeşitli öğretim teknolojilerini öğrencilere tanıtmak, verecekleri mesaja
uygun ortamları düzenlemede onlara rehberlik etmek diğer yandan öğretmen olduklarında
ellerindeki olanaklar ile öğretim materyalleri geliştirmelerine yardımcı olmak
hedeflenmektedir. Öğretmen adayları ders kapsamında çeşitli materyaller hazırlamakta ve
materyal geliştirme sürecini arkadaşlarıyla birlikte paylaşmaktadırlar. Öğrenciler kendi
hazırladıkları materyallerle birlikte diğer materyal örneklerini de görme fırsatı elde
etmektedirler (Kolburan Geçer’den aktaran Çalışoğlu, 2015, s.25).
Bu bağlamda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı [ÖTMT] dersi teori ve
uygulama saatleri ile bir denge sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders öğretmen adaylarının
meslek hayatlarında buluşacakları öğrencilerinin, öğrenmelerine katkı sağlayacak öğretim
teknolojisi ve materyallerini geliştirebilir ve kullanabilir olmalarını hedeflemektedir. Eğitim
teknolojisi unsurları olan araç-gereçlerin eğitim-öğretimdeki önemi burada sorgulanamayacak
kadar iyi bilinmektedir. Öğretim materyallerinin öğretim ortamında farklı amaçlar için
kullanıldığı bir gerçektir. Materyaller, bazı öğretim ortamlarında öğretmeni destekleyici
amaçla kullanıldığı halde, bazı ortamlarda ise tamamen öğretmen rolü üstlenerek içeriği
doğrudan öğrencilere aktarmaktadır (Şahin & Yıldırım, 1999, s.12). Çok genel olarak bunlar,
zengin öğretim ortamları oluşturarak süreci daha zevkli ve daha çekici hale getirirler. Araçgereç ve materyallerin öğretimdeki yeri ve önemi Yalın (2002) ve Şimşek (2002) tarafından
aşağıdaki şekilde özetlemektedirler. Araç-gereç ve materyaller;
1. Çoklu öğrenme ortamları sağlarlar,
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2.Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar,
3. Dikkat çekerler,
4. Hatırlamayı kolaylaştırırlar,
5. Soyut şeyleri somutlaştırırlar,
6. Zamandan tasarruf sağlarlar,
7. Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar,
8.Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar,
9. İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar (Yalın’dan aktaran Alım,2007),
10. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir,
11. Sözcük gelişimine katkı sağlar (Şimşek’den aktaran Alım,2007).
Öğretmen nitelikleri değişik olarak tanımlanabilir olsa da ortak olan öğe, öğretmenlerin
öğretimi etkinleştirmek amacı ile materyal üretmeleri ve kullanmalarıdır (Uşun, 2000, s.7).
Materyaller, müfredat programının önemli bir parçası olup pek çoğu somut ve görülebilir
özelliktedir. Öğretim programlarının amaçları belirlenirken dilbilim ve öğretimsel
materyaller, bu özelliklerin somutlaştırılmasına ve uygulamaya konulmasına yardımcı olur
(Yaman,2007, s.59)
Eğitimde araç-gereç ve materyal kullanmanın önemi bilinmekle birlikte bazı branşlarda
yeterince kullanıldıkları söylenemez. Buna yönelik çok sayıda araştırma vardır. Örneğin,
Doğanay-Zaman-Alım (2002) ortaöğretim coğrafya eğitiminde, artık bilgisayar destekli
eğitim aşamasına ulaşmış olmamıza rağmen, okullarımızda mevcut olsa da, klasik ders araçgereçlerinden bile yeterince faydalanılmadığı; Aşan (2002) öğretmen adaylarının çoğunun,
teknolojiyi kendi derslerinde nasıl kullanabileceği konusunda sınırlı bilgiyle eğitim
fakültelerinden mezun oldukları; Uçar (1999) öğretmenlerin büyük bir bölümünün hizmet
öncesi eğitimlerinde öğretim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve becerilerle
donatılamadığından, öğretim süreçlerinde teknolojiyi kullanma açısından eksiklikleri
olduğunu ve İşman (2002) öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreçlerinde yeni teknolojileri
kullanmadıklarını ortaya koymuşlardır. (Alım, 2007, s.248)
Özetlersek, yurt içi ve yurt dışı alan yazılarında öğrenme ve öğretme sürecinde farklı
öğretim teknolojisi ve materyal kullanımı ile ilgili önem vurgulanmıştır. Bu kullanımların
öğretmen eğitiminde beceri olarak kazandırılması konusunda fikirler beyan edilmiş ve
çalışmalar yapılmıştır. Bunun için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin
öğretim süreci sonucunda, öngörülen kazanımlar kadar bunlara ulaşma derecesi de önemlidir.
Bu çalışma ile önemi vurgulanan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin eğitim
fakültelerinde eğitim görmekte olan Sosyal bilgiler öğretmen adaylarında gerekli beceriyi
sağlayıp sağlamadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bahsedilen becerilerin kazanımında Öğretim
Teknolojisi ve Materyal Tasarımı dersinin etkisi, çalışma sonucunda değerlendirilmiştir.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okutulan
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin etkililiğini Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği programında okuyan öğretmen adayları görüşleri doğrultusunda ortaya koymak
ve değerlendirmektir. Araştırma nitel bir çalışma olup aynı zamanda gözlem yöntemi de
uygulanmıştır.
Çalışmanın teorik boyutu için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği belirlenmiş olup Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı dersinin yeterlilik ve kazanımlarına ilişkin öğretmen adaylarına yönelik
sorular hazırlanmış ve görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde ise nitel araştırma
yöntemlerinden Betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
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EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın evrenini, 2015/2016 Eğitim/Öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına devam edip, Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır.
Örneklem olarak ise, çalışmaya 10 kız, 12 erkek öğrenci olmak üzere toplam 22 sosyal
bilgiler öğretmen adayı katılmıştır.
PROBLEM CÜMLESİ VE ALT PROBLEMLER
Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki problem cümlesi belirlenmiştir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine göre Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersinin yeterlilik ve kazanımları nelerdir?
Alt Problemler;
1. Öğretim teknolojileri ve materyallerin kullanılmasının sosyal bilgiler derslerinde
öğretimin etkililiğini arttırdığını düşünüyor musun?
2. Ders kapsamında yeni teknoloji ve araç-gereçleri kullanmada istekli misin?
3. Eğitim teknoloji ve materyallerini öğretim ortamında kullanırken zorlanıyor
musunuz?
4.Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde üzerinde durulan ama
uygulamada gerekli olmadığını düşündüğün konular var mı?
5.Size sunulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde yapılan
etkinlikleri dikkate alarak kendini bu dersin yeterlilikleri konusunda değerlendirebilir
misin?
6. Öğrencilerin kullandığınız materyallere ilgisi nedir? (Power point, video, akıllı
tahta, çalışma yaprakları) Kendi hazırladığınız diğer materyallerin adını yazın ve
öğrenci ilgisini kısaca belirtin?
7.Okul deneyimi ve okul deneyimi uygulamalarında geçirdiğin yaşantılarını
düşündüğünde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinden edindiğin bilgi
ve becerileri uygulamaya aktarmada kendini nasıl değerlendiriyorsun?
SINIRLILIKLAR
Bu çalışma araştırmaya katılan öğrencilerin görüşleri ile sınırlıdır.
Bu çalışma 2015/2016 Eğitim ve Öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına devam edip, Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Geliştirme dersini alan öğretmen adaylarından 22 öğrenci ile sınırlıdır.
BULGULAR
Bu bölümde bulgular, alt problemlere göre incelenmeye çalışılmıştır. Öğretmen
adaylarının araştırma sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgular her bir görüşme
sorusu ana tema kabul edilerek ele alınmıştır. Bu bağlamda ilk sorduğumuz soru;
Öğretim teknolojileri ve materyallerin kullanılmasının sosyal bilgiler derslerinde
öğretimin etkililiğini arttırdığını düşünüyor musun” sorusudur. Öğrencilerin tamamı bu
soruyu evet biçiminde yanıtlamıştır. (Tablo 1). Örneğin Kod 12 “Öğretim teknolojileri ve
materyallerin kullanılmasının öğretimin niteliğini artırdığını düşünüyorum. Çünkü Dale’nin
de dediği gibi öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi
öğrenilir ve öğrenme o kadar kalıcı olur. Düz anlatım tekniğinde hem öğretmenin hem de
öğrencinin dersten sıkılma olasılığı fazladır. Öğrenmenin kalıcılığı azdır. Bu yüzden derste
öğretim teknolojileri ve materyallerinin kullanılması bence zorunluluktur.” biçiminde
cevaplamıştır.
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TABLO 1: Öğretim teknolojileri ve materyallerin kullanılmasının sosyal bilgiler derslerinde
öğretimin etkililiğini arttırdığını düşünüyor musun? İlgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının
görüşleri.

