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FEN BİLGİSİ VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA ÖZ
YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Mustafa Zafer Balbağ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
zbalbag@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
kyenilmez@ogu.edu.tr
Özet
Etkili bir iletişimin temelini doğru konuşma becerisi şekillendirir. Öğretmenlik mesleğinde iletişimin çok
önemli olduğu düşünüldüğünde öğretmenlerin konuşma becerilerinin önemi de ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle öğretmenlerin konuşma öz yeterliklerinin ileri düzeyde olması gerekmektedir. Bu araştırmanın
amacı, fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeylerinin bazı
değişkenlere göre (cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, akademik başarı, iş deneyimi, anne ve baba eğitim
durumu) nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Araştırma, bir devlet üniversitesinin 2017–2018 eğitimöğretim yılında fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 200
öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, genel
tarama modeli kullanılmıştır. Model uyarınca, veri toplamak amacıyla, fen bilgisi ve ilköğretim
matematik öğretmen adaylarına, Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) tarafından geliştirilen “Öğretmen
Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği” veri toplama aracı olarak uygulanmıştır. Veri toplama
aracı ile elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla çözümlenmiş, fen bilgisi ve ilköğretim
matematik öğretmenliği adaylarının konuşma öz yeterliklerinin genel olarak olumlu ve yüksek düzeyde
olduğu bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen adayı, konuşma öz yeterlik, konuşma becerisi.
INVESTIGATION OF SPEECH SELF-EFFICACY LEVELS OF SCIENCE AND PRIMARY SCHOOL
MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO SOME VARIABLES
Abstract
The basis of effective communication is the ability to correctly speak. Considering the importance of
communication in the teaching profession, the importance of speaking skills of teachers also arises.
Therefore, teachers' self-efficacy should be at an advanced level. The aim of this study is to examine
how the level of speech self-efficacy of science and primary school mathematics teacher according to
some variables (gender, department, class level, academic achievement, work experience, mother and
father education status). The research was carried out on 200 pre-service teachers of a state
university in the academic year of 2017 -2018. In the research, quantitative research approach was
adopted and general screening model was used. In accordance with the model, “speaking self-efficacy
scale” was used to science and primary mathematics teacher candidates which was developed by
Katrancı and Melanlıoğlu (2013) as data collection tool. The data obtained by means of data collection
tool were analyzed by using SPSS package program and it was found that the self-efficacy of science
and primary school mathematics teacher candidates were generally positive and high level.
Keywords: Teacher candidate, speech self-efficacy, speaking skills.
GİRİŞ
Dil, bir düşünce ve ifade aracı olup, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan duyguları ve fikirleri aktarıcı
bir araçtır (İşcan, 2013). Konuşma ise dilin var olmasıyla ortaya çıkmıştır. Katrancı ve Melanlıoğlu
(2013)’e göre birey ve toplum hayatı açısından önemli bir olgu olan konuşma, doğuştan getirilen bir
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yetenek değil sonradan kazanılan ve geliştirilen bir beceridir. Konuşma becerisi ile kastedilen anadilini
doğru kullanan, belirttiği anlama uygun olarak duygu, tonlama ve vurgularına uygun biçimde eksiksiz
ve doğru olarak seslendirmedir(Ekici, 2017).
Yeni geliştirilen eğitim programlarında; okuyan, anlayan, düşünen, araştıran, sorgulayan, çözüm
üreten, dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştiren Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, konuşma
becerisi yüksek bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır(Güneş, 2013).
Farklı yöntem ve metotlarla geliştirilebilen konuşma becerisi ise etkili bir iletişimin temelini oluşturur.
Gerek yaşantımızda gerekse iş hayatımızda insanlarla kurduğumuz ilişkilerin şekillenmesi konuşma
becerimize bağlıdır. Konuşma becerimizin yüksek olması sözel iletişim becerimizi de güçlendirir. Sözel
iletişim becerisi, bir insanın nitelikli ve saygın olmasında belirleyicidir (Ekici, 2017). Bu özelliklere sahip
olması gereken pek çok meslek grubu olmakla birlikte bunlardan bir diğeri öğretmenliktir. Mesleği
gereği konuşma becerisini etkili bir biçimde kullanmak zorunda olan öğretmenler için bu durumun
önemi oldukça fazladır. Öğretmenin hem mesleğinde başarılı olması hem de öğrencilerine ve topluma
iyi bir rol model olabilmesi için dili doğru ve güzel bir şekilde konuşması gerekmekte ve özellikle
topluluk önünde konuşurken kendilerine güven duymaları beklenmektedir. Bunu belirlemenin yolu ise
öğretmenlerin konuşma öz yeterliklerinin tespitidir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin konuşma öz
yeterliklerinin yüksek olması istenilen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öz yeterlikle ilgili birçok tanım bulunmakla birlikte bunlardan bazıları şu şekilde ifade edilmektedir.
Bandura (1997)’ ya göre öz yeterlik “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri
organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı” dır. Schunk (1984) ise,
öz yeterliğin, bireyin yapmak zorunda olduğu bir işi ne kadar iyi yapabileceğine yönelik kendi
değerlendirmesi olduğunu ifade etmektedir. Literatür incelendiğinde öğretmen adaylarının konuşma
becerilerine ilişkin yeterlik algılarının düşük olduğu, kendilerini konuşurken istedikleri düzeyde ifade
edemediklerini, topluluk önünde konuşmaktan çekindiklerini göstermektedir(Ayan vd., 2014; Akkaya,
2012; Arslan, 2012; Arslan, 2010). Bu durum istenilmeyen ve nedenleri araştırılması gereken bir
durumu göstermektedir. Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterliklerinin mezun olmadan olumlu bir
şekilde arttırılması ve eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
Tüm bunlardan yola çıkarak, bu çalışmada, Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği
öğrencilerinin konuşma öz yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre (cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi,
akademik başarı, iş deneyimi, anne ve baba eğitim durumu) incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1. Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin konuşma öz yeterlik düzeyleri
cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
2. Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin konuşma öz yeterlik düzeyleri
bölüme göre farklılaşmakta mıdır?
3. Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin konuşma öz yeterlik düzeyleri sınıf
düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
4. Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin konuşma öz yeterlik düzeyleri
akademik başarıya göre farklılaşmakta mıdır?
5. Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin konuşma öz yeterlik düzeyleri iş
deneyimine göre farklılaşmakta mıdır?
6. Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin konuşma öz yeterlik düzeyleri anne
eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
7. Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin konuşma öz yeterlik düzeyleri baba
eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
YÖNTEM
Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri,
geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımıdır (Karasar, 2002).
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Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcılarını, bir devlet üniversitesinin 2017–2018 öğretim yılı Fen Bilgisi ve ilköğretim
Matematik Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 200 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Tablo 1’de katılımcıların özellikleri verilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların özellikleri
Katılımcıların Özellikleri

n

%

Cinsiyet

Kadın
Erkek

133
67

66.5
33.5

Akademik Ortalama

0-1.99
2.00-2.99
3.00-4.00

43
144
13

21.5
72.0
6.5

51
62
54
33

25.5
31.0
27.0
16.5

Sınıf Düzeyi

Sınıf
Sınıf
Sınıf
Sınıf

Bölüm

İlk. Matematik
Fen Bilgisi

100
100

50.0
50.0

İş Deneyimi

Var
Yok

76
124

38.0
62.0

Anne Eğitim Durumu

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

64
67
44
25

32.0
33.5
22.0
12.5

Baba Eğitim Durumu

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

29
49
82
40

14.5
24.5
41.0
20.0

Tablo 1’den de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 133’ü kadın, 67’si erkektir.
Öğretmen adaylarının 76’sının iş deneyimi varken 124’ünün iş deneyimi bulunmamaktadır. Akademik
ortalama açısından çoğunluğunun ortalaması 2.00 ile 2.99 arasındadır. Araştırmaya 51 birinci sınıf, 62
ikinci sınıf, 54 üçüncü sınıf ve 33 dördündü sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada ayrıca
katılımcıların Anne ve Baba eğitim durumları görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada, Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik
Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek iki bölümden oluşmaktadır.
Ölçek öncül bilgi ve değişkenlerin (cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, akademik ortalama, , iş deneyimi,
anne – baba eğitim durumları) yer aldığı ilk kısım ve öğrencilerin konuşma öz yeterlik düzeylerini
belirlemeyi amaçlayan ikinci kısımdan oluşmaktadır. Veri toplama aracı, 5 alt boyutta [Faktör 1:
Topluluk Önünde Konuşma(TÖK), Faktör 2: Etkili Konuşma(EK), Faktör 3: Konuşma Kurallarını
Uygulama(KKU) , Faktör 4: Konuşma İçeriğini Düzenleme(KİD) ve Faktör 5: Konuşmasını
Değerlendirme(KD)] 25 maddeden oluşan 5’li likert tipi (Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum,
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Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum) bir ölçektir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbah
Alpha) .92’dir. Ölçeğin beş alt boyutu için de iç tutarlılık katsayıları, 0.71 ile 0.85 arasındadır. Bu
çalışma için ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbah Alpha) .94’dür. Alt boyutlar için ise iç tutarlılık
katsayıları .70 ile .90 arasında değişmektedir.
Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart
sapma değerleri incelenmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma
verilerinin normal dağılıma uygunluğu incelenmiştir. Parametrik veya parametrik olmayan testleri
kullanmak için değişkenlerin normal dağılım gösterme durumları dikkate alınmıştır. Akademik ortalama
değişkeni dışında verilerin hepsi, normal dağılım göstermiş bu değişkenler için uygun olan parametrik
testler kullanılmıştır. Akademik ortalama değişkeni açısından normal dağılım gerçekleşmemiş olup
bunun için parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Öğretmen Adaylarının konuşma öz yeterlik
düzeylerinin cinsiyete, bölüme, iş deneyimi, durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla ilişkisiz örneklemeler için t testi; sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumuna göre farklılık
gösterip göstermediğini saptamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Öğretmen
Adaylarının konuşma öz yeterlik düzeylerinin akademik ortalama durumuna göre farklılık gösterip
göstermediğini saptamak için parametrik olmayan Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.
BULGULAR
Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik Düzeylerinin
Genel İstatistik Sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik
Düzeylerinin Genel İstatistik Sonuçları
Faktörler
N
Ortalama
Std. Deviation
1. Faktör: TÖK

200

3.3657

.77252

2. Faktör: EK

200

3.9217

.54114

3. Faktör: KKU

200

3.8510

.67489

4. Faktör: KİD

200

3.4300

.61194

5. Faktör: KD

200

3.7533

.68748

TOPLAM

200

91.3250

14.37437

Tablo 2’de görüldüğü öğretmen adaylarının söz konusu konuşma öz yeterlik düzeylerinin, genel olarak
olumlu ve yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Tablo 3 de, Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterliklerinin
Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları görülmektedir.
Tablo 3: Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterliklerinin
Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları
N
Ortalama
Sd
t
p
Faktörler
1.
Faktör: Erkek
TÖK
Kadın

67

3.4009

.79003

133

3.3480

.76596

Erkek

67

3.9726

.54169

Kadın

133

3.8960

.54107

67

3.8478

.72119

2. Faktör: EK
3.

Faktör: Erkek

.451

.653

.945

.346

-.047

.963
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133

3.8526

.65315

67

3.3507

.65721

Kadın

133

3.4699

.58633

Erkek

67

3.7015

.78739

Kadın

133

3.7794

.63284

Erkek

67

91.3881

15.80176

Kadın

133

91.2932

13.66193

KKU

Kadın

4.
KİD

Faktör: Erkek

5. Faktör: KD
TOPLAM

-.1.254

.212

-.704

.483

.042

.967

Tablo 3’e göre, cinsiyet değişkeni açısından toplamda ve alt boyutlarda öğretmen adaylarının konuşma
öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.
Tablo 4 de Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterliklerinin
Bölüme Göre t-testi Sonuçları görülmektedir.
Tablo 4: Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterliklerinin
Bölüme Göre t-testi Sonuçları
BOLUM
N
Ortalama
Sd
t
p
Faktörler
1. Faktör: TÖK

2. Faktör: EK

3. Faktör: KKU

4. Faktör: KİD

5. Faktör: KD

TOPLAM

FEN BILGISI

100

3.1629

.80070

ILK MAT

100

3.5686

.68946

FEN BILGISI

100

3.8350

.53049

ILK MAT

100

4.0083

.54039

FEN BILGISI

100

3.7000

.66027

ILK MAT

100

4.0020

.65843

FEN BILGISI

100

3.4375

.64684

ILK MAT

100

3.4225

.57811

FEN BILGISI

100

3.6500

.70492

ILK MAT

100

3.8567

.65692

FEN BILGISI

100

88.3500

14.34029

ILK MAT

100

94.3000

13.84948

-3.840

.000

-2.289

.023

-3.239

.001

.173

.863

-2.145

.033

-2.985

.003

Tablo 4’ten görüldüğü üzere bölüm değişkeni açısından toplamda ve 4 alt boyutta öğretmen
adaylarının konuşma öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu anlamlı fark hepsinde
İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının lehinedir. KİD alt boyutu için anlamlı fark çıkmamıştır.
Tablo 5 de Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterliklerinin
İş Deneyimine Göre t-testi Sonuçları görülmektedir.
Tablo 5: Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterliklerinin İş
Deneyimine Göre t-testi Sonuçları
İş Deneyimi
N
Ortalama
Sd
t
p
Faktörler
Var

76

3.6335

.63303

Yok

124

3.2016

.80607

Var

76

4.1250

.47307

1. Faktör: TÖK
2. Faktör: EK

4.212

.000

4.491

.000
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Yok

124

3.7970

.54415

Var

76

4.1289

.52835

Yok

124

3.6806

.69979

Var

76

3.5888

.55483

Yok

124

3.3327

.62691

Var

76

3.9605

.55502

Yok

124

3.6263

.73078

Var

76

97.0658

11,64742

Yok

124

87.8065

14,78940

3. Faktör: KKU

4. Faktör: KİD

5. Faktör: KD

TOPLAM

5.135

.000

3.015

.003

3.655

.000

4.915

,000

Tablo 5’e göre iş deneyimi değişkeni açısından toplamda ve 5 alt boyutta Öğretmen adaylarının
Konuşma Öz Yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu anlamlı fark iş deneyimi var
olanlar lehinedir.
Tablo 6’da Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterliklerinin
Sınıf Düzeyine Göre ANOVA-testi Sonuçları görülmektedir.
Tablo 6: Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterliklerinin
Sınıf Düzeyine Göre ANOVA-testi Sonuçları
Faktörler
Kareler
df
Kareler
F
p
Fark
Toplamı
Ortalaması
14.440
3
4.813
9.044
.000 4>1,
Gruplar arası
3>1,
104.321
196
.532
Grup
içi
1. Faktör: TÖK
3>2,
118.761
199
Toplam
4>2
Gruplar arası
7.964
3
2,655
10.342
.000 4>1,
3>1,
50.309
196
.257
Grup içi
2. Faktör: EK
3>2,
58.273
199
Toplam
4>2
15.780
3
5.260
13.772
.000 4>1,
Gruplar arası
3>1,
74.860
196
.382
Grup
içi
3. Faktör: KKU
3>2,
90.640
199
Toplam
4>2
13.572
3
4.524
14.548
.000 1>2,
Gruplar arası
3>1,
60.948
196
.311
Grup içi
4. Faktör: KİD
3>2,
74.520
199
4>2,
Toplam
4>1
16.568
3
5.523
13.969
.000 1>2,
Gruplar arası
3>1,
77.486
196
.395
Grup
içi
5. Faktör: KD
3>2,
94.053
199
Toplam
4>2
7797.910
3
2599.303
15.290
.000 3>1,
Gruplar arası
4>1,
33319.965
196
170.000
Grup içi
TOPLAM
3>2,
41117.875
199
Toplam
4>2
1: Birinci Sınıf; 2: İkinci Sınıf, 3: Üçüncü Sınıf; 4: Dördüncü Sınıf
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Tablo 6’ da, görüldüğü üzere sınıf düzeyi değişkeni açısından toplamda ve tüm alt boyutlarda anlamlı
fark çıkmıştır. Bu anlamlı farkın ağırlıklı olarak üst sınıfların lehine olduğu görülmektedir. Sadece,
konuşmasını değerlendirme (KD) ve konuşma içeriğini düzenleme (KİD) alt boyutlarında ağırlıklı olarak
üst sınıfların lehine olmasına rağmen birinci sınıflar ile ikinci sınıflar arasında birinci sınıfların lehine
olan bir durumda görülmektedir.
Tablo 7’de Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik
Düzeylerinin Anne Eğitim Durumuna Göre ANOVA-testi Sonuçları görülmektedir.
Tablo 7: Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik
Düzeylerinin Anne Eğitim Durumuna Göre ANOVA-testi Sonuçları
Faktörler
Gruplar arası
1. Faktör: TÖK Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
2. Faktör: EK
Toplam

Kareler
Toplamı
7.991
110.770
118.761
4.338
53.935
58.273

Gruplar arası 8.159
3. Faktör: KKU Grup içi
82.480
90.640
Toplam
Gruplar arası 4.086
4. Faktör: KİD Grup içi
70.434
74.520
Toplam
Gruplar arası 4.263
5. Faktör: KD
Grup içi
89.790
94.053
Toplam
Gruplar arası 3332.304
TOPLAM
37785.571
Grup içi
41117.875
Toplam
1: İlkokul; 2:Ortaokul, 3:Lise; 4:Üniversite

df
3
196
199
3
196
199
3
196
199
3
196
199
3
196
199
3
196
199

Kareler
Ortalaması
2,664
.565

F

p

Fark

4.713

.003

4>1,
3>1

1.446
.275

5.255

.002

4>1

2.720
.421

6.463

.000

4>1,
3>1,
4>2

1.362
.359

3.790

.011

1.421
.458

3.102

1110.768
192.784

5.762

.028
.001

4>1,
3>1,
4>2

Tablo 7’ de görüldüğü gibi Anne eğitim durumu değişkenine göre toplamda ve ilk üç alt boyutta
anlamlı farkın çıktığı görülmektedir. Bu anlamlı farkın ağırlıklı olarak üst eğitim düzeyine sahip olanların
lehine olduğu görülmektedir. Dördüncü ve beşinci alt boyutlarda anlamlı farkın çıkmadığı
görülmektedir.
Tablo 8’de Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik
Düzeylerinin Baba Eğitim Durumuna Göre ANOVA-testi Sonuçları görülmektedir.
Tablo 8: Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik
Düzeylerinin Baba Eğitim Durumuna Göre ANOVA-testi Sonuçları
Faktörler
Gruplar arası
1. Faktör: TÖK Grup içi
Toplam
2. Faktör: EK Gruplar arası

Kareler
Toplamı
6.412
112.349
118.761
1.047

df
3
196
199
3

Kareler
Ortalaması
2.137
.573

F

p

Fark

3.729

.012

4>2

.349

1.195

.313
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Grup içi
Toplam

57.226
58.273

Gruplar arası
7.883
82.757
3. Faktör: KKU Grup içi
90.640
Toplam
Gruplar arası
2.924
71.596
4. Faktör: KİD Grup içi
74.520
Toplam
Gruplar arası
3.483
90.570
5. Faktör: KD Grup içi
94.053
Toplam
Gruplar arası
2407.671
38710.204
TOPLAM
Grup içi
41117.875
Toplam
1: İlkokul; 2:Ortaokul, 3:Lise; 4:Üniversite

196
199

.292

3
196
199
3
196
199
3
196
199
3
196
199

2.628
.422

6.223

.000

3>2,
4>2

.975
.365

2.669

.049

4>2

1.161
.462

2.512

.060

-

802.557
197.501

4.064

.008

4>2

-

Tablo 8’ de görüldüğü gibi Baba eğitim durumu değişkenine göre birinci, üçüncü, dördüncü alt
boyutlarda ve toplamda anlamlı farkın çıktığı görülmektedir. Bu anlamlı farkın ağırlıklı olarak üst eğitim
düzeyine sahip olanların lehine olduğu görülmektedir. İkinci ve beşinci alt boyutlar için anlamlı farkın
çıkmadığı görülmektedir.
Tablo 9’de Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik
Düzeylerinin Akademik Ortalamaya Göre Kruskal Wallis - testi Sonuçları görülmektedir.
Tablo 9: Fen bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik
Düzeylerinin Akademik Ortalamaya Göre Kruskal Wallis - testi Sonuçları
Faktörler
N
SO
sd
Ki -kare
p
Fark
0 - 1.99 43
72.80
2
13.427
0.001
2>1
3>1
106.79
1. Faktör: TÖK 2 – 2.99 144
13
122.46
3-4
0 - 1.99 43
82.15
2
5.826
0.054
2>1
3>1
144
104.81
2
–
2.99
2. Faktör: EK
13
113.50
3-4
0 - 1.99 43
3. Faktör: KKU 2 – 2.99 144
13
3-4
0 - 1.99 43
4. Faktör: KİD 2 – 2.99 144
13
3-4
0 - 1.99 43
5. Faktör: KD 2 – 2.99 144
13
3-4
0 - 1.99 43
TOPLAM
2 – 2.99 144
13
3-4
1: 0 – 1.99; 2: 2 – 2.99, 3: 3-4

70.02
107.72
121.31
79.34
105.32
117.12
69.26
108.54
114.81
72.80
106.79
122.46

2

16.003

0.000

2>1
3>1

2

7.964

0.019

2>1
3>1

2

16.702

0.000

2>1
3>1

2

13.427

0.001

2>1
3>1
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Tablo 9’ da görüldüğü gibi Akademik Ortalama değişkenine göre toplamda ve tüm alt boyutlarda
anlamlı farkın çıktığı görülmektedir. Anlamlı farkın not ortalaması yüksek olan öğretmen adayları lehine
oldukları görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma sonuçlarına göre Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının konuşma öz
yeterlik düzeylerinin, genel olarak olumlu ve yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Akın (2016),
Aykaç ve Çetinkaya, (2013), Er ve Demir (2013), Katrancı (2014), Akkaya (2012), Çiftçi ve Taşkaya
(2010), Yılmaz ve Çimen (2008), Baykara Pehlivan (2005), Maden (2011) tarafından elde edilen
sonuçlar bu çalışmanın sonucunu destekler niteliktedir. Oğuz (2009) tarafından yapılan çalışmanın
sonuçları ise bu çalışmanın sonucunu desteklememektedir.
Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeyleri cinsiyet
değişkenine göre toplamda ve alt boyutlarda anlamlı çıkmamıştır. Akın (2016), Çiftçi ve Taşkaya
(2010), Dilekmen vd. (2008), Yılmaz ve Çimen (2008), Baykara Pehlivan (2005) ve Günay (2003)
tarafından yapılan çalışmalar bu çalışmanın sonucu ile benzer iken; Katrancı (2014), Özerbaş vd.
(2007), Kılcıgil vd. (2009) tarafından yapılan çalışmanın cinsiyet değişkeni açısından sonuçları bu
çalışmanın sonuçları ile uyuşmamaktadır. Katrancı (2014), Özerbaş vd. (2007), Kılcıgil vd. (2009)
tarafından yapılan çalışmalarda, kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre konuşma
öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğunu söylenmektedir.
Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeyleri bölüm
değişkeni açısından toplamda ve dört alt boyutta anlamlı çıkmıştır. Bu anlamlı fark hepsinde İlköğretim
Matematik Öğretmen adaylarının lehinedir. KİD alt boyutu için anlamlı fark çıkmamıştır.
Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeyleri iş deneyimi
değişkeni açısından toplamda ve beş alt boyutta anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu anlamlı fark hepsinde iş
deneyimi var olanlar lehinedir. Buna göre iş deneyimi olan öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik
düzeylerinin iş deneyimi olmayanlara göre daha pozitif ve olumlu olduğu söylenebilir.
Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeylerinin sınıf düzeyi
değişkeni açısından toplamda ve tüm alt boyutlarda anlamlı olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farkın
ağırlıklı olarak üst sınıfların lehine olduğu görülmektedir. Sadece, konuşmasını değerlendirme (KD) ve
konuşma içeriğini düzenleme (KİD) alt boyutlarında ağırlıklı olarak üst sınıfların lehine olmasına
rağmen birinci sınıflar ile ikinci sınıflar arasında birinci sınıfların lehine olan bir durumda görülmektedir.
Katrancı (2014) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları bu çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.
Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeyleri anne eğitim
durumu değişkenine göre toplamda ve ilk üç alt boyutta anlamlıdır. Bu anlamlı farkın ağırlıklı olarak üst
eğitim düzeyine sahip olanların lehine olduğu görülmektedir. Dördüncü ve beşinci alt boyutlarda
anlamlı farkın çıkmadığı görülmektedir. Akın (2016) tarafından elde edilen sonuçlar bu çalışmanın
sonucunu destekler niteliktedir.
Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeyleri baba eğitim
durumu değişkenine göre birinci, üçüncü, dördüncü alt boyutlarda ve toplamda anlamlıdır. Bu anlamlı
farkın ağırlıklı olarak üst eğitim düzeyine sahip olanların lehine olduğu görülmektedir. İkinci ve beşinci
alt boyutlar için anlamlı farkın çıkmadığı görülmektedir. Akın (2016) tarafından elde edilen sonuçlar bu
çalışmanın sonucu ile çelişmektedir.
Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik düzeyleri akademik
Ortalama değişkenine göre toplamda ve tüm alt boyutlarda anlamlıdır. Anlamlı farkın, akademik
ortalaması yüksek olan öğretmen adayları lehine oldukları görülmektedir. Öğretmen adaylarının
akademik ortalaması yükseldikçe konuşma öz yeterlik düzeylerinin daha pozitif ve olumlu yönde
ilerlediği olduğu söylenebilir.
www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların; intihal, etik ve diğer
tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

9

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2019 Cilt: 8 Sayı: 3 ISSN: 2146-9199
ÖNERİLER
Bu araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak şu öneriler getirilebilir;
 Bu araştırmadan elde edilen sonuçları derinleştirmek için nitel bir çalışma yapılabilir.
 Bu çalışma farklı bölümler içinde yapılabilir.
Not: Bu çalışmanın bir kısmı, 26-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10'uncu
Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
KAYNAKÇA
Akın, E. (2016). Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi. (Siirt Üniversitesi Örneği). Route Educational and Social Science Journal, 3(1),
75-90.
Akkaya, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri. Mustafa Kemal

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 405-420.
Arslan, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin “Topluluk Karşısında Konuşma” İle İlgili Çeşitli Görüşleri
(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 7(3), 221-223.
Arslan, F. (2010). Türkçe Ve Sınıf Öğretmenlerinin Konuşma Eğitimi Ve Konuşma Etkinlikleri
Hakkındaki Görüşleri: Kırıkkale İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi,
Kırıkkale.
Ayan, S., Katrancı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2014). Awareness Level of Teacher Candidates in Terms of
Theır Turkish Language Sufficiency: A Qualitative Research. International Journal of Academic
Research, 6 (2), 137-143.
Aykaç, M. ve Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının
konuşma becerilerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), 671-682.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological

Review, 84(2), 191-215.
Çiftçi, S. ve Taşkaya, S. M.(2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri
Arasındaki İlişki. E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (3), 921-928.
Dilekmen, M., Başçı, Z. ve Bektaş, F. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 223-231.
Ekici, T. (2017). Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Konuşma Eğitiminin Önemi, Eğitim Bilim Toplum

Dergisi, 15 (58), 9-37.
Er, O. ve Demir, Ö. (2013). Konuşma becerisinin Türkçe öğretmenleri tarafından kullanılabilirliğine
ilişkin Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 8(1), 1417-1436.
Günay, K. (2003). Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin İletişim
Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Becerilerinin Değerlendirilmesi.

Güneş, F. (2013). Türkçede Metin Öğretimi Yerine Metinle Öğrenme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6 (11), 603-637.

www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların; intihal, etik ve diğer 10
tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2019 Cilt: 8 Sayı: 3 ISSN: 2146-9199
İşcan, A. (2013). Diksiyon, Ses Bilgisi ve Ses Eğitimi. Aziz Kılınç ve Abdullah Şahin (Ed.), Konuşma
Eğitimi içinde (s. 59-118). Ankara: Pegem.
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 11. Baskı. Ankara: Nobel Yayın.
Katrancı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği:
Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (6), 651-665.
Katrancı, M. (2014). Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algıları. Bartın

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 174 – 195.
Kılcıgil, E., Bilir, P., Özdinç, Ö., Eroğlu, K. ve Eroğlu, B. (2009). İki Farklı Üniversitenin Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi
ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (1), 19-28.
Maden, S. (2011). Rol kartlarının konuşma eğitimindeki başarı ve tutum üzerine etkisi. Çankırı

Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 23-38.
Özerbaş, M. A., Bulut, M. ve Usta, E. (2007). Öğretmen Adaylarının Algıladıkları İletişim Becerisi
Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8 (1), 123135.
Pehlivan Baykara, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma.

İlköğretim Online, 4 (2), 17-23.
Schunk, D. H. (1984). Enhancing Self-Efficacy And Achievement Through Rewards And Goals:
Motivational And İnformational Effects. Journal of Educational Research. 78(1), 29-34.
Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Beceri Düzeyleri. Atatürk

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (3), 3-14.

www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların; intihal, etik ve diğer 11
tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2019 Cilt: 8 Sayı: 3 ISSN: 2146-9199
ELİPS VE ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİNDE LOGO TASARIM ÇALIŞMALARININ
KULLANIMI
Prof. Dr. Aytaç Kurtuluş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
aytackurtulus@gmail.com
Özet
Bu çalışmada elips ve çemberin analitik incelenmesi konusunda İlköğretim matematik öğretmen
adaylarının değerlendirilmesi amaçlı logo tasarım etkinlikleri uygulaması yapılmıştır. Bu bağlam da
öğretmen adaylarının konik kesitlerinin analitik incelenmesinde varsa öğrenme eksikliklerini uygulama
ile gidermek amaçlanmıştır. Bu çalışma elips ve çemberin analitik incelenmesinde logo tasarım
etkinlikleri uygulamasının sonuçlarının derinlemesine incelendiği bir nitel durum çalışmasıdır. Çalışma
bulgularına göre, öğretmen adayları eğrilerin görselleştirilmesini ilk olarak çizdikleri taslaklarla yaparak
yaratıcı, özgün düşüncelerini kullanarak elips ve çemberleri kullanarak taslakları çizerek
oluşturabilmişlerdir. Ayrıca taslak çizimlerde bulunan eğrilerin denklemlerini koordinat sisteminden
yararlanarak kendileri altın oranı kullanmaları gereken değerler vererek buldukları görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Elips, çember, öğretmen adayları, logo tasarımı.
USING OF LOGO DESIGNING STUDIES IN ANALYTICAL INVESTIGATION OF ELLIPSE AND
CIRCULAR
Abstract
In this study, the application of logo design activities for the evaluation of ellipses and circles'
analytical investigation was done. In this context, it is aimed to eliminate the learning deficiencies, if
any, in the analytical study of the conic sections of the prospective teachers. This study is a qualitative
case study in which the results of the application of logo design activities are examined in depth in the
analytical investigation of ellipses and circles. According to the study findings, pre-service teachers
were able to visualize the curves by making drafts for the first time by drawing their drafts by using
ellipses and circles by using their creative, original ideas. In addition, it was seen that the curves
found in the sketch drawings have found their equations by using the coordinate system and giving
them the golden ratio they should use.
Keywords: Ellipses, circles, prospective teachers, logo design.
GİRİŞ
Elips ve Çember bir koni ile bir düzlemin arakesitinden elde edilen kapalı eğrilerdir. Sentetik
geometride olduğu kadar Analitik geometride de cebirsel olarak ele alınan bu eğriler günlük hayatta
pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Özelikle mimaride, farklı tasarım eşyalarda ve firmaların
logolarında görmekteyiz.
Elips simetrik ve kapalı bir eğridir. Elips eğrisi asal ve yedek eksene göre simetriktir. Bir elipsin asal
eksen uzunluğu (a) yedek eksen uzunluğuna (b) eşit olması durumunda çember elde edilir (bknz.
Şekil1).
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Şekil 1: elips ve çember grafikleri
Farklı firmaların logo tasarımlarında elipsler ve çemberler kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak Şekil 2
de bir araba markası logosunda elipsler ve altın oran kullanımı verilmektedir.

Şekil 2: bir araba markası logosunda elipsler ve altın oran kullanımı
Şekil 3 ve Şekil 4 de iki ayrı markanın logo tasarım aşamalarındaki çemberler ve altın oran kullanımı
görülmektedir.

Şekil 3: Bir markanın logo tasarım aşamalarındaki çemberler ve altın oran kullanımı

Şekil 4: Bir markanın logo tasarım aşamalarındaki çemberler ve altın oran kullanımı
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İstenen şartlara uygun olarak tasarlanan logolar, uygulayıcıya geometrik olarak oluşturduğu yapıyı
oluşturan elipslerin ve çemberlerin özeliklerini, birbirleri ile ilişkilerini hem cebirsel hem de geometrik
olarak derinlemesine inceleme fırsatı verdiği için önemlidir.
Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının konik kesitlerinin analitik incelemesinde varsa öğrenme
eksikliklerini uygulama ile gidermektir.
YÖNTEM
Bu çalışma elips ve çemberin analitik incelenmesinde logo dizayn etkinlikleri uygulamasının
sonuçlarının derinlemesine incelendiği bir nitel durum çalışmasıdır. Nitel araştırma sonuçları belirli bir
durumu betimleyip genelleme yapılmaz (Büyüköztürk vd., 2013). Uygulama süreci dört aşamadan
oluşmaktadır. İlk aşamada öğretmen adaylarına Analitik Geometri ders içeriğine bağlı olarak konik
kesitlerin analitik incelenmesi konusu teorik bilgisi ders kitabındaki örneklerle birlikte verilmiştir. İkinci
olarak konu sonunda öğretmen adaylarının elips ve çemberin analitik incelemesinde varsa öğrenme
eksiklikleri belirlemek amaçlı logo dizayn etkinlikleri uygulaması yapılmıştır. Üçüncü olarak katılımcıların
logo dizayn etkinliklerinde oluşturdukları tasarımlar, eğrilerin denklemleri ve grafikleri incelenerek
analizi edilmiştir. Son olarak katılımcıların konu ile ilgili öğrenme eksiklikleri belirlenerek kendileri ile
paylaşılarak uygulama ile ilgili görüşleri alınmıştır.