f
Evet

20

Kısmen

2

Hayır

-

TOPLAM

22

Bu bağlamda öğrencilere 2. olarak sorduğumuz "Ders kapsamında yeni teknoloji ve araçgereçleri kullanmada istekli misin?" sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 21 tanesi evet bir
tanesi de kısmen biçiminde cevaplamıştır. Olumsuz cevap veren öğrenci bulunmamaktadır.
(Tablo 2).Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının neredeyse
tamamı yeni teknoloji ve araç-gereçleri kullanmada istekli olduklarını belirtmişlerdir.
Bu öğrencilerden KOD 1 Çağın getirdiklerini eğitim ortamına taşımalıyız. Biçiminde
yanıtlarken KOD 5 ise Teknolojinin olanaklarından yararlanmak istiyorum. Biçiminde cevap
vermiştir. Diğer taraftan KOD 8 ise, bilgilerin kalıcılığında, teknolojinin önemine dikkat
çekerek, “Bilgilerin kalıcılığı açısından teknoloji araç-gereçleri önemli” olduğunu ifade
etmiştir.
Sorumuza kısmen cevabını veren, KOD 21 ise, teknolojik kullanımın başta sağlık olmak
üzere bazı sakıncalarının olduğunu bu nedenle dikkatli kullanmak gerektiğini açıklamıştır.
TABLO 2: “Ders kapsamında yeni teknoloji ve araç-gereçleri kullanmada istekli misin?”
ilgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri.

f
Evet

21

Kısmen

1

Hayır

-

TOPLAM

22

Bu bağlamda öğrencilere 3. olarak sorduğumuz “Eğitim teknoloji ve materyallerini
öğretim ortamında kullanırken zorlanıyor musunuz?” sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 8
tanesi zorlanıyorum, 11 tanesi zorlanmıyorum ve 3 tanesi de kısmen biçiminde cevaplamıştır.
(Tablo 3).
KOD 4 adlı öğrenci zorlandığını belirtirken sebebini “ öğretimde gerek duyduğu bazı
bilgisayar program ve animasyonlarını yeterince bilmediğini bundan dolayı zorlandığını
belirtmiştir. KOD 9 ise akıllı tahtayı kullanamadığını söylemiştir.
Kısmen zorlandığını ifade ederken KOD 5 Okul ve yakın çevreden maddi destek
alınmadığı takdirde zorlanıldığını beyan etmiştir.
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TABLO 3: Eğitim teknoloji ve materyallerini öğretim ortamında kullanırken zorlanıyor
musunuz? İlgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri.

f
Zorlanıyorum

8

Kısmen zorlanıyorum

3

Zorlanmıyorum

11

TOPLAM

22

Bu bağlamda öğrencilere 4. olarak sorduğumuz “Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersinde üzerinde durulan ama uygulamada gerekli olmadığını düşündüğün konular
var mı?” sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 14 tanesi yok, 6 tanesi var ve 2 tanesi de kısmen
biçiminde cevaplamıştır. (Tablo 4).
Var diyen 6 öğrenci bazı konuların diğer derslerde de olduğunu bu nedenle tekrarının
zaman kaybı olduğunu söylemektedir.
TABLO 4: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde üzerinde durulan ama
uygulamada gerekli olmadığını düşündüğün konular var mı? İlgili sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının görüşleri

f
Yok

14

Kısman var

2

Var

6

TOPLAM

22

Bu bağlamda öğrencilere 5. olarak sorduğumuz “Size sunulan Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı dersinde yapılan etkinlikleri dikkate alarak kendini bu dersin yeterlilikleri
konusunda değerlendirebilir misin?” sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 14 tanesi yeterliyim, 4
tanesi yeterli değilim ve 4 tanesi de kısmen biçiminde cevaplamıştır. (Tablo 5).Yeterli
olanların görüşleri incelendiğinde;
Yeterli olanlar KOD 3 “Yaptığım materyalleri öğrencilerin anlamasını temel alıyorum.
Başarabildiğime inanıyorum.” KOD 21 “ Materyal geliştirmede kendimi yaratıcı
hissediyorum” gibi görüşler ifade ederken, kısmen yeterli olduğunu ifade edenler, ise KOD 9
“Aldığım bu ders tam bir yeterlilik sağlamamıştır.”, “Yaratıcıyım fakat bilgide kendimi eksik
görüyorum.” gibi açıklamalarda bulunmuştur.
Yetersiz görenlerin gerekçeleri ise KOD 8 “Teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmede
eksiklerimin olduğunu düşünüyorum.”, KOD 13 “Sınıfın kalabalık olması ve her öğrencinin
bir uygulama yapması dersin yeterliliğini azaltıyor.” gibi ifadelerdir.
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TABLO 5: Size sunulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde yapılan
etkinlikleri dikkate alarak kendini bu dersin yeterlilikleri konusunda değerlendirebilir misin?
İlgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri

f
Yeterliyim

14

Kısmen yeterliyim

4

Yeterli değilim

4

TOPLAM

22

Bu bağlamda öğrencilere 6. olarak sorduğumuz “Öğrencilerin kullandığınız materyallere
ilgisi nedir? (Power point, video, akıllı tahta, çalışma yaprakları) Kendi hazırladığınız diğer
materyallerin adını yazın ve öğrenci ilgisini kısaca belirtin?” sorusudur. (Tablo 6).
Öğretmen adaylarının görüşlerine göre; ortaokul öğrencilerinin görselliği ve eğlenceli yanı
olan materyallere olan ilgisinin daha olumlu ve yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
Akıllı tahtaya olan ilgilerine yönelik görüşlerde olumsuz cevaplara rastlanmamıştır.
Öğrencilerin en az ilgili oldukları materyallerin Power point ve çalışma yaprakları olduğu, en
fazla ilgi gösterdikleri ve dikkatlerini çeken materyallerin ise video ve akıllı tahta olduğu
görüşlerden çıkarılmaktadır.
TABLO 6: Öğrencilerin kullandığınız materyallere ilgisi nedir? (Power point, video, akıllı
tahta, çalışma yaprakları) Kendi hazırladığınız diğer materyallerin adını yazın ve öğrenci
ilgisini kısaca belirtin? İlgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri

Power point

Video
Öğrencilerin
kullandığınız
materyallere ilgisi nedir?
(Power point, video, akıllı
tahta, çalışma yaprakları)
Akıllı tahta

Çalışma yaprakları
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Yoğun yazı olmadığı sürece ilgi duyuluyor.

2

Öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor.
En çok istekli oldukları materyal.
Fazla ilgi uyandırmıyor.
Gözleri yoruyor çocuklar sıkılıyor.
Farklı bilgi ve görseller varsa ilgileniyorlar.

8
2
2
4
3

Ders motivelerini arttırıyor zevk alıyorlar

4

Öğrencilerin genelde ilgisini ve dikkatini çekiyor.
Bazen sıkıcı bulabiliyorlar.
Eğlenceli, renkli yanı varsa ilgi çekiyor.
En çok istekli oldukları materyal.

10
2
4
4

En çok akıllı tahtaya ilgileri var.

4

Öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor.
Okulda akıllı tahta olmadığı için bilmiyorum.

10
1

Eğlenceli buluyorlar.
Görsellik fazla olduğu için dikkat çekiyor.
Renkli olduğunda severek yapıyorlar zevkli hale
geliyor.
Öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor.
Fazla ilgi uyandırmıyor.
En ilgili oldukları materyal.
Çok uzun ve görsel kullanılmadığında sıkılıyorlar.