Şekil 5: Uygulama süreci
Çalışma Grubu
Çalışma İç Anadolu bölgesinde bir devlet üniversitesinde,
ilköğretim matematik öğretmenliği
bölümünde 3. Sınıfda öğrenim gören Analitik geometri II dersini alan 40 öğretmen adayı ile
gerçekleştirilmiştir.
Veri toplama araçları ve analizi
Bu çalışmada logo tasarım etkinliği sonunda öğrencilerin oluşturduğu raporlar ve uygulama hakkındaki
görüşleri birer veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri, içerik analizi ile
belirlenen kategorilerden oluşturulan temalar altında verilmiştir.
BULGULAR
Uygulamaya Yönelik Görüşler
Öğretmen adaylarının uygulama hakkındaki görüşleri incelenerek,
kategorilerden oluşturulan temalar altında Tablo 1 de verilmiştir.

içerik analizi ile belirlenen
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Tablo 1: Logo Tasarım Uygulaması hakkındaki Öğretmen Görüşleri

Tablo 1 ‘e göre öğretmen adayları taslak oluşturmanın planlama yapmada yardımcı olduğunu ağırlıklı
olarak belirtmişlerdir. Teorik bilgiyi uygulamanın somutlaştırarak öğrenmeyi sağladığını ve ezberden
uzaklaştırdığını vurgulamışlardır. Çizim denklem ilşikisi kurabilmede elipsin konumuna göre denklemi
belirlediklerini ifade etmişlerdir. Geogebra programını kullanarak çizimlerin doğruluğunu kontrol
ettiklerini ve elipsle ilgili eksiklerini giderme fırsatı bulduklarını belirtmişlerdir.
Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesinden Elde Edilen Bulgular
Bu çalışmada konik kesit eğrilerinden elips ve çemberin analitik incelenmesi konusunda İlköğretim
matematik öğretmen adaylarının değerlendirilmesi amaçlı
logo dizayn etkinlikleri uygulaması
yapılmıştır. Analitik geometride elips ve çember ile tasarım yoluyla logo oluşturma çalışmaların da;
1. Analiz: Logo için istenen şartları sağlayan tasarımı yaparak logoyu geometrik temsille göstererek
çizimlerini yapmışlardır. Geometrik çizimde kullandığı elips(ler) ve Çember(ler)in cebirsel temsillerini
inceleyerek aralarındaki ilişkiyi incelemişlerdir.
2. Dinamik Geometri programı ile oluşturma: 1. adımda belirlediği cebirsel temsilleri kullanarak
dinamik geometri programında geometrik temsilleri oluşturmuşlardır.
3.İspat: 1. Adımda belirlediği logonun geometrik temsil ile 2. Adımda programda çizdiği geometrik
temsili karşılaştırarak cebirsel temsillerinin logo için gerekli olan cebirsel temsiller olduğunun ispatının
yapmışlardır. Eğer logo ile programdaki geometrik temsiller uyuşmuyorsa nedenlerinin tartışılarak son
kontrollerin yapılarak doğru sonuca ulaşmışlardır.
Bu adımların öğrencilerin cebirsel ve geometrik düşünme becerilerini olumlu etkilediği görülmüştür.
Öğrencilerin örnekleri aşağıda paylaşılmıştır. Ö1 kodlu öğrenci tasarım sürecini Şekil 6 da önce logoyu
tasarlayarak başladığını, bu tasarımı koordinat sisteminde çizerek denklemlerini bularak analiz sürecini
tamamladığını ifade etmiştir
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Şekil 6: Ö1 kodlu öğrencinin tasarım süreci
Ö1 kodlu öğrenci analiz adımında belirlediği cebirsel temsilleri kullanarak Şekil 7 de dinamik geometri
programında geometrik temsilleri oluşturmuştur

.
Şekil 7: Ö1 in dinamik geometri programında geometrik temsilleri oluşturması süreci
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Ö2 kodlu öğrencinin tasarım süreci Şekil 8 de verilmiştir. İlk olarak kareli kağıtta çalıştığını elipsin
tasarımında asal eksen uzunluğunun yedek eksen uzunluğuna oranında altın oranı kullandığını
belirtmiştir. Daha sonra tasarımını analiz ederek elipslerin denklemlerini yazdığını ifade etmektedir.

Şekil 8: Ö2nin lofo tasarım süreci
Ö2 şekil 9da Geogebrada denklemleri yazarak bilgisayarda çizdiği grafikler ile tasarımında kullandığı
elipslerin birbirine göre durumlarını kontrol etmiştir. Dinamik Geometri programı ile oluşturma ve ispat
adımlarını kullandığı görülmektedir.
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Şekil9: Ö2nin Dinamik Geometri programı ile oluşturma ve ispat adımları
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Ö3 tasarımında taslak oluşturarak teorik bilgisini kullanarak çizim denklem ilişkisini kullandığı Şekil 10
da görülmektedir.

Şekil 10: Ö3 tasarım süreci
Ö3 elde ettiği denklemleri ve çizimini kontrol amaçlı dinamik geometri programını kullanmış ve son
olarak logo tasarımını somut olarak materyelleştirmiştir (bknz. Şekil 11).
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Şekil 11: Ö3 ün dinamik geometri programınında logonun kontrolu ve somut modeli
Ö4 ise Şekil 12 de tasarım sürecinde belirttiği gibi önce tasarımını bilgisayar programını kullanarak
elipslere karşılık gelen denklemleri elde etmiştir.

Şekil 12: Ö4 tasarım süreci
Ö4 diğerlerinin aksine Şekil 13 de görüldüğü gibi denklemleri elde ederek tasarım için grafikleri kağıt
kalem kullanarak yeniden elle yaparak tasarımı oluşturmuş ve somut model olarak yapmıştır.
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Şekil 13: Ö4 logoyu modelleme adımları
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Ö5 kodlu öğrenci ise tasarım sürecini anlattığı raporda görüldüğü gibi büyük bir elipsin kareli kağıt
üzerinde koordinat sisteminde asl ve yedek köşelerine değerler vererek başlıyor. Küçük elipsleri
simetriyi kullanarak elde ediyor ve doğru parçaları kullanarak “L” harfini oluştururken altın oranı
kullanıyor.

Şekil 14: Ö5 uygulama süreci
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Şekil 15:Ö5 in bilgisayar programında kontrol ve model çalışması
Ö6 kodlu öğrencinin tasarım adımlarını içeren görseller Şekil 16 verilmiştir.

Şekil 16: Ö6 nınin Dinamik Geometri programı ile oluşturma ve ispat adımları
Ö7 kodlu öğrencinin tasarım adımlarını içeren görseller Şekil 17 verilmiştir.

Şekil 17: Ö7 nin Dinamik Geometri programı ile oluşturma ve modeli
Ö8kodlu öğrencinin tasarım adımlarını içeren görseller Şekil 18 verilmiştir.
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Şekil 18: Ö8 in Dinamik Geometri programı ile oluşturma ve modeli
Tüm katılımcı öğrencilerin tasarım raporları incelendiğinde öğrencilerin taslak oluşturma, teorik bilgiyi
kullanma, çizim-denklem ilişkisi kurabilme, özgün tasarım geliştirme ve GeoGebra Dinamik Geometri
programını kullanma(Teknolojiyi Kullanma) adımlarını herhangi sırada kullandığı görülmektedir. Bu
adımlarda aşağıda belirtilen durumlar elde edilmiştir.
Taslak oluşturma;
yaratıcı, özgün düşüncelerini kullanarak konik kesitleri kullanarak çizilen
karalamalardan oluşan taslakları çizerek oluşturabilmişlerdir. Bu bağlamda görselleştirmeyi ilk olarak
çizdikleri taslaklarla yaptıkları söylenebilir.
Teorik Bilgiyi Uygulayabilme; özelikle özgün tasarım için başarılı bir amblem oluşturabilmek amacıyla,
kullanılacak olan konik kesitlerinin analitik olarak doğru ve tam kavranmış olması gerekmektedir.
Bunun için taslak aşamasında konik kesitleri ile ilgili teorik bilgiyi uygulayabilme becerisinin geliştiği
gözlemlenmiştir.
Çizim-Denklem İlişkisini kurabilme; bu çalışmanın amaçları doğrultusunda öğretmen adaylarının,
taslak çizimlerinde kullandıkları konik kesitler ile onları temsil eden denklemlerinin ilişkilendirilebilmesi
kazanımları önem taşımaktadır. Uygulama sürecinde araştırmacı gözlemleri ve katılımcı raporlarına
göre; öğretmen adaylarının konik kesitleri kullanarak yaptıkları taslak çizimlerde bulunan eğrilerin
denklemlerini koordinat sisteminden yararlanarak kendileri altın oranı kullanmaları gereken değerler
vererek buldukları görülmüştür.
Özgün Tasarım Geliştirme; taslak çizimlerinde koniklerin birbiri ile ilişkisini özgün tasarımlarında
kullanabilme bakımından değerlendirildiğinde; Öğretmen adaylarının elipsleri iç teğet olarak, dış teğet
olarak, kesişen elipsler, bir elips ile bir çemberin kesişmesi, teğet olması ve ortak noktalarının olmadığı
ayrık durumlarını içeren iki boyutlu çalışmaları kullandıkları görülmektedir.
GeoGebra Dinamik Geometri programını kullanma(Teknolojiyi Kullanma) ; bu çalışmada dinamik
bilgisayar programı; tasarımın taslak aşamasında oluşturdukları logoların çizilmesi için gereken konik
kesitlerinin denklemlerini bulmalarının ardından denklemlerin programda grafiklerinin tamamının
çizilerek doğruluğunun kontrol etmeleri amacıyla ullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bir kısmının önce
program yardımıyla logoları oluşturarak diğerlerinin tersine programın cebir penceresinde logoları
oluşturan denklemleri görme fırsatları yakalamışlardır. Bu aslında bu çalışmada teknoloji kullanımının
amacı ile örtüşmemekle birlikte konu ile ilgili eksiği olan öğrencilerin dolaylı olarak
konuyu
öğrenmelerine katkı sağladığı söylenebilir.
SONUÇ
Çalışma bulgularına göre, öğretmen adayları eğrilerin görselleştirilmesini ilk olarak çizdikleri taslaklarla
yaparak yaratıcı, özgün düşüncelerini kullanarak elips ve çemberleri kullanarak taslakları çizerek
oluşturabilmişlerdir. Ayrıca taslak çizimlerde bulunan eğrilerin denklemlerini koordinat sisteminden
yararlanarak kendileri altın oranı kullanmaları gereken değerler vererek buldukları görülmüştür.
Öğretmen adaylarının oluşturdukları logolarda, elipsleri iç teğet olarak, dış teğet olarak, kesişen
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elipsler, bir elips ile bir çemberin kesişmesi, teğet olması ve ortak noktalarının olmadığı ayrık
durumlarını içeren iki boyutlu çalışmaları kullandıkları görülmektedir.
Yaratıcı, özgün düşüncelerini, elips ve çemberleri kullanarak taslakları çizerek oluşturabilmişlerdir. Bu
bağlamda görselleştirmeyi ilk olarak çizdikleri taslaklarla yaptıkları söylenebilir.
öğretmen adayları, taslak çizimlerinde bulunan eğrilerin denklemlerini koordinat sisteminde çizmişler
ve çizimlerinde altın oranı kullanacak değerler vererek logolarının grafiklerini oluşturmuşlardır.
Öğretmen adaylarının oluşturdukları logolarda, elipsleri iç teğet olarak, dış teğet olarak, kesişen
elipsler, bir elips ile bir çemberin kesişmesi, teğet olması ve ortak noktalarının olmadığı ayrık
durumlarını içeren iki boyutlu çalışmaları kullandıkları görülmektedir.
Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu (32/40) dinamik bilgisayar programını; tasarladıkları
logolardaki konik kesitlerin denklemlerini bulduktan sonra, programda grafiklerin tamamını çizerek
doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kullanmışlardır.
Öğretmen adaylarının bir kısmı ise önce
program yardımıyla
logoları oluşturarak cebir penceresinde logoları oluşturan denklemleri görme
fırsatları yakalamışlardır. Bu durum, bu çalışmada teknoloji kullanımının amacı ile örtüşmemekle
birlikte konu ile ilgili eksiği olan öğrencilerin dolaylı olarak konuyu öğrenmelerine katkı sağladığı
söylenebilir.
Not: Bu çalışmanın bir kısmı, 26-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10'uncu
Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, okullarında göçmen öğrenci bulunan öğretmenlerin karşılaştıkları zorlukları ve
bu zorluklara yönelik çözüm önerilerini belirlemektir. Araştırmada nitel bir araştırma deseni olan
fenomenoloji (olgu bilim) deseninden yararlanılmıştır. Araştırma verileri Hatay'ın Kırıkhan ve
İskenderun ilçelerinde göçmen öğrencilerin bulunduğu okullardaki öğretmenlerle görüşmeler yapılarak
elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretim sürecinde karşılaşılan
zorluklar, iletişimde karşılaşılan zorluklar, göçmen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapmanın
öğretmeni nasıl etkilediği ve karşılaşılan zorluklara yönelik çözüm önerileri teması olmak üzere dört
tema elde edilmiştir. Öğretim sürecinde karşılaşılan zorluklar arasında programın hedeflerine
ulaşamama, materyal kullanamama ve iletişim kuramama gibi durumlar tespit edilmiştir. Araştırmanın
son temasında ise öğretmenlerin karşılaşılan zorluklara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Göçmen öğrenci, öğretmen, eğitim.

THE DIFFICULTIES OF THE TEACHERS IN THE EDUCATION OF IMMIGRANT STUDENTS
Abstract
The aim of this study is to determine the difficulties faced by teachers who have immigrant students
in their schools and their solutions to these challenges. Phenomenology pattern, which is a qualitative
research design, was used in the study. The research data were obtained by interviews with the
teachers in the schools of immigrant students in Kırıkhan and İskenderun districts of Hatay. As a result
of the analysis of the data obtained in the research, four themes were obtained, the difficulties
encountered in the teaching process, the difficulties encountered in communication, the way in which
the immigrant students were affected by the task in the classroom, and the solution suggestions for
the difficulties encountered. Among the difficulties encountered in the process of learning, failure to
reach the objectives of the program, use of materials and inability to communicate were identified. In
the last theme of the research, suggestions of teachers about the difficulties encountered were
discussed.
Keywords: Migrant student, teacher, education.
GİRİŞ
2011 yılından bu yana Suriye'de süren savaş, birçok Suriyeli vatandaşın kendi ülkesinden kaçıp
Türkiye'ye sığınmasına neden olmuştur. Suriye'deki savaşın uzaması ve gelen göçmenlerin artık gitmek
istemeyişi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 'kapsayıcı eğitim' adı altında Suriyeli öğrencilere artık devlet
okullarında eğitim verilmesine karar vermiştir. Eğitim fakültesindeki lisans eğitimleri boyunca yabancı
uyruklu öğrencilerin eğitimleri hakkında hiçbir eğitim almamış olan öğretmenler çeşitli zorluklarla karşı
karşıya kalmıştır. İmamoğlu ve Çalışkan' a (2017) göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu, yabancı
uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik bilgi ve destek almamaktadır. Bu durum yabancı uyruklu
öğrencilerin eğitimiyle ilgili ciddi bir boşluk ya da bilgisizlik ortamı yaratmaktadır.
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Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan zorluklardan biri dil sorunudur (Cin, 2018; Sarıtaş,
Şahin ve Çatalbaş, 2016; Tosun, Yorulmaz ve Yıldız, 2018; Börü ve Boyacı, 2016; Levent ve Çayak,
2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştığı başlıca dil ve iletişim sorunları; Türkçe' yi anlamama,
Türk arkadaşları ile iletişim kuramama ve öğretmenlerin aile ile iletişim kuramamasıdır (Şimşir ve
Dilmaç, 2018). Türkiye'ye gelen ve eğitime dil bilmeden başlayan yabancı uyruklu öğrencilerin ve
ailelerinin dil ve kültür farklılığından dolayı Türk gelenek ve göreneklerine uyum konusunda zorluk
yaşadıkları ve bu zorlukların öğrencilerin eğitim-öğretimlerini etkilediği ve birçok yönden sorunlara yol
açtığı görülmüştür (Güngör ve Şenel, 2018). Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu öğrenciler anlaşılamama
endişesiyle sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmada çekimser davranmışlar ve kendi aralarında birliktelik
oluşturma yoluna gitmişlerdir (Sarıtaş, Şahin ve Çatalbaş, 2016). Göçmen öğrencilerde dışlanma,
kurallara uymama, kavga ve şiddet ve Türk öğrencilerle kaynaşamayıp yabancı uyruklu öğrencilerle
arkadaşlık kurma gibi sosyal problemlerle karşılaşılmıştır (Şimşir ve Dilmaç, 2018).
Göçmen öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan dil sorununun diğer bir boyutu da velilerdir. Sarıtaş, Şahin
ve Çatalbaş (2016) yaptıkları çalışmada Suriyeli velilerin çocuklarıyla ilgilenmediklerini, ekonomik
yönden yaşadıkları zorlukların çocukları olumsuz etkilediği ve yine dil farklılığı nedeniyle iletişim
kurmakta da zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Güngör ve Şenel' e (2018) göre ilkokul çağındaki
çocuklar farklı bir kültürle ve eğitim sistemiyle karşılaştıklarında, kendilerini ifade etme, arkadaşları ve
öğretmenleriyle iletişim kurma, dersleri anlama konusunda sorun yaşamakta ve akademik açıdan
yaşıtlarına göre başarısız olmaktadırlar. Şimşir ve Dilmaç (2018) yabancı uyruklu öğrencilerin
karşılaştığı akademik sorunları; dersi anlamama, okuma-yazmada sıkıntı yaşama, ödev yapmama,
derse karşı ilgisiz olma ve müfredat farkı olarak belirlemişlerdir.
Erdem' e (2017) göre öğretmenlerin içeriğin mülteci öğrencilere uygunluğunu analiz etme ve içeriği
düzenleme konusunda mesleki gelişim ihtiyacı vardır. Gerek mülteci öğrencilerin gerek de Türk
öğrencilerin durumları analiz edilerek içeriğe seçme, değiştirme ya da geliştirme gibi öğretmenler
tarafından bir müdahale yapılmamaktadır.
Bütün bu yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçların sınıf içinde matematik eğitim sürecinde
karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır. Bu konuda yapılan çalışmaların yetersizliği ve sınıf içi yaşanan
sorunların ciddiyeti bu çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı göçmen
öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinin sınıf içinde Suriyeli
öğrencilerle yaşadığı sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
1- Göçmen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinin
öğretim süreci (materyal, sınıf yönetimi, programın hedefleri, ...) konusunda karşılaştığı zorluklar
nelerdir?
2- Göçmen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinin
iletişim konusunda karşılaştığı zorluklar nelerdir?
3- Göçmen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinin
yaşadığı sorunların öğretmeni nasıl etkilediği ve bu konu hakkındaki çözüm önerileri nelerdir?
YÖNTEM
Bu bölümde; araştırmanın modeli, katılımcıları, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizi
hakkında bilgi verilmiştir.
Araştırma Modeli
Araştırmada nitel bir araştırma deseni olan olgu bilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır.
Kaynağını felsefe psikolojiden alan olgu bilim deseninde, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve
ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olguların, bireylerin veya bir grubun yaşadığı deneyimlerle
açıklanması söz konusudur (Şimşek ve Yıldırım, 2013). Okullarında göçmen öğrencisi bulunan
öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerilerini, onların deneyimlerine dayalı olarak
açıklamaya çalışan bu araştırmada olgu bilim deseni tercih edilmiştir.
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Çalışma Grubu
Bu araştırmada amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına
bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak
sağlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel 2010, s.89). Belirlenen katılımcıların
seçiminde 2018-2019 öğretim yılında Hatay ilinin Kırıkhan ve İskenderun ilçesinde yer alan göçmen
öğrencilerin bulundukları ortaokullarda görev yapan matematik öğretmenlerinin olması dikkate
alınmıştır. Araştırma kapsamında yer alan iki okulda da göçmen öğrenciler öğrenim görmektedir.
Araştırmanın çalışma grubunu bu okullarda görev yapan 11 matematik öğretmeni oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Olgu bilim araştırmalarında başlıca veri toplama aracı görüşmedir. Olgulara ilişkin yaşantıları ortaya
çıkarmak için görüşmenin araştırmacılara sunduğu etkileşim, esneklik ve sondalar yoluyla irdeleme
özelliklerinin kullanılması gereklidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 80). Olgu bilim deseni ile gerçekleşen bu
araştırmanın verileri matematik öğretmenleri ile yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Matematik
öğretmenlerinin göçmen öğrencilerle karşılaştıkları zorluklara ilişkin görüşlerini belirlemek için konuyla
ilgili mevcut alan yazından ve uzman görüşünden faydalanılarak temel sorular, alternatif sorular ve
sondalar hazırlanarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Hazırlanan bu görüşme
formu iki öğretmene pilot olarak uygulanmıştır. Uygulama sonucunda soruların işlevsel olduğu
görülmüş, pilot uygulama da çalışmaya dahil edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu üç
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde görüşme yapılan katılımcıların kişisel bilgileri ile ilgili sorular, ikinci
bölümde katılımcıların göçmen öğrencilerin eğitiminde karşılaştığı zorluklar, üçüncü bölümde ise
karşılaşılan zorluklara yönelik çözüm önerilerini belirlemek amaçlı sorular sorulmuştur.
Katılımcılara öncelikle araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve görüşmelerin ses kayıt cihazı ile
kaydedileceği belirtilerek izin alınmıştır. Ayrıca analizlerden doğrudan alıntılar yapılacağı, alıntı yapılan
katılımcıların ismi verilmeden kodlar kullanılarak ( birinci öğretmen ‘Ö1’ gibi) yer alacağı açıklanmıştır.
Görüşmeler katılımcıların okullarında rehberlik odalarında gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerle toplanan
veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Verilerin Analizi
Olgu bilim araştırmalarında veri analizi, yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmaya yöneliktir. Bu amaçla
yapılan içerik analizinde verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya
çıkarılması söz konusudur (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 81). Öğretmenlerin göçmen öğrencilerle ilgili
deneyimlerine dayalı olarak karşılaştıkları zorlukları belirlemek amacıyla gerçekleşen bu araştırmada
görüşme verilerinin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular verilmiştir. Sınıflarında öğrenim gören
göçmen öğrencilerle karşılaşılan zorlukları belirlemeye yönelik ortaokul matematik öğretmenleri ile
yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda matematik dersinde göçmen öğrencilerle
öğretim sürecinde karşılaşılan zorluklar, iletişimde karşılaşılan zorluklar, göçmen öğrencilerin
sınıflarında görev yapmanın öğretmeni nasıl etkilediği ve karşılaşılan zorluklara yönelik çözüm önerileri
teması olmak üzere 4 tema elde edilmiştir. Her bir tema, temaları oluşturan alt temalar ve bu temalara
ilişkin bulgular doğrudan alıntılar yapılarak aşağıda verilmiştir.
Göçmen Öğrencilerle Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar
Ortaokul matematik öğretmenlerinin göçmen öğrenciler ve öğretim sürecinde karşılaştığı zorluklar;
programın hedefleri (ders kazanımları), materyal ve sınıf yönetiminde karşılaşılan zorluklar olmak üzere
üç alt temada yer almaktadır.
Göçmen öğrencilerle öğretim sürecinde karşılaşılan zorluklar teması altında elde edilen alt temalara
ilişkin bulgular ve bu bulgulara ait katılımcıların görüşleri aşağıda özetlenmiştir.
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Programın Hedefleri
Görüşmelerde öncelikle öğrenim gören göçmen öğrencilerle programın hedefleri konusunda
karşılaşılan zorluklar sorulmuştur. Öğretmenler, göçmen öğrencilerin dilden dolayı anlama da sıkıntı
yaşadıklarını dolayısıyla kazanımları ulaşmada zorluklar yaşandığını belirtmişlerdir. Örneğin;
Ö1 "Kazanımları alamıyorlar. Hani anlama problemleri yaşıyorlar. Hatta şöyle anım var. Bir sınıfta 15
tane Suriyeli öğrenci var. Bir tanesi Türkçe biliyor. Ben derse ona anlatıyordum. Soruları ona
soruyordum. O diğerlerine tercüme ediyordu. Sonra çocuklar tercümana söylüyordu. Tercüman bana
anlatıyordu."
Suriyeli öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir okulda çalışan Ö3 "…ders kazanımları ulaşma biraz sıkıntı
oluyor. Çünkü sınıf içerisinde acayip uğultu oluyor. Uğultudan dolayı sürekli uyarma ve bir türlü
susturamıyorsun bazen. Bazen yetiştirememe kaygısı yaşıyorum." demiştir.
Öğretmenler, matematik evrensel bir dil olduğu için göçmen öğrencilere matematiğin sembolik kısmını
anlatmakta çok zorlanmadıklarını fakat dilden dolayı sözel ifadelerde zorluklar yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Ö5 "Mesela toplama işlemini anlatırken çocuklar anlıyor ama toplama işleminin bir

yanında soru olduğu zaman, bu bundan ne kadar eksik ya da fazla tarzında söylediği zaman çocuklar
zorlanıyor." demiştir. Ö6 ise "Açıkçası ben problem çözmeye yer veremiyorum. Çünkü çocuklar
anlamıyorlar. Anlatmaya çalışıyorsunuz el hareketleriyle, işaret diliyle anlıyorlar. Ama kendileri
okuduklarında anlamıyorlar. Böylece bir sürü zamanımız gidiyor. O nedenle 5’lerde artık ben resen
hedeflerin dışına çıkarak işlemsel beceriler, matematiğin sembolik yönü ve onlar arasındaki bağlantıları
kullanarak görsel olarak yapmaya çalışıyorum." diyerek programın hedeflerinin dışına çıktığını ifade
etmiştir.
Öğretmenler, programın hedeflerine ulaşmada göçmen öğrencilerin hazır bulunuşluklarının da yeterli
olmadan ortaokula geldiklerini dolayısıyla programın hedeflerine ulaşmada zorluklar yaşadıklarını ifade
etmişlerdir. Örneğin;
Ö9 "şimdi programın hedefleri konusunda bir kere kazanım olarak bize yeterli olarak gelmiyorlar.
Kazanım olarak yeterli olmadıkları içinde matematik terimleri kavramlarında sıkıntı yaşıyorlar. Sıkıntı
yaşadıkları için de derste söylediğim zaman ne dediğimi anlamıyorlar."
Ö8 "Özellikle çocukların hazır bulunuşluğu uygun olmadığı için gereken sınıfın kazanımlarını
sağlayamıyoruz. En fazla üç basamaklı sayıları kolaylıkla okuyorlar. Onun için özellikle 5. sınıflarda
mesela milyonlu sayıları okuyamıyorlar. Basamakları da kavrayamıyorlar doğal olarak."
Ö7 "Şöyle bir durum var. Kazanımdan ziyade 5. sınıftaki öğrencilerin temel becerileri de yok
matematikle ilgili. Sadece dört işlem becerisinin bir kısmını yapabiliyor çoğu."
Ayrıca göçmen öğrencilerin okuma yazması geride olduğu için Türk öğrencilere göre defterlerini
düzenli tutma konusunda problem yaşadığını belirten Ö7 "Aynı sınıfta okudukları için Türkler daha hızlı

yazarken, okurken, dinlerken Suriyeli öğrenciler çok geride kalıyorlar. Bu yüzden kazanımları yeterli
seviyede elde edemediklerini düşünüyorum. Yani insanı biraz geriletiyor, duraklatıyor dersi." diyerek
görüşlerini açıklamıştır. Aynı zamanda Ö7 "7 saat dersine girdiğim bir sınıf var. 3 hafta geride
olduğumu söyleyebilirim o sınıfta. Suriyeli öğrenci sayısının çok fazla olduğu bir sınıf orası. Onları takip
ederken bu defa Türk öğrenciler sıkılmaya başlıyor. Türklerin hızına göre ilerlerken Suriyeli öğrenciler
geride kalıyor. Bir eşitlik sağlayamıyoruz o sınıflarda." sözleri ile göçmen öğrencilerin bulunduğu
sınıflarda kazanımlara ulaşmada sıkıntı yaşandığını belirtmiştir.

Materyal
Öğretmenler, materyal konusunda göçmen öğrencilerle birçok zorlukla karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Bunlardan en önemlisi, dil problemi nedeniyle sözel ifadelerde sorun yaşayan göçmen öğrencilere
yönelik dersi somutlaştırmaya veya görselleştirmeye yönelik etkileşimli tahta dışında yeterli materyalin
olmamasıdır. Bu konu hakkında;
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Ö9 "Okulumuzda açıkçası yeterli materyal yok. Çoğunlukla akıllı tahtayı kullanıyoruz. Matematik araç
gereçlerimizde sıkıntılarımız var. Yani neredeyse hiç yok diyebilirim. Hiç olmadığı için de görsel olarak
bir şey yapamıyoruz ve bu görsellik olmayınca da özellikle Suriyeli olan öğrencilerimiz daha somut
örnekler istiyor bizden. Somutlaştırma olmadığı zamanda anlamıyorlar."
Ö6 "Test falan benzeri etkinlikler dağıtamıyorum. Çünkü dağıttığımda onları açıklamak bir dersimi
yiyor. O yüzden daha çok benim aktif olduğum, onları daha çok yönlendirdiğim bir şekilde ders işlemek
zorunda kalıyorum." demiştir.
Göçmen öğrencilerin derse materyalleri ile gelmesi ve bunları kullanması konusunda karşılaştıkları
zorlukları Ö5, Ö1 ve Ö7 şu sözlerle açıklamışlardır:
"Genelde çocuklar matematik dersinde materyal getiremiyorlar. Getirmekte de zorluk yaşıyorlar (Ö5)."
"... Materyallere Sahip çıkma konusunda problem var. Dağıtıyoruz kitapları, kalemleri, defterleri bir
sonraki derse geldiklerinde kalemi yok, silgisi yok. Sobada yakmış, bir şeyler yapmış (Ö1)."
"Hor kullanıyorlar. Şiddet gösteriyorlar o materyallere (Ö7)."
Öğretmenler, hâlihazırdaki materyallerin göçmen öğrencilerin özelliklerine ve gereksinimlerine hitap
etmesi konusunda birçok zorluklarla karşılaşmışlardır. Örneğin;
"Materyalleri getirip onları anlatmak, sunmak, daha sonrasında öğretmek Türk öğrencilere göre zaman
kaybı oluyor. Bu konuda dil problemi de yaşadığımız için çoğu zaman bir tercüman ya da destekleyici
birine ihtiyaç duyuyoruz (Ö7)."
"Eğitim sistemimizdeki materyaller, onlara uygun düzeyde şu anda değil. Yani göçmenlerimize uygun
değil ama Türklerimize daha uygun seviyedeler (Ö5)."
"Hani ortaokul düzeyinde değil de daha basit düzeyde görmeleri gerekiyor. Onlar için mesela çeviri
tahtaları işlenmiş olması gerekiyor (Ö2)."
"Sınıftaki materyallerin dışında onların hazır bulunuşluk seviyelerini bize anlatan bir kılavuz kitabı olsa
eğitim için daha faydalı olur diye düşünüyorum (Ö11)."

Sınıf Yönetimi
Göçmen öğrencilerle sınıf yönetimi açısından öğretmenlerin karşılaştığı zorlukların nedeni, dil
probleminden dolayı derste anlatılanları tam olarak anlamamalarından dolayı sıkılmaları ve buna bağlı
olarak yaramazlık yapmaları olarak belirtilmiştir. Bu konu hakkında;
"Çocuk anlamadığı için derse katılım yapamıyor. Katılamadığı zamanda sınıfta boş boş oturması onu
sıkıyor. Derse katılımını sağlayamadığı takdirde zaten problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Gürültü
yapıyor, sınıfı kışkırtıyor, hırçınlaşıyor (Ö2)."
"Türkçe' ye tamamen hakim değillerse, bunlarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü çocuk illaki biraz daha
sıkılıyor kendi anadilinde olmadığı için. Bu durumda daha fazla yaramazlık yapabiliyor (Ö11)."
"En büyük zorluk sürekli konuşuyorlar, susmuyorlar. Birbirleriyle kavga, gürültü. Yani sınıfta bir savaş
ortamı var (Ö3)."
"Dersi anlamazsa öğrenci dikkatini başka yöne çeviriyor. Mesela konuşmak istiyor arkasındaki öğrenci
ile, yanındaki öğrenci ile veya onların dikkatini çekmek için başka davranışlar yapabiliyor (Ö9)."
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Öğretmenlerle yapılan görüşmelere göre göçmen öğrencilerin özellikleri ve gereksinimlerinin sınıf
yönetimine etkisi olmaktadır. Bununla ilgili Ö8 " Çocuklara yönelik bir psikolojik tedavi uygulanması

gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şiddeti çok normal bir şeymiş gibi algılıyorlar. Her şeye gülüyorlar.
Yani sınıf yönetimi konusunda önce bu çocukların özellikle ailesinin nerede yaşadığını, ne zaman
geldiğini bilirsek, geçmişini bilirsek eğer sınıf yönetiminde çok sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum."
diyerek görüşlerini belirtmiştir. Benzer şekilde Ö3 " bunlar savaştan çıktığı için savaş ortamını
yansıtıyorlar. Mesela bir tane öğrencimin bomba patlıyor ve gözü çıkıyor. Bir tane gözü kör şu an
görmüyor. Böyle öğrenciler var. Yan tarafta bomba patlıyor, kendiler gülüyor. Gülmesini öğreniyor
böyle böyle. Yani hiçbir şeyi takmamayı artık öğreniyorlar ve böyle kendilerini iyi hissediyorlar
diyebilirim. Buda sınıf ortamına yansıyor yani." şeklinde açıklamada bulunmuştur.
Sınıfların kalabalık, göçmen öğrencilerin sayısının hemen hemen yarı yarıya olduğu sınıflarda görev
yapan Ö6 "Sınıf mevcudu kalabalık bizde. Belki bunun etkisi vardır. Suriyeli öğrencilere yüklüyorum
sınıf yönetimi sorununu ama belki de bunda sınıfın kalabalık olmasının etkisi söz konusudur." diyerek
okulun ve sınıf yapısının sınıf yönetimine etkisini vurgulanmıştır.
Göçmen öğrencilerin dersine giren öğretmenlerin okulca benimsenen kuralların sınıf yönetimine etkisi
olduğunu fakat göçmen öğrencilerin çoğunun kurallara uymadıklarını ifade etmişlerdir. Bununla ilgili
Ö2ve Ö3 şu açıklamaları yapmışlardır:
"Aslında okulca benimsenen kurallar bütün öğrenciler için kalıcı ve iyi bir şey. Ama bunların
uygulanması aşamasında göçmen öğrencilerle ilgili olarak özellikle sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü kuralları
algılamakta zorluk çekiyorlar. Onlara göre bu kurallar yok gibi veya onlara kuralı söylediğin zaman pek
yapmayı düşünmüyorlar (Ö2)."
"Mesela sınıf yönetimi ile alakalı normalde parmak kaldırmadan konuşmak yok gibi kurallar var, basit
kurallar. Bu basit kurallar geçersiz gibi görünüyor orada. Kafasına göre davranıyor çocuklar. İstediği
zaman kalkıyor sıradan, geziyor, dolaşıyor (Ö3)."
İletişim Konusunda Karşılaşılan Zorluklar
Araştırmada öğretmenlere göçmen öğrencilerle iletişim konusunda karşılaştıkları zorluklar sorulmuştur.
Aşağıda katılımcıların bu soruya yönelik görüşlerinden elde edilen verilerin analizi sonucunda elde
edilen bulgular yer almaktadır.
Görüşmelerde öğretmenler, iletişim konusunda dil probleminin en temel problem olduğunu
vurgulamışlardır. Bununla ilgili Ö2 "Ancak karşınızdakine anlayabildiğiniz kadar yardımcı

olabiliyorsunuz. O da anlatamadığı zaman daha da hırçınlaşıyor. Daha da sinirli hale geliyor veya
agresif olarak davranışlar meydana getiriyor. Bu da problem yaşamanıza sebep oluyor." demiştir.
Göçmen öğrencilerle diyalogda kendilerini ifade etme konusunda öğretmenler çeşitli zorluklarla
karşılaşmışlardır. Ö7 ve Ö2 bu durumu şu şekilde ifade etmişlerdir:
"Ya yanıma iyi Türkçe bilen ve Arapça bilen bir öğrenciyi alıp kendimi ifade etmeye çalışıyorum ya da
okuldan bir tercüman ya da Arapça bilen birine danışarak konuşuyorum ancak. Yani bizim Arapça
bilmememiz, onların Türkçeyi geç öğrenmesi ve daha tam öğrenememesi iletişimi çok zorlaştırıyor
bizde (Ö7 )."
"Yani kendimizi anlatana kadar akla kara' yı seçiyoruz. Bizi anlamıyor veya anlamak da istemiyor (Ö2)."
Öğretmenlerle yapılan görüşmelere göre, göçmen öğrencilerle karşılıklı güven konusunda zorluklar
yaşanmıştır. Örneğin;
"Şiddet problemi olduğu zaman kendileri çözmeye çalışıyorlar. Mesela 6. sınıf öğrencileri kendi

aralarında kavga etmiş. Bir sonraki teneffüste bakıyorum aşağı 8. sınıftan dayısının, amcasının oğlu,
teyzesinin oğlunu getirmiş. Diğer çocuğu dövdürmeye çalışıyor. Böyle yakaladığım bir sürü olay var.
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Hani nöbetçi öğretmen var orada, sınıf öğretmeni var. Bunlar dururken kendileri çözmeye çalışıyorlar.
Öğretmeni ile iletişim kurmuyor. Öğretmenine belki güvense bu konuda, problemi çözeceğine dair bir
başvuru kaynağı olarak öğretmenine gitse problem olacağını sanmıyorum. Ama kendileri halletmeye
çalışıyorlar (Ö1)."
"Suriyeli öğrenciler de genellikle şu var. Öğretmen acaba Suriyeli öğrenci, Türk öğrenci diye ayırt eder
mi. Genellikle çoğunun kanısı da Suriyeli öğrencileri ikinci planda tutup, Türk öğrencileri daha ön
planda tutmalarıydı. Böyle bir önyargıları var. Ama ben herkese eşit davrandığım için bu önyargıyı
kırdık. Güven konusunda Suriyeli öğrenci de aynı şu an, Türk öğrenci de aynı (Ö3)."
Göçmen Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapma
Öğretmenlere göçmen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapmanın onları nasıl etkilediği
sorulmuştur. Araştırmada elde edilen verilere yönelik bulgular aşağıda verilmiştir.
Göçmenlerin dersine girmenin öğretmenleri duygusal yönden hem olumlu hem de olumsuz yönde
etkilediği görülmektedir. Bununla ilgili Ö10 "Ben Suriyelilere olumsuz bakan tiplerden değilim. Yani

Allah onlara o kaderi yaşattı. Ben onların yararına bir şey yaptığımda mutlu oluyorum fazlasıyla. O
yüzden hiç bir sorunum yok benim." diyerek kendisini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Benzer
şekilde Ö2 "Tabii ki yani onların durumunu gördüğünüz zaman onlara karşı daha çok yardımcı olmak
istiyorsunuz, onlara faydalı olmak istiyorsunuz. Fakat onların yaşadıkları ortam, durum ve koşullara
baktığınız zaman bunun çok da mümkün olmadığını ve elinizden gelenin bir yere kadar olduğunu
görüyorsunuz. Onlarla olduğunuz zaman daha humanist ve insancıl oluyorsunuz." demiştir.
Göçmen öğrencilerin ülkesinde yaşadığı olayları ve düştüğü durumları düşünerek üzüldüklerini belirten
öğretmenler, bu durum hakkında şunları ifade etmişlerdir:
"Yani onların bir kere yaşadıkları olayları düşünüyoruz. Ben kendi adıma düşündüğüm zaman ister
istemez üzülüyorum. Onlar acaba şu anda nasıl bir durumdalar? Maddi olarak gerçekten geçimlerini
sağlayabiliyorlar mı? Bunu hep düşünüyorum ve olabildiğince gözlemlemeye çalışıyorum. Eğer o gün
diyelim bir öğrencinin aç olduğunu hissediyorsam karnını doyurmaya çalışıyorum veya bir ihtiyacı varsa
onu gidermeye çalışıyorum (Ö9)."
"Tabii yani onların bu duruma düşmesi, vatanlarından ayrı bir yerde yıllardır yaşayıp buraya uyum
sağlamaya çalışmaları insan olarak bizi üzüyor. Ama onları da diğer çocuklarla beraber tutup bir sınıf
ortamı yaratarak hepsini de güzel bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz (Ö11)."
Göçmenlerin dersine girmenin kendisini olumsuz yönde etkilediğini belirten Ö2 ise bu durumu " Aslında
beni kötü etkiliyor Çünkü verimli olmadığımı düşünüyorum. Sınıf öğretmeni gibi onlara tek tek her şeyi
anlatmak gerekiyor. Bu konuda okulumuza yardımcı görevli öğretmenler geldi ama biraz geç bir
zamanda geldiler bizim için. Suriyeli öğrenciler açısından çok da verimli olmadığını düşünüyorum ben."
sözleriyle açıklamıştır.
Göçmen öğrencilerin dersi anlamamaları ve buna bağlı olarak dersi dinlememeleri sonucunda sınıf
içerisinde gürültü yaptıkları ve çeşitli disiplin problemleri yarattıkları öğretmenler tarafından ifade
edilmiştir. Bunun sonucunda öğretmenlerin fiziki yönden yoruldukları ve çok fazla yıprandıkları
belirlenmiştir. Bu bulguya ilişkin örnekler şu şekildedir:
"Beni çok yoruyor. Çünkü sınıfta göçmen öğrenci fazlaysa benim anlattığımı onlar anlamıyorlar.

Anlamadıkları için dersi dinlemiyorlar. Böylece sınıfta bir disiplin problemi yaşıyorum. Yani güzel bir şey
olmuyor…(Ö8)."
"Beni çok yoruyor. Ben bambaşka bir öğretmen. Artık şu an her şey sıfırlandı. Öğrendiğim her şey,

aldığım bütün eğitimler. Çünkü bu çok başka bir şey. Yani biz buna hazırlıklı değiliz ve bu bizim
kültürümüzde olan bir şey değil. Pat diye geldi. Hani belki biz yıllardır böyle bir süreçten geçmiş
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olsaydık buna daha hazırlıklı olurduk ama birdenbire geldiler. Biz zaten onun bir travmasını
yaşadık…(Ö6)."
Göçmenlerin dersine girmenin öğretmenleri mesleki gelişim yönünden olumlu etkilediği ve daha farklı
teknikler deneyerek kendilerini geliştirdikleri yönünde bulgular elde edilmiştir. Örneğin;
"Çocuklara nasıl matematik anlatabilirim. Matematiğin evrensel bir dil olması yönünde bu çocuklar
evrensel bu dili ne kadar öğrenebilirler. Onun çabası içindeyim. Daha üst düzey matematik anlatmama
faydalı oluyor. Çünkü onlara daha yeni bir yöntem bulmak zorunda kalıyorum… (Ö5)."
"...Matematiğin evrensel boyutunu anlamamda bir etkisi oldu. Daha farklı kriz yönetimi, işte daha farklı
tekniklerle nasıl öğretebilirim. Dili iyi anlamayan çocuklara nasıl anlatabilirim şeklinde. Yani belki de
geliştiriyor farkında olmadan…(Ö6)."
"Farklı farklı öğrencilerle çalışmak insana farklı şeyler katıyor. Mesleki deneyim olarak da bize olumlu
katkılar sağladığını düşünüyorum (Ö11)."
Mesleki gelişim yönünden kendisine pek bir faydası olmadığını tersi yönde bir etkisi olduğunu belirten
Ö7 "Ben ortaokul öğretmeni iken ilkokul seviyesindeki bir öğretmen gibi anlatmak zorunda kalıyorum.

Aslında temel becerileri öğretirken bana katkısı oluyor ama temel becerilerden sonraki konularda
mesleki gelişimime katkı sağlamıyor maalesef." demiştir.
Çözüm Önerileri
Öğretmenlere göçmen öğrencilerle karşılaştıkları zorluklar hakkındaki çözüm önerileri sorulmuştur. Bu
soruya ilişkin görüşlerden elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır.
Öncelikle dil probleminin çözülmesi sonra matematik eğitimi yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini
vurgulayan Ö1 ve Ö5 bu konu hakkındaki şu görüşleri belirtmişlerdir:
"... Suriyeli öğrencilere önce iyi bir Türkçe okuma, yazma, konuşma eğitimi aldırılmasını gerekirse
birkaç sene, 2-3 sene sadece dil eğitimi verilmesini, bu konuyu iyice açıklığa kavuşturduktan sonra
matematik eğitimine geçilmesini düşünüyorum (Ö1)."
"Dil sınıfları olmalı. Bir de daha çok kitap okumalılar. ...Dili çözdükten sonra daha üst düzey matematik
çözmelerine gayret gösterebiliriz (Ö5)."
Göçmen öğrencilere önce bir test uygulanıp hazır bulunuşlukları belirlendikten sonra onların okula
gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Ö4 bu konu hakkındaki görüşlerini " En azından bir ön test tarzı bir

şey uygulanıp da okullara gönderilselerdi diye düşünüyorum. Matematik çünkü birbiriyle çok kompleks
ve helezon şekilde ilerleyen bir ders. Bu şekilde olduğu için bir alt kazanıma sahip olmayan bir
öğrencinin bir sonraki kazanımı kazanması noktasında çok ciddi sorunlar yaşanıyor." sözleriyle
açıklamıştır.
Ö9 ve Ö10 ise çözüm önerileri hakkında;
"Ben şu anda birebir ilgileniyorum. En fazla yapabildiğim durum bu (Ö9)."
"Bu çocukların ailesi fazlasıyla ziyaret edilmeli bence (Ö10)." diyerek göçmen öğrencilerle birebir
ilgilenmenin ve velilerle iletişim halinde olmanın da bir çözüm yolu olabileceğini belirtmişlerdir.
Göçmenlerin okuldaki dersler dışında da eğitim alması gerektiğini vurgulayan Ö7 "Okullarda normal

ders saatleri bittikten sonra bu öğrencilere gün içinde gördükleri derslerden ya da eksik oldukları temel
becerilerden, matematiksel becerilerden ders verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bu Milli Eğitim'
in programının kapsamı içine girmesi gerekiyor." demiştir.

www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların; intihal, etik ve diğer 33
tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2019 Cilt: 8 Sayı: 3 ISSN: 2146-9199
Milli eğitim tarafından öğretmenlere yardımcı kaynak olarak fasikül dağıtılması gerektiği yönünde
görüşlerini belirten Ö6 bu konu hakkında "... Onların da anlayacağı dilde ne olabilir? Bu konuda biraz

yardımcı olunabilse. En azından bir el kitabı gibi küçük birer fasikül şeklinde Milli Eğitim bize dağıtsa.
Şu şekilde öğretimde daha iyi anlayabilirler dese. Daha iyi olur diye düşünüyorum." diyerek öneride
bulunmuştur.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sınıflarında öğrenim gören göçmen öğrencilerle öğretmenlerin karşılaştıkları zorlukları ve karşılaştıkları
zorluklara yönelik çözüm önerilerinin neler olduğunu belirlemek için yapılan bu çalışmada aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin programın hedefleri konusunda karşılaştıkları zorlukların en başında göçmen
öğrencilerin Türkçeyi tam olarak bilmemelerinden dolayı dersi anlamamaları gelmektedir. Programın
hedeflerine ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını belirten öğretmenler, bazen yetiştirememe kaygısı yaşamakta
bazen de programın hedefleri dışına çıkmaktadırlar. Güngör ve Şenel (2018)’ in yaptıkları çalışmaya
göre Türk eğitim sisteminde yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimlerine yönelik bir politika bulunmadığı
için, Türk öğrenciler ile birlikte öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimleri programa göre
yürütülememektedir.
Öğretmenler göçmen öğrencilerin dil probleminden dolayı ders ile ilgili görsel ve somut materyallere
ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun içinde etkileşimli tahta dışında yeterli materyal yoktur. Erdem (2017)’ e
göre öğretmenler mülteci öğrenciler için kullandıkları araç gereçler konusunda eksiklikler
yaşamaktadırlar. Ders sürecinde en çok ders kitabı kullanılmakta ancak bu kitaplar Türk öğrencilere
göre tasarlandığından dolayı mülteci öğrenciler için yetersiz kalmaktadır. Yine aynı çalışmaya göre
öğretmenler en çok projektörden faydalanmaktadır. Bunun nedeni ise görselleri aktararak öğrencilere
kelime öğretme çabasıdır. Güngör ve Şenel (2018)’ in yaptığı çalışmada da yabancı uyruklu
öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin seviyelerine göre uygun program ve materyal
kullanılmaması öğretmenler için sorun yaratmaktadır.
Göçmen öğrencilerin dil sorunundan dolayı dersi anlamaması, ders içinde yaramazlık yapmalarına,
konuşmalarına ve diğer öğrencileri rahatsız etmelerine neden olmaktadır. Bu da sınıf yönetimini
olumsuz yönde etkilemektedir. İmamoğlu ve Çalışkan (2017)’ ın araştırma sonuçlarında yabancı
uyruklu öğrencilerin dil sorunu çözülmedikçe, diğer öğrencilerin de derste dikkatlerini dağıtıcı
davranışlarda bulundukları bulgusuna ulaşılmıştır. Mülteci öğrencilerin, iletişim, algı operasyonu,
mevzuattan kaynaklanan sorunlar, kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar, yaşamış oldukları
savaş travması ve veli desteğinin yetersizliğinin öğrenme öğretme sürecinde sınıf yönetiminde sorun
yaşanmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır (Başar, Akan ve Çiftçi, 2018).
Öğretmenlerin iletişim konusunda yaşadıkları zorlukların temelinde dil problemi yer almaktadır.
Kendisini ifade edemeyen göçmen öğrenciler, hırçınlaşmakta ve saldırgan davranışlar sergilemektedir.
Bu da sınıf içerisinde problem yaşanmasına sebep olmaktadır. Benzer şekilde İmamoğlu ve Çalışkan
(2017)’ ın çalışmasında da iletişim kuramayan kişilerin zamanla hırçın tavırlar sergileyebileceği;
kendisine ve çevresine zarar veren davranışlarda bulunabileceği belirtilmiştir.
Öğretmenler, aldıkları eğitimlerin göçmen öğrencilere yönelik olmaması sonucu hazırlıksız
yakalanmışlardır. Aykırı (2017)'nın çalışmasında öğretmenlerin tamamının Suriyelilere yönelik hizmet
öncesi veya hizmet içi eğitim almadıkları ve büyük bir çoğunluğunun Suriyeliler hakkında bilgi sahibi
olmadığı, bir bölümünün de yetersiz bilgiye sahip olduğu görülmüştür. Aynı zamanda öğretmenlerin
göçmen öğrencilere yeteri kadar zaman ayıramadıkları ve verimli olamadıkları düşüncesine sahip
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sağlam ve Kalbur (2017) yaptıkları çalışmada çok kültürlü yapıya sahip
okullarda görev yapan öğretmenlerin mülteci öğrencilerin eğitimine yönelik kendilerini yeterli
hissetmedikleri bulgusuna ulaşmışlardır.
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Öğretmenler göçmen öğrencilerle karşılaştıkları zorlukların çözümüne yönelik ise öncelikle dil eğitiminin
olması, çocukların hazır bulunuşluğuna göre okula kabul edilmesi, öğretmenlere bu öğrencilerin
eğitiminde kolaylık sağlayacak yardımcı kaynaklar dağıtılması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Çocuklara
dil eğitiminin verilmesi önerisi Sarıtaş Şahin ve Çatalbaş (2016)’ın çalışmasında da vurgulanmıştır. Bu
çalışmaya göre okula başlamadan önce ve okul devam ederken alınacak dil eğitimi sayesinde
öğrencilerle iletişim kolaylaşacak ve daha etkili eğitim verilebilecektir. Güngör ve Şenel (2018)’in
çalışmasında ise yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretimlerinde yaşadıkları sorunların
çözülmesinde, öğrencilerin eğitime başlamadan önce Türkçe öğrenmeleri gerektiği, öğrencilere yönelik
bir düzey belirleme sınavı uygulamasının olması ve öğrencilerin sınava göre okula başlaması gerektiği
ile ilgili önerilere yer verilmiştir. Benzer şekilde Bulut, Soysal ve Gülçiçek (2018)' in çalışmasında da
öğretmen ve öğrencilerin yaşadıkları sorunun temel çözümü olarak sığınmacı öğrencilerin seviyesine
uygun sınıfa katılmadan önce Türkçe yeterliğinin sağlanması ( kurs, hazırlık sınıfı vb.) olduğunu
belirtmişlerdir.
Suriye'de süren savaşın uzaması ve gelen göçmenlerin artık devlet okullarında eğitim almaya
başlaması ile öğretmenlerin göçmen öğrencilerle birlikte gelen sorunlara ve bu sorunlardan kaynaklı
zorluklara hazırlıksız yakalandığı söylenebilir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara dayanılarak
göçmen öğrencilerle ilgili öğretmenlere eğitici yayınların verilmesi, göçmen öğrencilere yönelik dil
hazırlık sınıfları, temel kazanımları içeren hazır bulunuşluk sınavları, göçmen öğrencilerin ailelerine
yönelik ev ziyaretleri yapılması önerilebilir. Bunun yanı sıra yapılacak araştırmalara yönelik olarak,
göçmen öğrencilerin ülkelerindeki eğitim sistemi ile Türk eğitim sisteminin karşılaştırılması üzerine ve
öğretmenlerin göçmen öğrencilerin velileriyle karşılaştıkları zorluklara yönelik araştırmaların yapılması
önerilebilir.
Not: Bu çalışmanın bir kısmı, 26-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10'uncu
Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
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Özet
Günümüzde bilgi toplumu ya da endüstri sonrası toplum olarak nitelendirilen bir toplum tipiyle karşı
karşıya olduğumuz kabul edilmektedir. Bu toplumda bilgi en değerli sermaye ve önemli bir güç olarak
ön plana çıkarılmaktadır. Bilgi çağı ile birlikte büyük bir bilgi birikimi meydana gelmiş bu da
beraberinde teknolojik, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel gelişim ve değişimlerin önünü
açmıştır. Bilgi çağında bilgiye ulaşan, bilgiyi işleme yeteneğine sahip bireylerin çokluğu toplumların
başarılı olduklarının bir göstergesi sayılmaktadır. Günümüz eğitiminin en önemli amaçlarından biri,
bireyi çağın değişen koşullarına hazırlamak, çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilerle donanımlı ve
esnek bireyler olarak yetiştirmektir. Bilgi toplumunun en önemli unsurlarından birisi de eleştirel
düşünmedir. Eleştirel düşünme eğitimi toplum açısından teknolojik gelişmişlik ve ekonomik refah
getirmesi, bireyler için ise dil, kişilik özellikleri, sorun çözme becerisi, yaratıcılık ve zihinsel
kapasitelerinin gelişmesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada; eleştirel düşünme becerilerinin
kazandırılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Eleştirel düşünme eğitimini olumsuz
yönde etkileyen faktörler nelerdir? Etkili ve verimli eleştirel düşünme eğitimi için eğitim sisteminin,
okulların ve öğretmenlerin göz önünde bulundurmaları gereken hususlar nelerdir? Öğrencilerin etkili
eleştirel düşünme becerisi kazanabilmeleri için ne yapmaları gerekiyor, kendilerine hangi imkân ve
koşulların sağlanması gerekiyor? gibi sorulara yanıt verilmeye çalışılarak bir tartışma yürütülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bilgi Toplumu, Düşünme, Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Eğitimi.