3
2
5
8
4
1
1
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Bu bağlamda öğrencilere 7. olarak sorduğumuz “Okul deneyimi ve okul deneyimi
uygulamalarında geçirdiğin yaşantılarını düşündüğünde Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersinden edindiğin bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmada kendini nasıl
değerlendiriyorsun?” sorusudur. Öğrencilerin bu soruya 8 tanesi yeterliyim, 7 tanesi yeterli
değilim ve 7 tanesi de kısmen biçiminde cevaplamıştır. (Tablo 7).
Yeterli olduğu yönünde görüş bildirenler KOD 1 “Sıkıntı yaşamıyorum. Öğrendiklerimi
uygulamaya aktarabiliyorum” KOD 11 “Teknolojik araç gereç ve materyalleri başarılı, aktif
bir şekilde kullanıyorum.” ve KOD 7 “Ders sayesinde hazırlandığım materyallerden
faydalanabiliyorum.” gibi açıklamalarda bulunmuşlardır. Kendisini yeterli görüp fakat bu
yeterliliği bu dersin kazandırmadığı yönünde görüş bildiren KOD 3 “Teknolojik araçların
kullanımını ve uygulamasını okullardaki deneyimlerimden öğrendim. Dersin katkısı olmadı.”
açıklamasında bulunmuştur.
Kendini yetersiz görenlerin gerekçeleri ise KOD 18 “Bilgi, becerilere sahip olsak da
uygulamaya dökmek zor.” KOD 2 “Uygulamalarda verilen süre kısıtlı.” ve KOD 19
“Tecrübesizlik, materyalleri sunmada sorun oluyor.” gibi ifadelerdir.
Tablo 7: Okul deneyimi ve okul deneyimi uygulamalarında geçirdiğin yaşantılarını
düşündüğünde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinden edindiğin bilgi ve
becerileri uygulamaya aktarmada kendini nasıl değerlendiriyorsun? İlgili sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının görüşleri.

f
Yeterliyim

8

Kısmen yeterliyim

7

Yeterli değilim

7

TOPLAM

22
SONUÇ

Araştırma kapsamında alınan öğrencilerin “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme”
dersinin bilişsel alan ile ilgili yeterlik düzeyleri incelendiğinde, bu alandaki çoğu davranışı
yeterli düzeyde kazandıkları anlaşılmaktadır. Fakat programlarda yer alan herhangi bir dersin
amacına ulaşabilmesi için, o dersin bilişsel, duyusal ve psikomotor alandaki tüm
yeterliklerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Araştırmanın sonucuna göre, sosyal bilgiler öğretmen adayları ders kapsamında yeni
teknoloji araç-gereçleri kullanmada istekli olduklarını belirtmişlerdir. Bu kapsamda
“öğrencilerin sadece öğretmen odaklı eğitim almalarının yeterli olmadığını”, “dersin içeriği
gereği akıllı tahtaların çok işe yaradığını”, “bilgilerin kalıcılığı açısından teknolojik araç
gereçlerin önemli olduğunu” bu yüzden derslerinde mutlaka kullandıkları görüşleri üzerinde
durmuşlardır.
Bununla beraber öğretmen adayları, bu araç-gereçleri kullanmada teknik aksaklıklardan
dolayı sıkıntı yaşadığını”, “bilmedikleri bilgisayar programlarında zorlandıklarını” ve “akıllı
tahtayı uygulamalı olarak görmedikleri için zorlandıklarını” belirtmişlerdir.
Öğretmen adayları ÖTMT dersinin sağladığı kazanımlar ile ilgili olarak, “dersi
anlaşılabilir ve somut kılmayı”, “öğrenciye ve kazanıma uygun materyal hazırlamayı”, “daha
ekonomik materyaller yapabilmeyi”, “dersi monoton olmaktan çıkarıp eğlenceli hale
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getirmeyi” ve ”daha rahat sunum hazırlayıp uygulayabilmeyi” gibi kazanımları elde ettiklerini
belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarının ÖTMT dersinden edindiği bilgi ve becerileri uygulamaya
aktarmada kendilerini değerlendirdikleri görüşler incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük
kısmının kendisini bu konuda yeterli gördüğü anlaşılmaktadır. Kendisini yeterli görmeyen
öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde ise;
KOD 18 “Bilgi, becerilere sahip olsak da uygulamaya dökmek zor.” KOD 2
“Uygulamalarda verilen süre kısıtlı.” gibi açıklamalarda bulunmuşlardır.
TARTIŞMA
Türkçe öğretmeni adayları ile yapılan çalışmada öğretmen adayları öğretim materyali
hazırlama konusunda ÖTMT dersini etkili bulmadıklarını belirtmiştir (Yaman, 2007). Yaman
(2007) çalışmasında adayların alanlarında öğretim teknolojisi kullanımı ile ilgili kendilerini
eksik hissettikleri sonucu da vurgulamıştır. Öğretim teknolojisi ve materyal kullanımı
konusunda fen bilgisi öğretmenleri ile yapılan araştırma ve gözlemler alana farklı bir bakış
açısı daha kazandırmıştır. Yapılan çalışmada (Karamustafaoğlu, 2006) ilköğretim okullarında