A STUDY ON THE IMPORTANCE AND NECESSITY OF CRITICAL THINKING TRAINING IN
THE INFORMATION SOCIETY
Abstract
Today we are confronted with a type of society characterized as "information society" or "postindustrial society". In this society, information is placed on the forefront as the most valuable capital
and important power. With the information age, a great accumulation of knowledge has occured,
which has brought technological, social, economic, political and cultural developments and changes.
The number of individuals who have the ability to process information and access information in this
age is considered to be a sign of the success of societies. One of the most important aims of today's
education is to train the individual as flexible, equipped with the knowledge and skills appropriate to
the needs of the age and prepare them for the changing circumstances of the age. One of the most
important elements of information society is critical thinking. Critical thinking education is very
important for the society in terms of technological development and economic prosperity and
important for the individual to develop language, personality traits, problem solving skills, creativity
and mental capacity. In this study a discussion is being conducted by trying to answer the following
questions: What are the important things to be aware of in the acquisition of critical thinking skills?
What are the factors that affect critical thinking education in negative way? What are the educational
system, schools and teachers need to consider for effective and productive critical thinking education?
What needs to be done to enable students to gain effective critical thinking skills, what opportunities
and conditions must be provided to them?
Keywords: Information Society, Thinking, Critical Thinking, Critical Thinking Education and School
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GİRİŞ
Düşünme gücü sayesinde insanoğlu milyonlarca yıl hayatta kalarak, günümüze kadar varlığını
sürdürerek alet yaparak, kültür üreterek, tarih ve gelenek ortaya koyarak büyük medeniyetler
kurabilmiştir. Tarihsel süreçte düşünme eğitimi ve gücü toplumlara sosyal düzen, uyum, teknolojik
araç ve gereç, yenilik ve icat dolayısıyla da refah ve zenginlik getirmiştir. Düşünme eğitiminin, birikimi,
niteliği ve kalitesi bakımından doruk noktasına ulaştığı toplum bilgi toplumudur. Bilgi toplumları
teknolojik, ekonomik, siyasal ve kültürel olarak ilerlemiş toplumlardır. Bilgi çağında bilgiyi üreten,
bilgiyi işleyen, bilgiyi bir ürüne, teknolojiye dönüştüren toplumların güçlendikleri ve başarılı oldukları
görülmektedir. Bilgi, günümüz toplumlarının gelişmesinde anahtar role sahiptir.
Eleştirel düşünme bilgiyi toplama, ayıklama, seçme, örgütleme ve işleme becerisini içerir. Eleştirel
düşünme aynı zamanda, bir konuyu birden çok yönüyle ele alıp irdelemeye çalışma biçiminde de
tanımlanabilir. Bilgi üretimini hareket ettiren motor, bilgi üretimi sürecini tetikleyen bir güç olan
eleştirel düşünme, toplumları demokratik anlamda gelişmelerini, ekonomik olarak zenginleşmelerini
sağlayan bir olgudur. Eleştirel düşünmenin temelinde akıl ve mantık yürütmeye dayalı işlemler yatar.
Günümüzde nitelikli bir eğitim sisteminden beklenen, düşünmeyi bilen, eğitim sürecinde bilgi edinmede
aktif bir rol üstlenen, kendi farkındalığında olan, düşünme becerileriyle donanmış, topluma yararlı ve
üretken bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda eğitim sistemimizin en önemli amaçlarından biri, değişik
koşullara uyum sağlayabilecek, esnek ve açık fikirlilikle düşünebilecek bireyler yetiştirmektir. Çağdaş
dünyanın gereksinimleri günümüz bireylerinin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir zorunluluk
olarak karşımıza çıkarmıştır. Bilimsel alanın gelişmesi, var olanların sorgulanması, yeni bilgilerin ve
görüşlerin ortaya çıkarılması ile var olabilmektedir. Eğitim sistemlerinde özgür düşünebilen yaratıcı
bireyler yetiştirilmesi bir ülkenin gelişmişliği, o ülkenin entelektüel sermayesi ve birikimi açısından
önem arz etmektedir. Bu anlamda eleştirel düşünme eğitiminin tüm seviyelerde öğretim
programlarında yer alması bir zorunluluk haline gelmektedir.
Genelde düşünme yeterlilikleri özelde eleştirel düşünme becerileri okulda eğitim yoluyla sistematik bir
şekilde belirlenmiş programlar çerçevesinde geliştirilebilmektedir. Toplumsal davranışlarımız,
düşüncelerimiz, kişiliğimiz üzerinde okul kurumunun önemli bir etkisi vardır. Okulların önemli
görevlerinden bazıları, demokratik düşünceyi benimseyen, yaratıcı, üretici ve çok yönlü düşünebilen,
öğrenmeyi öğrenen, problem çözen, insanlara saygılı, hoşgörülü, iletişim becerileri gelişmiş bireyler
yetiştirmektir. Eğitim kurumları mesleki bilgi ve beceriler kazandırıp, bireylerin meslek sahibi olmalarını
sağlarken onlara aynı zamanda akılcı düşünme alışkanlığı kazandırır ve akılcı düşünmenin yollarını
öğretir. Günümüzde okullar, iyi sorgulayan, tartışmalara katılan, alternatifler üreten, farklı görüşleri
kaynaştırarak yeni anlamlar üreten öğrencilerin yetiştirilebilmesine önem vermeli ayrıca bu konuda
öğretmen yeterliklerinin desteklenmesi gerekmektedir.
DÜŞÜNME KAVRAMI
İnsanoğlu içinde yaşadığı çevreyi, doğayı, dünyayı, evreni, toplumu ve kendisini tanımak için düşünme
eylemine başvurur. Ussal zihinsel bir süreci içeren düşünme eylemi, toplumsal olay ve olguları
anlamamızı, tasarlamamızı, karşılaştırmamızı, ilişki kurarak organize etmemizi sağlar. Düşünme
kavramını, akıl ve mantığı kullanarak bilgiyi işleyerek gerçeğin anlaşılması için gösterilen zihinsel çaba
olarak tanımlamak mümkündür. Türk Dil Kurumu (TDK)’da (2018), düşünme kavramı, duyum ve
izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu; karşılaştırmalar
yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi olarak tanımlanmaktadır.
İnsan düşünen bir varlıktır. Canlıları tanıma, kavrama ve anlamlandırma bakımından insan, bu
evrendeki en önemli ve ayrıcalıklı özelliklere sahip varlıklardan biridir. Düşünme gücü sayesinde
insanoğlu milyonlarca yıl hayatta kalarak, günümüze kadar varlığını sürdürerek alet yaparak, kültür
üreterek, tarih ve gelenek ortaya koyarak büyük medeniyetler kurabilmiştir. Düşünme konusu birçok
tarihsel dönemde farklı uygarlıkların üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Düşünce becerisinin
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gelişmesinde pek çok farklı uygarlığın katkısı olduğunu, uzun yıllar birikim ve deneyimlerin sonucu
ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Düşünme gücü toplumlara sosyal düzen, uyum, teknolojik araç
ve gereç, yenilik ve icat dolayısıyla refah ve zenginlik getirmiştir. Düşünme gücü farklı tarihsel
dönemlerde insanlara karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilme, karşılaştığı güçlükleri ya da
problemleri önceden kestirebilme olanağını da sağlayabilmektedir.
Düşünceye önem veren toplumlar medeniyet açısından ekonomik, kültürel ve yaşam standardı
açısından gelişebilen toplumlardır. Günümüzde her ülke düşünen yaratıcı, üretici bireylerden oluşan bir
toplum yaratmak ister. Düşünme eğitimi beraberinde daha az sorunlu bir toplum ortaya çıkarır. Yaşam
kalitemiz, ürettiklerimiz, ya da yapıp ettiklerimiz büyük ölçüde düşünce kalitemize bağlıdır. Bu anlamda
eğitim sistemlerinde özgür düşünebilen yaratıcı bireyler yetiştirilmesi bir ülkenin gelişmişliği, o ülkenin
entelektüel sermayesi ve birikimi açısından önem arz etmektedir.
Günümüz modern toplumlarında düşünme eğitimini belirli bazı kurumlar üstlenmiştir. Bunların başında
aile ve okul gelmektedir. Ailede olsun okulda olsun daha ilk dönemlerden insanın sahip almış olduğu
düşünme eğitimi onu yaşam boyu etkileyebilmektedir. Okul kurumunda düşünce eğitimi belirlenmiş
hedeflere yönelik olarak daha sistematik, mantıklı, tutarlı ve düzenlidir. Geçmişten gelen bilgi ile yeni
bilgiler buluşturularak birleştirilir ve zenginleştirilir.
Cüceloğlu (2001) düşünmeyi, içinde bulunulan durumu anlayabilmek amacıyla yapılan aktif, amaca
yönelik organize zihinsel bir süreç olarak tanımlamaktadır. Cüceloğlu, düşünme sürecinin bilinçli olarak
en sık kullanıldığı alanları şu şekilde belirtmiştir; Bir sorunu çözme; belirli amaçları gerçekleştirme; bilgi
ve olayları anlamlandırma; karşılaşılan kişileri daha iyi tanıma. Şenşekerci ve Bilgi (2008) ise,
düşünme işlevinin temel amacının, yaşamımızdaki olaylara anlam yüklemek, bu olayları kategoriler
halinde sınıflandırmak ve öznel bir biçimde kimliklendirmek olduğunu belirtmektedir. Yazarlara göre,
yargıda bulunma, kavrama, çözümleme, açıklama, tanımlama, karşılaştırma ve bir senteze ulaşma gibi
eylemler düşüncenin işlevi kapsamında gerçekleşmektedir. Paul ve Elder’e (2006) göre, bütün insanlar
düşünür. Doğamız gereği böyle yaparız. Ancak kendi haline bırakıldığında düşünce sürecimiz çoğu
zaman önyargılı, çarpıtılmış, taraflı, bilgilendirilmemiş ve indirgemeci bir yapı gösterir. Yaşam kalitemiz,
ürettiklerimiz, ya da yapıp ettiklerimiz tamamen düşünce kalitemize bağlıdır. Böyle olmakla birlikte,
düşüncede mükemmelliğe, ancak ona sistematik bir şekilde yatırım yaparak erişilebilir. “Düşünme, bilgi
edinme, anlama ve öğrenme sürecinin en önemli bileşenidir. Düşünme, bireyin sorgulama,
değerlendirme ve yeni bilgiler üretmesinin temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte sorun çözme,
zihinsel bağımsızlığı geliştirme ve geleceğe yön verme bakımından da önemli bir etken olmaktadır”
(Taşdemir, Taşdemir, Keskin, Bektaş, 2016:133).
Düşünme eğitiminin birikim, nitelik ve kalite bakımından doruk noktasına ulaştığı toplum bilgi
toplumudur. Bilgi toplumunda insanoğlunun düşünce alanında gelişiminin geldiği en ileri noktanın
somut bir göstergesi olarak insanın yaptığı birçok eylemi yapabilen makineler, robotlar, bilgisayarların
üretilebilmesi ve uzaya gidilmesi örnek olarak verilebilir.
BİLGİ TOPLUMU
Günümüzde endüstri toplumlarının büyük ölçüde değişim geçirdiği bilgi ve iletişim sektörlerinin ön
plana olduğu “bilgi toplumu” ya da “endüstri sonrası toplum” olarak nitelendirilen yeni bir toplum
tipinin ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Endüstri sonrası toplumda bilginin önemi gün geçtikçe
artmakta, teknolojik ilerleme ile birlikte bilgi daha fazla üretilmekte, depolanabilmekte,
işlenebilmektedir. Üretilen muazzam bilginin yapılandırılması, ayıklanması, işlenebilmesi açısından
eğitim sistemlerinin yeniden yapılanması ve dolayısıyla da eleştirel düşünme becerisine sahip bireylerin
yetiştirilmesi önem kazanmaktadır.
Bilgi kavramı, Latince “information” kökünden olup, biçim verme eylemi, biçimlendirme ve haber
verme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi, genel anlamda “düşünme, yargılama, akıl yürütme,
okuma, araştırma, gözlem ve deney sonucunda elde edilen düşünsel ürün” ya da “öğrenilen şey”
olarak tanımlanmıştır (Öğüt, 2001: 9). Teknoloji çağının dünyadaki değişim hızını artırması ile birlikte
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bilgi çağına geçildiği ifade edilmektedir. Bilgi çağında bilgiye ulaşan ve bilgiyi işleme yeteneğine sahip
bireylerin dolayısıyla toplumların başarılı oldukları ve olabilecekleri söylenebilir. Bilgi, günümüz
toplumunun hem temel kavramı hem de anahtar gücü konumuna gelmiştir. Endüstri toplumundan bilgi
toplumuna geçiş süreci beraberinde güçlü bir toplum olmak için sahip olunması gereken özellikleri de
değiştirmiştir (Şahinel, 2007: 2). Negroponte (1995), bilgi çağını bilgi üretimi ve paylaşımının
yaygınlaştığı, bilgiyi üretenlerin ön planda olduğu, sürekli öğrenme ve bilgilenmenin bir zorunluluk
haline geldiği yeni bir toplumsal dönem olarak tanımlamaktadır. Negroponte’ye göre bilgi çağına geçiş
ile birlikte karşılaştığımız muazzam bilgi birikimi baş döndürücü bir şekilde teknolojik, toplumsal,
ekonomik, siyasal ve kültürel gelişim ve değişimleri beraberinde getirmektedir. Negroponte, bilgi
çağında dijitalleşen dünyayı algılayabilmek açısından öncelikle gerek kurumsal gerekse bireysel
düzeyde stratejik öneme sahip bir değer olarak kabul edilen bilginin değeri ve niteliğinin kavranması
gerektiğine vurgu yapmaktadır.
Günümüzde nitelikli bir eğitim sisteminden beklenen, düşünmeyi bilen, eğitim sürecinde bilgi edinmede
aktif bir rol üstlenen, kendi farkındalığında olan, düşünme becerileriyle donanmış, topluma yararlı ve
üretken bireyler yetiştirmektir. Nitelikli bir eğitim sisteminin yanında bilgi toplumunda bireyin kendisini
yetiştirmesi, bireysel yeteneklerini üst seviyelere çıkarması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Yeteneklerini geliştiremeyen, onların farkında olmayan, kendini geliştirmeyen kişiler bilgi toplumunda
hakkettiği yerlere gelme şansına sahip olmayacaktır. Doğan’a göre, “birey açısından bilgi ile yaşamayı
öğrenme demokrasi değerleri ile bütünleşme tahlil, sentez, araştırıcılık, girişimcilik, nesnellik, yaratıcı
düşünce, sorun çözme, karar verme, etkili konuşma, rapor hazırlama ve sunma, bilgi ve beceri gibi
vasıfları gerektirmektedir. Bu vasıflarla sahip olan bireylerin yeni hayat tarzının benimsenmesi ve
sürdürülmesinde güçlü çekmeyecekleri açıktır” (Doğan, 2004:151).
Doğan bilgi toplumunun özellikleri ve bu toplumdaki bireylerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği
konusunda şunları ifade etmektedir: “Bilgi toplumu ile bireyin ve bireysel yeteneklerinin esas olduğu
bir toplumsal yapı dönüşümü gerçekleştirilmektedir. Dönüşümün başarılı olması bireyde öngörülen
davranış değişikliğinin sonuç vermesine bağlıdır. Burada bütün amaç her bir sorunun çözümünü
araştırmada arayan bireyin ortaya çıkarılmasıdır. Bu da araştırmaya dönüp araştırma eğilimli bireyler
toplumu demektir. Şu halde bilgi toplumu olma sürecinin merkezi sorunu araştırmacı ruh kimliğinin
kazandırılmasıdır. Böyle bir sorunun birey ve toplum planında hayata geçirilmesi birinci derecede
araştırma eyleminin geleneksel kurumlarının sorumluluğundadır” (Doğan, 2004:154). Bilgi toplumunun
en önemli unsurlarından birisi eleştirel düşünmedir. Eleştirel düşünme bünyesinde yaratıcılığı,
üretkenliği, farklılığı, yeniliği barındıran bir olgudur.
ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Eleştirel düşünme bilgiyi özgün bir biçimde elde etme, karşılaştırma, kullanma ve değerlendirmeyi
amaç edinen organize bir süreçtir. Eleştiri, etimolojik olarak Yunanca “critic” ya da “kritike”
sözcüklerinden gelen ve Latinceye “criticus” olarak aktarıldıktan sonra, giderek farklı dillerde
“yargılama sanatı” anlamında kullanılmaya başlanan bir kavramdır (Ruppel, 2005). Eleştirel düşünme,
kişinin kendi kendini yönlendirdiği, disipline ettiği, izlemeye aldığı ve doğruladığı bir düşünme
yöntemidir. Oldukça yüksek standartları ve bunların akıllıca kullanımlarını gerektirir. Eleştirel düşünme,
etkili bir iletişim, problem çözme becerileri gerektirir (Paul ve Elder, 2006:3). Eleştirel düşünme, bir
konuyu birden çok yönüyle ele alıp irdelemeye çalışma biçiminde tanımlanabilir. Günlük yaşamda
eleştirel düşünme yerine genellikle eleştiri sözcüğü kullanılır. Daha çok inatlaşma, karşı çıkma,
reddetme, kuşkucu olma, başkalarının açığını ortaya çıkarma gibi olumsuz etki yaratan çağrışımlar
yaptırmaktadır (Özdemir, 2008). Eleştirel düşünme, bireylerin amaçlı olarak ve kendi kontrolleri altında
yaptıkları, alışılmış olanın ve kalıpların tekrarının engellendiği, önyargıların, varsayımların ve sunulan
her türlü bilginin sınandığı, değerlendirildiği, yargılandığı ve farklı yönlerinin, açılımlarının, anlamlarının
ve sonuçlarının tartışıldığı, fikirlerin çözümlenip değerlendirildiği, akıl yürütme, mantık ve
karşılaştırmanın kullanıldığı ve sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davranışlara varılan düşünme
biçimidir (Gürkaynak, Üstel, Gülgöz, 2008).
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Eleştirel düşünme konusu, eğitimciler, psikologlar, sosyologlar, felsefeciler gibi farklı bilim alanlarından
uzmanların üzerinde önemle durduğu bir konudur. Eleştirel düşünme bilgiyi seçme, örgütleme ve
kullanma becerisini içerir. Bilgiyi etkili bir şekilde kazanma, değerlendirme ve kullanabilme, yetenek ve
eğilimine dayanır. Kendi düşüncemizi ve başkalarının fikirlerini daha iyi anlayabilmek ve düşünceleri
açıklayabilme becerimizi geliştirmek için gerçekleştirilen aktif, organize ve fonksiyonel bir süreç olarak
tanımlamaktadır. Eleştirel düşünme, öncelikle karmaşık durumların ve olayların anlaşılması ve
çözümlenerek bir karara varılması sürecinde gerçekleşen zihinsel işlemlerdir. Sözü edilen zihinsel
işlemler sorgulama temelinde akıl ve mantık yürütmeye dayalı işlemlerdir. Bilgiyi, olgular arasında ilişki
kurmayı, ortaya atılan savların gerçekleştirilmesini, sorunlara çeşitli açılardan bakılmasını zorunlu kılar.
Karadüz’e göre, “eleştirel düşünme; kuşku temelli sorgulayıcı bir yaklaşımla konulara bakma, yorum
yapma ve karar verme becerisidir. Sebep-sonuç ilişkisini bulma, ayrıntılarda benzerlik ve farklılıkları
yakalama, çeşitli ölçütleri kullanarak sıralama yapma, verilen bilgilerin kabul edilebilirliğini, geçerliliğini
belirleme, analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma, çıkarımda bulunma gibi alt becerileri içerir”
(Karadüz, 2010:1565). Eleştirel düşünmenin özelliklerine baktığımızda ön plana çıkan özelliklerin
başında bilimsellik kriteri gelir. Bilimsellik, eleştirel düşünme ile bir yakınlık içerisindedir. Bilimsellik,
mantıklı ve dikkatli düşünme biçimine dayanır. Kuşku duymak, Ne zaman? Neden? Nerede? Nasıl?
Kim? gibi soru sözcüklerini kullanmak bilimsel düşünmenin temelini oluşturur. Eleştirel düşünmede
bilginin bir bilimsel kaynağa, araştırmaya dayandırılması veya öne sürülen düşüncenin desteklenmesi,
başka araştırmacılar tarafından ortaya konulmuş olması önemli bir ölçüttür.
Diğer taraftan soru sorma, düşünmeyi geliştiren bir yöntem olarak kabul edilir. İnsanların düşünmesi,
daha çok soru sorarak gelişebilir. Soru sorma becerisi de belli bir zaman ve birikim sonucu bir kaliteye
ulaşır. Nitelikli sorular düşünmeyi tetikleyebilmekte, yüzeysel sorular ise anlamayı ve düşünmeyi
engelleyebilmektedir. Nitelikli soru sormak konu veya kavram hakkında iyi okuma yapmış olmayı
gerektirir. Soru sorma becerisi belirli konular hakkında sık sık pratik yaparak kazanılır.
Paul ve Elder’e göre, bir soruyu ele alırken ne tür bir soru olduğunu bilmek yararlıdır. “Kesin bir cevabı
olan soru mu? Öznel bir tercihi gerektiren soru mu? Ya da soru, rekabet tarzındaki cevaplar
düşünmenizi mi gerektiriyor?” (Paul ve Elder, 2006: 11) bilmek gerekir. Moore, soruları dar ve geniş
sorular olmak üzere iki grupta incelemektedir. Dar sorular olguları hatırlamayı, özel veya doğru
yanıtları gerektirirken, geniş sorular tek bir sözcük ile yanıtlanamayan ya da tek doğrusu olmayan
sorulardır. Bu tip sorular, öğrencilerin yanıtları düzenleyebilmeleri için basit bir bellek işleminden çok
düşünme süreçlerini işe koşmalarını gerektirir (Moore’den aktaran, Şahinel, 2007: 57).
Düşünme gücünün gelişmesinde kavramlar önemli bir yere sahiptir. TDK (2018), sözlüğünde kavramın
sözcük anlamı, bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olarak
tanımlanmaktadır. Kavramlar eşyaları, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre
gruplandırdığımızda gruplara verdiğimiz adlardır. Deneyimlerimiz sonucunda iki veya daha fazla varlığı
ortak özelliklerine göre bir arada gruplayıp diğer varlıklardan ayırt ederiz. Bu grup zihnimizde bir
düşünce birimi olarak yer eder; bu düşünce birimini ifade etmekte kullandığımız sözcük (veya
sözcükler) bir kavramdır. Kavramlar bilginin yapı taşlarıdır. Kavramlar sayesinde soyut düşünme
becerimizi gelişir, bir olayı durumu ifade etme gücümüz artar. Kavramlar sayesinde çıkarımlar,
genellemeler ve betimlemeler yaparız. Kavramlarda ne kadar yetkin olunursa düşüncede de o kadar
yetkin olunur.
Eleştirel düşünmenin önemli özelliklerinden birisi de bireyin iyi bir dinleyici olma, tartışabilme
becerisidir. Birey açısından farklı görüşleri, bakış açılarını öğrenmek, görebilmek, iyi niyetli olmak,
saldırgan bir tutum takınmamak, karşıdakinin düşüncelerine saygı göstermek, empati kurabilmek,
konunun bir çerçeveye oturtmak, konuyu bir bütünsellik içinde dağıtmamak, açık, anlaşılır bir dil
kullanmak eleştirelliğin önemli noktaları arasındadır. Şahinel’e göre eleştirel düşünmenin bireye
sağladığı avantajlar ile eleştirel ile eleştirel olmayan düşünme arasındaki fark konusunda şunları ifade
etmektedir: “Dünyayı olduğu gibi anlama girişimi olan düşünme doğal bir kusursuzluğa sahiptir. Bu
kusursuzluk düşüncenin anlaşılır, kesin, kendine özgü, konu ile ilişkili, tutarlı, mantıklı, derin, eksiksiz,
anlamlı, tarafsız ve amaca uygun olması ile oluşur. Hem gelişmiş hem de tarafsız olan eleştirel
düşünme eleştirel olmayan düşünme ile karşılaştırılarak açıklanabilir. Eleştirel olmayan düşünce
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anlaşılır, kesin, mantıklı, tutarlı değildir. Bunun yanı sıra, belirsiz, yüzeysel ve önemsizdir” (Şahinel,
2007: 9). Faccione (2013), eleştirel düşünmenin bileşenlerini şu şekilde ortaya koymuştur: Analiz
etme, yorum yapma, kendini düzenleme, çıkarımda bulunma, açıklama ve değerlendirme.
Toplumların yaşadıkları sosyal sorunlar göz önüne alındığında, bireylerin düşünme becerilerinin
geliştirilmesi gerekliliğini kanıtlamak için birçok neden ileri sürümek mümkündür. Günümüz
toplumlarında açık görüşlü, bilimsel ve eleştirel düşünebilen bireylerin varlığı yaşanan sorunlara çözüm
önerileri üretilmesi ve sağlıklı kararlar verilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Eleştirel
düşünme aynı zamanda bilgi üretimi sürecini tetikleyen bir güçtür. Toplumsal kalkınma açısından
baktığımızda; dünya coğrafyasında eleştirel düşünmenin egemen olmadığı toplumların kalkındığı
görülmemiştir. Patrick bu durumu özgür toplum olma süreciyle ilişkilendirmektedir. Patrick’e göre
öğrencilerin bilişsel ve kişisel gelişimini dikkate alarak hakikat peşinde soru ve eleştirileri teşvik eden
derslerle, özgür bir toplumun okullarında karşılaşılır. Aksine, kapalı ya da totaliter bir toplum, hâkim ve
onaylanmış fikirlerin eleştirel bir biçimde incelemesine izin vermez. Eleştirel düşünebilme yeteneği,
öğrencileri cehalet, kafa karışıklığı ve gerçeklik hakkında doğrulanmamış iddialardan kurtarır (Patrick,
1986).
Uygarlık bir bakıma yaratıcı ve sorun çözme yolu ile ancak gelişebilmiştir. Bilimsel alanın gelişmesi
bilinenlerin, var olanların sorgulanması ve yeni bilgilerin, görüşlerin ortaya çıkarılması ile
sağlanabilmektedir. Eleştirel düşünme, toplumların demokratik anlamda gelişmelerini sağlayan bir
olgudur. Demokrasinin toplumsal yaşama uygulanması ancak eleştirel düşünen bireylerin varlığı ile
mümkün olabilmektedir. Sağlıklı bir toplum eleştirel düşünebilen, okuduğunu ve dinlediğini
sorgulayabilen olayları ön yargısız değerlendirebilen bireylerden oluşan bir toplumdur.
İyi yetişmiş bir eleştirel düşünür; hayati önemi olan sorular ve problemler ortaya koyar, bunları açık ve
net formüle eder; soyut fikirleri etkili bir biçimde yorumlayabilmek için ilgili bilgileri toplar ve
değerlendirir; İlgili kriter ve standartları test ederek sağlıklı sonuç ve çözümlere gider; Alternatif
düşünce sistemlerine açık bir fikirle yaklaşarak bu sistemlerin içerdiği varsayımları, olası etkilerini ve
sonuçlarını da dikkate alarak düşünür; Karmaşık sorunların çözümünde başkalarıyla etkili bir iletişim
kurar (Paul ve Elder, 2006: 3). Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş birey dürüsttür, iyi niyetlidir,
içtendir, cesurdur, alçakgönüllüdür. Kendi düşünce sürecinin bilincindedir. Empati yeteneği gelişmiştir.
Değişime açıktır. Gerçeğin değerini her şeyin üstünde tutar. Gerçek ile söylentiyi ve önyargıyı
birbirinden ayırt eder. Farklı düşüncelerdeki gerçeği araştırır (Battal, 2015). Kendisi gibi
düşünmeyenlerin, düşüncelerinin de kendisininki kadar değerli olabileceğinin bilincindedir. Yeterli kanıtı
olmadan karar vermez. Olasılık sınırları içinde olayları değerlendirir. Ferrett (1997), eleştirel düşünme
becerisi gelişmiş bireyin niteliklerini şu şekilde ifade etmektedir: soru sorma becerilerinin gelişmiş
olması; durum ve olayları tartışabilme, değerlendirme yapabilme, konu veya sorun hakkında bilgi
eksikliği olduğunu kabul etmesi; konuya merak ve ilgi duyması, çözümleme analiz için kanıtlardan ve
karşılaştırmalardan yararlanabilmesi, karşısındakini dinleyebilmesi.
Paul ve Elder’e (2006) göre, eleştirel düşünebilen kişiler, entellektüel özellikler geliştirmek için
entellektüel standartları akıl yürütmenin elemanlarına düzenli bir şekilde uygularlar. Evrensel
entellektüel standartlar, bir sorun, bir konu ya da bir olayla ilgili düşüncenin mantıki yönden kalitesi
kontrol edilmek istendiğinde uygulanması gereken standartlardır. Paul ve Elder akıl yürütme
elemanlarını; “Açıklık, doğruluk, netlik, ilgililik, derinlik, genişlik, mantıklılık, anlamlılık, bütünlük,
adaletli olma, derinlik” olarak göstermektedir. Paul ve Elder’e göre eleştirel düşünme becerisini
geliştirmek için mantık yürütürken şunlar bilinmesi gerekir. “Her mantık sürecinin bir amacı vardır.
Tüm mantık süreci bir şeyi ortaya koymak, bazı soruları yerine oturtmak ve bazı problemleri çözmek
için girişilmiş bir harekettir. Tüm mantık süreçleri varsayımlara dayanır. Tüm mantık süreçleri birtakım
bakış açılarından ortaya çıkar. Tüm mantık süreci veriye, bilgiye ve kanıta dayanır. Bütün mantık
süreçleri kavramlar ve görüşler aracılığıyla tanımlanır ve biçimlenirler. Her mantık süreci bizi sonuçlara
götüren ve verilere anlam kazandıran bir çıkarım ya da yorum içerir. Tüm mantık süreçleri sizi bir
noktaya götürür ya da süreçlerin belli başlı imaları veyahutta sonuçları vardır” (Paul ve Elder, 2006: 4).
Düşünme gücü, ailede ve okulda sağlam bir ana dili alt yapısı edinen bireylerin kavram dünyası
üzerinde gelişir. Sağlıklı ve nitelikli düşünebilme zihinsel alt yapısının kazandırılması analitik
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düşünebilme, kavramları karşılaştırma ve birleştirme yapabilme becerileriyle hayata geçirilir.
Öğrenmenin bilgi depolamadan ziyade, düşünme becerisi kazanma süreci olduğunun dikkate alınarak
sürdürülmesi, nitelikli bireylerin yetişmesine olanak sağlar (Karadüz, 2010: 1572). Eleştirel
düşünebilme ve etkili kararlar alabilme, eğitimli bir bireyin sahip olması gereken bilişsel becerilerdir.
Eleştirel düşünme bilgi üretimini hareket ettiren motordur. Demokratik bir toplumda bireylerin eleştirel
düşünme becerilerine sahip olmaları, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini karşılaştıkları
karmaşık sosyal problemlerin çözümünde kullanmaları çok önemlidir. Eğitim felsefecilerinin görüşlerine
göre eleştirel düşünme öğretim sürecinde kullanılabilecek seçeneklerden biri değil, eğitimin ayrılmaz
bir parçasıdır. Çünkü eleştirel düşünme eğitimli olmanın gerekli bir koşuludur (Seferoğlu ve Akbıyık,
2006: 196).
ELEŞTİREL DÜŞÜNMEDE EĞİTİM SİSTEMİ VE OKULUN ROLÜ
Bilgi toplumunda eğitim sisteminin en önemli görevi, demokratik düşünceyi benimseyen, yaratıcı,
üretici ve çok yönlü düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, problem çözen, insanlara saygılı, hoşgörülü,
iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
Seferoğlu ve Akbıyık’a göre, “günümüz eğitim kurumlarının önemi, eğitimin yaşam boyunca devam
etmeye başlamasıyla birlikte artmaya başlamıştır. Öte yandan çağdaş dünyanın gereksinimleri
günümüz bireylerinin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir zorunluluk haline getirmiştir.
Öğretimde bilgi alıp verme yerine, düşünmeyi öğrenme önem kazanmaktadır. Bu yüzden modem
okullarda düşünen, eleştiren, üreten, bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler yetiştirilmeye çalışılmakta,
öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim programları hazırlanmaktadır”
(Seferoğlu ve Akbıyık, 2006: 193). “Günümüzde eğitimin en önemli amacı, değişik koşullara uyum
sağlayabilecek, esnek ve açık düşünebilecek bireyler yetiştirmektir. Sahip olduğumuz varsayımlar,
genellemeler, önyargılar, kalıp düşünceler dünyayı algılayışımızı ve davranışlarımızı etkilemektedir.
İnsanlar çoğu zaman bilişsel modellerin davranışlarını etkilediğinin farkında değildirler. Bu farkındalık
ise bireylerin eleştirel düşünebilmesi ile sağlanabilir” (Seferoğlu ve Akbıyık, 2006: 196).
Seferoğlu ve Akbıyık (2006), çok fazla bilginin ve bizi ikna etmeye çalışan çok fazla kişinin olduğu
dünyaya karşı bir savunma olduğunu, eleştirel düşünme yeteneğinin, bireyleri doğrulanmamış iddia ve
düşünceler arasında bocalamaktan kurtardığını, gerçeğin bulunmasına yönelik sorgulama ve eleştiri,
bireylerin bilişsel gelişimleri için gerekli olduğunu ifade etmektedirler. Duğan ve Aydın ise, Eleştirel
düşünmenin günlük hayatta ve meslek hayatında problemlere çözüm üretme, farklı bakış açılarını
değerlendirebilme, doğru ve yanlışı ayırt edebilme becerileri kazandırdığı için her birey için kazanılması
gereken bir özellik olarak karşımıza çıktığını belirtmektedirler (Duğan ve Aydın, 2018: 179). Duğan ve
Aydın (2018), eğitim programlarında öğrencilere kazandırılması gereken eleştirel düşünme becerisinin
kazandırılamadığını, eleştirel düşünme becerisinin öğrencilerde çok yüksek düzeyde olmadığı, bunun
nedenlerinden birinin ise ezbere dayalı bir eğitim sistemi olduğunu ve bunun sonucu olarak eleştirel
düşünme becerisinin gelişmediğini belirtmektedirler. Yazarlara göre, “hızla değişen ve dönüşen
dünyada doğru bilgiyi elde etmek ve kontrol altına almak zorlaşmaktadır. Doğru ve yanlış bilgilerin
birbirine karışması sorgulanmasını gerektirir. Doğru ve güvenilir bilgilere sahip bireylerin yetiştirilmesi
düşünce odaklı bir eğitim ile sağlanabilir” (Duğan ve Aydın, 2018: 179). “Eğitim sistemimiz üzerine
yapılan eleştirilere bakıldığında, genellikle ezberci bir anlayışın gereksizliğinden, herhangi bir alandaki
kavramların sorgulanıp yorumlanmadan öğrenenlere aktarıldığından; bu yüzden de bilgi karşısında
öğrencilerin kendilerini gerçekleştiremediği, sosyal hayata yönelik yeni, özgün değerler
geliştiremediklerinden yakınılır” (Karadüz, 2010: 1571).
Toplumsal yaşayışımız, dolayısıyla toplumsal davranışlarımız, düşüncelerimiz, kişiliğimiz üzerinde okul
kurumunun önemli bir etkisi vardır. Okul, bireylere birtakım bilgi, beceri, tutum ve değerler kazandırır.
Bunun sonucunda da bireylerde gözlenebilen birtakım davranış değişiklikleri meydana gelir. Toplumda
yaşayan insanların kişiliğine ve geleceğine okulda biçim kazandırılmakta; okul, bireylere ve toplumlara
yön vermektedir. Okulda edinilen bilgi, beceri, tutum ve değerler günlük toplumsal yaşamda
uygulamaya geçmektedir. Ayrıca toplumun küçük bir örneği olan okulda geçen yaşantılar, toplumsal
yaşamın önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Öte yandan eğitim kurumlarında bulunan kişiler
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arasındaki ilişkiler de toplumsal yaşamı öğrenmede önemli bir öğrenme kaynağı oluşturmaktadır.
Bireyin bu ortamlarda öğrendiği bilgiler, deneyimler onun hayata bakış açısını, iletişim kurma biçimini,
düşünüş şeklini etkilemekte ve belirlemektedir.
Genelde düşünme yeterlilikleri özelde eleştirel düşünme becerileri okulda eğitim yoluyla sistematik bir
şekilde belirlenmiş programlar çerçevesinde geliştirilebilmektedir. Patrick’e göre eleştirel düşünmedeki
stratejiler ve beceriler, okul içinde ve dışındaki konulara aktarılabilen bağımsız yargı ve öğrenmenin
anahtarlarıdır. Öğrenciler kalıcı zihinsel yetenekler kazanırlar. Öğrenenler ve vatandaşlar olarak daha
etkili düşünmek ve hareket etmek için yetkilendirilmiş olurlar (Patrick, 1986).
Şenşekerci ve Bilgi yapılan deneysel çalışmalara göre düşüncenin eğitim yoluyla geliştirilebileceğini ve
kişinin eleştirel düşünme becerileri kazanabileceğini belirtmektedirler. Bu nedenle “eleştirel düşünme
öğretiminde kullanılacak yöntemlerin ortak paydası, öğrencilerin kendi öğretimlerinde etkin olmalarını,
bir olay ya da olguya birden fazla bakış açısıyla bakabilmelerini ve işbirliğini destekleyen gurup
çalışmaları içinde katılgan olabilmelerini sağlamak olmalıdır” (Şenşekerci ve Bilgi, 2008: 28).
Bilgi toplumunda öğrencilerin, öğretmenin sunduğu bilgiyi edilgen olarak işleyen bireyler olarak
yetiştirilmesi yerine, öğrenme sürecine etkin olarak katılan bireyler olarak yetiştirilmeleri
gerekmektedir. Bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanma davranışları bakımından eleştirel düşünme
becerilerini kazanmış bireylerle bu becerileri yeterince kazanamamış bireyler arasında önemli farklılıklar
bulunmaktadır. “Bilimsel çalışmalar, eleştirel düşünme becerilerini kazanmış ve bu becerileri kullanan
öğrencilerin daha etkili biçimde öğrendiklerini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerine sahip olmaları ve karşılaştıkları durumlarda eleştirel düşünme becerilerini kullanmaları bu
nedenle giderek önem kazanmaktadır. Sahip olunan eleştirel düşünme becerilerinin uygun durumlarda
kullanılması ise eleştirel düşünme eğilimlerine sahip olunmasıyla olanaklı olmaktadır” (Seferoğlu ve
Akbıyık, 2006: 193).
Özden (1999) eğitim sisteminin öğrencilere potansiyellerini geliştirme fırsatı vermesi ve ülke
kalkınmasında etkin rol oynamalarını sağlayabilmesi için eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilimsel
düşünme, akıl yürütme gibi becerileri kazandıracak düşünme eğitimi ile yeniden düzenlenmesi
gerektiğini ifade etmektedir. Öğretmenler eleştirel düşünceyi geliştirmek için gerekli malzemeleri
geliştirip gerekli prosedürleri uygularlarsa, sınıfta eleştirel düşünme etkinliklerinin kullanılması olumlu
sonuçlar doğuracaktır (Tama, 1989). Şahinel (2007), eleştirel düşünme becerilerini temel alan
öğretimin ana amaçlarından birinin, diğer kişilerin düşünme biçimlerini doğru olarak nasıl yeniden
yapılandırabileceğimizi ve onların düşünme biçimlerini nasıl zihnimizde canlandırabileceğimizi
öğrenmek olması gerektiğini söylemektedir. Şahinel’e göre, “eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmenin en iyi yollarından biri de öğrenciler için grupla öğrenme durumları yaratmaktır. İyi
yapılandırılmış işbirlikli öğrenme ortamlarında, öğrenciler gruptaki diğer öğrencilerden elde ettikleri
destek ve dönüt ile daha etkin bir eleştirel düşünme edimini ortaya koyabilirler” (Şahinel, 2007: 71).
Bireylerin, çeşitli nedenlerden dolayı katı tutumlu olarak yetiştirilmiş olması, ailede anne ve babaya
aşırı bağımlı olacak şekilde yetişmesi, okulda öğretmenlerin öğrenciyi kendisine bağımlı kılacak şekilde
davranması, çevreden gelen etmenler nedeniyle, yeterince kavram bilgisi geliştirememiş olması
eleştirel düşünmeyi engelleyen faktörler arasında göstermemiz mümkündür. Ayrıca ön yargılar,
duygularla hareket etme, körü körüne belli grup ve düşüncelerle özdeşleşmek de genel olarak, eleştirel
düşünmenin niteliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Öğrencilere eleştirel düşünmeyi öğretmek kolay bir iş değildir. Üst düzey bilişsel süreçleri, kavrayışları,
çıkarımları ve karar vermeyi içeren eleştirel düşünme öğretimi çoğunlukla öğrenciler için sorunlu bir
süreçtir. Bu tür bir öğretim, genellikle, bir ders sürecindeki gecikmeler, düşük başarı ve hatta
öğrencilerin çalışma talepleriyle de doğrudan ilişkilidir (Tama, 1989).
Haskins'e göre, seçici düşünme, hafıza yanıltmaları, bilgisizlik, algı sınırlamaları, önyargı, stres ve aşırı
yorgunluk gibi fiziksel ve duygusal sorunlar, dilde anlam karmaşasına yol açan kapalı ifadeler,
benmerkezci veya toplum merkezci düşünmede eleştirel düşünmeye engeldir (Haskins, 2006). Sağlam
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ve Büyükuysal'a (2013) göre ezberci eğitim-öğretim ortamı ve programı, sürekli değişen sınav sistemi,
sınıftaki oturma düzeni, öğretmenlerin ya da öğretim elemanlarının öğrencilerin rahatlıkla tartışabildiği
bir sınıf ortamı oluşturamaması ve anlatıma dayalı bir yaklaşım izlemeleri eleştirel düşünme becerisinin
kazanılmasına engel olmaktadır.
Eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de tartışma
yönteminin anlatma yöntemine göre daha etkili olmasıdır. Öğrencilerine üst düzey sorular soran,
verilen yanıtların kanıtlarla desteklenmesini isteyen öğretmenler, öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerini kazanmalarını ve onların eleştirel düşünmeye olan eğilimlerinin artmasını sağlamaktadırlar.
Düşüncelerin serbestçe fakat bir disiplin içerisinde ifade edilebildiği ve irdelenebildiği açık ve
destekleyici sınıf ortamları, eleştirel düşünme beceri ve eğilimlerinin kazanılmasında olumlu etkilere
sahiptir. Eleştirel düşünme öğretiminde etkili öğretmenler, öğrencilerini seçenekler aramaya, yargılarını
savunmaya yöneltmektedirler (Patrick ve Bowman’dan aktaran, Seferoğlu ve Akbıyık, 2006: 198).
Eleştirel düşünme beceri ve eğilimlerinin kazandırılması için öğrencilerin kendilerini güvende
hissedecekleri öğrenme ortamlarının hazırlanması da son derece önemlidir. “Öğrencilerin düşünme
süreçleri izlenmelidir. Özellikle soru sorma ve sorgulama konusu önemsenmelidir. Öğrencilere açık uçlu
sorular sorulmalı ve ayrıca onların nitelikli soru sormaları sağlanarak bu konuda gerekli yönlendirmeler
yapılmalıdır” (Seferoğlu ve Akbıyık, 2006: 199).
Demir ve Uluçınar, eleştirel düşünme eğitiminin tüm seviyelerde öğretim programlarında yer alması
gerektiğini, eleştirel düşünme öğretiminin formel eğitim yoluyla kazandırılabileceğini söylemektedir.
Yazarlara göre, “öğretmenlerin öğrencilere eleştirel düşünmenin ne olduğunu anlatmaları onların
eleştirel düşünen bireyle olmalarını sağlamaz. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanabilmeleri
öğrenme süreci içerisinde kendilerinin aktif olduğu öğretim yöntem ve tekniklerin uygulandığı, sınıf içi
etkinliklerle analiz, sentez, değerlendirme ve çıkarım yapma becerilerini kullandığı öğrenme
ortamlarında gerçekleşebilir” (Demir ve Uluçınar, 2012, s. 64). Demir ve Uluçınar eleştirel düşünme
becerilerinin artırılmasında durum çalışmaları, tartışma yöntemleri, yazılı uygulamalar, sorgulama
tekniklerinin önemli bir etkiye sahip olabileceğini önermekte benzer biçimde bu süreçte soru sorma
uygulamalarının etkililiğine vurgu yapmaktadırlar. “Sorular, öğrencilerin analiz, sentez ve
değerlendirme yapmalarını sağlayacak şekilde sorulmalıdır. Öğretim sürecinde gerçekleşen sınıf
tartışmalarıyla, öğrencilerin bir argüman üzerindeki farklı iddiaları öne sürerek, iddianın olumlu ve
olumsuz yönlerinin irdelenmelerine olanak sağlanır. Yazılı metinler, sınıf içi ve dışı okumalar ise,
öğrencilere düşünme süreçlerinin artırmasına fırsat veren uygulamalar olarak görülür” (Demir ve
Uluçınar, 2012: 64).
Kazancı ve Lee’ye göre, öğrencilere kazandırılabilecek eleştirel düşünme özellik ve becerilerinden
bazıları şunlardır: “Sistematik olma eğilimi, esneklik, sabır, düşünerek hareket etme, öğrencilerin
işbirliği, bilgi ve beceri transferi, görsel yardım, açık niyetlilik, dilin net kullanımı, özerklik ve
bağımsızlık, yeniden oluşturma, motivasyon, grup etkinlikleri, tartışma” (Kazancı ve Lee’den aktaran,
Semerci, 2003: 65). Berman’a göre, eleştirel düşünmenin geliştirilmesinde ve öğretilmesinde aşağıdaki
stratejiler dikkate alınmalıdır: güvenli bir ortam hazırlama; bilinenden yararlanma; sınıf üyeleriyle
birlikte çalışma, iyi soru sormayı öğrenme; sınıf arkadaşlarına bağlılığı öğrenme; çok yönlü bakış açısı
kazandırma; duyarlılığı oluşturma; geleceğe ilişkin bir bakış açısı oluşturma ve standartlar geliştirme;
düşünceleri davranışa dönüştürme (Berman’dan aktaran, Semerci, 2003: 65)
Eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek için öğretmenlerin sınıf ortamlarında öğrencilerinin aktif bir
şekilde katılacakları aktiviteler yapması, öğrencilere bilgiyi ezberlemek yerine eleştirel biçimde
düşünerek ve sorgulayarak elde edebileceği öğretim ortamlarının hazırlanması; sadece okul
ortamlarında değil, gündelik hayattaki olaylara ve sorunlara yönelik sorgulayıcı bir tutum takınması
konusunda rol model olunması gerekliliği önem kazanmaktadır. Eleştirel düşünme bireylerin doğru ve
etkili karar vermelerinde, değerlendirme yapma yetenekleri ve belli bir yargıya varmaları üzerinde
etkilidir. Bireyin zengin bir bilgi birikimine sahip olması onun eleştirel olacağı anlamına gelmemektedir.
Öğrencilerin gerçek anlamda eleştirel düşünceye sahip olması zaman alabilmektedir. Eleştirel düşünme
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eğitimi sayesinde bireyin bilgi edinme, kullanma ve üretme konusunda bilişsel ve duyuşsal özellikleri
birlikte gelişim gösterebilmektedir.
Eğitim ortamında öğretmenin en önemli amaçlarından birisi, öğrencileri sınıf ortamlarında ders için
istekli hale getirmektir. Ashton (1988), okulların düşünen bireyler yetiştirme amacının önündeki en
büyük engelin, öğretmenlerin düşünme bilgi ve becerisinden yoksun olması, olduğunu belirtmiştir.
Aybek’e (2007) göre eğer öğretmenler, öğrencileri düşünme becerilerinin yaşamın her alanında hayati
önem taşıdığına inandırmak istiyorlarsa öğrencilere bu becerileri sınıf ortamında kazandırmak
zorundadırlar. Sınıfta öğretmenin sadece geleneksel ders kitabını ve düz anlatım yöntemini kullanması
öğrencileri sorunları ve problemleri analiz etmede pasif hale getirir ve onları dersten soğutur.
Şahinel (2007), öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerini ders planlarına transfer ederek,
öğrencilerin her konu alanına duyarlı olmalarını ve konu alanını açık, eksiksiz ve doğru düşünerek
anlamalarını ve edindikleri bilgiyi günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlayabileceğini ifade eder.
Şahinel’e göre, “sınıf içi etkileşimde öğretmenlerin öğrencilerden daha fazla konuşma süresi
kullandıklarını ve öğretmen merkezli bir öğretimden öğrenci merkezli bir öğretime geçmenin bir
yolunun da öğretim sürecinde çeşitli soru sorma tekniklerinin işe koşulması ile sağlanabileceğini
belirtmektedir. Bu yaklaşım soru sorma becerisini etkin bir öğretimin en önemli parçası durumuna
getirmektedir. Etkili öğretmenler, öğrencilerinin etkin bir biçimde derse katılmalarını sağlayan
öğretmenlerdir. Öğrencilerin güdülenmişliğini koruyan etkinlik çeşitliliğine ek olarak, etkili öğretmenler
soru sorma, öğrencilerin içeriği açık bir biçimde anlamalarına yardım etme ve öğrenci anlamalarını
izleme gibi nitelikler ile donanık öğretmenlerdir. En etkili öğretmenler sınıf ortamında üst düzeyde bir
etkileşim sağlar” (Şahinel, 2007: 57). Semerci de (2010) öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin
geliştirilmesinde öğrencinin kendisini rahatlıkla ifade edeceği bir ortamın olmasının, soru sormanın,
tartışmanın, okumanın önemli olduğunu belirtmiştir.
Öğretmenin sınıfta verimli bir öğrenme-öğretme sürecinin gerçekleşebilmesi için stres ve kaygıdan
uzak rahat bir öğretim ortamı oluşturabilmesi ile mümkün olabilecektir. Öğretmen çocuklarda iletişim
sağlamaya çalışırken, onların yaptığı hatalardan çok, onların çabaları ve olumlu davranışları üzerinde
odaklanmalıdır. Öğretmen çocukları yaratıcı ve eleştirel düşünmeye özendirmeli ve bunun için de
sınıfta öğrenciyi yargılamak yerine herkese eşit davranarak ve etkin bir dinleyici olarak onlara bağımsız
bir ortam yaratmalıdır. Öğretmenin sınıfta öğrencilerini kendisine bağımlı kılacak şekilde davranması,
onlara karşı düşük beklentiler içerisinde olması ve katı tutumlar sergilemesi eleştirel düşünmeyi
engeller.
Öğrencinin eleştirel düşünmeyi öğrenmesi, öğretmenin bu konuda eğitilmiş olmasına bağlıdır. Eleştirel
düşünmenin faydaları her yönüyle belirlenmeli ve öğretmenlere öğretilmelidir. Bu engelin aşılması için,
öğretmenlerin uzun dönem içerisinde gerek hizmet öncesi, gerekse hizmetleri sırasında eleştirel
düşünme alanında yetiştirilmesi gerekir ve bunun için de öğretmenlere çeşitli kurum ve kuruluşlar
tarafından gerekli destek sağlanmalıdır.
Günümüzde okullar, iyi sorgulayan, tartışmalara katılan, alternatifler üreten, farklı görüşleri
kaynaştırarak yeni anlamlar üreten öğrencilerin yetiştirilebilmesine önem vermeli ayrıca bu konuda
verilecek derslerle öğretmenlerin yetiştirilmesi bir gerekliliktir. Öğrencilerin nitelikli bilgiyi nasıl elde
edecekleri, bilgileri nasıl kullanabilecekleri konusunda öğretmenlerin rehber olması gerekliği ön plana
çıkmaktadır. Öğrencilerin bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme konusunda yetersiz kalmaları onların ortaya
koyacakları çalışmaların niteliğinin de düşmesine sebebiyet verebilecektir.
SONUÇ
Günümüzde pek çok ülke eğitim sistemleriyle düşünen, yaratıcı, üretici bireylerden oluşan bir toplum
yaratmayı amaçlamaktadır. Genelde düşünme, özelde eleştirel düşünme eğitimine beraberinde daha az
sorunlu bir toplum ortaya çıkarması, yüksek bir yaşam kalitesi üretmesi, yaratıcılığı ve üretkenliği
beslemesi, sorunların çözülmesinde kolaylık sağlaması, entelektüel birikim yaratması açısından önem
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verilmektedir. Bu anlamda üretilen bilginin yapılandırılması, ayıklanması, işlenebilmesi, bir ürüne
dönüştürülmesi eğitim kurumlarında yetiştirilen donamlı bireylerin yetiştirilmesi ile olanaklıdır.
Eleştirel düşünmeye, yaratıcılığı, üretkenliği, farklılığı, yeniliği bünyesinde barındıran bir olgu olarak
değer verilmektedir. Eleştirel düşünme, bilgi toplumunda bilgiyi etkili bir şekilde kazanmaya, üretilen
bilgiyi seçme, değerlendirme, örgütleme ve kullanma becerisine dayanır. Bilimsellik, mantıklı ve dikkatli
düşünme, kuşku duymak, Ne zaman? Neden? Nerede, Nasıl? Kim? gibi sorular sormak eleştirel
düşünmenin temelini oluşturur. Aynı şekilde analiz etme, yorum yapma, kendini düzenleme, çıkarımda
bulunma, açıklama ve değerlendirme eleştirel düşünmenin bileşenlerini oluşturur.
Eleştirel düşünme hem bireyin gelişimi hem de toplumsal kalkınma açısından bilgi üretimi sürecini
tetiklemesi, bilimin gelişmesi ve ilerlemesini sağlaması açısından avantajlar sunmaktadır. Eleştirel
düşünme, toplumların demokratik anlamda gelişmesi, ekonomik ve refah seviyesinin artırılması
açısından da önemli derecede rol oynar. Eleştirel düşünme eğitimi birey açısından ise, dürüstlüğü,
alçakgönüllülüğü, değişime açıklığı, önyargıdan uzaklığı, farklı düşüncelere saygı duymayı içerir.
Eleştirel düşünme eğitimi bireyin; soru sorma becerisi, analiz yapma, karşılaştırma yapma, olguları,
olayları tartışabilme, değerlendirme ve dinleme kültürünü gelişir.
Bu bağlamda eğitim sisteminin bilgi aktarma ve ezbere dayalı bir anlayış yerine, eleştirel düşünme
becerisini öğretmeye yönelik eğitim programları hazırlanması ve uygulamaya sokması önemli hale
gelmektedir. Okul sistemleri önyargılardan uzak, duygularla hareket etmeyen, körü körüne bazı
fikirlere bağlanmayan ve kalıp düşüncelerden uzak bir anlayış ile birey yetiştirmelidir. Nitelikli bir eğitim
sistemi ve hedeflerine ulaşmada başarılı bir okul sistemi için, öğrenme süreçlerine etkin olarak katılan,
bilgiyi seçebilen, örgütleyebilen ve kullanma davranışı gösterebilen, bireylerin yetiştirilmesi
gerekmektedir. Öğrencilere kendilerini güvende hissettikleri, tartışma yöntemi ile grupla öğrenme
ortamları yaratılmalı, işbirliği ile öğrenme ortamlarında eleştirel düşünme edinimi kazandırılmalıdır.
Eleştirel düşünme becerilerinin artırılmasında durum çalışmaları, yazılı uygulamalar, sorgulama
teknikleri önemli bir etkiye sahiptir. Sorular, öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme yapmalarını
sağlayacak şekilde sorulmalı, sınıf tartışmalarında, öğrencilerin bir argüman üzerindeki farklı iddiaları
öne sürerek, iddianın olumlu ve olumsuz yönlerinin irdelenmelerine olanak sağlanmalıdır.
Etkili, verimli bir eleştirel düşünme eğitimi için öğretmenin konuyla ilgili eğitilmiş olması gerekliliği
yanında, öğretmenin dersi sadece geleneksel ders kitabı ve düz anlatım yöntemine başvurmaması
önerilmektedir. Öğretmenler, öğrencilerinin etkin bir biçimde derse katılmalarını sağlamalı, sınıfta
herkese eşit davranarak ve etkin bir dinleyici olarak öğrencilere bağımsız bir öğrenme ortamı
yaratmalıdır.
Eleştirel düşünme eğitimi demokratik, yaratıcı, üretici ve çok yönlü düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen,
problem çözebilen, insanlara saygılı ve düşüncelere hoşgörü ile bakabilen sorumlu vatandaşlar
yetiştirmek açısından önemli ve gereklidir. Gelecekte toplumsal alanda sosyal düzen, uyum, teknolojik
yenilik ve icat dolayısıyla refah ve zenginlik isteniyorsa eleştirel düşünme eğitim programlarına ve
uygulamalarına daha fazla yer verilmesi konusu üzerinde ciddiyetle durulması gereklidir.
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Özet
Radyo dünyada eğitime destek olmayı sürdürmüştür. Ses kaydı, farklı konuların seçilmesine ve
yaratmasına fırsat vermiştir. Radyo uzaklardaki kişilere önemli bilgileri zamanında sunmuştur. Yazılı
gereçler ve öğretmenlerle desteklenen radyo, 2000’li yıllarda da herkesi eğitim hedefine
yakınlaştırmayı sürdürmüştür. Radyo bu işlevini hedef kitlesine uygun dersler aracılığıyla yerine
getirmiştir. Uzun yıllardır eğitim işlevini yerine getiren radyo derslerinin hazırlanması bir süreci ve ekip
çalışmasını gerektirmiştir.
Bu çalışmada öncelikle ilk radyo yayınlarının nasıl başladığını ve nasıl yaygınlaşarak eğitim işlevini
yerine getirdiğini açıklayan ilk eğitsel radyo yayınları konusu üzerinde durulmaktadır. Daha sonra da
sırasıyla; radyo derslerinin hazırlanması, yapım öncesi işlemler, yapım işlemleri, yapım sonrası
işlemlerle radyo derslerinin yararları ve sınırlılıkları konuları açıklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, açık eğitim, radyo dersleri.