fen ve teknoloji öğretmenlerinin ders içi etkinliklerde materyal kullanımına olumlu tutum
sergiledikleri belirtilse de, gözlemler sırasında uygulama istenilen seviyede çıkmamıştır.
Yılmaz (2007) öğretmen eğitiminde teknoloji eğitimi ile ilgili çalışmasında mevcut ve
gelişmekte olan teknolojilerin eğitim ortamında kullanılmasının ve öğretimin kalitesine katkı
sağlamadaki önemini vurgulamıştır.
Aşan’a (2002) göre öğretmen adaylarının çoğu, teknolojiyi kendi derslerinde nasıl
kullanabileceği konusunda sınırlı bilgiyle eğitim fakültelerinden mezun olmaktadırlar. Bu
yüzden öğretmen adayları hizmet öncesi eğitimlerinde bu dersi almış olmalarına rağmen
öğretmen olduklarında öğretim teknolojilerini kullanmakta ve buna bağlı olarak materyal
geliştirmekte sorun yaşamaktadırlar. Bununla birlikte Şahin (2003), öğretmen adaylarını
yetiştiren fakültelerde uygun teknoloji laboratuvarları bulunması ve buralarda aday
öğretmenlere kendi materyallerini üretme olanağı sağlanması gerektiğini belirtmiştir.
Özer ve Kahramanoğlu’nun (2011) yaptığı çalışmanın sonucuna göre öğretmen
adaylarının “değişik materyaller sayesinde konuların öğrencilerin belleğinde daha anlamlı bir
hale geldiğini” ifade etmeleri ile araştırma bulgularını destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
Özer ve Tunca’nın (2014) yaptığı araştırmada “öğretim materyalinin öğrenmeyi
kolaylaştırması, öğrencilerin dikkatini çekmesi ve derse olan ilgiyi artırması gibi nedenlerle
öğretmen adaylarının materyal hazırlayacağı ve kullanacağı sonucuna ulaşılması” ifadesinin
de araştırma bulgularıyla örtüştüğü söylenebilir. Özer ve Tunca’n ın (2014) yaptığı
araştırmada, öğretmen adaylarının materyal hazırlama konusunda, kullanılan malzemeden
kaynaklı, zamanı iyi yönetememekten kaynaklı, materyalin maliyetinden ve boyutundan
kaynaklı güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir.
Öğretimde teknoloji ve materyal kullanımı ile ilgili yapılan farklı bir çalışmada ise
öğretmen adayları hizmet öncesi dönemlerinde aldıkları eğitimi ve alanlarındaki öğretmenlik
uygulamalarını öğretim teknolojileri konusunda yetersiz olarak ifade etmişlerdir.
Amerika’da Teknoloji Değerlendirme Ofisi (Office of Technology Assesment) tarafından
yürütülen bir araştırma sonucunda, öğretmenler ve adaylar öğretim teknolojileri konusunda
kendilerini yetersiz hissettiklerini, hizmet-içi eğitimde etkili eğitimi alamadıklarını, öğretime
dâhil edilecek teknolojileri öğrenmediklerini belirtmişlerdir. Elde edilen bu sonuçların
araştırma bulgularını desteklediği söylenebilir.
ÖNERİLER
Elde edilen bulgular ışığında şunlar önerilebilir:
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 Öğretim teknolojileri programdaki diğer derslerin içerisinde de bulunması gereklidir.
 Fakülteler, teknolojiyi sadece donanım olarak görmemeli aday öğretmenlerin
danışmanlarının rehberliğinde öğretmenlik uygulamasında daha fazla öğretim
teknolojisi tecrübe etmelerine imkân verilmelidir.
 ÖTMT dersinde öğrenilen kazanımların öğretmenlik uygulamasında deneyimle
birleşmesi ve uygulama etkinliklerine daha fazla yer verilmesi dersin etkili olabilmesi
için teknolojik anlamda kendini yetersiz hisseden öğrenciler için ek çalışmalar
yapması öğretmenlik uygulama elemanı tarafından teşvik edilebilir.
 Teknoloji bakımından kendisini yetersiz hisseden öğrenciler için bu ders ile alakalı
bir seçmeli bir ders konulabilir.
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ÖZET
Bu araştırmada, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler
eğitiminin gerekliliğine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel
paradigmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubu, kolay ulaşılabilir durum
örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma gurubunu, farklı illerde görev yapan sınıf ve
sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda öğretmenlere uygulanmak üzere açık uçlu
sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmada kullanılmıştır. Veriler içerik analizi
tekniğinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğunun değerler eğitiminin gerekli
olduğunu düşündükleri bulgulanmıştır. Bireyler giderek kültürel ve toplumsal değerlerden
uzaklaştıkları için, öğretmenler değerler eğitiminin önemini vurgulamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Değerler, Değerler Eğitimi, Sosyal Bilgiler

TEACHERS' OPINIONS ON THE NECESSITY OF VALUES EDUCATION: A
CONTENT ANALYSIS
ABSTRACT

In this research it is aimed to identify the views of classroom and social studies teachers' opinions on
the necessity of values education. The research is a qualitative research. The study group of the
research was determined by using easily accessible sampling method. The working group was selected
from classroom and social studies teachers who served in different cities. Thus, a semi-structured
interview form including open-ended questions was used in this study to apply to teachers. The data
were figured out by using content analysis technique. It has been detected that the majority of the
teachers think values education is necessary. The teachers have emphasized the importance of values
education because individuals are increasingly distanced from the cultural and social values.
Key Words:Values, Values Education, Social Studies

GİRİŞ
Özellikle son çeyrek asırdaki bilimsel, teknolojik ve yapısal, hızlı ve baş döndürücü
gelişmeler, gerek insanın bilme kapasitesini zorlamakta, gerekse sosyal ve toplumsal alanda
etkili olmakta ve insanoğlunu bazı sorunlar ile karşı karşıya getirmektedir. Medya ve olumsuz
etkileri, sosyal adalet (sizlik), simültane yaşamlar ve daha sayılamayacak kadar çok etken
insanlığı yeni bir döneme sokmuştur. Savaşlar, çevre sorunları, şiddet olayları, ahlaki
çöküntüler, güvensiz yaşam, çeşitli şiddet olayları, manevi unsurların hızlı tükenişi ve bunlar
gibi diğer birçok unsur, bu sorunlarla baş edebilmek için bir karşı adım olarak “insan
davranışlarına yön veren inançlar bütünü (Ulusoy ve Dilmaç, 2012) ve insanların bütün
yaşamı boyunca davranışlarını yönlendirmede etkili ve hayatının şekillenmesinde önemli olan
öğeler (Yel ve Aladağ, 2009)” olarak tanımlanan değerleri bir kez daha akla getirmiştir.
Değerler doğru ve yanlışı ayırmamızı sağlayarak birlikte yaşamaya destek sağlar. Bu
dengeyi sağlayan değerler doğuştan gelmez yaşayarak öğrenilir. Sosyal bir varlık olan insanın
içinde yaşadığı topluma uyum saplayabilmesi için, toplumun değerlerini, tutumlarını,
inançlarını anlayarak, toplumsal değerleri kazanması gerekmektedir (Fidan, 2009).
1.
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Eğitim, toplumun idealine yönelik değerler sistemini bireylere iletmede önemli rol
oynamaktadır. Bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi,
içselleştirmesi başlı başına bir eğitim ve eğitici sorumluluğudur. Buna kısaca değerler eğitimi
denilmektedir. Değerler eğitiminin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline
getiren bireyler yetiştirmektir (Değerler Eğitimi Projesi Uygulama Kılavuzu, 2012–2013).
Değerlerin kazandırılmasında ailenin yanı sıra en önemli faktörlerden biri de
okullardır. Bu nedenle değerler eğitiminin okullarda verilmesi yönündeki tartışmalar giderek
önem kazanan ve tüm dünyada tartışılan konular haline gelmektedir. Dolayısıyla okullarda
birinci elden değerler eğitiminin inşacısı olan öğretmenlerin değerler eğitiminin gerekliliğine
ilişkin görüşlerinin ne yönde olduğunun bilinmesi, değerler eğitiminin gerek felsefi olarak
temellendirilmesinde, gerekse uygulanması aşamasındaki sorunların aşılmasında oldukça
önemlidir (Nalçacı ve Beldağ, 2015).
Değer eğitimi gençlerin değer geliştirmelerine yardımcı olmaya ve bireyin tatmin edici
yaşam kurmasına hizmet eder. Eğitimleri süresince; öğrencilere, sadece bilişsel ve psikomotor kazanımların verildiği bir anlayış, toplumu oluşturan bireylerin, değer, tutum vb.
duyuşsal kazanımları elde edememelerine neden olacaktır. Dolayısıyla, toplumsal bütünlüğün
sağlanması ve ortak amaçların belirlenmesi zor, hatta imkansız hale gelecektir. Bu durum,
değerler eğitiminin okullarda sistemli bir biçimde yapılması zorunluluğunu ortaya
çıkartmaktadır. Değerler eğitimi sırasında karşılaşılan sorunları en aza indirmek için yapılacak
ilk şey, etkili bir değerler eğitimi programının hazırlanmasıdır (Yazıcı,2006). Bu bağlamda
okullarda değerler eğitiminin uygulanmasında önemli rol üstlenen öğretmenlerin tutumu çok
önemlidir (Lovat, 2009).
Bu doğrultuda araştırmada ilkokul/ortaokullarda görevli sınıf ve sosyal bilgiler
öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi
amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak kurgulanan çalışma durum çalışmasına göre
desenlenmiştir. Literatürde durum çalışması bir olayın yoğun olarak çalışılması olarak ifade
edilmektedir (Glesne, 2013). Araştırmanın çalışma gurubu, kolay ulaşılabilir durum
örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir Buna göre çalışma grubunu ilkokul ve
ortaokulda görev yapan 27 sınıf ve sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Verilerin toplanmasında
araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Formun geliştirilme sürecinde uzman görüşü alınmış ve pilot uygulama yapılmıştır.
Görüşmeler nitel veri analiz yaklaşımlarından “Verilerin analizinde kalıpları, temaları,
önyargıları ve anlamları tespit etmek amacıyla belirli bir materyalin dikkatlice, ayrıntılı ve
sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanması(Berg and Lune, 2012)” olarak tanımlanan
içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri, iki araştırmacı tarafından ayrı
ayrı analiz edilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini belirlemede, Miles ve Huberman‘ın (1994)
güvenirlik formülüne göre başvurulmuştur. Görüş birliği yüzdesi .91 olarak belirlenmiştir.
Doğrudan öğretmen görüşlerinin verilmesinde (Ö-1, Ö-2) kodları kullanılmıştır.
2.

3. BULGULAR
Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin görüşleri
Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin
görüşleri
Branşlar

Görüş
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
Sınıf Öğretmenleri
Toplam

f
15
7
5
27

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin
görüşleri branşlarına göre değerlendirildiğinde, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamı
değerler eğitimini gerekliliğini ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde ise, 7 öğretmen değerler eğitiminin gerekli olduğunu ifade ederken 5 öğretmen
gerekli olmadığını vurgulamıştır.
Tablo 2. Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre değerler eğitiminin
gerekliliğine ilişkin görüşleri
Branşlar

Görüş
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Kadın
Erkek

f
9
13
5

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin
görüşleri cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kadın öğretmenlerin tamamının değerler
eğitiminin gerekliliği yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. erkek öğretmenlerin ise
çoğunluğunun (f=13) olumlu görüş belirttikleri bulgulanmıştır.
Tablo 3. Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenlerinin kıdem yıllarına göre değerler eğitiminin
gerekliliğine ilişkin görüşleri
Branşlar

Görüş
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

0-5 yıl
6-10 yıl
11-15

f
7
5
3
10
2

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin
görüşleri kıdem yılı değişkenine göre incelendiğinde ise genel olarak olumlu görüşlerin
baskın olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin
tamamı, 6-10 kıdeme sahip öğretmenlerin çoğunluğu ve 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin
tamamına yakınının olumlu görüş belirttikleri tespit edilmiştir.
Tablo 4.Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin
olumlu görüşler
Temalar