FIRST RADIO COURSES IN DISTANCE AND OPEN EDUCATION
Abstract
Radio has continued to support education around the world. Sound recording has given the
opportunity for the selection and creation of different subjects. The radio has provided important
information to the people who are far away on time. The radio supported by written materials and
teachers has continued to bring everyone closer to their educational goals in the 2000s. Radio has
fulfilled this function through the lessons appropriate to its target audience. The preparation of radio
lessons, which has carried out the educational function for many years, required a process and
teamwork.
This study primarily focuses on the first educational radio broadcasts that explain how the first radio
broadcasts begin and how they become widespread and fulfill the educational function. Then,
respectively; preparation of radio lessons, pre-production procedures, production procedures, postproduction procedures and the benefits and limitations of radio lessons are explained.
Keywords: Distance education, open education, radio lessons.
GİRİŞ
İlk Eğitsel Radyo Yayınları
Radyo, manyetik ve elektromanyetik dalgalarla sesin iletimini ve dinlenilmesini sağlayan uzaktan
iletişim sistemidir. Bu sistem, belirli konulara ilişkin bilgileri anında yayma ve dinleme olanağı sağladığı
gibi, bunların ses bantlarına alınıp daha sonra yayınlanmasına da olanak vermektedir.
Daha önceleri değişik ülkelerde birçok deneme yayını yapılmışsa da ilk radyo yayını 2 Kasım 1920
tarihinde Amerika’da başlamıştır. Tecimsel anlamdaki ilk yayının ardından bir yıl içerisinde 500’den
fazla radyo yayın istasyonu açılmıştır. 1923 yılında bir birçok kişi amatör olarak radyo yayını yapmak
istemiş ve zamanla da amatör radyo yayıncıları kendi yayınlarını artırmak için sistem ağlarını
kurmuşlardır.
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Diğer ülkelerde de düzenli yayınlar gecikmemiş; 1922 yılında İngiltere’de, Fransa’da Sovyetler
Birliğinde, 1923 yılında ise Almanya’da radyo yayınları başlamış, sonra sırasıyla 1927 yılına kadar
Arjantin, Avustralya, İtalya, Japonya, Norveç, Yeni Zelanda, Hollanda, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya ve
Güney Afrika’da radyo yayınları başlamıştır (Aziz, 1982).
1929 yılı bir anlamda radyonun altın çağı olmuş, insanlar eğlenmek için bir çok diziyi dinlemişlerdir.
Radyo yayınlarında program yanında teknik gelişmeler de olmuş, özellikle radyo verici gücünün hızla
artarak, tüm dünyaya yayılması gerçekleşmiştir. İlk yayından kısa bir süre sonra 1930’larda Asya ve
Afrika’nın kimi ülkeleri dışında hemen hemen her kıtada radyo istasyonları kurulmuştur (Aziz,1982).
1930’lu ve 1940’lı yıllarda radyo programları yemeklere, uykuya karışır hale gelmiştir. Hatta o yıllarda
çocukların geç yatmasından radyo programları sorumlu tutulmuştur. Eleştirmenler radyonun yanlış bir
dünya görüşü ve bozuk konuşma sonucunu doğurduğunu iddia etmiştir. Radyoyu destekleyenler,
radyonun eğittiğini, morali yükselttiğini, topluma hizmete yönelik projeleri başlattığını ve doğal
tehlikeler konusunda uyarıda bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.
1960’lı yıllara gelindiğinde televizyon dinleyicileri kendisine çekmiş ve radyonun konumunu etkilemeye
başlamıştır. 1960’da önceden güçlü olan sistem ağları artık programları finanse edemez duruma
gelmiştir. Şimdilerde insanlar radyoyu araba kullanırken, çalışırken, dinlenirken, oyun oynarken ve bir
anlamda hemen her türlü koşulda kullanabilmektedir.
Tecimsel olmayan radyo yayınları da 1920’li yıllarda başlamıştır. O yıllarda bir çok üniversite radyo
yayınına başlamıştır. Tecimsel olmayan radyo istasyonları yerel ilgilere önemli bilgiler sunmuştur.
1923 yılında Amerika’da okullar için eğitsel radyo programları yayınlanmaya başlamıştır. Aynı yıllarda
öğrenciler tarafından çok kısa sürede kabul gören eğitim amaçlı radyo programlarının yayınlanmasının
temel amacı dünyayı sınıfa getirmek ve en iyi öğretmenlerin hizmetlerini yaygın hale getirmek olarak
görülmüştür. Hatta radyo yayını ders kitabı olarak kabul edilmeye başlamıştır.
Okul radyolarının ilk günlerinde önemli başarılar elde edilmiştir. Hazırlanan programlarla çocuklara
çiftçilik, ulaşım ve bilim gibi konular hakkında bilgiler verilmiştir. Yaklaşık bir milyon öğrenciye
ulaştırılan programlar biyografiler, vatandaşlık dersleri, edebiyat incelemeleri ve oyunlaştırmaları
içermiştir. 1930 ve 1940’lı yıllarda eğitime yönelik radyo yayıncılığı konusunda lider olan Cleveland
Eğitim Kurulu İstasyonu okul programının neredeyse tüm konularını içeren programlar yayınlamıştır
(Hackbarth, 1996).
O yıllarda okul radyolarının artışında sınırlılıklar da olmuştur. 1945 yılı öncesi alıcıların pahalı ve
yayınların günümüz standartlarına göre zayıf oluşu, öğretmenlerin okulda radyo programlarından
yararlanma konusunda isteksiz olmalarına neden olmuştur.
Çocuklara yönelik eğitsel radyo programcılığı, müzik, espri, öykü ve haberleri birleştirerek hayatta
kalmayı başarmıştır.
Örneğin; çocukları ve ebeveynleri dil kullanımı konusunda düşündürecek bir format kullanılarak
programlar hazırlanmıştır.
Bu tür programlar birçok radyo tarafından yayınlanmıştır. İzleyen yıllarda yerel radyo istasyonlarının
programları ile Disney ve Susam Sokağı türü programlar gece ve gündüz yayınlanmıştır. Günümüzde
yapılan programlarda bilimsel öykülerin, ilginç bulguların ve ev projesi önerilerinin yer aldığı
programlar yayınlanmaktadır.
İngiltere’de de okul radyosu başarıyla kullanılmaktadır. 1920’lerin ortasında başlayan BBC okul radyosu
programları, devlet okullarının %90’nından fazlasına ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar,
günlük yayınlarından, öyküler ve şarkılar dinlemektedir. İlköğretim basamağındaki öğrenciler
matematik, tarih ve sağlık ile ilgili konuları öğrenmektedir. Daha büyük öğrenciler fen, endüstri ve
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edebiyat alanlarındaki uzman tartışmalarını dinlemektedir. Ayrıca radyo yayınlarıyla okuma, film izleme,
bilgisayar yazılımı ve öğretmen el kitapları konusunda önerilerde bulunulmuştur.
BBC okul radyosu program yapımcıları çocukların ilgisini çekmeye yönelik davranmaktadır. Konular,
canlı bir şekilde ele alınmakta ve ses efektlerine de yer verilerek müzikle işlenmektedir (Hackbarth,
1996). Kısacası sözcük dağarcığı ve dilbilgisi hedef kitlenin yetenekleriyle yakından
uyumlulaştırılmaktadır.
Bazı ülkelerde de radyo programlarıyla, toplumsal, politik ve ekonomik yönlerden eğitim verilmektedir.
Bu eğitimin başlıca üç amacı vardır. Bunlar; din öğretimini yaygınlaştırmak, yapılan bazı hizmetler ve
çalışmalar hakkında bilgi vermek ve belli bilgileri ve becerileri öğretmektir (Hackbarth, 1996).
Radyo programlarıyla verilen eğitimin amaçlarından biri dini öğretimi yaygınlaştırma olmuştur.
Örneğin; Latin Amerika’da kırsalda yaşayan fakir halka yönelik kilise tarafından desteklenen radyo
programları yayınlanmıştır. Diğer amaç da yapılacak olan ya da yapılan hizmetler konusunda bilgi
vermektir.
Üçüncü amaç da belli bilgi ve becerilerin öğretilmesidir. Buna radyonun uzaktan eğitim amaçlı
kullanımı da diyebiliriz. Bilgi ve becerilerin öğretilmesiyle ilgili konulardan başlıcaları; okuma-yazma,
matematik, sözlükten, telefon rehberinden bilgi arama, ormanların korunması ve sağlık alanındaki ilk
yardımdır.
Uzak yerleşim birimlerindeki öğrenciler, bir ebeveyn ya da öğretmen gözetiminde radyoyla
eğitilmektedir. 1970 yılından beri Meksika’da değişik kırsal yerleşim birimlerindeki öğrencilere
dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf eğitimi verilmektedir. Radyo ile eğitim genelde canlı olarak verilmekte
ve öğrencilere çalışma planları sunulmaktadır. Uzaktan eğitim amaçlı radyo programları genelde basılı
gereçlerle desteklenmektedir. Öğrenciler öğretmenlerine ödevlerini göndermekte ve zaman zaman
görüşmektedirler. Radyo ile uzaktan eğitim ABD’de, İngiltere’de, Çin’de, Fransa’da, Almanya’da,
Japonya’da, Türkiye’de ve daha bir çok ülkede uygulanmaktadır.
Radyo eğitim işlevini eğitim amaçlı hazırlanıp yayınlanan programlar aracılığıyla yerine getirmektedir.
Eğitim amaçlı radyo programları iki grupta toplanabilmektedir. Bunlar, tamamlayıcı eğitim programları
ve doğrudan eğitim programlarıdır. Tamamlayıcı eğitim programları eğitsel işlevi olan ve daha çok
haber ve genel kültür veren programlardır. Doğrudan eğitim programları ise ders vermek amacıyla
yayınlanan programlardır. Bu programlara radyo dersleri de diyebiliriz.
RADYO DERSLERİNİN HAZIRLANMASI
Radyo dersleri; düz anlatım, soru- yanıt, görüşme, oyunlaştırma ya da tüm bunların karması şeklinde
olabilmektedir. Düz anlatım, bir sunucu tarafından efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir.
Soru-yanıt biçimindeki ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla yapılır. Düz anlatım
biçimindeki derste olduğu gibi soru yanıt biçimindeki derste de efekt ve ses kullanılmaz. Görüşme
biçimindeki ders genelde uzman kişi ya da kişilerle görüşülerek ve konuşularak yapılır. Oyunlaştırma
biçimindeki derste konular oyunlaştırılarak verilir. Karma derste ise düz anlatım, soru- yanıt, görüşme
ve oyunlaştırmanın tümü ya da bir kaçı kullanılır.
Biçimi nasıl olursa olsun bir radyo dersinin hazırlanması bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Tasarım
ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından yürütülür. Tasarım ekibinde şu görevliler yer alır:
1. Proje Yöneticisi
2. Yapımcı-Yönetmen
3. Öğretim Süreçleri Tasarımcısı
4. Alan Uzmanı
5. Senaryo Yazarı
6. Eğitim Psikologu
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7. Ses Uzmanı
Proje Yöneticisi: Proje yöneticisi genel olarak projenin yönetiminden, proje etkinliklerinin tümünün
koordinasyonundan ve işbirliğinin sağlanmasından sorumludur.
Yapımcı-yönetmen:
Üretim uzmanı olarak da adlandırılabilmektedir. Radyo dersinin ana
düşüncesini oluşturan, inceleme- araştırma aşamasını yöneten, söyleşi yapılacak ya da görüşü alınacak
kimseleri saptayan, stüdyoda kayıtları yöneten, sonuç olarak dersin yapım öncesi, yapım ve yapım
sonrası aşamalarından sorumlu kişidir (Kaye, Popperwel, 1995). Yapımcı- yönetmen yapım öncesi
tasarım ekibinin çalışmalarına katılarak ekipteki görevlilere üretim konusunda danışmanlık yapar.
Öğretim Süreçleri Tasarımcısı: Öğretim süreçleri tasarımcısı hazırlanacak olan radyo dersinin hangi
konusunun hangi yöntem ve teknikleri uygulayarak hedef kitleye sunulması için öneriler getirir ve bu
konuda tasarım ekibine bilgi sunar.
Alan Uzmanı: İçerik uzmanı olarak da adlandırılabilmektedir. İçerik uzmanı hazırlanacak olan radyo
dersinin planlanması sürecinde çalışmalara katılır. Dersin hazırlanıp tamamlanıncaya kadar içerik
konusunda gereksinim duyulduğu zamanlarda danışmanlık görevini yürütür.
Senaryo Yazarı: Senaryo yazarı uygun ders içeriğine dayalı etkin senaryo yazmak ve tasarım
ekibindeki diğer görevlilerin de görüşleri doğrultusunda tasarım oluşturmakla görevlidir.
Eğitim Psikologu: Eğitim psikoloğunun görevi, hazırlanacak olan radyo dersinin uzaktan eğitim
öğrencilerinin özelliklerine uygun olmasına ve ders ile öğrencilerin uyum sağlamasına yardımcı
olmaktır.
Ses Uzmanı: Ses uzmanın görevi, tasarım ekibindeki görevlilerin derse ilişkin düşüncelerini etkili bir
şekilde yansıtacak sesleri temin etmek ya da yaratmaktır.
Tasarım ekibindeki görevlilerin sayıları uzaktan eğitime yönelik radyo dersi hazırlanmasıyla ilgili
projelerin niteliğine göre değişebilmektedir.
Örneğin; Açık Öğretim lisesinin İş Güvenliği 1 dersine yönelik 15’er dakikalık 15 dersten oluşan bir
projede, bir proje başkanı, bir öğretim süreçleri tasarımcısı, beş alan uzmanı, beş senaryo yazarı, bir
eğitim psikologu, iki ses uzmanı ve üç yapımcı yönetmen görev alabilir.
Tasarım ekibinin sorumluluğu, gelen öneriler ve belirlenen gereksinimler doğrultusunda radyo dersinin
gerekli olup olmadığını, hangi kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini ve hedef kitlenin özelliklerinin neler
olduğunu belirlemekle başlar (Milli Eğitim Bakanlığı, 1993).
Radyo dersinin hazırlanması süreci yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemlerinden oluşur.
Yapım Öncesi İşlemler
Yapım öncesi, bir radyo dersinin yapılmaya başlamasından önce gelen bütün ilk süreçleri
kapsamaktadır (Kaye, Popperwel, 1995). Bu süreçte yapılması gereken işlemler vardır. Birbirini izleyen
işlemler şunlardır:
1. Gereksinim çözümlemesi,
2. Hedeflerin belirlenmesi,
3. Stratejilerin belirlenmesi,
4. Ayrıntılı öykünün hazırlanması,
5. Dersin senaryosunun yazımı.
Gereksinim Çözümlemesi: Bir radyo dersine gereksinim, yönlendirme kaynaklarıyla kendini gösterir.
Yönlendirme kaynakları yönetim tarafından doğrudan alınan kararlar, öğretim programının gereği olan
uygulamalar ve gereksinimlerin yönlendirmesidir. Radyo dersi programının hazırlanmasına hangi
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kaynak yönlendirirse yönlendirsin bir dersin ekonomik ve verimli olabilmesi, istenen etkiyi
sağlayabilmesi, eş deyişle amacına ulaşabilmesi için gereksinim çözümlemesi yapılması gerekir. Bu
işlem ile radyo dersine gerek olup olmadığı belirlenir. Gereksinim çözümlemesi üç aşamadan oluşur. Bu
aşamalar şunlardır:
1. Ders için gereksinimin belirlenmesi.
2. Gereksinimin değerlendirilmesi.
3. Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi.
Ders için gereksinimin belirlenmesinde öncelikle kaynakların ortaya konulması gerekir. Kaynakların
belirlenmesi radyo dersi için seçilen konuyla ilgili olan baş vurulabilecek insanları, diğer canlıları ve
yazılı ya da diğer kaynak araç ve gereçleri kapsar. Kaynaklardan yararlanmada amaca uygun
yöntemlerden biri ya da birkaçı seçilir. Bu yöntemlerden başlıcaları; anket, görüşme, örnek olay
çalışması deneysel çalışma ve istatistiksel kayıtlardır (Demirel,2002). Hangi yöntem ya da yöntemler
seçilirse seçilsin radyodan verilmesi düşünülen bir ders için şu iki soruya yanıt aranır:
1. Radyo dersine gereksinim var mı?
2. Gereksinimi eyleme geçirmeye değer mi?
Her iki soruya da yanıt alınmazsa radyo dersi hazırlamaya gerek olmadığı anlaşılır.
Gereksinimin değerlendirilmesi; yöntem ya da yöntemlerle elde edilen verilere dayalı bulgulara ve
ulaşılan sonuçlara göre karar verilmesi aşamasıdır. Gereksinimin değerlendirmesi yapılırken de yine
radyo “Derse gereksinim var mı?, gereksinimi eyleme geçirmeye değer mi?” sorularına yanıt aranır.
Eğer yanıtlar olumluysa hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi aşamasına geçilir.
Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi; radyo dersiyle hedef kitleye nasıl seslenileceği, nasıl bir dil,
nasıl bir içerik seçileceği konuları açıklık getirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada hedef kitlenin eğitim
düzeyi, bilgi ve beceri düzeyi, öğrenme biçimi, güdülenme düzeyi, yaş aralığı ve sosyo-ekonomik
düzeyi dikkate alınır. Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi radyo dersinin hedeflerinin belirlenmesini
de sağlar.
Hedeflerin Belirlenmesi: Radyo dersinin hedeflerinin belirlenmesi diğer çalışmalara başlamadan
önce üzerinde çalışılacak en önemli aşamadır. Hedefler gereksinim çözümlemesi yapılırken ortaya
çıkar. Bir başka deyişle gereksinimin içinde bellidir. Hedeflerin belirlenmesi aşamasında öncelikle dersin
temel hedefi, buna bağlı olarak da öğrenme hedefleri belirlenir. Öğrenme hedeflerinin sayısı derse
göre değişir. Uzunca bir derste birçok öğrenme hedefi olabileceği gibi kısa süreli bir derste tek hedef
de olabilir. Bir radyo dersinde başlıca dört tür hedef belirlenir. Bu hedefler şunlardır:
1.
İçerik ile ilgili hedefler
2.
Deneyimsel hedefler
3.
Süreç ile ilgili hedefler
4.
Davranışsal hedefler
İçerik ile ilgili hedefler ve deneyimsel hedefler sunucunun ne anlatacağıyla ilgilidir. İçerikle ilgili
hedeflerde içerik olarak ne verileceği, deneyimsel hedeflerde ise içeriğin nasıl verileceği belirtilir. Süreç
ile ilgili hedeflerde içeriğin kazandırılması sürecinde öğrenenin ne yapacağı ve öğrenmeyi nasıl
gerçekleştirildiği belirtilir (Milli Eğitim Bakanlığı, 1993). Davranışsal hedeflerde öğrencide beklenen
değişmeler, eş deyişle kazandırılmak istenen davranışlar belirlenir.
Stratejilerin Belirlenmesi: Bu aşama hedeflere ulaşabilmek için hangi yolların izleneceğinin
belirlenmesi aşamasıdır. Bir radyo dersinin her bir hedefinin gerçekleştirilebilmesi için uygun stratejileri
belirlemek gerekir. Stratejilerin belirlenmesiyle, dersin hedefleri, içeriği, sunumu ve hedef kitlenin
ilgisinin çekilmesi için en etkili olarak nelerin yapılacağı ortaya çıkarılmış olur. Başlıca üç tür strateji
vardır. Bunlar; içerik, anlatım biçimi ve öğretim stratejileridir.
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İçerik stratejisi, dersin hedef kitleye etkili bir biçimde ulaştırılabilmesi için, içeriği düzenleme yoludur.
İçerik stratejisinde verilecek ders ile ilgili ulaşılacak olan en son nokta, eş deyişle dersin ana düşüncesi
ve verilecek temel iletiler dersin başında verilir.
Anlatım biçimi stratejisi dersin içeriğini hedef kitleye en etkili biçimde sunmayı sağlayacak anlatım yolu
ya da yollarının belirlenmesidir. Anlatım biçimi stratejisi olarak düz anlatım, soru- yanıt, görüşme,
oyunlaştırma ya da tüm bunların karması sayılabilir.
İçerik stratejisi dersin içeriğini öğretmede hangi yolların izleneceğiyle ilgilidir. Dersin içeriğinin en etkili
olarak nasıl öğretilebileceğinin kararlaştırılmasıdır. Radyo derslerinde uygulanabilecek öğretim ile ilgili
değişik stratejiler vardır. Bu stratejiler şunlardır:
 Ne öğrenileceğini söyleme,
 Tekrar etme,
 Konuyu maddelere ayırma,
 Örnek verme,
 Uygulamasını isteme,
 Tartışma.
Ayrıntılı Öykünün Oluşturulması: Dersin ayrıntılı öyküsü tasarım ekibinde görevli uzmanlar
tarafından yapılan toplantılarda oluşturulur ve kullanılır. Yaklaşık iki sayfadan oluşan ayrıntılı öyküde
gereksinim cümlesi, hedef kitlenin özellikleri radyo dersinin hedefleri dersin stratejileri ve stratejilere
ilişkin yorumlar ile senaryo yazarının notları yer alır.
Senaryonun Yazılması: Yapım öncesi işlemler senaryonun yazımının tamamlanmasıyla sona erer.
Senaryo, dersin yapımının temelini oluşturan metindir. Yapımcı yönetmene tasarım ekibinin
düşüncelerini aktarmak ve yapım işleminde bir rehber işlevini yerine getirmek üzere yazılır.
Senaryo yazımında yazım biçimine uymak gerekir. Genellikle senaryolarda sayfa ortadan dikey olarak
ikiye bölünerek yazılır. Sol yanda yönetmenin not tutabileceği boşluklar kalmasına dikkat edilir.
Senaryo daktiloyla ya da bilgisayarla satır sonundaki sözcükleri bölmeden bir buçuk- iki satırlık
boşluklar bırakılarak ve 12 punto olarak yazılır (Miller, 1993).
Senaryonun dili, anlaşılır ve doğal konuşma diline yakın olmalıdır. Konuşma içinde duraksama
olduğunda üç nokta (...), konuşma tekrar devam edecekse ya da cümle havada kalacak şekilde
bitecekse dört nokta (....) karakter konuşurken düşünmek için verdiği arada ya da sözünün
kesilmesinde düz çizgi (____) kullanılır (Miller, 993). Aşırı bilimsel ve kitaplardaki gibi anlatımlar
olmamalıdır (Kılıç, 1987). Aşağıda gerek biçimsel gerekse yazım bakımından örnek niteliğinde
Türkiye’deki Açık İlköğretim Okulunun 6. Sınıf Türkçe dersinin bir konusu için yazılmış bir radyo dersi
senaryosu verilmiştir.
PROGRAM NO : 1
PROJE/DİZİ ADI
: Açık İlköğretim Okulu Türkçe- 6
PROGRAM ÜRÜN ADI : 6. Sınıflar İçin Türkçe
HEDEF KİTLE :
Açık İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencileri
PROGRAMIN KONUSU : Şiir, Ses, Büyük Ünlü Uyumu
PROGRAMIN AMACI
: 1. Türkçe dersinin önemini kavratmak
2. Şiiri tanımalarını sağlamak
3. Şiirde ses uyumu, vurgu ve tonlamayı sezdirmek
4. Büyük sesli uyumunu kavratmak
5. Sözlük, yazım kılavuzu kullanmanın önemini kavratmak
ALAN UZMANI : Doç. Dr. Sedat Sever
ÜRETİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİ
TASARIMCISI : Gülsüm Salcan
YAZAR(LAR)
: Aysel Özfırat
PROGRAM YAPIMCISI : Ayşe Özünlü
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MÜZİK SEÇİMİ : Mehtap Erkoç
SANAT YÖNETMENİ
: Alptekin Ertürk
TEKNİK YAPIM : Tunç İnceoğlu
YAYIN TARİHİ VE SAATİ
: 19 Ekim 1998
SÜRE : 15 Dakika
1. Hamdi Usta (45 yaşlarında)
2. Engin (15-16 yaşlarında)
3. Erkek Sesi (Yetişkin)
4. Anlatıcı (Yetişkin Bayan)
PROJE ADI : AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU
DERSİN ADI : TÜRKÇE 6
PROGRAM NO : 1
MÜZİK : EFEKT
Marangoz atölyesindeki tahta
Rende ve çekiç sesleri
Kumaş hışırtısı
Çay bardağı, kaşığı şıkırtısı
Rolantide çalışan araba sesi, Ayak sesi
MÜZİK : SİNYAL
SPİKER : 6. SINIFLAR İÇİN TÜRKÇE
MÜZİK : SİNYAL
ANLATICI: Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili Açık İlköğretim Okulu öğrencileri. 6. Sınıf
Türkçe programında birlikte olacağız. İkisi soru ve hatırlatma olmak üzere 12 radyo programımız var.
Amacımız, size destek olmak. “6. Sınıf Ders Notu”nuzdaki ve kitaplarınızdaki konuları daha iyi
kavramanıza yardımcı olmak. Sevgili arkadaşlar, Türkçe dersi, okuma, dinleme, anlama ve anlatmada
başarılı olmamıza katkı sağlayan en önemli derstir. Sözcük dağarcığımızı ve kendimizi geliştirmemizi
sağlar. Kültürümüzü artırır. Ufkumuzu açar, zevklerimizi inceltir, geliştirir. En önemli amacımız da,
Türkçe derslerini sevdirmek. Sevdiğiniz zaman daha iyi çalışır, daha başarılı olursunuz. Elbette
güçlükleriniz olacak. Hangi iş, kolay ve sıkıntısız olmuştur ki. Ama yalnız değilsiniz. Oyun kahramanımız
Hamdi Usta ve bizler sizinleyiz. Zaman zaman Hamdi Usta’nın evine ya da marangoz atölyesine konuk
olacağız. Bir öğrenci olarak onun yaşadığı sıkıntıları ve öğrenme arzusunu paylaşacağız.
Neler mi öğreneceğiz bu derste? Türkçenin yazım ve dil kurallarını, anlatım türlerini. Biçim ve dil
özelliklerini…
MÜZİK : GEÇİŞ
İlk programımızda; şiir, vurgu, tonlama, ses ve büyük ünlü uyumu konularını ele alacağız. Sözlük,
yazım klavuzu ve ansiklopedi kullanmanın gereği ve önemi üzerinde duracağız.
Önce Hamdi Usta’nın iş yerine doğru uzanalım.
MÜZİK : DRAMA GEÇİŞ
EFEKT :(YÜKSELİR-FONA DÜŞER) MARANGOZ ATÖLYESİNDEKİ RENDE, TAHTA SESLERİ
HAMDİ USTA : Engin
ENGİN : Buyur usta.
HAMDİ USTA :Aç oğlum radyoyu, öğlen haberlerini kaçırmayalım.
ENGİN : Tamam ustam.
(RADYODAN HAFİF MÜZİK DUYULUR-AZ SONRA 13.00 HABERLERİNİN GONGU VURUR-HABERLER
BAŞLAR).
EFEKT : DURAN BİR ARABA SESİ
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BİR SES: (UZAKTAN YÜKSEK)
Hamdi Usta! Hamdi Usta!
ENGİN : Ben bakıyorum usta.
HAMDİ : Hadi bak Engin. Malzeme gelmiş olabilir. İndirelim.
MÜZİK : GEÇİŞ
HAMDİ : Malzemeyi indirelim derken yorulduk Engin. Çayımız demlenmiştir. İki çay doldur da
dinlenelim.
ENGİN : (ÇEKİNGEN) Usta, usta be!…
HAMDİ : Ne oldu yine? Çayı demlemeyi mi unuttun?
ENGİN : Yok, yok çay hazır. (ÇEKİNGEN) Şey… Diyecektim ki…
HAMDİ : Anlaşıldı. Senin dilinin altında bir bakla var. Çayları getir de, hem içelim hem konuşalım.
EFEKT : YÜRÜME SESİ
HAMDİ : Ooo mis gibi koktu çaylar. Eline sağlık.
ENGİN : Afiyet olsun!
EFEKT :BARDAK-ÇAY KAŞIĞI-KARIŞTIRMA
HAMDİ : Engin, deminden beri kıvranıp duruyorsun. Ne söyleyecektin? Hadi anlat…
ENGİN : Şey… Usta… Diyorum ki her defasında nakliye parası ödüyorsun.
HAMDİ : (YUMUŞAK) Ne yapalım oğlum. Parasız taşıtamayız ki. Emeğin, masrafın karşılığını vermek
lâzım.
ENGİN : Onu demiyorum. Nakliyeciye vermek yerine, bir kamyonet alsan… Hem bu kadar para
vermez hem de…
HAMDİ : Hem de…
ENGİN : Her işi kolay hallederiz. (ES). Mal getirirken, evlere teslim ederken çok işe yarar.
HAMDİ : (ANLAYIŞLI) Yaramaz mı hiç Engin. (ÖZLEM DOLU) Zamanını kendin ayarlarsın. Gecikmeler,
beklemeler biter.
ENGİN : Peki ustam, niye almıyorsun?
HAMDİ : (İÇ ÇEKER) Bak oğlum, doğru söylersin, iyi söylersin ama kolay mı? Para ister… ehliyet ister
(ES). Birer çay daha içelim mi?
ENGİN : Hemen.
EFEKT : AYAK SESİ, BARDAK-KAŞIK SESLERİ
ENGİN : Buyur usta.
HAMDİ : Sağol. Sonra, her şeyin bir sırası var. Biliyorsun, evimiz olsun dedik kooperatife girdik. (ES)
Okula da kaydoldum. Açık İlköğretim Okuluna. Diplomayı aldıktan sonra, ehliyet için başvuracağım.
ENGİN : (NEŞELİ) Bu arada sürücü kursuna da gidersin.
HAMDİ : Tabii ya… Gördün mü… Öncelikler belli. (ES) Bir yandan kooperatif taksitlerini ödemek, bir
yandan da okulu bitirmek gerekiyor. (İÇLİ) İkisi de kolay değil.
ENGİN : Haklısın ustam… Ama bu kadar yıldan sonra okula iyi cesaret ettin.
HAMDİ : (CANI SIKKIN) Hadi iş başı yapalım Engin. İyi dinlendik. İyi konuştuk. Koltukların yüzlerini de
döşemeye başlayalım. Yoksa yetişmez.
ENGİN : Tamam usta. (ES) Bu okulun derslerine nasıl devam edeceksin ki?
HAMDİ : Devam yok evlâdım. Ders notlarını okul gönderecek. Radyo ve televizyondan da ders
programları yayımlanacak.
ENGİN : Eee!…
HAMDİ : Eesi, kitaplarımızı da satın alacağız. Hepsini çalışacağız.
ENGİN : Peki, sınıfı nasıl geçeceksiniz.
HAMDİ : Dönem sonunda ve yıl sonunda sınava gireceğiz.
ENGİN : İşin zor usta. Ben sınıfta ders dinlerken bile çok zorlandım.
HAMDİ : Moral bozmakta üstüne yok Engin. (ES) Ders çalışma zamanlarını kendim belirleyeceğim.
Hem bu yaştan sonra da böylesi uygun.
ENGİN : (ŞAKACI) Yaşında ne var ki ustam. Sadece 45…
HAMDİ : (CİDDİ) Gevezeliği bırakalım. Kumaşları getir bakalım!…
ENGİN : Şimdi!…
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MÜZİK : YÜKSELİR-YİTER
ANLATICI: Evet sevgili arkadaşlar. Hamdi Ustaya ve Engin’e kulak misafiri olduk. Hamdi Usta da sizlere
benziyor. Hem ev geçindiriyor hem işini yapıyor, hem de Açık İlköğretim Okulunda okuyup 8 yıllık
öğretimini tamamlamak istiyor. Kolay işi; ama kararlı. Önemli olan da bu. Okuyacak, diplomasını
alacak, sonra da sürücü belgesini.
Programımızın başında bu programımızda ele alacağımız konulardan birinin ses olduğunu
duyurmuştuk. Program boyunca pek çok ses duydunuz. Tahta sesi, yürüme sesi, motor sesi, insan
sesi, müzik… gibi sesler. Bunlar, hava titreşimleridir ve bu hava titreşimlerinden de kulağımıza
ulaşanlardır. Dil, düşünceleri anlatmaya yarayan işaretler sistemidir ve bu işaretler, daha çok sesle,
insan sesiyle ilgilidir. Her ses dilde kullanılmamaktadır. Bir başka deyişle her sesin anlaşmada yeri
yoktur.
Seslerin yazıdaki karşılığı olan işaretlere harf denilmektedir. Harfler de alfabeyi oluşturur. Alfabemizde
kaç harf olduğunu hatırladınız bile değil mi? Hepinizin 29
dediğini duyar gibiyiz. Türkçede
konuşmamıza yarayan 29 ses bulunduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle de alfabemizde 29 harf vardır.
Bunların 8’i ünlü, 21’i ünsüzdür.
MÜZİK : GEÇİŞ
ANLATICI
: Türkçedeki 29 ses; çıkarılışlarına, tonlamalarına ve titreşimlerine göre, ikiye
ayrılmaktadır. Ünlü ve ünsüz diye, bunlarda kendi aralarında çeşitlere ayrılmaktadır. Sevgili arkadaşlar,
seslerin çeşitli ve ses uyumları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ders notlarınızda ve kitaplarınızda bulacaksınız. Bu
bilgileri dikkatlice okur ve not alarak çalışırsanız daha iyi kavrarsınız. Radyo programlarımız da bilgileri
kavramanıza ve pekiştirmenize yardımcı olacaktır.
MÜZİK : GEÇİŞ
ANLATICI: Türkçemizde çok önemli bir ses uyumu kuralı vardır: Büyük ünlü uyumu. Türkçeyi diğer
dillerden ayıran bir özelliktir bu. Dilimizin tüm sözcüklerini kapsar. Bu kuralı kavradığınızda sevgili
arkadaşlar, Türkçe olmayan sözcükleri hemen ayırabilirsiniz. Şimdi oyunumuzda geçen kimi adları,
sözcükleri anımsayalım. Büyük ünlü uyumu açısından değerlendirelim bunları. Türçede her hecede bir
ünlü bulunur. Ünsüzler tek başına hece yapamazlar. Ünlüler ünsüz olmadan da hece oluşturabilir.
Önce “Engin” adını ele alalım. “Engin”de “en” ve “gin” heceleri vardır. Bu hecelerde e ve i olmak üzere
iki ünlü vardır. İkisi de ince ünlüdür. Şimdi “e” ve “i” ünlülerini söyleyin. Söylerken de dilinizin
durumuna dikkat edin.
e…………………, e…………….. i……………….., i…………
Dilin hafifçe öne gittiğini farketmiş olmalısınız. Şimdi de “usta” sözcüğünü inceleyelim. “Usta”da u ve a
olmak üzere yine iki ünlü vardır, ikisi de kalın ünlüdür.
Bu ünlüleri de söyleyelim ve söylerken dilimizin durumuna dikkat edelim.
u………….., u……………. a……………., a……………. dilin hafifçe geriye gittiğini, bir başka deyişle arkaya
çekildiğini farketmiş olmalısınız.
MÜZİK : GEÇİŞ
ANLATICI
: İncelediğimiz bu örneklerde dikkat etmeniz gereken şey ünlülerin incelik ve kalınlık
bakımından uygunluğudur. Bu sözcükler, büyük ünlü uyumu kuralına uymaktadır ve Türkçe’dir.
“Hamdi” sözcüğünde de iki ünlü vardır. “a ve i”; “a” derken dil hafifçe geridedir. Birlikte söyleyelim.
“a…” “i” derken dil hafifçe öne gitmektedir. Yine birlikte söyleyelim. “i……..”. Kalın ünlüden sonra ince
ünlü geliyor. Bir uyumsuzluk var. Eğer kalın ünlüden sonra kalın ünlü gelseydi, büyük ünlü uyumuna
uyacaktı. İnce ünlü geldiği için uymuyor. O halde Hamdi sözcüğü Türkçe değil.
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Büyük ünlü uyumunu kavradınız sanırız. Türkçe sözcüklerin, birinci hecesinde kalın bir ünlü
bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de
ince olur. Bu kurala uymayan sözcükler dilimize başka dillerden gelmiştir. Ancak hemen hatırlatalım.
Bazı sözcükler Türkçe olmadığı halde bu kurala tesadüfen uyabilir. Örneğin radyo, doktor, gardrop…
gibi. Bunlar büyük ünlü uyumuna uyuyor, ama Türkçe diyemeyiz. Karar vermek için başka özellikleri,
kuralları aramak gerekir. Şoför uymaz, sürücü uyar; atölye uymaz, işlik uyar. (ES) Kamyonet, kitap,
öğrenim, tahta sözcüklerini de siz inceleyiniz.
MÜZİK : GEÇİŞ
EFEKT
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ

:
:
:
:
:

YÜKSELİR-FONA DÜŞER (Marangoz atölyesindeki sesler.)
Ustam, daldın gittin.
Eee, Engin. Kumaşları koltuklara düzgün yerleştirmek dikkat istiyor.
Radyoyu açarsam dikkatini dağıtır mıyım?
Hayır, hayır, iyi olur, aç da bir şeyler dinleyelim.

(RADYODAN MÜZİK SESİ YÜKSELİR. MÜZİK BİTER SPİKERİN SESİ DUYULUR.)
SPİKER : Evet sevgili dinleyenler, insanlar duygularını ve düşüncelerini pek çok yolla anlatmışardır.
Kimi zaman resim, kimi zaman müzik ve oyunla. Kimi zaman da yazı ve sözle. Sözle ya da yazıyla
anlatırken de, nazım (şiir) ya da düz anlatım yolunu yeğlemişlerdir. Bunlar, anlatmak istedikleri
duyguya ve düşünceye, ilgi alanlarına, kültür ve zevklerine göre değişmektedir. Sözgelimi Karacaoğlan,
Yunus Emre, Aşık Veysel sazına sözüne dökmüştür, duygu ve düşüncelerini, Sait Faik, Ömer Seyfettin,
Halikarnas Balıkçısı da öykü ve romana. İnsanı, tabiatı, sevgiyi, güzelliği, acıyı, dostluğu işlemişler, ama
kimi nazımla, kimi de düz yazıyla.
MÜZİK : KISA GEÇİŞ
Doğa ve insan sevgisini, ünlü halk şairimiz Karacaoğlan’ın şiirinden dinleyelim: (GEÇİŞLER SAZLA
YAPILACAK).
GİDELİM
Eğer benim ilen gitmek dilersen,
Eğlen güzel yaz olsun da gidelim.
Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz,
Yollar çamur kurusun da gidelim.
….
Sökülsün dağların buzu sökülsün
Öne insin çöl ovaya dökülsün,
Erzurum dağı’nın karı çekilsin,
Ak koyunlar yürüsün de gidelim.
….
MÜZİK : FONA DÜŞER
ENGİN : Ne güzel söylüyor değil mi usta. Dedemin köyünü hatırladım.
HAMDİ : Sorma… Ben de çocukluk günlerimi.
MÜZİK : BİTER. (Radyodan bir reklam spotu duyulur ve kaybolur)
ENGİN : Yine kapattın radyoyu usta. Neyse…
“Sökülsün dağların buzu sökülsün
Öne insin çöl ovaya dökülsün,
Erzurum dağının karı çekilsin
Ak koyunlar yürüsün de gidelim” (ES)
Tam bahar aylarının güzelliği değil mi?
HAMDİ : İyi söyledin Engin. İyi de ezberlemişsin.
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ENGİN : Evet usta! Akılda kalıyor. Hem de ortaokuldan hatırlıyorum.
HAMDİ : Eh artık bana da yardımcı olursun derslerde.
ENGİN : Hemen başlayalım istersen ustam. Ses uyumu yani ses benzeşmesi dikkatini çekti mi?
HAMDİ : Hangi ses benzeşmesi?
ENGİN : Şiirde satır sonlarındaki seslerin benzeşmesi. Sökülsün, dökülsün, çekilsin… gibi.
HAMDİ : Evet, doğru ya… Sökülsün, dökülsün, çekilsin.
ENGİN : Öğretmenimiz buna uyak derdi.
HAMDİ : Hımm… Uyak… Ses benzeşmesi…
ENGİN : Bir de şiir okurken, durak ve vurguya dikkat etmemizi isterdi. Yoksa o şiiri güzel
okuyamazsın, anlamını veremezsin, derdi.
HAMDİ : Ooo… Vurgu da ne?
ENGİN : Hani usta; sen bana, sık sık, “Engin dikkatli ol, dikkatli dinle.” Diyorsun ya…
HAMDİ : Kötü mü ediyorum.
ENGİN : Yok. Yani “dikkatli”yi öyle bir söylüyorsun ki… İçim titriyor neredeyse. Dikkatli sözcüğünün
önemini belirtmek için vurgulu söylüyorsun.
HAMDİ : Evet anladım. Sen de bir işi iyi yaptığın zaman, “Usta nasıl, usta bunu ben yaptım.” derken
“ben”i vurgulu söylüyorsun.
ENGİN : Şiirde de aynı. Duyguyu vermek için kimi sözcüklerin daha coşkulu, baskılı okunması
vurgudur. Şiirin güzelliğini, anlamını ortaya çıkartır.
EFEKT : TAHTA-ÇEKİÇ SESLERİ
ENGİN : Usta bu koltukların modeli, kumaşı moderen mi?
HAMDİ : Bak şuna, o kadar okul görmüş, ne diyor?
ENGİN : Ne diyorum ki?
HAMDİ : Modern… Evet modern. (ES) Usta, böyle yanlış söylediğimiz çok sözcük var aslında.
HAMDİ : Evet. Bir çok insan kibrite, kirbit; köprüye, körpü diyor.
ENGİN : Okulda bir gün Türkçe öğretmeni, “yalnız” kelimesinin nasıl yazıldığını sormuştu. Tahtaya beş
çocuk kalktı ve beş çeşit “yalnız” yazıldı.
HAMDİ : Sahi mi?
ENGİN : Evet. Hangisi doğru diye sınıfa sordu. Sınıf beşe ayrıldı. Öğretmen en sonunda doğrusunu
yazım kılavuzundan bulmuştu.
HAMDİ : Demek doğrusu yazım kılavuzundan bulunuyor.
ENGİN : Evet bir de sözlükten.
HAMDİ : İş çok desene Engin.
ENGİN : Yok be Ustam. Yazım kılavuzu ve sözlük kullanmak şart ama.
HAMDİ : Çok mu işe yarayacak ki?
ENGİN : Hem de nasıl… Sözcüklerin anlamını öğrenmek için sözlük, doğru yazımları öğrenmek için
yazım kılavuzu kullanmadan olmuyor.
HAMDİ : Eh, artık evde çocuklarınkini kullanırım. Hadi işi hızlandıralım.
EFEKT : TAHTA, ÇEKİÇ SESLERİ
HAMDİ : Engin daldın yine, nereye bakıyorsun öyle? Gözün dışarda. Çağırıyorum duymuyorsun.
ENGİN : Usta.. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Yarım saate kalmaz dönerim.
HAMDİ : Bu da nereden çıktı evlâdım? Nereye gidiyorsun şimdi?
ENGİN
: ……………..
HAMDİ : (KENDİ KENDİNE MIRILDANIR.) Bu işte bir iş var. Sık sık böyle davranmaya başladı. Nereye
kayboluyor, anlamıyorum. (ES) Başına bir iş gelmesin sakın?
MÜZİK : GEÇİŞ
ANLATICI
: Evet sevgili arkadaşlar, Engin çıktı, söz verdiği saatte de dönmedi Ustasını iyice
telâşlandırdı. Oysa ne güzel ders havasına girmişlerdi. Biz de onlarla birlikte pek çok bilgi edindik.
Anlatım biçimlerinde şiiri, şiirdeki ses benzeşmesini ve vurguyu öğrendik. Temel başvuru kitaplarından
sözlük, yazım kılavuzu hakkında bilgi edinir. Siz de bunların kullanma alışkanlığı kazanın, hep elinizin
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altında bulundurun. Şiirin dizelerden, bir başka deyişle mısralardan oluştuğunu, şiirde ahenk ve ses
benzerliğinin önemli olduğunu unutmayın.
Sizlere önerimi, “6. Sınıf Ders Notu”ndan I. Bölüm’e dikkat ederek çalışmanız. Örnekleri mutlaka
defterinize yazınız. Açıklamalara dikkat edip, kendiniz yeni örnekler bulup inceleyiniz.
Burada öğreneceğiniz temel bilgileri tüm yaşamınızda kullanacaksınız. Bu nedenle önemli. Yerleşmesi
için çaba gösteriniz.
Gelecek programımızda düz yazıyı tanıyacak, adları ve çeşitlerini öğreneceğiz.
Anlamakta zorlandığınızda, aklınıza takılan sorularınız olduğunda bize yazabilirsiniz. Öğrenmek
istedikleriniz kadar, kendi çalışmalarınızı, yazdığınız şiir ve kompozisyonlarınızı da gönderebilirsiniz bize.
Yazışma adresimiz: Açık İlköğretim Okulu, Türkçe Programı P.K.48 06500 Bahçelievler-ANKARA, Faks:
0.312.2138302
Gelecek programda buluşmak dileğiyle esen kalın sevgili arkadaşlar.
YAPIM İŞLEMLERİ
Dersin senaryosu tasarım ekibi tarafından dersin yayınlanacağı ülkenin yasalarında yer alan genel
yayın ilkeleri açısından ve öğretim programının o dersle ilgili öğrenme hedefleri açısından incelenip son
şekil verildikten sonra yapım işlemleri başlar. Yapım işlemleri stüdyoda gerçekleştirilir. Stüdyoların
genellikle üç temel öğesi vardır. Bu öğeler şunlardır:
1. Ses geçirmezlik
2. İyi akustik
3. Teknoloji
Ses Geçirmezlik: Ses geçirmezlik izolasyon anlamına da gelmektedir. Stüdyonun duvarları, tavanı ve
tabanı ses geçirmez olmalıdır.
İyi Akustik: İyi akustiği genelde ses yansıtan hareketli perdeler, sert tahtadan yapılmış yan yüzeyler,
yumuşak dolgular ve diğer ses emiciler sağlar.
Teknoloji: Bir stüdyoda genelde senaryodaki karakterlerin seslerini almak için yerleştirilmiş
mikrofonlar bulunur. Stüdyo kapsamında ayrı bir oda olan kumanda odasında da kumanda masası ve
teyp bulunur.
Radyo dersinin kayıt işlemleri başlamadan önce prova yapılması gerekir. Gerek prova da gerekse asıl
kayıtın sorumlusu yapımcı yönetmendir. Yapımcı yönetmen senaryodan teknik düzeye, oradan da kayıt
süresine uyma gibi her şeyin sorumlusudur.
Yapımcı yönetmen görevini kumanda odasında yapar. Kumanda odasında yapımcı yönetmen dışında,
varsa yardımcı yönetmen, stüdyo şefi ve teknisyen bulunur. Mikrofonların bulunduğu kısımda da
senaryodaki karakterler yer alır.
Dersin bant kaydının yapılmasından önce stüdyoda kronometre, bloknotlar, kalemler ve senaryodaki
karakterler ve kayıttaki görevliler için senaryo metninin çoğaltılmış hali bulundurulmalıdır. Bir radyo
dersinin kaydı ana hatlarıyla şu işlemlerle gerçekleştirilir:
1. Teybe uygun ve istendik düzeyde boş kaset seçimi.
2. Mikrofonların ayarlanması.
3. Stüdyonun ses geçirmezliğinin kontrolü.
4. Kayıt düzeninin ayarlarının kontrolü.
5. Kayıt işlemlerine başlanması ve kaydın yapılması.
Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra bir sonraki aşamada kurgu işlemine geçilir.
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Yapım Sonrası İşlemler
Yapım sonrası bir kurgulama sürecidir (Miller, 1993). Eğer radyo dersi birkaç kez yayınlanacaksa kurgu
işlemine çok özen gösterilmelidir. Belli bir süreye göre biçimlendirilen dersi başka bir süreye göre
kurgulamak duyarlılık ve uzmanlık gerektirir.
Kurgu işlemi yapılırken radyodaki sunucunun dersi anons edeceği ve geriye dönük hatırlatma anonsları
yapacağı boşluklar bırakılmasına dikkat etmek gerekir. Eğer ders bu bilgileri içeriyorsa boşluklar
bırakılmamalıdır. Kurgu işlemi tamamlanınca yapımcı- yönetmen dersin duyurusunu hazırlayabilir. Bu
ders için dinleyiciyi meraklandıran, dersin bir bölümü ya da sunucunun sesidir. Bazı yapımcıyönetmenler görevlerinin yalnızca iyi radyo dersi hazırlamak olduğunu düşünürler. Oysaki dersin
duyurulması da işin önemli bir parçasıdır.
Yapım sonrasında dersin belli ölçütlere göre dinlenip değerlendirme yapılması gerekir. Türkiye’deki
radyolarda yayınlanacak bir radyo dersinin incelenip değerlendirilmesi öncelikle {PRIVATE
"TYPE=PICT;ALT=Bd14866_.gif (501 bytes)"}3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanunda yer alan Yayın İlkeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu değerlendirmeden
sonra radyo programının niteliğini ortaya koyabilecek ölçütlere göre değerlendirme yapmak gerekir.
Radyo derslerinin niteliğini değişik yönleriyle ortaya koyabilecek örnek bir değerlendirme Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Radyo Dersi Değerlendirme Formu
Karakterler
Kendine güveni var mı?
Ses tonu iyi mi?
Aksanı iyi mi?
Vurgusu yeterli mi?
Telâffuzu uygun mu?
Konuya hâkim mi?
Sunum
Bir önceki derse ilişkin hatırlatma var mı?
Dikkat çekici mi?
Güdüleyici mi?
Hedefler ve kazanılacak davranışlar belirtiliyor mu?
Geçiş ve açıklama yeterli mi?
Geliştirme uygun mu?
Özetleme yeterli mi?
Gerekiyorsa ödev verildi mi?
Tekrar güdüleme uygun mu?
Kapanış yeterli mi?
Üretim Tekniği
Müzik ile konu uyumlu mu?
Müzik geçişleri uygun mu?
Sinyal uygun mu?
Bölüm geçişleri uygun mu?
Efektler yeterli mi?
Sesler net mi?

Evet

Hayır

Radyo dersleri yayınlanmadan önce karakterler, sunum ve üretim tekniği yönlerinden değerlendirilip
geliştirildikten sonra yayınlanmalıdır. Değerlendirme sonucunda tüm yanıtların evet olması dersin bu
yönleriyle nitelikli olduğunu gösterir.
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RADYO DERSLERİNİN YARARLARI VE SINIRLILIKLARI
Radyo dersleri kolaylıkla temin edilen teypler aracılığıyla ses bantlarına kaydedilip istenilen yerde ve
zamanda kolaylıkla dinlenebilmektedir. Ayrıca teyp, öğrencilerin kendi konuşmalarını kendilerinin
dinleyip değerlendirmesine de olanak sağlamaktadır (Hızal, 1991). Bu yönüyle de düşünüldüğünde
radyo dersleri uzaktan eğitim uygulamalarında başlıca şu yararları sağlamaktadır:
1. Öğretme ve öğrenmede sürekliliği sağlama.
2. Öğretme ve öğrenme ortamını zenginleştirme.
3. Her zaman özel öğretmen olmadığından öğretimi geri beslemeye, eş deyişle dönüt ve düzeltmeye
dayalı olarak yapma.
4. Basılı gereçlerin yeniden baskısı için gerekli bütçenin sınırlı olduğu ya da baskının öğrenciye
yeterince çabuk ulaşamadığı durumlarda yazılı gerecin düzeltilmesini ya da güncelleştirilmesini
sağlama.
5. Öğrencilere temel kaynaklara nasıl ulaşılacağını gösterme.
6. Doğal biçimlerde oluşan olaylarda öğrencilerin analiz yapmaları için kaynak seçmelerinde yardımcı
olma.
7. Ünlü kişilerin görüşlerini ve onlarla ilgili bilgileri öğrencilere sunma.
8. Derse katkılarının çok önemli olacağı düşünülen, ancak daha önce sesleri kaydedilmemiş kişilerin
seslerini sunma.
9. Öğrencilerin uzaktan eğitim derslerine yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirme.
10. Oyunlaştırma ya da müzik yöntem ve tekniklerini uygulamalı olarak gösterme.
11. Öğrencilerin derste verilen konuları pekiştirmelerini sağlama.
12. Derste konu edilmemiş yeni kavramları verme.
13. Yazılı gereçlerde ve /veya televizyon derslerinde verilenlere alternatif bir bakış açısı kazandırma.
14. Bütünleştirme ve yönlendirme sağlayan temel ders konularını özetleme.
15. Öğrencilerin farklı görüş açılarını algılamaları ve tartışma ve söyleşi-röportaj yoluyla savunulan
düşüncelere ilişkin görüş alış verişinde bulunmalarını sağlama (MacKenzie, Postgate, Schupman,
1975).
Radyo dersleri öğrencilerin yanı sıraderslerin doğrudan hedef kitlesini oluşturmayan insanlar tarafından
da değişik amaçlarla dinlenebilmektedir (Kaymas, 1999). Bu yönüyle de değerlendirildiğinde radyo
derslerinin önemli yararları vardır.
Radyo derslerinin sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıkların bir kısmı radyo derslerinin teyp ile çoğaltılarak
öğrencilere ulaştırılamamasından kaynaklanmadır. Radyo derslerinin ve bantlarda çoğaltılmış halinin
öğrencilerde olmamasından kaynaklanan başlıca sınırlılıklar şunlardır:
1. Çoğu zaman dönütü etkili olarak sağlayamama.
2. Her dersin ya da dersin bölümünün verilememesi.
3. Derste öğrenci denetiminin olmaması.
4. Beceri ve konuyu derinlemesine kazandırmaya uygun olmaması (Alkan, 1997).
5. Derslerin yayın zamanının her öğrenciye uygun olmaması.
6. Yeniden dinleme ya da düşünmeye olanak tanımaması.
7. Dersi dinlemek için belli bir yerde ve zamanda bulunma zorunluluğu.
Yararları ve sınırlılıkları birlikte düşünüldüğünde uzaktan eğitim gören öğrencilerin radyo derslerinden
daha yıllarca yararlanmayı sürdürecekleri söylenebilir.
SONUÇ
İlk radyo yayını 2 Kasım 1920 tarihinde Amerika’da başlamıştır. Diğer ülkelerde de düzenli yayınlar
gecikmemiş; 1922 yılında İngiltere’de, Fransa’da Sovyetler Birliği’nde, 1923 yılında ise Almanya’da
radyo yayınları başlamış, sonra sırasıyla 1927 yılına kadar Arjantin, Avustralya, İtalya, Japonya,
Norveç, Yeni Zelanda, Hollanda, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya ve Güney Afrika’da radyo yayınları
başlamıştır.
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1923 yılında Amerika’da okullar için eğitsel radyo programları yayınlanmaya başlamıştır. Aynı yıllarda
öğrenciler tarafında çok kısa sürede kabul gören eğitim amaçlı radyo programlarının yayınlanmasının
temel amacı dünyayı sınıfa getirmek ve en iyi öğretmenlerin hizmetlerini yaygın hale getirmek olarak
görülmüştür. Hatta radyo yayını ders kitabı olarak kabul edilmeye başlamıştır.
Okul radyolarının ilk günlerinde önemli başarılar elde edilmiştir. Hazırlanan programlarla çocuklara
çiftçilik, ulaşım ve bilim gibi konular hakkında bilgiler verilmiştir. Öğrencilere radyo aracılığıyla
ulaştırılan programlar biyografiler, vatandaşlık dersleri, edebiyat incelemeleri ve oyunlar içermiştir.
O yıllarda okul radyolarının artışında sınırlılıklar da olmuştur. 1945 yılı öncesi alıcıların pahalı ve
yayınların günümüz standartlarına göre zayıf oluşu, öğretmenlerin okulda radyo programlarından
yararlanma konusunda isteksiz olmalarına neden olmuştur.
İzleyen yıllarda yerel radyo istasyonlarının programları ile Disney ve Susam Sokağı türü programlar
gece ve gündüz yayınlanmıştır.
Radyo eğitim işlevini eğitim amaçlı hazırlanıp yayınlanan programlar aracılığıyla yerine getirmiştir.
Eğitim amaçlı radyo programları iki grupta toplanabilmektedir. Bunlar, tamamlayıcı eğitim programları
ve doğrudan eğitim programlarıdır. Tamamlayıcı eğitim programları eğitsel işlevi olan ve daha çok
haber ve genel kültür veren programlardır. Doğrudan eğitim programları ise ders vermek amacıyla
yayınlanan programlardır. Bu programlara radyo dersleri de diyebiliriz.
Radyo dersleri; düz anlatım, soru- yanıt, görüşme, oyunlaştırma ya da tüm bunların karması şeklinde
olabilmektedir. Düz anlatım, bir sunucu tarafından efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir.
Soru-yanıt biçimindeki ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla yapılır. Düz anlatım
biçimindeki derste olduğu gibi soru yanıt biçimindeki derste de efekt ve ses kullanılmaz. Görüşme
biçimindeki ders genelde uzman kişi ya da kişilerle görüşülerek ve konuşularak yapılır. Oyunlaştırma
biçimindeki derste konular oyunlaştırılarak verilir. Karma derste ise düz anlatım, soru- yanıt, görüşme
ve oyunlaştırmanın tümü ya da bir kaçı kullanılır.
Biçimi nasıl olursa olsun bir radyo dersinin hazırlanması bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Tasarım
ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından yürütülür. Tasarım ekibinde proje yöneticisi, öğretim
süreçleri tasarımcısı, alan uzmanı, senaryo yazarı, eğitim psikologu, ses uzmanı ve yapımcı-yönetmen
yer alır.
Tasarım ekibinin sorumluluğu, gelen öneriler ve belirlenen gereksinimler doğrultusunda radyo dersinin
gerekli olup olmadığını, hangi kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini ve hedef kitlenin özelliklerinin neler
olduğunu belirlemekle başlar.
Radyo dersinin hazırlanması süreci yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemlerinden oluşur.Yapım
sonrasında dersin belli ölçütlere göre dinlenip değerlendirme yapılması gerekir.
Radyo dersleri uzaktan eğitim uygulamalarında önemli yararlar sağlamıştır. Radyo derslerinin
sınırlılıkları da vardır. Yararları ve sınırlılıkları birlikte düşünüldüğünde uzaktan eğitim gören öğrencilerin
radyo derslerinden daha yıllarca yararlanmayı sürdürecekleri söylenebilir.
Not: Bu çalışmada daha çok Uzaktan Eğitim Kitabıından (Kaya, Z. 1992. Uzaktan Eğitim. Pegem A
Yayıncılık.) yararlanılmıştır.
Teşekkür: Bu çalışmadaki senaryoyu yazmış olan Aysel Özfırat’a içtenlikle teşekkürler.
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UZAKTAN VE AÇIK EĞİTİMDE İLK TELEVİZYON DERSLERİ
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Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
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Özet
Çağdaş öğretimin merkezinde okuma ve yazmanın değerini unutmamakla birlikte kural olarak görme
ve işitme çok daha merkezi bir yere sahiptir. Görme ve işitmeye dayalı filmler ve televizyon dersleri
öğrencilere önemli bilgiler kazandırabilmektedir. Sınıf ortamında öğrenciler film ve televizyon yoluyla
verilen sunumlardan büyük ölçüde yararlanabilmektedirler. Film ve televizyon programlarıyla
birleştirilen konulardaki resimleri, grafikleri ve metinleri kısa sürede anlayabilmektedirler. Öte yandan,
filmler ve televizyon programları öğrenme özürlü öğrenciler için de yararlıdır. Eve bağımlı çocuklar için
bunlar özel öğretmen yerine geçebilmekte ve öğretim daha ekonomik olabilmektedir. Özellikle, diğer
yöntem, teknik araç ve gereçlerle yeterince sunulamayan bilgiler filmlerle televizyonla sunulduğunda
bilgiler öğrenciler tarafından daha iyi öğrenilmektedir. Geçmişi uzun yıllara dayanan filmler uzaktan
eğitim gören öğrenciler için de ders olarak hazırlanmış ve televizyondan sunulmuştur.
Bu çalışmada öncelikle filmlerin ve televizyonun eğitim amaçlı kullanımını açıklayan ilk eğitsel
televizyon yayınları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra sırasıyla; televizyon derslerinin hazırlanması,
yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemler ile televizyon derslerinin yararları ve sınırlılıkları
açıklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, açık eğitim, televizyon dersleri.
FIRST TELEVISION COURSES IN DISTANCE AND OPEN EDUCATION
Abstract
Although not forgetting the value of reading and writing in the center of contemporary teaching,
seeing and hearing as a rule has a much more central place. Vision and hearing-based films and
television courses can provide students with important information. In the classroom, students can
benefit greatly from film and television presentations. They are able to understand the pictures,
graphics and texts on subjects that are combined with film and television programs in a short time.
On the other hand, films and television programs are also useful for students with learning disabilities.
For home-dependent children, they can replace private tutors and teaching can be more economical.
Particularly, students learn better when the information that cannot be adequately presented by other
methods, technical tools and equipment is presented with films and television. The films, which have a
long history, have been prepared as a course to be presented on television for the students studying
at distance education and presented on television.
This study primarily focuses on the first educational television broadcasts explaining the educational
use of films and television. Then, respectively; preparation of television lessons, pre-production,
production and post-production procedures and the benefits and limitations of television courses are
explained.
Keywords: Distance education, open education, television courses.