Toplumsal ve kültürel

Kodlar
Kültürel ve toplumsal değerlerin
unutulması/uzaklaşılması
Değerlerin kazanımı
Toplumun devamı
Eğitim vermek
İyi vatandaş yetiştirmek
Aileye verilen önemin azalması
Toplumun refah seviyesini yükseltmek
Geçmişe bağlılığın azalması
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(gelenek

vb)

f
10
8
7
5
4
2
2
1
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Kişilik

Teknolojinin etkisi

Kişilik gelişimi
Bireyselliğe yönelinmesi (bencillik)
Hazcılık
Teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri
Medya(dizi-sinema)’nın olumsuz etkileri
İnternet

6
3
1
3
1
1

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin olumlu
görüşlerinin analizi sonucunda görüşlerin toplumsal ve kültürel, kişilik ve teknolojinin etkisi
olmak üzere üç faklı tema toplandığı tespit edilmiştir.
Toplumsal ve kültürel teması incelendiğinde tekrar sırasına göre kültürel ve toplumsal
değerlerin (gelenek vb) unutulması/uzaklaşılması, değerlerin kazanımı, toplumun devamı,
eğitim vermek, iyi vatandaş yetiştirmek, aileye verilen önemin azalması, toplumun refah
seviyesini yükseltmek, geçmişe bağlılığın azalması kodları yer almaktadır. bu kodlar arasında
kültürel ve toplumsal değerlerin (gelenek vb) unutulması/uzaklaşılması, değerlerin kazanımı,
toplumun devamı, dikkat çekici frekansa sahiptir.
Kişilik teması ise kişilik gelişimi, bireyselliğe yönelinmesi (bencillik) ve hazcılık olmak
üzere üç koddan oluştuğu tespit edilmiştir.
Bir diğer tema olan teknolojinin etkisi temasında ise teknolojik gelişmelerin olumsuz
etkileri, medya(dizi-sinema)’nın olumsuz etkileri ve internet olmak üzere üç farklı kod yer
almaktadır.
Bulgular genel olarak incelendiğinde öğretmenlerin değerler eğitiminin gerekliliğine
yönelik olumlu görüşleri toplumsal ve kültürel ,kişilik ve teknolojinin etkileri temalarında
toplanmaktadır.
Toplumsal ve kültürel temasına ilişkin öğretmen görüşlerinden alıntılara aşağıda
verilmiştir:
(Ö 3): «Günümüzde toplumda ahlaki bir çöküntü yaşanıyor.Bu çöküntünün oluşmasında
tv’lerde yayınlanan çeşitli dizilerin işlediği konular(aşk),şiddet içerikli filmler,bilgisayar vb.
bunları sınırlı ve ölçülü kullanmayı bilmeyen yeni neslimiz hızlı bir şekilde ahlaki ve
toplumsal değerleri unutmaya yüz tutmuş durumda.Bu sebeple değerler eğitiminin
hayatımızın her kademesinde verilmesine destek veriyorum.»
(Ö 10): «Kültürel ve toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi toplumun geleceği
açısından önem arz eder. Birbirine saygılı, sorumluluk sahibi, sağduyulu, geçmişine saygı
gösterip sahip çıkan bir nesil yetiştirmek istiyorsak değerler eğitimine okullarda gerekli
önemi göstermeliyiz. »
(Ö 11): «Toplumun inşasında her bireyin aileden başlayarak ve okullarda devam eden,
değerleri öğrenme ve içselleştirme süreçlerinin gerekliliğine inanıyorum.»
(Ö12): «Çocukların toplumsal değerlerin bilincinde olmalarını sağlayarak benimsenmesini,
önemsenmesini sağlıyor. »
(Ö 14): «Toplumu ayakta tutan temel unsur değerlerimizdir. Bu sebeple bu eğitim içerisinde
bu konuya daha fazla yer verilmeli.»
Kişilik temasına ilişkin öğretmen görüşlerinden alıntılara aşağıda verilmiştir:
(Ö 5): «Öğrenciler-çocuklar büyürken değerler kavramından uzak büyüyorlar. Göz ardı
ediliyor ama çocuklar için en önemli kavramdır. Çocuk karakterini oluştururken ne kadar çok
değerle yoğrulursa o kadar sağlam, kendinden emin bireyler oluşur.»
(Ö 7): «Kısaca bireyi bir bütün olarak ele almak , onu topluma hazırlamak ve bunları işbirliği
içinde yapmak gereklidir. »
(Ö 12): «Öğrencilerin bencillikten uzaklaşması,kendini farkketmesi, iyi insan olması,ahlaki
yönden kendini gerçekleştirmesi için. »
Teknolojinin etkisi temasına ilişkin öğretmen görüşlerinden alıntılara aşağıda
verilmiştir:
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(Ö 2): «Günümüzde teknoloji sebebiyle gelişim ve değişim çok hızlı.Bu değişim içinde
çocuklarımız teknolojik araçlar sebebiyle toplumsal değerleri algılayamıyorlar.»
(Ö 6): «Değişen dünya, ilerleyen teknoloji faydalarının yanı sıra insan ilişkileri ve toplumsal
yaşamı da etkilemektedir.»
Tablo 5. Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin
olumsuz görüşleri
Temalar
Faydasına inanmama
İdeolojik algılama