GİRİŞ
İlk Eğitsel Televizyon Yayınları
Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan televizyondan önce filmler hazırlanmıştır. İlk makaralı
film 1888 yılında George Eastman tarafından bulunmuştur. Birkaç yıl sonra Thomas Edison’un asistanı
William Dickson makaralı filmleri 30 saniyelik hareketli filmler oluşturmada kullanmıştır. 1890’lı yılların
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ortasında kineskoplar kullanılmaya başlanmıştır. Fransa’da Lumier Kardeşler film yapımında yüksek
hızlı kameralarla çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1895 yılının 28 Aralık ayında Kumier kardeşler dünyanın
ilk tecimsel film tiyatrosunu Paris’te açmışlardır.
Sessiz filmler, izleyenleri oldukça etkilemiştir. İzleyicilerin etkilenmeleriyle birlikte o yıllarda Chaplin,
Gish ve Garbo film yıldızı olmuşlardır. Hollywood film endüstrisinin merkezi durumuna gelmiştir. 1920’li
yılların sonunda filmler hareketin yanı sıra ses de kazanmıştır.
Hareketli filmlerin eğitim gücü, bulunuşundan hemen sonra fark edilmiştir. 1910 yılında Amerika’da
yayımlanan Eğitim Filmleri Kataloğu’nda binden fazla film kiralık listesinde yer almıştır. Ford Motor
Company, 1916 yılında tarım, tarih, coğrafya ve yaşam bilgisi konularında bir çok film geliştirmiştir.
1923 yılında Yale Üniversitesi Amerikan Tarihiyle ilgili filmler yapmıştır. 1926 yılında Eastman Kodak
Şirketi tarafından coğrafya ve fen alanlarında filmler hazırlanmıştır. Bu şirketin hazırladığı filmler
denemek amacıyla 10.000’den fazla öğrenciye izletilmiştir. Deneme sonuçları Kodak’ı öylesine
etkilemiştir ki, daha sonraki 20 yılda şirket, okullarda kullanılmak üzere 300 film yapmıştır.
1920’li yıllarda eğitim filmleri daha çok din eğitim veren okullar tarafından kullanılmıştır. Eğitim
filmlerini kullanma bakımından din eğitimi veren okulları öğretmen yetiştiren kurumlar izlemiştir. Daha
sonraki yıllarda ilköğretim ve ortaöğretim basamağındaki okullarda eğitim filmlerinin kullanımı
yaygınlaşmıştır. Araştırmalar, 1933 yılının
ortalarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ilkokul
öğretmenlerinin derslerde filmler kullandığını göstermiştir. 1954 yılında yapılan bir araştırma ise ilkokul
öğretmenlerinin dörtte üçünün derslerinde filmlerden yararlandığını ortaya çıkartmıştır (Hackbarth,
1996).
Film ile yapılan eğitiminin hızlı yaygınlaşması, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusunun
filmlerle eğitilmesine bağlanabilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusunun eğitilmesinde
filmler yoğun olarak kullanılmıştır. Savaş yıllarında ordu için 16 mm.lik belgesel ve eğitim filmlerinden
binlerce yapılmıştır. Savaş sonrası yapılan özendirme çalışmaları film yapımcılarını eğitim alanına
yöneltmiştir (Hackbarth, 1996).
Günümüzde binlerce filmin sınıf ortamında kullanım için uygun olduğu söylenebilir. Nitekim, birçok
ülkede ilaç kullanımı, cinsellik, intihar gibi konular için hazırlanmış filmlerden sınıf ortamında
yararlanılmaktadır. Ayrıca, enerji krizi, güneş sistemi, AİDS, otomobil güvenliği, kendine saygı
konularını kapsayan filmler de sınıf ortamında kullanılmaktadır. Film ile yapılan sunum sınıf ortamının
karartılmasını gerektirirken televizyon ile yapılan sunum sınıf ortamının karartılmasını
gerektirmemektedir.
Televizyon kavram olarak, uzak anlamına gelen “tele” ile görme anlamına gelen “vision”
sözcüklerinden oluşmuştur. Teknik yönden ise televizyon bir görüntüyü elektronik biçime dönüştürme
ya da elektrik güçleri örüntüsü biçiminde kaydetme aracıdır (Alkan, 1977; Kaya, 1998),).
Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan televizyonla ilgili ilk çalışmaların İrlanda’lı telgrafçı
Andrew May’ın 1873 yılında ışık dalgalarını elektrik akımına çevirmenin yollarını bulmasıyla başladığını
söyleyebiliriz. Işık dalgalarını elektrik akımına çevirmenin yollarının bulunmasının ardından 1884 yılında
Rus bilim adamı Paul Nipkow resim tarayabilen bir araç geliştirmiştir. Bu araçtan yararlanılarak 1923’
yılında Washington’daki bir laboratuarda ilk televizyon deneme yayını yapılmıştır. Charles F. Jenkins
tarafından yapılan bu yayını İskoçya’lı bilim adamı Logie Baird’in 1926 yılında yaptığı deneme yayını
izlemiştir.
İlk düzenli televizyon yayını 1936 yılında İngiltere’de başlatılmıştır (Aziz, 1982). İngiltere’nin ardından
1939 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Sovyetler Birliği’nde düzenli televizyon yayınlarına
geçilmiştir. Türkiye’de ise televizyon yayınları 1968 yılında başlatılmıştır.
Televizyon yayınlarının başlatılmasıyla birlikte evlerin çoğuna kısa sürede televizyon girmiştir.
Televizyonun evlere girmesiyle bir yandan toplum daha çok konuşur olmuş diğer yandan da
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toplumdaki çelişkiler ortaya serilmiştir. Televizyonunun evlerde yaygınlaşmasına paralel olarak
televizyon programları da çoğalmıştır. Ekranda şiddet ve cinsellik artınca toplumda da artmıştır. Bunun
karşısında sistemler aile saatleri programları ve hem zekaya hem de kalbe yönelen programları
yapmıştır. Belgesel oyunlaştırmalar ile tarihteki önemli olaylar ele alınmış ve pek çok kişiye
ulaştırılmıştır. 1970’li yılların sonunda ağırlıklı olarak suç ve serüvenlerle ilgili öyküler, 1980’li yıllarda
da Dallas, Hanedan gibi diziler birçok ülkede televizyonda yayınlanmıştır. 1990’lı yıllarda ise
televizyonda daha çok gerçekler göz önüne serilmiştir. Yayınlanan canlı tartışma programlarına zor
durumdaki insanlar ve uzmanlar katılmışlardır. Stüdyodaki ve stüdyo dışındaki izleyiciler sorular sorup,
yorum yapmışlardır.
Bir evde televizyon bir günde yaklaşık 7 saat açıktır. Çocuklar haftada 25 saat televizyon izlemektedir.
Bunların çoğu Taş Devri, Şeker Kız, Tom ve Jery, Susam Sokağı ve Barney ile Arkadaşları gibi çocuk
programlarıdır. Bu programlardaki karakterler daha çok arkadaşlığı ve paylaşımı model olarak
sunmaktadır. Gençler okulda geçirdiği süreden daha fazla bir süreyi, haftada yaklaşık 20 saati
televizyon izleyerek geçirmektedir. Gençlere göre yetişkinler daha az televizyon izlemektedirler
(Hackbarth, 1996). Gençlere ve yetişkinlere yönelik programlar da çoktur. Günümüzde programların
zenginliği düşünülürse, araştırmaların tüm yaş gruplarında televizyon izlemenin daha önceki yıllara
göre artmadığını göstermesi ilginçtir.
En önemli çocuk programı, 1969 yılında oluşturulan Susam Sokağıdır. Bu program, çocukların ilgilerini
hayvanlara, çizgi filmlere ve müziğe çekmektedir. Susam Sokağında çocuklara harfler, rakamlar,
geometrik şekiller gibi sembolik sunumlar ile algılama, sınıflama, sorgulama ve sorun çözme
öğretilmektedir. Bu dizi, diğer eğitsel programlardan çok daha fazla ilgi toplamaktadır. Bazı
araştırmacılar bu dizinin çocuklarda daha kısalan ilgi odağı, duyuşsal açıdan aşırı yüklenme, gerçek
dünyada değişimin hızla gerçekleşmesi konusunda beklenti yarattığını ileri sürmektedirler.
Araştırmacıların elde ettiği bir başka bulgu da, çocukların harf ve sayıları sıralayabildikleri fakat bunları
uygun şekilde kullanamadıklarıdır.
Önemli çocuk programlarından biri de, Bay Rogers’ın Komşularıdır. Bu program, çocukların sosyal ve
duygusal gelişimine rehberlik etmek ve onların kendilerine değer vermesini sağlamak amacıyla yaklaşık
30 yıl önce üretilmiştir. Bay Rogers’ın Komşularında kurallara uyma, sıra bekleme, kızgınlığı kontrol
altına alma, kendini ayarlama, duyguların farkına varma ve duyguları dile getirme, yardımlaşma,
paylaşma ve ortaklık yapma gibi konular işlenmektedir (Hackbarth, 1996). Bu programlara çok sayıda
program eklenebilir. Bunların tümünün çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkıda bulunduğunu
söyleyebiliriz.
Gençlere yönelik programlara İçeride/Dışarıda dizisi örnek olarak gösterilebilir. Amacı gençlerde
duygusal gelişimi hızlandırmaktır. İçeride/Dışarıda dizisinde insanların duygularını farklı şekillerde dile
getirdikleri, özgürlük ve sorumluluk ilişkisi gibi konulara yer verilmektedir. Konular her biri 15 dakikalık
programlarla sunulmaktadır. Programlar, kardeş ilişkilerinin ve arkadaş sorunlarının yanı sıra boşanma,
çocuk tacizi ve aile üyelerinin ölümü gibi daha derin konuları da içermektedir. Söz konusu programlar
gençleri, yorum ve tartışmaya özendirmek için açık uçlu bitirilmektedir.
Özellikle belgeseller bilgilendirici ve düşünce yaratıcıdır. Kıbrıs Barış Harekatı, İpek Yolu, Cumhuriyet,
Küba Krizi, Vietnam Savaşı ve Watergate konularındaki programları izleyicilerin yakın tarih konusunda
düşünmesini sağlamaktadır. Bazı programlar geleneksel görüşleri desteklemektedir.
Belgesel oyunlaştırmalar olayları az da olsa yanlış verebilmektedir. Bunun nedeni doğru ile yanlış
arasındaki çatışmayı yeterince açıklayamamak olmaktadır. Daha ciddi bir hata da bu programların
gerçeği tümüyle yansıttığı görüşünün ileri sürülmesidir. Bu olumsuzluklara karşın çoğu program sınıf
ortamında başarı kazanabilmektedir.
Bazı programların sınıf ortamında kullanılmasının başarılı olmasında başlıca iki nedeni olduğunu
söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi bu programların video kasetlerde hazır oluşu ve gerektiğinde
izlenebilmesidir. Bir diğer neden de, programlara ait çalışma rehberlerinin olmasıdır. Çalışma rehberleri
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konuyu özetlemekte, sorular sunmakta, hazırlık ve gözlem etkinlikleri için önerilerde bulunmakta ve ek
okuma kaynakları önermektedir.
Buraya kadar olan kısımda anılan programların değerli olduğunu belirtebiliriz. Çünkü bu programlar
eğlendirmenin yanı sıra bilgiler de vermektedir. Ders içeriğini doğrudan sunmaya yönelik programlar
da vardır. Bunlara öğretim amaçlı televizyon programları ya da televizyon dersleri denilmektedir.
Okulların kendi televizyonunu edinip ve kendi programlarını ürettiklerinde derslerin yayınlanmaya
başladığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle televizyon derslerinin 1950’li yılların ortalarında
yayınlanmaya başladığını söyleyebiliriz.
Günümüzde bu yayınlardan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Türkiye ve dünyadaki daha
birçok ülkedeki uzaktan eğitim gören öğrencilerin yararlandığı bilinmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’li yılların başında Houston ve Iowa Steat Üniversitelerinde kredi
tamamlamak için televizyonla ders uygulamasına geçilmiştir. 1980 yılında ABD’deki lise sonrası
kurumların yaklaşık üçte ikisinde televizyonla ders verilmekteydi ve yarım milyondan fazla öğrenci bu
derslerin çoğuna kayıtlıydı. Bu dersler yerleşkedeki derslere katılmayan öğrencilere öğrenim olanağı
sunmuştur. Televizyon dersleri yerleşkede bulunmak için zamanı ya da parası olmayan öğrencilerin de
ilgisini çekmiştir.
İngiltere’de televizyon dersleri sunan kurumlardan en iyi bilineni Açık Üniversitedir. Var olan kurumlarla
eğitim amaçlarına ulaşamayan kişilere fırsat sunmak üzere 1971 yılında kurulmuştur (Alkan, 1987). Bu
kurumun günümüzde bile formal giriş koşulları yoktur. Ancak öğrenciler ders kredisi ve derece
kazanmak için sınavları geçmek zorundadırlar. Programlar öğretim üyeleri ve BBC personelinden
oluşan ekip tarafından sürekli olarak güncelleştirilmektedir. BBC televizyonundan yayınlanan dersler,
temel öğrenme kaynağı olarak öğrencilere sunulan yazılı gereçleri desteklemek üzere hazırlanmaktadır.
Almanya’da da Açık Üniversite vardır. 1970’li yıllarda yüksek öğrenim görmek isteyenlerin sayısının
artması 1974 yılında Açık Üniversitenin kurulmasına neden olmuştur. Bu üniversitenin tam zamanlı,
yarı zamanlı, kursiyer, konuk ve ikinci dal öğrenimi olmak üzere beş değişik konumda öğrencisi vardır.
Öğrencilerin, başka bir üniversitede öğrenim görürken ders alma, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimi görme olanağı da vardır. Almanya’daki Açık Üniversitenin uyguladığı programlar
öğrencilere, ders kitapları, radyo ve bilgisayarın yanı sıra televizyon aracılığıyla da sunulmaktadır.
Televizyon dersleri bu ülkede de ders kitaplarını destekleyecek nitelikte hazırlanmaktadır. Öğrenciler,
hazırlanmış olan derslerin kaydedilmiş halini, televizyondan izlemek yanında kiralayarak, satın alarak
ya da Almanya içine ve dışına yayılmış öğrenci merkezlerinde yararlanabilmektedir (Kartal, 1998; Kaya
ve Gür, 1999; Varol ve Varol, 1998).
Türkiye’de de televizyon derslerinin daha çok uzaktan eğitim gören öğrenciler için hazırlanıp
yayınlanmış olduğunu görmekteyiz. Televizyondan yararlanarak uzaktan eğitim uygulayan
kurumlarımız Anadolu Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okuludur.
Fırat Üniversitesi dışındaki diğer kurumlar derslerini Tv 2 ve Tv 4 kanallarından yayınlamışlardır. Fırat
üniversitesi ise kendi televizyonundan yayınlamıştır. Bu kurumların tümünde televizyon dersleri yazılı
gereçleri desteklemek üzere hazırlanmıştır.
TELEVİZYON DERSLERİNİN HAZIRLANMASI
Televizyon dersleri de radyo dersleri gibi; düz anlatım, soru- yanıt, görüşme, oyunlaştırma ya da tüm
bunların karması şeklinde olabilmektedir. Düz anlatım, bir sunucu tarafından efekt ve ses yardımı
olmaksızın verilen derstir. Soru-yanıt biçimindeki ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla
yapılır. Düz anlatım biçimindeki derste olduğu gibi soru yanıt biçimindeki derste deefekt ve ses
kullanılmaz. Görüşme biçimindeki ders genelde uzman kişi ya da kişilerle görüşülerek ve konuşularak
yapılır. Oyunlaştırma biçimindeki derste konular oyunlaştırılarak verilir. Karma derste ise düz anlatım,
soru- yanıt, görüşme ve oyunlaştırmanın tümü ya da bir kaçı kullanılır.
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Radyo derslerinde olduğu gibi televizyon dersinin hazırlanması da bir ekip çalışmasını gerektirmektedir.
Televizyon dersinin hazırlanmasıyla ilgili işlemler tasarım ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından
yürütülür.
Tasarım ekibinde şu görevliler yer alır:
1. Proje Yöneticisi
2. Yapımcı-yönetmen
3. Öğretim Süreçleri Tasarımcısı
4. Alan Uzmanı
5. Senaryo Yazarı
6. Eğitim Psikologu
7. Grafik Uzmanı ve Video Grafik Uzmanı
8. Ses Uzmanı
Televizyon derslerinin yapım öncesinde görevli tasarım ekibinde radyo derslerinin tasarım ekibinden
farklı olarak grafik ve video grafik uzmanı da yer alır.
Grafik ve Video Grafik Uzmanı: Grafik ve video grafik uzmanının tasarım ekibindeki temel görevi
düşünceleri etkili bir şekilde açıklayabilecek görüntü ve sembolleri yaratmak ve bulmaktır.
Biçimlendirilmiş metinlerin ne zaman animasyonla ya da durgun grafikle destekleneceğine karar verir
(Milli Eğitim Bakanlığı, 1993).
Tasarım ekibindeki görevlilerin sayıları radyoya yönelik derslerde olduğu gibi, televizyon dersi
hazırlanmasıyla ilgili projelerin niteliğine göre değişebilmektedir.
Örneğin; Açık İlköğretim Okulunun yedinci sınıf Güzel Konuşma ve Yazma Dersine yönelik 20’er
dakikalık 10 dersten oluşan bir projede, bir proje başkanı, bir öğretim süreçleri tasarımcısı, beş alan
uzmanı, üç senaryo yazarı, bir eğitim psikologu, iki grafik ve video grafik uzmanı, iki ses uzmanı ve üç
yapımcı yönetmen görev alabilir.
Tasarım ekibinin sorumluluğu, radyo derslerinde olduğu gibi gelen öneriler ve belirlenen gereksinimler
doğrultusunda televizyon dersinin gerekli olup olmadığını, hangi kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini
ve hedef kitlenin özelliklerinin neler olduğunu belirlemekle başlar (Milli Eğitim Bakanlığı 1993).
Televizyon dersinin hazırlanması süreci, radyo derslerinin hazırlanması sürecinde olduğu gibi yapım
öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemlerinden oluşur.
Yapım Öncesi İşlemler
Yapım öncesi, bir televizyon dersinin yapılmaya başlamasından önce gelen bütün ilk süreçleri
kapsamaktadır. Bu süreçte yapılması gereken işlemler vardır. Radyo derslerinin yapım öncesi sürecinde
yapılması gereken işlemlerden farklı olarak televizyon derslerinin yapım öncesi işlemlerde senaryonun
resimli öyküsü de hazırlanır. Televizyon derslerinin birbirini izleyen yapım öncesi işlemleri şunlardır:
1. Gereksinim çözümlemesi.
2. Hedeflerin belirlenmesi.
3. Stratejilerin belirlenmesi.
4. Ayrıntılı öykünün hazırlanması.
5. Senaryonun resimli öyküsünün hazırlanması
6. Dersin senaryosunun yazımı.
Televizyon dersiyle ilgili gereksinim çözümlemesi, hedefler ile stratejilerin belirlenmesi ve ayrıntılı
öykünün hazırlanması işleminin ardından senaryonun resimli öyküsü hazırlanır.
Resimli Öykünün Hazırlanması: Resimli öykü bir görsel canlandırma dizisidir. Ders ile ilgili
kavramların, düşüncelerin, stratejilerin ve içeriğin bir dizi halinde resimlendirilmesidir. Resimli öykü
hazırlamanın temel amacı görsel etkiyi güvenceye almaktır. Bu amaç; senaryo yazarıyla tasarım ekibi
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arasında iletişim kurma, kavramları, içeriği ile düşünceleri görselleştirme ve görsel düşünceleri dersin
sunucusuna bir iletişim kaynağı niteliği taşır.
Televizyon dersi senaryosunun resimli öyküsünün hazırlanması işleminden sonra senaryo yazılır. Radyo
dersi senaryolarının yazımında olduğu gibi senaryo yazımında yazım biçimine uymak gerekir. Genellikle
senaryolarda sayfa ortadan dikey olarak ikiye bölünerek yazılır. Sol yanda yönetmenin not tutabileceği
boşluklar kalmasına dikkat edilir. Senaryo daktiloyla ya da bilgisayarla satır sonundaki sözcükleri
bölmeden bir buçuk- iki satırlık boşluklar bırakılarak ve 12 punto olarak yazılır (Miller, 1993).
Senaryonun dili, anlaşılır ve doğal konuşma diline yakın olmalıdır. Konuşma içinde duraksama
olduğunda üç nokta (...), konuşma tekrar devam edecekse ya da cümle havada kalacak şekilde
bitecekse dört nokta (....) eğer karakter konuşurken düşünmek için verdiği arada ya da sözünün
kesilmesinde düz çizgi (____) kullanılır (Miller, 1993). Aşırı bilimsel ve kitaplardaki gibi anlatımlar
olmamalıdır (Kılıç, 1987). Aşağıda gerek biçimsel gerekse yazım bakımından örnek niteliğinde
Türkiye’deki Açık İlköğretim Okulunun 7. Sınıf Türkçe Dersinin bir konusu için yazılmış bir televizyon
dersi senaryosu verilmiştir.
ÜRÜN KİMLİĞİ
PROJE/DİZİ ADI
: A.İ.Ö. Materyalleri
ARAÇ TÜRÜ:
PROGRAM/ÜRÜN ADI
: 7. Sınıf Güzel Konuşma Yazma
PROGRAM NO
: 7/7
HEDEF KİTLE
: AİO öğrencileri ve genel izleyici kitlesi
PROGRAM SÜRESİ
:
PROGRAMIN KONUSU
: Yaratıcı yazma çalışması
PROGRAMIN AMACI
: Örnek yaratıcı yazma çalışmaları verilerek yazma arzusu yaratmak. Eş
anlamlı sözcüklerin doğru kullanılması için istek uyandırması.
ALT AMAÇLARI
:
1) Tablo üzerinde yorumlarla düşüncesini sözlü ve yazılı ifade etmenin kurallarını sezdirmek.
2) İzledikleri inceledikleri filmleri, tabloları, fotoğrafları, anlatma hevesi uyandırmak.
3) Yaratıcı yazma çalışmalarından zevk almaları için onları yönlendirmek
4) Eş anlamlı sözcüklerin doğru kullanımını sağlamak.
İÇERİK STRATEJİLERİ : Yaratıcı yazma çalışmaları oyuncularla örneklenecek sunucu açıklama yapacak.
Dil yanlışları örneklenecek.
KİŞİLER
:Sunucu
Oyuncular
Sunucu
MÜZİK
:Jenerik
EFEKT :
GRAFİK :
DEKOR/AKSESUAR
:
PLATO/SET
:
TASARIM EKİBİ GÖREVLİLERİ
ÜRETİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİ
TASARIMCISI
: Menekşe Koçak
YAZAR(LAR)
: Aysel Özfırat
ALAN UZMANI
: Jülide Gülizar
YAPIMCI/YÖNETMEN
: Emine Köksal
GRAFİKER
:
PROJE ADI
PROGRAM ADI
PROGRAM NO

: AÇIK İLKÖĞRETİM MATERYALLERİ
: 7. SINIF GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA
:7
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PROGRAMIN ADI
PROGRAMIN KONUSU

: “YARATICI- YAŞATICI YAZILAR”
: YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARI

JENERİK
SUNUCU:
Merhaba sevgili arkadaşlar…
OYUNCULAR:
(üçgen oluşturacak şekilde sıralanmışlardır, topluca…) Merhaba…
SUNUCU:
Sevgili arkadaşlar, dilimizin güzelliklerini tanıdığımız kurallarını öğrendiğimiz ve
uygulamaya çalıştığımız programlarımızdan birinde yine birlikteyiz. Bu programın konusu, “yaratıcı
yazma” .
Eğitilmiş bir insanın yazılı anlatımı, sözlü anlatımı kadar önemlidir. Çünkü anlatmak istediklerimizi,
amacımıza uygun bir şekilde sözle olduğu kadar yazıyla da etkili, doğru ve güzel anlatmak; eğitilmiş,
çağdaş bir insanın ayırıcı özelliklerindendir. Yazdıkça gelişecek bir beceridir bu.
Anlatmak isteğimiz konuya ve amacımıza göre bir anlatım yolu seçiyoruz. Bu konuda bilgi vermek
istiyorsak öğreticiye yazıyı, bir olayı, bir durumu ya da eylemi yaşatmak istiyorsak yaratıcı yazmayı
yeğleriz.
Bu programda sizlere yaratıcı yazma çalışmaları yapacağız. Oyuncularımızın da bu konuda ilginizi
çekeceğini umduğumuz güzel hazırlıkları var. sizler de kendinizi bir oyuncu gibi düşünün lütfen.
Söylemek istediklerinizi not alın. Birlikte betimleme yapalım, tartışalım, öyküleyelim, açıklayalım. Ayrıca
yapacağımız bu çalışmalar bir öykünün, bir romanın, bir oyunun ya da senaryonun bir bölümünü
oluşturabilir. Çünkü bunların tümü yaratıcı yazma çalışmalarıdır.
OYUNCULAR
(Ellerinde tablolarla durmaktadır.
Aralarında fısıldaşmaktadırlar).
I. OYUNCU:
Haydi artık başlayalım.
III. OYUNCU : Evet iyi olur. Açıklamalarını biraz kısa kesse…
II. OYUNCU:
Susun susun duyacak
SUNUCU:
Fısıltılar duyuyorum. Herhâlde oyuncularımızdan geliyor. Sanırım sabırsızlanmaya
başladılar. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Arkadaşlar, balıkçıların balığa çıkarken birbirlerine
söyledikleri bir söz vardır:
“Rastgele!” Ben de hepinizi “Hadi rastgele! Diyorum. Söz sizde.
I. OYUNCU:
Siz neler getirdiniz bilmiyorum. Ben bir tablo getirdim.
II. OYUNCU:
Ben de çok ilginç bir fotoğraf
getirdim.
I. OYUNCU:
(II. Oyuncuya dönerek) ya sen?
III. OYUNCU: : (GÜLEREK ELİNDEKİLERİ GÖSTERİR)
Benimki kâğıt kalem.
II. OYUNCU:
(GÜLEREK) Oh oh ne iyi, yoksa yazamazdık.
III. OYUNCU: (BOZUK) Siz gülün bakalım. Az sonra kâğıt kalem aramaya başlayacaksınız.
I. Oyuncu elindeki çerçeveli tabloyu
duvara asar.
III. Oyuncu da çerçevesiz resmi duvara bantla yapıştırır. Oyuncuların üçü de tabloya yanaşır,
incelemeye başlarlar. Yüzleri gülmektedir.
I. OYUNCU:
ÇERÇEVELİ TABLOYU GÖSTEREREK) Ben Picasso’nun resimlerinden bir örnek
getirdim. (resim yakından görünürken) “Güvercin ile Kız Çocuğu” adlı yağlı boya bir tablo bu. Çok
sevdiğim ve etkilendiğim için hakkında güzel bir öykü yazılır diye düşündüm.
II. VE III. OYUNCU:
(BİRLİKTE ONAYLARLAR) Çok hoş gerçekten.
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II. OYUNCU:
Demek bu tablo Picasso’nunmuş. Daha önce görmemiştim. Şimdi de benim getirdiğime
bakalım.
Oyuncular diğer resme yönelir.
II. OYUNCU:
(AÇIKLAMA YAPAR) Benim size getirdiğim fotoğraf Cumhuriyet’in ilk yıllarından bir
eğitim ortamı. 1926 yılında İzmir Erkek Lisesi’nde bir biyoloji dersi.
Oyuncular resmin başında kendi aralarında konuşmaktadırlar. Resim yeniden yakından verilir.
I. VE III. OYUNCU :
Oooo!
II. OYUNCU:
Yalnız fotoğrafta ayrıntılar çok fazla. Yönetmenimizden rica etsek de yakından
gösterse.
Ekranda fotoğraf yakın plan verilir.
I. OYUNCU:
Bundan ne çok olay çıkar, ne çok betimleme yapılır.
II. OYUNCU:
Herhalde.
III. OYUNCU: Öyle. Önce hangisinden başlıyoruz? Bu arada ben de kalem kâğıtlarınızı vereyim. Belki
not alırız.
Kâğıt ve kalemi dağıtır.
II. OYUNCU:
Ben Picasso’dan başlamak
istiyorum.
I. OYUNCU:
Olur. Ne görüyor, ne düşünüyorsunuz tabloya baktığınız zaman?
II. OYUNCU : Hım… Kucağında kuşuyla bir kız çocuğu… Çok saf, temiz ve mahzun bir yüzü var kızın.
Yedi sekiz yaşlarında görünüyor. Kısa kesik saçlı, saç rengi kınalı gibi ama tam da kınalı değil. Uzun bir
elbise giymiş. Kuşuyla duygusal bir yakınlık kurmuş. (I. oyuncuya dönerek) Güvercin demiştin kuşa
değil mi?
I. OYUNCU:
Evet.
III. OYUNCU : Kumru da olabilir diye düşündüm de…
II. OYUNCU:
Güvercin olmalı. Çünkü kumrular bu kadar evcil değildir. Ben çocukken bu küçük kız
gibi, bir kumru bulmuştum. Bana onu hatırlattı. Kendimi ona çok yakın hissetmiştim ama yaşamadı. Bu
kuş çocuğa ne kadar yakın. Onunla ne kadar bütünleşmiş. Rengi de galiba beyaz. Bu, bir yavru
güvercin bence.
I. OYUNCU:
Evet. Bir de gagasına dikkat ederseniz (Tablo yakından görünür.) ince uzun.
Kumruların gagaları daha kalın ve kısa oluyor. Tüylerinin rengi gri.
III. OYUNCU : Kuşuna bir şey mi oldu acaba? Onu severek, okşayarak iyileştirebileceğini mi
düşünüyor?
II. OYUNCU:
Belki de çok sevdiği, uzun süredir birlikte olduğu kuşundan ayrılmak zorunda kaldı.
Ayrılacağı için üzgün, elinden bırakmak istemiyor. Ama çaresiz gibi. Belki de biraz sonra kuşunu
almaya gelecekler.
I. OYUNCU:
Haklı olabilirsin. Ben de o kuşu yeni bulmuştur diye düşünüyorum. Kuş yere düşmüş,
uçamıyor, belki de yaralı… Baksanıza çocuğun topu yerde duruyor. Çocuk top oynarken kuşu fark
etmiş. Oyun ve top anlamını yitirmiş artık. Bir kenara bırakmış topunu… Yavru güvercini almış eline.
Onu sevip okşuyor, ama kaygılı. Sanırım, güvercinin ölmesinden korkuyor. Çünkü güvercinin minik
kalbinin pıt pıt atışlarını duyuyor. Minik elleriyle onu yaşama bağlamaya çalışır.
II. OYUNCU:
Evet olabilir. Fakat kuşla yeni tanışmış, aralarında bir geçiş var gibi. Birbirleriyle
bütünleşmişler.
III. OYUNCU : Evet tüm yorumlar çok güzel. Yeterince de yorum yaptık. Şimdi konuştuklarımızdan
yola çıkıp, yavru güvercin ve kız üzerine hepimiz birer paragraf yazalım ve arkadaşlarımıza okuyalım
tamam mı?
I. VE II. OYUNCU:
Tamam.
SUNUCU:
Oyuncularımız yazarken ben de sizlere güvercinle kızın bana hatırlattığı “Kuş Yemi”
öyküsünü anlatayım. Reşat Nuri Güntekin’in bir öyküsü… Savaş yıllarında kendilerine yiyecek bulmakta
zorlanan yaşlı bir büyükanne ile torunu her şeylerini satarlar. Geriye bir saka kuşu kalır. Çocuk kuşunu
satmayı istemediği hâlde bu durumu çaresizlikle kabullenir. Çünkü kuşun da kendilerinin de yiyeceği
yoktur. Kuşu kafesiyle birlikte bir kahveye götürür ve satın alacak meraklısını ararlar. Çocuk yine de
kuş satılmasın, alıcı çıkmasın diye dua eder. Yüzünden bellidir bu. Yazar, çocuğun bu durumunun
farkına varır ve kuşa alıcı olur. Kuşu satın alır, sonra da çocuğa hediye eder, yem parası da verir. Bu
tablodaki güvercinle kız çocuğu arasında benzer bir öykü mü var diye düşünüyorum. Evet söz
oyuncularımızda.
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Oyuncular görünür.
I. OYUNCU:
Hepimiz hazırız herhalde. Ben okumaya başlayabilirim. Siz de izlemeye hazır mısınız?
“Güzel sevimli bir kız çocuğu. Kısa kesilmiş kınalı saçlarıyla, upuzun eteğiyle bir melek
masumluğundadır. Topunu bir kenara atmış, beyaz yavru güvercini okşamakta ve onunla
konuşmaktadır:
 Güzel tatlı güvercinim benim. Seni iyileştireceğim. Az sonra babam gelecek ve bir veterinere
gideceğiz. Acıyla inleyen güvercin yavrusu biraz daha yaslanır, küçük kızın göğsüne.
 Canım benim, canım. İnleme ne olur. Çok mu canın yanıyor? Kim yaptı bunu sana bilmiyorum. Bu
kadar küçük, masum yavrudan ne istediler de vurdular. İyileşeceksin üzülme…
Kızın gözlerinden damla damla yaşlar dökülürken, güvercin de inlemeye devam etmektedir”.
III. OYUNCU : Çok hoş yazmışsın. Ben küçük kıza Ayşe adını verdim. Okuyabilir miyim?
“Beyaz güvercinim, tatlı güvercinim benim. Senden ayrılmadan önce yine birlikte oynayalım diye
bahçeye çıktım. Bak, top da burada. Belki bir gün yine buluşuruz ve ayrılmayız diye mırıldanıp duruyor,
niçin ayrılmak zorunda kaldığını anlatıyordu Ayşe, güvercin yavrusuna. Uzun beyaz elbisesi, bağcıklı
ayakkabıları vardı Ayşe’nin. Kızıl kahverengi saçları, incecik kaşları ve yuvarlak gözleriyle sürekli
gagasından, başından öptüğü kuşunu pamuk gibi ellerinin arasında tutarken çok güzel görünüyordu.
Ama üzgün olduğu da her hâlinden belliydi.
Merak ettim neden ayrıldıklarını ve yanlarına gitmeye karar verdim.”
II. OYUNCU:
İkinizinki de harika. Ben okuyamayacağım.
I. VE III. OYUNCU :
Aaa, yapma ama! Merak ederiz.
II. OYUNCU:
Şaka şaka, okuyorum. Ben de “Dilek” adını verdim küçük kıza.
“Altı ay önce tanışmıştı Dilek’le beyaz güvercin yavrusu. Hemen her gün bahçede buluşup birlikte
oynuyorlardı. O kadar ki, Dilek arkadaşlarını eskisi gibi aramaz olmuştu, oyuna ayırdığı bütün vaktini
kuşa ayırmaya başlamıştı. Rengârenk topu bile eskisi gibi önemli değildi gözünde. Varsa yoksa kuşu.
Kuş da sevildiğinin farkında, her gün onu bekliyordu. Annesini, kardeşini bekler gibi. Gel gelelim Dilek,
mutsuz olmaya başlamıştı. Bu sevgi yalnızca bahçede süremezdi. Onunla her zaman birlikte olmalıydı.
Eve almak istiyordu. Kuşunun adı bundan böyle “Sevimli” olacaktı ama bir türlü konuyu annesine ve
babasına açamıyordu. O gün konuşmaya iyice kararlıydı. İki sevimli ufaklık birbirlerine iyice
sokulmuştu. Sevgileri, güvenleri her hâllerinden belliydi. Kuşunu okşayarak, ona artık evdekilerle
konuşacağını, onu eve alacağını, odasında yer hazırlayacağını ve adının da “Sevimli” olduğunu
fısıldıyordu. Aslında biraz korkuyordu Dilek. Ya reddederse”.
SUNUCU:
Sevgili arkadaşlar, çok hoş yaratıcı yazma örnekleri verdi oyuncularımız. Sizler de kim
bilir neler yazdınız, neler yazacaksınız. Yazma becerinizi geliştirmek için yazmalısınız. Her birimiz
yaşamı paylaşmak isteriz. Yaşam, iletişimle paylaşılır. Her bir yazı, her bir söz diğer insanlarla
paylaşılan, paylaşıldıkça çoğalan iletilerdir.
III. OYUNCU : Şimdi de ben sabırsızlanmaya başladım. Diğer resme bakmak ve üzerine konuşmak
için. Çünkü çok zevkliydi birinci tabloyu yorumlamak, olay öyküsü oluşturmak. Bakalım, İzmir Erkek
Lisesi’ndeki biyoloji laboratuarının fotoğrafı neler söyletecek, neler hissettirecek her birimize. Yine
oyuncularımıza dönelim. Önce onları dinleyelim.
I. OYUNCU:
Fotoğraftan çok etkilendim. Bu sınıfta öğrenci olmak isterdim doğrusu. Şu öğrencilerin
ilgisine bakın. Her biri bir ayrıntıda yoğunlaşmış. Ön plânda ortada bir masa ve masaya yatırılmış bir
insan modeli. Hemen masanın arkasında öğretmen ve yanında iki öğrenci var. Yüzleri bize dönük.
Önlerindeki modelin insan vücudunu tanımaya çalışıyorlar. Hareketli parçalarını çıkarmış inceliyorlar.
II. VE III OYUNCU:
Evet, evet. Model vücudun belden yukarısın, herhalde karın, göğüs ve baş
bölgesini inceliyorlar.
II. OYUNCU:
Ya yüzlerindeki ifade? Meraklı birer araştırmacı olduklarını düşündürmüyor mu?
I. OYUNCU:
Haklısın, yüzlerinden, kendilerini araştırmaya vermiş oldukları ve başka şeyle
ilgilenmedikleri belli oluyor. Hemen arkalarında da malzeme dolapları duruyor. İçleri deney tüpleri,
saklama kavanozlarıyla dolu.
II. OYUNCU:
Bir de fotoğrafın sağına bakın. Orada da birbirinden ayrı iki öğrenci çok ciddî bir
çalışmanın içinde. Arkadaki öğrenci mikroskopla çalışıyor. Ne inceliyor acaba?
I. OYUNCU:
Bilmiyorum. Ama ders epeyce ilerlemiş olmalı. Öğrencilerin yaptıkları işe motive
olmalarından belli oluyor bu. Önde sağ yanda sırtı hafif bize dönük duran öğrenci de aynı şekilde
çalışmasına vermiş kendini.
O öğrencilerin gerisindeki dolaplar ilginizi çekmiyor mu?
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III. OYUNCU : Çekmez mi hiç.
Dolapların içi, üstü, önü başlı başına bir dünya.
Maymundan baykuşa bir sürü hayvanla dolu. Bunlar gerçek hayvanlar mı?
II. OYUNCU:
Kurutulmuş, özel işlemden geçirilmiş ve içi doldurulmuş hayvanlar bunlar. Sınıfta
öğretim materyali olarak kullanılmaya hazırlanmış. Çok etkileyici.
Haklı değil miyim o ortamda öğrenci olmak isterdim derken? Canlıları tanımak için böyle doldurulmuş
hayvanları inceleyip dokunmak çok etkili bir eğitim yöntemi diye düşünüyorum.
I. OYUNCU:
Haklısın elbette. Harika bir eğitim ortamı. Üstelik Cumhuriyetin ilk yıllarında, bir lisede.
Fotoğraf 1926 yılında çekilmiş. Peki başka ayrıntılar çekmedi mi dikkatinizi?
Ben şu mikroskopla çalışan öğrencinin arkasındaki duvara dayalı ders levhalarını söylemeyi
düşünüyordum.
Bir de dolapların, sehpaların, sandalyelerin orijinalliğini.
Şimdi hayal gücümüzü kullanalım ve fotoğrafta gördüklerimizi yazmaya başlayalım.
OYUNCULARIN ÜÇÜ DE KÂĞIDA KALEME SARILIRLAR.
SUNUCU:
Sevgili arkadaşlar, fotoğrafı oyuncularımızın yorumuyla inceledik. Onlar yazmaya
başladılar. Bizler de biraz değerlendirme yapalım. Fotoğraf gördüğümüz her şeyi saptamaya yarar. O
anı, o durumu sabitleştirir, kalıcılaştırır. Aynı ortamı resimle, filmle, yazıyla da kalıcılaştırmak mümkün.
Çok iyi bir gözlem yapmaya ihtiyaç vardır. Gözlem yaparak ayrıntıları yakalar, nesneler arasındaki
ilişkiyi anlamlandırırız. Unutmayalım ki, gördüklerimizi anlatmak için fotoğrafçının fotoğraf makinesi,
sinemacının film makine, ressamın boya fırçası, tuvali, yazarın da kâğıdı, kalemi ve sözcükleri vardır.
Şimdi yazma sırası sizde. İster bu fotoğrafta gördüklerinizi, ister gittiğiniz bir düğünü bayramı anlatan
yaratıcı yazma çalışmaları yapınız.
Sevgili arkadaşlar yaratıcı yazı uygulamalarına ayırdığımız programımızı bitirmeden “Dil Yanlışları”
bölümümüzü de izleyebiliriz.
Doğru Söze Ne Denir? Yazısı dönerek gelir.
Jülide GÜLİZAR:
Merhaba
Bugün sizlere çok yaygın bir dil yanlışını anlatacağım. Özensizliğin yanı sıra bilgisizlikten kaynaklanan
ve bu dil yanlışlığının adı “eş anlamlı sözcükleri birlikte kullanmak.”
“Karı koca bir konuyu tartışıyorlar. Tartışma uzadıkça uzuyor. Adam sonunda kestirip atıyor.
 Allah aşkına bu sorunu mesele yapma, problem hâline getirme!”
Mesele, problem, sorun… Üçünün de anlamı aynı değil mi? Bunlardan birini kullansa yetmez mi?
Sunucu ekrandayken sözcükler altta yazılıdır.
Mesele-problem-sorun
“İki hanım yaşam üzerine söyleşiyorlar. Önlerinde ikisinin de ortak arkadaşı olan bir hanımın yaşamı
var. Konuşma uzuyor, uzuyor. Sonunda şöyle bitiyor:
 Uzun sözün kısası şekerim, ben böyle bir yaşama hayatımı veririm, hem de gözümü bile
kırpmadan.”
Ben yaşama hayatın nasıl verileceğini bilmiyorum. Ya siz?… Doğru cümle, “Ben böyle bir yaşam için
canımı veririm.” Olmalıydı.
Sunucu ekranda iken sözcükler altta yazılıdır.
Yaşam-hayat
Durumu kendisine bildirip tebliğ etmedikleri için yakınanlarımız var.
Barış ve sulhün günümüz insanı için çok önemli olduğunu savunanların sayısı artıyor.
Zelzelenin sonunda depremin bıraktığı tahribattan yakınanları görüyoruz.
Ekonomik kriz ve buhrandan söz ederek çözüm önerilerinde bulunanlar var.
Sunucu ekranda iken sözcükler altta yazılıdır.
Bildirme-tebliğ etme
Barış-sulh
Zelzele-deprem
Kriz-buhran
Ne yazık ki; bildirme ile tebliğ etmenin, barış ile sulhün; zelzele ile depremin, kriz ile buhranın
anlamlarının aynı olduğunu bilmeyenlerimiz ya da bilip önemsemeyenlerimiz var. Oysa dil, özen ister,
duyarlılık ister. Bu özeni göstermeyenler de hep yakınırlar. Bizler, “Kimse beni anlamıyor.” Diye
yakınmayı bırakmalı dilimize sahip çıkmalıyız. Hoşça kalın.
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SUNUCU:
Sayın Jülide GÜLİZAR’a teşekkür ediyoruz. Yine yaptığımız bir çok dil yanlışını
anımsattı, uyardı bizleri, Güzel konuşma yazma konusunda iyi bir gelişme kaydettik, diyebilirim.
Ödevlerinizi bir kez daha anımsatmak istiyorum. Yaratıcı yazma çalışmalarına çokça örnek yazın. Bazen
bir çiçeği, bazen bir olayı, bazen de duygularınızı anlatın. Elinize aldığınız kâğıdın üzerine duygularınız
dökülsün. Bu sizlerin yazma becerinizi geliştirecektir. Yazdıklarınızı da gönderin bizlere,
programlarımızda açıklayalım.
Yapım İşlemleri
Televizyon dersinin senaryosu tasarım ekibi tarafından dersin yayınlanacağı ülkenin yasalarında yer
alan genel yayın ilkeleri açısından ve öğretim programının o dersle ilgili öğrenme hedefleri açısından
incelenip son şekil verildikten sonra yapım işlemleri başlar. Yapım işlemleri stüdyoda gerçekleştirilir.
Radyo da olduğu gibi televizyon stüdyolarının da genellikle üç temel öğesi vardır. Bu öğeler şunlardır:
1. Ses geçirmezlik
2. İyi akustik
3. Teknoloji
Radyo derslerinin kayıt işlemlerinde olduğu gibi televizyon derslerinin çekim işlemlerine başlamadan
önce prova yapılması gerekir. Çekim işlemleri, yapım ilkelerine göre sesin ve görüntünün kaydedilmesi
aşamasıdır. Yapılacak çekimlerde öncelikle dersin eğitici olma özelliğini dikkate almak gerekir.
Elektronik ya da film kullanarak değişik yöntemlerle çekim yapılabilir. Gerek prova da gerekse asıl
çekimin sorumlusu yapımcı yönetmendir. Yapımcı yönetmen dersin hazırlanması ve üretilmesinden
sorumludur. Üretimin değişik evrelerinde onay verir ve dersin sorumluluğunu kabul eder.
Televizyon derslerinin yapımında yapımcı-yönetmen dışında, başka görevliler de yer alır. Bunların
bazıları ve temel görevleri şunlardır:
1. Prodüksiyon Yardımcıları: Müzik haklarının alınması, telif haklarının alınması, grafik sunum
haklarının alınması gibi ayrıntılarla ilgilenirler.
2. Yönetmen: Dersin yaratıcı boyutlarını belirler ve kayıt sırasında kamerayı yönlendirir
görüntüsünden sorumludur.
3. Yönetmen Yardımcısı: Dersin zamanlanmasından, özel efektlerden, müzikten ve kamera
görüntüsünden sorumludur.
4. Sahne Yöneticisi: Stüdyo sahnesinde yapılan etkinlikleri yönetir ve oyunculara ipuçları verir.
5. Teknik Yönetmen: Tüm teknik personelle ilgilenir ve kayıt sırasında çekimi yapar.
6. Ses Yönetmeni: Üretimdeki tüm seslerden sorumludur.
7. Görüntü Yönetmeni: Kayıt sırasında video kaydını yapar.
8. Fotoğraf Direktörü: Işıklandırma ve kameralardan sorumludur.
9. Senaryo Danışmanı: Kamera görüntüleri, kamera açısı, kostüm ayrıntıları gibi konularda
yönetmenle birlikte çalışır.
Dersin çekim işlemlerinin yapılmasından önce stüdyoda kronometre, bloknotlar, kalemler ve
senaryodaki karakterler ve kayıttaki görevliler için senaryo metninin çoğaltılmış hali bulundurulmalıdır.
Bir televizyon dersinin çekimi, ana hatlarıyla şu işlemlerle gerçekleştirilir:
1. Uygun ve istendik düzeyde boş kaset seçimi.
2. Kameraların ayarlanması.
3. Stüdyonun ses geçirmezliğinin kontrolü.
4. Çekim düzeninin ayarlarının kontrolü.
5. Çekim işlemlerine başlanması ve çekimin yapılması.
Çekim işlemlerinin tamamlanmasından sonra bir sonraki aşamada kurgu işlemine geçilir.
Yapım Sonrası İşlemler
Televizyon derslerinde de yapım sonrası bir kurgulama sürecidir (Miller, 1993). Çekimlerin sahne,
sekans bölüm düzeninde bir dizim oluşturarak, çekilen filmin anlam ifade eden bölümünü oluşturacak
biçimde yan yana eklenmesine kurgu tekniği denilmektedir (Parsa, 1994). Bir başka deyişle kurgu,
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yapılan kayıtların gerektiğinde özel efektler de kullanılarak birleştirilmesi ya da belli görüntülerin içine
başka görüntüler de sokularak dersin ortaya çıkarılması işlemidir (Güçhan, 1988).
Eğer televizyon dersi birkaç kez yayınlanacaksa kurgu işlemine çok özen gösterilmelidir. Belli bir süreye
göre biçimlendirilen dersi başka bir süreye göre kurgulamak duyarlılık ve uzmanlık gerektirir. Kurgu
işlemi yapılırken uyulması gereken ilkeler vardır. Bu ilkeler; süreklilik, bileşiklik, bağlam ve etiktir
(Güçhan, 1988).
Süreklilik: Dersin, dersin geçtiği çevrenin, hareketin, rengin ve sesin, televizyon dilinin özelliklerine
göre sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Bileşiklik: Kimi zaman ana amaç süreklilikten öte, olgunun kendisinde yoğunlaşma olabilir.
Örneğin; bir kayak yarışında, yarışmayı ve sonucu değil, yarışın zorluğu verilmek istendiğinde
görüntülerin düzenlenmesi işlemi bileşiklik sayılabilir.
Bağlam: Bağlam çekimi yapıldığı çevre ve çevrenin hedef kitleye yansıtılmasıyla ilgilidir.
Örneğin; aslında fazla kalabalık olmayan bir toplantının gösterilmesinde katılanları yakın çekimlerle
vererek kalabalık imajının yaratılması şeklinde bir düzenleme bağlam konusuna girmektedir.
Etik: Gerçeğin olabildiğince yansız olarak yansıtılmasını ifade eder.
Kimi derslerde çekim sırasında kaydedilen seslere, dersin özelliğine göre müzik, efekt, anlatı gibi
eklemeler yapılarak zenginleştirmeler gerekebilir. Görüntü kurgusundan sonra, seslendirmeye ilişkin bu
işlemlerin de tamamlanmasıyla ders ortaya çıkacaktır (Güçhan, 1988).
Kurgu işlemi yapılırken televizyondaki sunucunun dersi anons edeceği ve geriye dönük hatırlatma
anonsları yapacağı boşluklar bırakılmasına dikkat etmek gerekir. Eğer ders bu bilgileri içeriyorsa
boşluklar bırakılmamalıdır. Kurgu işlemi tamamlanınca yapımcı- yönetmen dersin duyurusunu
hazırlayabilir. Bu ders için izleyiciyi meraklandıran, dersin bir bölümü ya da sunucunun görüntüsü ve
sesidir.
Yapım sonrasında dersin belli ölçütlere göre izlenip değerlendirme yapılması gerekir. Değerlendirme
dersin hedeflerinin gerçekleşme derecesini belirleme sürecidir. Televizyon dersinin her aşamasında
yapılması gerekir. Ancak televizyon dersinin yayınlanmadan yapılması ayrı bir önem taşır. Çünkü
kitleye yayılacak bir dersin tümüyle hatalardan arınık olması gerekir. Türkiye’deki televizyonda
yayınlanacak
bir
dersin
incelenip
değerlendirilmesi
öncelikle
{PRIVATE
"TYPE=PICT;ALT=Bd14866_.gif (501 bytes)"}3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanunda yer alan Yayın İlkeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu değerlendirmeden
sonra televizyon dersinin niteliğini ortaya koyabilecek ölçütlere göre değerlendirme yapmak gerekir.
Televizyon derslerinin karakterler, sunum ve teknik yönleriyle niteliğini ortaya koyabilecek örnek bir
değerlendirme Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Televizyon Dersi Değerlendirme Formu
Karakterler
Kendine güveni var mı?
Sahne duruşu uygun mu?
Ses tonu iyi mi?
Aksanı iyi mi?
Vurgusu yeterli mi?
Telâffuzu uygun mu?
Konuya hâkim mi?
Jestleri uygun mu?
Göz hareket ve temasları iyi mi?
Yüz ifadesi konuşmaya uygun mu?

Evet

Hayır

www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların; intihal, etik ve diğer 77
tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2019 Cilt: 8 Sayı: 3 ISSN: 2146-9199
Makyajı yeterli mi?
Kostümü uygun mu?
Sunum
Bir önceki derse ilişkin hatırlatma var mı?
Dikkat çekici mi?
Güdüleyici mi?
Hedefler ve kazanılacak davranışlar belirtiliyor mu?
Geçiş ve açıklama yeterli mi?
Geliştirme uygun mu?
Özetleme yeterli mi?
Gerekiyorsa ödev verildi mi?
Tekrar güdüleme uygun mu?
Kapanış yeterli mi?
Üretim Tekniği
Grafik, resim, şekil ve benzerleri anlaşılır mı?
Yazılar, grafik, resim, şekil ve benzerleri açıklayıcı mı?
Müzik ile konu uyumlu mu?
Müzik geçişleri uygun mu?
Sinyal uygun mu?
Bölüm geçişleri uygun mu?
Efektler yeterli mi?
Ses nitelikli mi?
Ses ile görüntü uyumlu mu?
Renkler uyumlu mu?
Dekor yeterli mi?
Görüntü net mi?
Televizyon dersleri yayınlanmadan önce karakterler, sunum ve üretim tekniği yönlerinden
değerlendirilip geliştirildikten sonra yayınlanmalıdır. Değerlendirme sonucunda tüm yanıtların evet
olması dersin bu yönleriyle nitelikli olduğunu gösterir.
TELEVİZYON DERSLERİNİN YARARLARI VE SINIRLILIKLARI
Televizyon ve kayıt teknolojileri sese ve görüntüye daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Eğlenceli ve
eğitsel değeri olan sesler ve görüntüler evlere ve sınıflara kadar ulaşabilmektedir. Uzaktan eğitimde
daha çok yazılı gereçleri desteklemek üzere hazırlanan, sesleri ve görüntüleri kapsayan televizyon
derslerinin birçok yararı vardır. Bu yararlardan başlıcaları şunlardır:
 İncelemesi yapılacak olan pahalı ekipman ya da önemli olgularla ilgili deneyleri ya da deneysel
durumları gösterme.
 Karmaşık deneysel tasarımları gösterme.
 Tek bir ölçeğe ya da boyuta kolayca indirgenemeyen canlıların davranışlarını gösterme.
 Kontrol edilemeyen, ancak gözlenebilen olayları ve değişkenlerini gösterme.
 Tıbbi vakalar ve hastalıklar gibi durumların doğal bir biçimde oluşumunu gösterme.
 Öğrencilerin ders için oluşturulmuş ölçütleri ya da ilkeleri kullanarak bir durumu analiz edebilmeleri
için doğal bir şekilde oluşan olayları sunma.
 Analizini yapması için öğrenciye kanıt kaynaklarının seçimini sağlama.
 Dersin içeriği açısından son derece önemli olan ancak sonradan yok olabilme, ölme ya da yakın
gelecekte yıkılacak olan yerleri, insanları, olayları, deyimleri, türleri, yapıları sunma.
 Ders ile ilgili ünlü kişilerin görüşlerini ya da bu kişilerle ilgili bilgileri öğrenciye ulaştırma.
 Değişik bir görüş açısından ya da roman şeklinde materyali sunarak öğrencilerin tutumlarını
değiştirme.
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 Asıl katılım duyguları ve görüş açılarına gerçek öğrencilerin de katılmasını sağlayarak ve
oyunlaştırılmış olarak vererek öğrencilerin tutumlarını değiştirme.
 Programda sunulan bir olay ya da televizyonda gösterilen bir olay sonucunda kendiliğinden
tutumunu değiştirmiş ya da sorunlarının üstesinden gelmiş programdaki kişi ile öğrencinin
kendisini özleştirmesine izin vererek tutumlarını değiştirme (MacKenzie, Postgate, Schupman,
1975). Ev içi deneyler, araştırma ve söyleşi yapma gibi öğrencilerin yapması gereken etkinlikleri
açıklama ya da gösterme.
 Öğrencilerin kendilerinin yaptıkları etkinlik ya da araştırmaların seri ya da toplam sonuçları ile
öğrenciyi geri besleme.
 Dinamik bir değişimi ya da hareketi içeren ilkeleri görüntü ve seslerle açıklama.
 Özel yapılmış fiziksel modeller kullanarak soyut ilkeleri şekillerle ya da çizimlerle açıklama.
 İki, üç ya da daha fazla boyutlu uzaklık içeren ilkeleri görüntülerle açıklama.
 Zamanla oluşan değişimleri göstermek üzere animasyonu yapılmış, yavaş hareketli ya da
hızlandırılmış filmi, videoyu ve bilgisayar animasyonlarını kullanma.
 Oyunlaştırılmış üretimlerin yöntem ve tekniklerini ya da oyunlaştırma çalışmalarının farklı
yorumlarını gösterme.
 Filme çekerek ya da gözlemleyerek karar verme sürecini gösterme.
 Oyunlaştırarak karar verme sürecini gösterme.
 Benzeterek ya da rol yaparak karar verme sürecini gösterme.
 İlkelerin uygulanma şeklinin anlaşılması için kendi çevresinde uygulamanın görselleştirilmesinin
gerekli olduğu gerçek dünya da temel ilkelerin nasıl uygulandığını ve karşılaşılan güçlükleri
gösterme.
 Öğrencilerden derste öğrendikleri kavram ve ilkeleri uygulamaları istenerek, televizyonda
gösterilen “gerçek yaşam” durumlarını açıklayarak ve analiz ederek öğrencilerin yeteneklerini test
etme.
 Alet ya da ekipmanların kullanımı ya da bunların etkilerini gösterme.
 Alet çalma yöntemlerini ve müzik, müzisyen ve aletleri arasındaki ilişkiyi gösterme.
 Ders tasarımcıları ile özdeşleşme yolu ile öğrencilerde sahip olma ve ait olma duygusunu arttırma.
 Öğrencinin konuyu bilmesi için gereken süreyi azaltma.
 Öğrencilerin düzenli çalışmasına katkı getirme ve özellikle ders çalışmaya
başlamadaki
isteksizliğini kırma.
 Uzaktan eğitim kurumuna ya da belli derslere yeni öğrenciler toplama ya da çekme (MacKenzie,
Postgate, Schupman, 1975).
 Dersin akademik değerini oluşturma.
Televizyon derslerinin yararlarına televizyonun kendisi de önemli bazı yararlar sağlamaktadır.
Televizyonun en önemli yararı ise olgu ve olayları olduğu anda olduğu gibi vermesidir (Ergin, 1995).
Televizyon derslerinin televizyondan ve derslerden kaynaklanan bazı sınırlılıkları da vardır. Bu
sınırlılıklardan başlıcaları da şunlardır:
 Tek yönlü iletişim aracı olması (Verdiun, Clark, 1994).
 Televizyon yayınlarının hemen her yerde izlenemeyişi.
 Derste öğrenci denetiminin olmaması.
 Derslerin yayın zamanının tüm öğrencilere uygun olmayışı.
 Ders üretimi için uzman ekibin gerekmesi.
 Ders üretiminin maliyetinin yüksek olması.
Televizyon derslerinin video ile kullanılması da bazı ek yararlar ve sınırlılıklar getirmektedir. Video ile
birlikte kullanılan derslerin başlıca yararlarının şunlar olduğunu söyleyebiliriz:
 Edinilmesi, kullanılması, çoğaltılması ve saklamasının kolay oluşu.
 Her an izlenebilmesi.
 Görüntü ve ses kalitesi kaybolmaksızın bir çok kez kullanılabilmesi.
 Video yardımıyla dersin istenen bölümüne daha hızlı geçiş yapılabilmesi.
 Dersin tümünün ya da bölümlerinin, zamanında, etkili kullanım ve sunum için bilgisayar belleğine
doğrudan yüklenebilmesi.
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Videokasetlerine aktarılmış derslerin sınırlılıkları da vardır. Video kaseti olarak çoğaltılmış derslerin
önemli sınırlılığı, görüntü niteliğinin biraz düşük oluşudur. Bir başka sınırlılığı da, video kasetiyle boyut
ve biçim açısından uyumlu video gerektirmesidir.
Televizyon dersleri lazer video disklere de aktarılabilmektedir. Lazer video disklere alınmış televizyon
derslerinin, videobantlarına alınmış derslere göre daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Lazer video
disklere alınmış derslerin de ek olarak gerek kullanım gerekse eğitsel açıdan şu yararları vardır:
 Görüntü ve sesin daha geç yıpranması.
 Manyetizmadan etkilenmemesi.
 Kırılmaya karşı dayanıklı oluşu.
 Görüntünün ve sesin daha net oluşu.
 Görüntünün ve sesin sıralanarak sunulabilmesi.
Video disklerdeki derslerin başlıca iki sınırlılığı vardır. Bunlardan birisi video diskin yeniden kullanmak
üzere silinememesi, diğeri de video disk üretiminin, diğer bir deyişle video diske yüklü olarak üretilen
dersin üretim maliyetinin biraz yüksek oluşudur. Video disk araçlarının da sınırlılığı vardır. Bu sınırlılık
ise Video disk araçları, CD-ROM sürücüleri ve modemleri olan bilgisayarlarla karşılaştırıldığında sınırlı
kullanım sağlayan tek amaçlı araç oluşudur.
SONUÇ
Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan televizyondan önce filmler hazırlanmıştır. İlk makaralı
film 1888 yılında George Eastman tarafından bulunmuştur. Birkaç yıl sonra Thomas Edison’un asistanı
William Dickson makaralı filmleri 30 saniyelik hareketli filmler oluşturmada kullanmıştır. 1890’lı yılların
ortasında kineskoplar kullanılmaya başlanmıştır. Fransa’da Lumier Kardeşler film yapımında yüksek
hızlı kameralarla çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1895 yılının 28 Aralık ayında Lumier kardeşler dünyanın
ilk tecimsel film tiyatrosunu Paris’te açmışlardır.
1920’li yılların sonunda filmler hareketin yanı sıra ses de kazanmıştır. 1920’li yıllarda eğitim filmleri
daha çok din eğitim veren okullar tarafından kullanılmıştır. Eğitim filmlerini kullanma bakımından din
eğitimi veren okulları öğretmen yetiştiren kurumlar izlemiştir. Daha sonraki yıllarda ilköğretim ve
ortaöğretim basamağındaki okullarda eğitim filmlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.
1920’li yıllarda televizyon yayınlarıyla ilgili önemli gelişmeler de olmuştur. 1923 yılında Washington’daki
bir laboratuarda ilk televizyon deneme yayını yapılmıştır. Charles F. Jenkins tarafından yapılan bu
yayını İskoçya’lı bilim adamı Logie Baird’in 1926 yılında yaptığı deneme yayını izlemiştir.
İlk düzenli televizyon yayını 1936 yılında İngiltere’de başlatılmıştır. İngiltere’nin ardından 1939 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Sovyetler Birliği’nde düzenli televizyon yayınlarına geçilmiştir.
Türkiye’de ise televizyon yayınları 1968 yılında başlatılmıştır.
Televizyon yayınlarının başlamasıyla birlikte evlerin çoğuna kısa sürede televizyon girmiştir.
Televizyonun evlere girmesiyle bir yandan toplum daha çok konuşur olmuş, diğer yandan da
toplumdaki çelişkiler ortaya serilmiştir.
Ortalama bir evde televizyon bir günde yaklaşık 7 saat açıktır. Çocuklar haftada 25 saat televizyon
izlemektedir. En önemli çocuk programı, 1969 yılında oluşturulan Susam Sokağıdır. Bu program,
çocukların dikkatlerini hayvanlara, çizgi filmlere, müziğe kaydırarak ilgilerini çekmektedir. Gençlere ve
yetişkinlere yönelik de birçok program vardır. Özellikle belgeseller bilgilendirici ve düşünce yaratıcıdır.
Kıbrıs Barış Harekatı, İpek Yolu, Cumhuriyet, Küba Krizi, Vietnam Savaşı ve Watergate konularındaki
programları izleyicilerin yakın tarih konusunda düşünmesini sağlamıştır.
Televizyon dersleri de radyo dersleri gibi; düz anlatım, soru- yanıt, görüşme, oyunlaştırma ya da tüm
bunların karması şeklinde olmuştur. Biçimi nasıl olursa olsun bir televizyon dersinin hazırlanması,
ortaklaşa planlama, bütçelendirme, araştırma, yaratıcı yazı yazma, çekim gibi birçok işlemden oluşur.
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Radyo derslerinde olduğu gibi televizyon dersinin hazırlanması da bir ekip çalışmasını gerektirmektedir.
Televizyon dersinin hazırlanmasıyla ilgili işlemler tasarım ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından
yürütülmüştür.
Televizyon dersinin hazırlanması süreci, radyo derslerinin hazırlanması sürecinde olduğu gibi yapım
öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemlerinden oluşur.
Televizyon ve kayıt teknolojileri sese ve görüntüye daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Eğlenceli ve
eğitsel değeri olan sesler ve görüntüler evlere ve sınıflara kadar ulaşabilmektedir. Uzaktan eğitimde
daha çok yazılı gereçleri desteklemek üzere hazırlanan, sesleri ve görüntüleri kapsayan televizyon
derslerinin birçok yararı vardır. Televizyon derslerinin yararlarına televizyonu kendisi de önemli bazı
yararlar sağlamaktadır. Televizyonun en önemli yararı ise olgu ve olayları olduğu anda olduğu gibi
vermesidir. Televizyon derslerinin televizyondan ve derslerden kaynaklanan bazı sınırlılıkları da vardır.
Televizyon derslerinin video ile kullanılması da bazı ek yararlar getirmektedir. Video kasetlerine
aktarılmış derslerin sınırlılıkları da vardır. Video kaseti olarak çoğaltılmış derslerin önemli sınırlılığı,
görüntü niteliğinin biraz düşük oluşudur. Bir başka sınırlılığı da, videokasetiyle boyut ve biçim açısından
uyumlu video gerektirmesidir.
Televizyon dersleri lazer video disklere de aktarılabilmektedir. Lazer video disklere alınmış televizyon
derslerinin, video bantlarına alınmış derslere göre daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Video disklerdeki
derslerin başlıca iki sınırlılığı vardır. Bunlardan birisi video diskin yeniden kullanmak üzere
silinememesi, diğeri de video disk üretiminin, diğer bir deyişle video diske yüklü olarak üretilen dersin
üretim maliyetinin biraz yüksek oluşudur.

Not: Bu çalışmada daha çok Uzaktan Eğitim Kitabıından (Kaya, Z. 1992. Uzaktan Eğitim. Pegem A
Yayıncılık.) yararlanılmıştır.
Teşekkür: Bu çalışmadaki senaryoyu yazmış olan Aysel Özfırat’a içtenlikle teşekkürler.
KAYNAKÇA
Alkan, C. (1977). Eğitim Teknolojisi, Kuramlar, Yöntemler, Ankara: Yargıçoğlu Matbaası.
Alkan, C. (1987). Açıköğretim “Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”,
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No 157.
Aziz, A. (1982). Radyo ve Televizyonla Eğitim, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim
Araştırmaları Merkezi Yayın No 2.
Ergin, A. (1995). Öğretim Teknolojisi İletişim, Ankara:Pegem Personel Eğitim Merkezi Yayın No 17.
Güçhan, N. (1988). Sistem Yaklaşımıyla Televizyon Eğitim Programı Yapımı – Açıköğretim Fakültesi
Örneği- , Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No 286.
Hackbarth, S. (1996). The Educational Technology Handbook: A Comprehensive Guide: Process and
Products for Learning, New Jersey: Englewood Cliffs Educational Technology Publications.
Kartal, B. (1998). “Hagen Uzaktan Öğretim Üniversitesi ve Türk Uzaktan Öğretim Sistemi Açısından
Değerlendirilmesi” Türkiye İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 4-8 Mayıs,
Ankara: Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Vakfı.
Kaya, Z. (1998). “Açıköğretim Lisesi Televizyon Programlarının Değerlendirilmesi”, Uzaktan Eğitim,
Distance Education Kış-Winter.
www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların; intihal, etik ve diğer 81
tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2019 Cilt: 8 Sayı: 3 ISSN: 2146-9199
Kaya, Z. ve Gür, G. (1999). “Almanya’da Uzaktan Eğitim: Fern Universitaet Örneği”, Uzaktan Eğitim,
Yaz, Kış.
Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Kılıç, L.(1987). Televizyon Eğitim Programlarında Yapım- Yönetim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
MacKenzie, N., Postgate, R., Schupman, J. (1975). Open Learning System and Problems in Postsecondary Education, The Unesco Press.
Miller, W.(1993). Senaryo Yazımı (Çev: Y. Büyükerşen,
Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları No 15.

Y. Demir ve N. Esen) Eskişehir: Anadolu

Milli Eğitim Bakanlığı (1993). Medya Tasarım Kurs Notları, Ankara: Film Radyo Televizyonla Eğitim
Başkanlığı.
Parsa, S. (1994). Televizyon Estetiği, İzmir: Eğe Üniversitesi Basımevi.
Varol, A. Varol, N. (1999). Almanya’da Uzaktan Eğitim Üniversitesi”, Uzaktan Eğitim, Yaz, Kış.
Verdiun, J.R., Clark, T. A. (1994), Uzaktan Eğitim: Etkin Uygulama Esasları, Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi.

www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların; intihal, etik ve diğer 82
tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Ağustos 2019

Cilt 8
Sayı 3

http://www.jret.org