Bütüncül olmaması

Kodlar
Formaliteden ibaret olması
Gereksiz
Tek tip insan yetiştirmek
Heterojenliği yok sayması
Değerler eğitiminin dini motiflerle dolu
olması
Ailede kazandırılmalı
Okul ve sosyal çevrenin değer açısından
birbirini desteklememesi
Sosyal hayatın ve okulun değer açısından
bütüncül olmaması

f
2
1
1
1
1
1
1
1

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin gerekliliğine ilişkin
olumsuz görüşlerinin faydasına inanamama, ideolojik algılama ve bütüncül olmaması olmak
üzere üç farklı tema altında toplandığı tespit edilmiştir.
Faydasına inanmama teması incelendiğinde formaliteden ibaret olması ve gereksiz
kodları dikkat çekmektedir.
İdeolojik algılama temasında tek tip insan yetiştirmek, heterojenliği yok sayması ve
değerler eğitiminin dini motiflerle dolu olması kodları yer almaktadır.
Bütüncül olmaması temasının ise ailede kazandırılmalı, okul ve sosyal çevrenin değer
açısından birbirini desteklememesi ve sosyal hayatın ve okulun değer açısından bütüncül
olmaması kodlarından meydana geldiği bulgulanmıştır.
Bulgular incelendiğinde öğretmenlerin değerler eğitiminin gerekliliğine yönelik
olumsuz görüşlerinin kaynağı olarak faydasına inanılmama,ideolojik bulunması,bütüncül
olmaması temalarına işaret ettikleri görülmektedir.
Faydasına inanılmama temasına yönelik öğretmen görüşlerinden alıntılara aşağıda yer
verilmiştir:
(Ö 24): «Formaliteden öteye geçmediğini düşünüyorum. »
(Ö 26): «Değerler eğitimini ay ay bölüp raporlar hazırlamak vs. tamamen formalitedir ve
kesinlikle hiçbir faydası yoktur. »
İdeolojik algılanma temasına yönelik öğretmen görüşlerinden alıntılara aşağıda yer
verilmiştir:
(Ö 1): «Böylesi taraflı bir sistemde değerler eğitimi kavramı tek düze insan yetiştirme
felsefesinin en büyük silahlarındandır. »
(Ö 25): «Fanatizm boyutunda ve dini motiflerin bolca olduğu değerler eğitimi kabul edilebilir
değildir.»
Bütüncül olmaması temasına yönelik öğretmen görüşlerinden alıntılara aşağıda yer
verilmiştir:
(Ö 8): «Değerler eğitiminin temeli ailede atılır.Okulda verilen değerler eğitiminin pratiği
sosyal ve aile hayatında ortaya çıkarılması gerekir.Günümüzdeki yaşam koşulları,aile
ortamı,sanal alem gibi ortamlarda değerler eğitiminden yoksun olduğu için,öğrenciye teoride
öğreteceğimiz ya da vereceğimiz değerler havada kalacaktır. »
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4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunluğunun değerler
eğitiminin gerekli olduğunu düşündükleri sonucuna varılmıştır. Bu görüşler incelendiğinde
toplumsal ve kültürel nedenlerle açıklanan tema dikkat çekmektedir. Öğretmenler, bireylerin
giderek kültürel ve toplumsal değerlerden uzaklaştıklarını belirterek bunun önüne geçebilmek
için değerler eğitiminin gerekli olduğuna vurgu yapmışlardır.
Alanyazın incelendiğinde değer tanımlarının birçoğunda kültürel ve toplumsal ögelere
vurgu yapıldığı görülmektedir (Ulusoy ve Dilmaç, 2012; Yel ve Aladağ, 2009). Aynı durum
değer sınıflamalarında da kendini göstermektedir (Acat ve Aslan, 2012; Spranger, 1928;
Rokeach, 1973; Schwartz, 1994). Kısaca değerlerin kültürel ve toplumsal yönden koruyucu ve
aktarıcı rolü ön plana çıkmaktadır.
Değerler eğitiminin gerekliliğini savunan öğretmenler kişilik ve teknolojinin etkisi
temasıyla bunu temellendirmişlerdir. Öğrencilerin giderek yalnızlaşması, bencilleşmesi gibi
durumların önüne toplum için kabul görmüş olan değerlerin eğitimle öğrencilere
kazandırılarak geçilebileceğini ifade etmişlerdir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ahlaki
sorunlarına karşı bir duruş olarak görülen değerler eğitimi (Kenan, 2009) teknolojik
gelişmelerin yanı sıra ortaya çıkan olumsuzlukları bir miktar azaltmada etkin olacağı
düşünülmektedir.
Çalışmada değerler eğitiminin gerekliliği ile ilgili olumsuz görüş belirten
öğretmenlerin sayısının gerekli olduğunu düşünen öğretmenlere göre daha az olduğu
görülmüştür. Bu görüşü savunan öğretmenler, değerler eğitiminin formaliteden ibaret olup
gereksiz olduğunu ifade etmişlerdir.
Yine aile ve sosyal çevrenin çocuğun kazandığı değerler üzerinde etkili olduğunu
belirtmişlerdir. Aile, sosyal çevre ve okulun ise birbirinden bağımsız olduğunu bu bağlamda
birlikte hareket edemediklerinden değerler eğitiminin olumlu sonuç vermeyeceğini
düşündükleri görülmüştür. Yaylacı (2016) ulaşılan olumsuz görüşlerle aynı yönde bulgulara
ulaşmıştır. Okulun değer kazandırmada yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Ancak 12 yıl
süren temel eğitimin değerlerden bağımsız olduğu düşünülemez. Çünkü eğitim değer yüklü
bir etkinliktir. Sonuç olarak okullarda değer kazandırmayalım demekle eğitim yapmayalım
demek yakın anlamlıdır denilebilir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur.
• Öğretmenlerin değerler eğitimi ile ilgili farkındalıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.
• Değerler eğitiminin gerekliliği ile ilgili gazete, tv programları gibi yayınlarda ,kamu
spotlarında bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
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